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“ forina “caractere. . a 
„„.- Cizrentul acesta este yeneral şi face impresia unei cereri ;-feneiale, iar literatura 'relaiivă face impresiu - de ofertă la 
“această cerere. - 

PRIMELE 
  

A.—Ce înţelegem prin. 

Delu un timp încoace, câne 
dor sai pe paginile revistelor, 

  

CUVINTE? 

noul curent de cultură.. ; 

l ne uităm la vitrinile librării. 
ne sare în ochi mulţimea. scrie- rilor. şi « articolelor de cultură ca: psihologie, pedagogie, so-. 

"cioloyie, educaţie, ele. . 
In discuțiile de toate zilele am luat-o pe calea uceusla: . 

„apucăm bine, a începe o: discuție mai generală fără cu să 
- sue auzini fel de fel de solu 
ide a ne îndreplă -pe o cale nouă, de a ne organiză lemei. - 
nic, de u ne întări fiziceşte, 

  

  

(iuni pornind toate dela! ideea 

de a ne înălța sufleteşte,. de a 

7 
sisttel se prezintă starea. actuală a mentalitții sociale şi de 

nt “de cultură 1). po DR 
„ceea am numit-o: noul cure | 

E B.—Armata în fața no 

Inaintea acestui nou curent 
“Du Sc găseau considerațiuni 
  

  

ului curent de' cultură. 

de cultură, în pici o scriere 
mai «desvoltale şi mai! limei- 

1) D. Drăghicescu „Psihologia socială“: /n Franţa în seco- * dul XVI când științele fizico-chimice formau cureni nu era, „persoană cullă Cadre să nu consacre bucuros: câteva ore. pen- ru experiențe de fizică şi chiinie. În orice fumilie cr praf iuni de cultură exista neapăral un mic luborulor. Lot ustfel. în timpul nostru nu este spirit huninul şi cult care sd. nu se „intereseze «le problemele morale şi culturale ce dofnină eputtiă «Aceste probleme suni intrale 
-Și cercetule în toate aspectele 
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loule_ în ce 

“+ 

nice, «supra dnstituțiunei militare privită ca Şcoala de e- 

ducaliune a poporului şi ca element constituliv ul socielăţei _ 

nouă. Părerile ce se găseau pe ici colea, mai ales în lrala- 

lele de economie” polilică și în cele de ştiinţe polilice,. priveau 

armăla cit- un rău necesar pus la dispoziția. poterei execu- 

live în interior sau a diplomației în ealerior; uni: socolcau 

-armala ca 0 înstiluţie de piisos din punctul de vedere-al si- 

guranței, şi, ca o înstituţiune păgubitoar> educațiunei din 

cauza vie(ei coleclive în cazarmă. ” - a 

„firmaţiunile că, arinala trebue privilă nu numai ca forță, 

“ci şi cu instiluție de cultură morală şi fizică, rămeseseră 

Tără răsunet până mai acum cdţivă ani, când, din fericire, 
chesliuneu lu luală serios în discuțiune şi aslăzi, armata este 

“privilă ca element. constitutiv al societiței şi ca înstiluție cul-. 

lurilă, dcr nu ca unrău necesar. . 

Ială câteva citațiuni: D-nul P. P. Carp zicea. în 1885: 
„Se vorbii mult în conlre armatei; oratorii cei. mari... 

învălații cei mari țipii în Franta şi în Germania în contre. 
mililurismului şi susțin că armala absoarbe nu numui “capila- 
Lurile (ărev dar împedică şi producțiunea. a 
4--. Poluşirecu susțin că armaluy la noi esle:o şcoală care va 
ipulea 'si dea, sub punclul de vedere al culturei, rezultule 
mul nu  îmbucurăloare decât întregul minister ul Cul.. 
“elor şi Inslrucţiunei Publice“. ă 
4, Peodoru 

zice: - Da | _. 
„instrăinurea ofițerului: de viața” morală a Stulului şi we neamului primejduiesc cinstita şi marea. îndeplinire a« duloriei” 

sale; ca şi profesorului şi preoţia, ofițerul este un apostol. 
Fducaliunea poporului nu poale fi desăvârșit 'organizală ducri armata. ni compleclează şcoala, . dacă şcoala nu pregăleşte armala, nu, este vorba de a supune o carieră celeilalie, ci de: a le supune pe amândouă trebuințelor generale * și. perma- nente_ale neamului; același ideal morul: trebue să însulle- (euscă scoala şi armalu“e, ă ” o : 

intro întroducere la un curs de morală 1) 

Pierre laudin în „lrarmee moderne“ zice: 
„armala nu- există în virtutea unei. duală. câtorva... ca este chiar națiunea... urmeuză de ati. nece- sar cd crmala trebue să fie reprezenialiunea cea mai exactă ŞI cec aci concenirală a spiritului, a voinței şi a cunoștinței” şliințitice «unui popor“. 

„În fine, 

«delegațiuni au naţiunei! 

ca să nu face prea nurlte citațiuni, le 
le spuse de d general Ierjcu 2). 

. 
. . . - 

. 

13" Curs de morală ) Î 
1" Curs ali de Payot tradus de d. :S00ară -A Teodorescu, .- Cl tra profesoară AL 2y 
4 
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Pai o . A . e e: Vezi introducerea din „Disciplină, Doelr ină. Iniţiativă..



pe „armata nu trebue să uibă numai o' singură menire: răs-. 
DVoiul. Aslăzi armala unei (ări civilizate e socolită cu o! - 
întinsă şcoulă, unde genei rațiile de celațeni vin. rânduri, rân- 
«luri. nu numai ca. să învețe pruclica răsboiului, ci și ca; 
să-şi. întărească puerile trupeşti şi sufleieşti prin îndeplini. 
rea duloriei ostăseşti, care e parleu cea mai  însemnală şi 

mui_ cual u duteriei celățeneşti. .rmala priviti astfel e 

continuarea” şi. sfârşitul şcoalei propriu zisă, e murea educa- 
ioare a naţiunii e. baia de foc in care: se căleşte lrupul și 

_sullelul linerelului...“, 
Concluziune: în noul curent de cultură armala este pri- 

vilă ca element absolul necesar. în organizarea fizică și mo-. 

rală a socielăței şi, ca: consecinţă, educatorii militari lrebue 
să fie preparaţi “pentru această nouă dirceţiune. A 

. . x. - Pa . | e, 

— 
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-C.—Rostul acestei cărți. 

[. Unii cumara:i spun că noi șiim mui nuută carte decăl 

ofițerii germani, austriaci, elc., şi că este timpul să lăsăm 

“cititul. peniru a ne îndrumă către practică. fi 

. Poale că am înlrecul sau «suntem lu același hivel cu oli-. - 

ferii allor națiuni în cecăce „priveşte “cunoştinţele mililare- 

„Cinslrucțiu), însă, nu cred că î-am ajuns şi nici că o săi 

ngen curând, cu cunoștințele morale şi sociale Ceultura 

i educaţia). E 

"ne «ceea lu noi, “mai mult ca lu altă naţiune. și în ur mată 

ca şi în alle institațiuni culturale lrebue să se aducă, pe deo 
„parte, relormele necesare în programele şcolare; iar, de cllă ” 

„parle, să se întocmească cursuri sau -un curs “cu noţiunile . 

“necesare, de educajiune și mcrălă în armală.! CT 

„In -pro gramele şcoalelor militare a început de câțiva ani 

să se aducă reforme în sensul de mai sus 1) iar în literăturu : 

mililară au upărul multe arlicole şi scricri relative. 

      

1 Psihologia a figurat încă de pe. la 1890 în peogramele 
şcoalelor ailitare idea: Iaşi şi Craiova, acum numai în progra- 
mele Liceului militar dela Iaşi, dar lipsa de experienţă a 
„elevilor asupra vieţii: în gener: A și asupra vieţii de cazarmă 
în parlicular, precum și lipsa. cursului de pedagogie, a făcut 
ca foloasele praclice ale acestei Ştiinţe să nu fie :reale. 
Astfel nevoia de a se îndruma educaţiunea "militară pe baze 

: ştiințitice s sa simţit încă de mult timp şi a mers crescând: 
în raport direcl cu nevoia profesională de a se obţine, prin 
educaţie, inițiativă chiar dela fiecare soldat în” parte. In lite- 
alura noastră militară a început cam pe la 1896 să apară
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d (ă "czi î peniru acest dir Carlea de față, o prezint ca o încercare pent 
urmă scop (noliuni de! educaţie şi morală). -. 

. D.—Desluşire asupra - cuprinsului cărții 

0 bună parte dinlre. cililorii: către: cari se adrescaz d ăceaătăe: 
carle cunosc noțiunile de psihologie, pe. cari se reazimă edu-: 
cațiunea şi melodere pentru înrădăcinarea diferilelor cun- 
noşiințe “și desvoltarea diferitelor sentimente, însă, o tă 

parte, nu cunosc. încă aceste noțiuni,. de aceea, am fost silit 
“ca; alăluri cu metodele educative. şi cu- diferitele dalorii mMo- 

_rale, să pun. şi noțiuni sumare de Psihologie p2: cari se 
reazimă educațiunea. - o. 
” Afară de aceasta, pentru fiecare din: noi, chestiunea edu -- 
„cațici prezintă două fețe: a; cum “să ne complectăm educuțice 
prin noi înşi- ne, b) cum să facem educalia altora. Chestiu- 
nile relulive Ia aceste două fele sunt tralate separal în cele 
mai mulle cărți. ce 'am consultat, însă, eu am fost silit să le: 
prezint pe ambele la un loc, fiindcă am n ţi aul "scama cde_dim-- 
Di s scurti de”âdre -aiipăricaini "pentru: iii și am "avut în vo a 

  

„gere că în majoritaica caz urilor; ch chestiunile pornesc «dela ace- 

-mandantul companiei, După irei ani, Ia 1903. 

"bat profesorii acestui cur 

T
a
 

gramul şcoulelor de ofițeri. „Cursul U_de mor: 

leaşi legi. 

«Im dat aceste desluşiri cu-o îndoită intenţiune: pe «eo- parte, să + nu: se crea: lă că, din neștiință,; am aimeslecul psiho- 
. - În - , . - . 

diferite articole _şi scrieri prin cari. se cerea cursurilor: de, educaţie în școalele de oliţeri. Ca rezultat, încanul- 1897. începi a se predă în mod neo- [icial la şcoala de otijeri chestiuni de 'educ cație militară, iar în anul 1900-9071 găsim înjehebat și introdus oficial în : pro- 

  

int roducerea: 

ală militară“ . fă-. cându-se în acelaș timp şedinţe ded c_ediicajiune: “de” “călre co-.. 
Sa scos din: programul şcoalei de infanterie .cursiul de. morală militară, introducându- -se un alt curs sub litiul de „Datoriile Ostaşului:: Așa a continual până acunu. însă. cu oarecari modificări: asupra litlului sau conţinutului după: “modul cum. sau schim- 5 şi direcțiunea şcoalei. . “in anul 1905 sa introdus în programul școalei superioare: de Tăsboiu cunoștințe de filozotie coprinzând noţiuni. dle lo-.- gică şi psihologie, - . 

Anul trecut, îşi făcă loc la Școla specială de infanterie. printre pici ături; cursul. de psihologie Şi pedagogie. iar anul, acesta a fost introdus în mod oficial în „Scoalele speciale de: 

   

toate armele. 

.
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logia cu educaţia și morala; iar de altă parle am voit! 'ca, de 
la început, cililorii să cunoască lrăsurile generală ale cuprin- 
sului materiei. . - _ 

Pentru acesl din urmă scop prezint încă următoarea deslu. * 
şire: um dat lu o parle, '-din -aceaslă carle, loate. teoriila 

“ce au în vedere pe omul ideal, omul cum ar trebui să fie 
şi am pus aci numai noțiuni și constatări asupra. omului. 
cum e şi cum poale să fie, dacă voeşte. Dar lrebue să sd 
şlie că (ratatele de educaţie și morală nu sunt ca doctoriile; i 
să ni le dea alții şi să ne: facem sănătoşi fără. nici o altă 

“grijă. Aceste tratate .ne dau numai materii prime şi. oarecari 
instrucții cu ajutorul cărora lrebue să prindem singuri diag- 
noslicul, să formăm şi «dministrăm.- sing guri „doclrira, să sla- 
bilim singuri doza, să urmărim singuri efectul. - 
“Lâ acest rezuliat educaliv şi moral vom puleă ajunge numai ; 

dacă măcar „pe: tabla de malerii_a “cărţilor «de felul_ucesteiual), 
Vor aruncă ochii câți: mai _nulţi_cilitori, „dacă o ă_o_ par ie din ei 
le vor_răsfoi, ducă, „unii din ei vor cili „măcar uri îtăziilolpe 
săplămănă, dacă “un Sfert din e ăceşii citilori vor reciti după - - 

7-8 luni părţile principale, şi, în fine, dacă doi sau trei din 
toți aceşlia vor încercă si .complecleze ceeace nau. găsit: în. 
aceste iralăte şi vor. elimină „cele. ce au găsit de prisos. Numai | 
aşă vom ajunge le. un sisteni unitar educativ şi lu o educa- 
asă vom ajunge la.un sistem unitar educaliv și la o educa- 
țiune morală „ solidă „încet. încet şi prin continuitate“. 

  

  

1) n diferite note din care am: arătat uvrajele ce. am con- 
sultat şa pe cari le recomand cilitorilor. . | ,



i PARTEAIL.. 

i “CAPITOLUL. 

Pa CÂTEVA IDEI GENERALE INTRODUCTIVE 

1. Două idealuri morate, superioare: Voinţă şi caracter mo- 
rul. —2.: Deosebirea între idealurile vechi morale şi între idea- 

- “lurile actuale stă numai în gradul lor de intensitate și ini, . 
„melode.—3. dealurile vechi morale nu aveau durată.— tf. Creş- 
“tinismut a creat idealuri morale durabile.—5.Idealurile educa: 

-ţiunei creștine sunt azi amenințate din două cauze.—6, Armata, 
Credinţa şi „iserica.—7. Necesilatea educaţiei raţionale in 
„armata nu este impusă numai de rolul. ei ca școală a naţiu- 
nei, ci, de însă-şi rolul ci special de răsboiu.—8. Disciplina nu 
suferă din cauza metodelor nouă de educaţiune, din contră 
„se inlemceiază. . E " 

- 1. Aproape fiecare dintre noi spunem adesea că: ne sculăm 

„le dimineaţă, ne este drag să muncim” toată ziua, nu lăsăm 

nimic de azi pe mâine. citim în. fiecare zi câte o oră sait 
„louă, ele. Insă, dacă ne urmărește - cineva observă că: nu 

ne. sculăim “de dimineaţă, nu ne împlinim datoriile și nu ci- 
lim toemai atât pe câL spunem; iar când: suntenr prinși, în- 

loarcem vorba ca să reiasă că am fost-indispuși ori an 

fost la un teatru; la un bal sau cine știe: ce moliv -inventăni, 

numai şi numai să păreni că-am îi aşa precum ne lăudăm. 

Ce însenuează toale aceste neadevăruri și ce scop urmărim 

„cârd le spunem? , E 
Nimie altceva decăl: toţi. avem convingerea că valoarea 

- ni se măsoară nwnai după pulerea de voință ce avem, spre . 

a îndeplini faptele: de mai sus. 

Aşă dar, dacă valoarea -noaslră merge în raport direci cu”. 

„voința noastră, trebue ca, prin- educaţiunea morală să tin- 

„Mem la idealul următor: 
e 

7



Să ne educăm și să educăm pe alții până vom şi vor a- 
junge.a desfășură din proprie pornire, mavimum de. voință. * 
z ii - “ - 

Pentru a ne da seamă de al" doilea ideal superior al educa-- 
țiunei morale, vom Xecurge la o comparaţie puţin retorică. 
dar potriviti mult Cazului: N _ 

Inchipuiţi-vă un viziliu harnic, conducând un cal ce trage” 
după el o. însemnată greutate, pe care, o duce regulat la desti-: 

„nație, însă, în drumul ce. face rupe ti felinar, sparge -fun-- 
dul la câteva trăsuri, striveșie azi un copil, mâine un om, 
ele. Ei bine, precum hărnicia vizitiului și puterea calului 
-War avea valoare pentru noi din cauza pagubelor, durerilor” 

„legilor sociale şi morale, * - - 

și neplăcerilor ce va «creea. altora; lot aşă mar aveă valoare”, 
morală un om care prin voința lui ar tace: [apte jieniloare.- 

Aşă dar; ut doilea ideal superior al educaţiunei. morale: 
este: . - DR Rae . ă Ra 

Toate: acţiunile - morale ale noastre să corespundă legilor”. sociale: şi 'morule. Pe | ” Î „Acestea sunt două idealuri nedespărţite în edueațiunea mo-: „rală, şi, când vonr lueră fără preget pentru a le alinge vom. - fi oameni cu „Voinţă“ şi „Caracter morali. DR 
” o. . . - ii - - u i 7 

„2, Din: cereclarea istoriei observăm. uşor că, cducațiunea timpurilor. trecute urmărea cam tot aceste idealuri cu deosa- 

- pe om la acţiune şi la taple morale ; astăzi se petrece invers: 

Dire numai că, puterea voinței şi Lăria ca -aclerului nu erau şi. + nu trebuiau să aibă un grad mare de intensitate, căci aluuci 

ulă mai puţin. amenințată, _ A | Fdlucalorii de atunci, prin mijloacele din. afară, împingeau. 

condițiunile vieţei erau mai ușoare și prin urmare viața mo-: 

prin mijloace din năuntru educatorii căută _să împingă pe: - oi la acţiuni și la Yaple morale. 
In vechime, cultul . idotilor, 

corporule, recompeusele, ele, 

teama. de spirile, . pedepsele: 
elc.?: erau mijloace educative... din alară; pe când astăzi aceste mijloace au trecut în Pla-- nul al doilea, pentru a face loc “aţiunei Unijloc din năuniru). i - Să influenţeze şi să dirijeze pe- om, - - „In vechime muzica, relorica, danţul artele în genere crau. mijloace din afară, principale. Denlru. educaţiunea omului, înllăcărânduzi simţirile; astăzi acestea au r ămas ca mijloace: educative auxiliare. şi 'ca mijlouze pentru educaţia : coleeti--



2 vităței; "iar mijlocul principal pentru cilucaţiune: inclivi— - 
„luală este rațiunea, care servește toate puterile psihice - şi 
fizice ale omului, pentru a-l porni la acţiune, susținând aceste-” 
acţiuni prin. sentimente corespunzătoare desvoltate. lot pe cale 

„raţională, o , 

3, Prin mijloacele vechi educative se atingeau mai uşor ideu= 

„-lurile,: căci, eră de-ajuns un gest reloric, frica «le un, idol, 

"adoraţia pentru -un al idol, recompensele, pedepsele corpo- 
'rale, ele. casă se. facă din om cele ce se -voiă, însă, rezulla- 
„tele obținule prin asemenea mijloace, nu aveau durată, 

Privind istoria trecutului observăm Ușor repeziciunea cu 
care se schimbau stările “sociale, iar dacă cercelăm cauzele: 
acestor dese schimbări constatăm că eră de ajuns să vie ves- 

„tea despre un zeu mii pulernie decât altul, ori să vorbească”. - 
poporului. un apostol mai dibaciu decât altul. ete. peniru cu: 

- în: scurtă vreme să se schimbe 0. întreagă stare de lucruri 
- şi. să se creeze o allă slure nouă. 

„Credinţele religioase “în . (oldeauna -au constituit . elementul. 
cel ma impor tant al vieţei popoarelor Şi ca consecință isloriar 

N „lor, Cu o idee religioasă «nouă năștea'o civilizaţie nouă 1). 
„In ultima analiză; loate. aceste schimbări proveneau dir, 
„aceea că mijlo: cele educative, pe cari: se -rezemase primi 
stare de lucruri.: nu erau destul de durabile; tot așa nu eruu. 

„durabile nici; cele ce urmau și asttel se produce au desele: 
„Schimbări. | | : , | îi 

 Slatele și naţiunile în general, călăuzite de idealuri obți= 
nute prin mijloice vechi educalive, au suferit schimbări “şi 
“preschimbări dese numai până la ivirea creștinismului. 

„Creștinismul, graţie unei morale durabile sprijinită pe di: 
vinitate, a putul, prin ajutorul propagandei şi al Disericei. să 
înrădăcineze popoarelor ide: te educative „puternice şi du-- 

„rabile. - aa 
Mântuireu omenirei prin Isus slă în faptul că: El prin pu 

+ terea sa divină, a dal omenirei mijlocul ca “prin o morală 

- simplă, să ohţie o educaţiune solidă, potrivită. tututor : con- 

N diţiunilor vieței şi aspirațiunilor Fin: ue a omului, 
lată, pe scurl, în ce a siat valoarea educaţiunei ereștineşti. 

- Şi de ce idealurile obţinute prin această eduieaţiune, au avul. 
şi au încă durată, ” 

)Licvolution des peuples.—Gustav le Bon. 
     



pi] 

YVrăjmașul lumei vechi “eră frica. şi superstiţia: Isus a, 
amântuit lumea de acest + răjmaş spunând: „Dumnezeu este - - 
"dată tuturor, sufletul “omului poale fi liniștii, căci spirilele 
rele nu pol clinti nici-un lir' de păr fără voia latălui ceresc“. . 

Apoi, după ce a:mântuil lumea "de acest + răjmaș, - Isus a: 
a «|: îndemnat lumea la muncă cinslită zicându-i: „Ce' folos este 

„omului de vu dobândi himea, dacă suilelul işi va perde“. 
7 Î. pAulți chemați, puţini aleşi“... ?, Ia 
5 „Cel ce rabdă până la sfârșil se va: mântui“, | | 

Isus a preparat lumea peniru o! viaţă socială puternică a- 
i „propriind-o. prin suflel—care este azelaş pentru 'bogul, săruc, 
nobil şi selav—căci: „loţi sunt fii ai Domnului DE 

In fine, pentru-a face pe toţi fiii să trăiască în armonic, 
Isus a recomandal p„lubireu“ “care este: isvorul tuturor culi: 
tăţilor. morale. E N ' 

Iată dar. pentru ce idealurile educaţiunei creştineşti au fost , şi sunt şi astăzi călăuze puternice pentru viața: morală a o-: 
aenirei 2). | E Ne 

5. Astăzi aceste idealuri sunt amenințăle din două cauze: 
„Prima: Când a apărut creștinismul, - știința nu făcuse a- 

-lâtea progrese şi a lrebuit 'să se deă în morala creştinească, 
odată ci? preceptele de-morală sufletească şi o mulțime de 
precepte educative asupra higienei, întreţineri psihice şi fizice 
a corpului, ele.” răspândindu-le între oameni sub formă. de. 

„Porunci ale moralei “creștine, Insă, pe măsură. ce! sau ivit . -» «lesecoperirile ştiinţifice, practica acestor mijloace educalive 
-creştineşti a scăzul, “înlocuindu-se' cu diferite: metode ştiinţi- lice; Așă de exemplu: repaosul duminical, sobrietatea, schim- - barca alimentelor,: ete., recomandate de morala „creștină, le ? praclicăm astăzi fiindcă. sunten convinși, șjiinţiticeşie de ne- cesilalea lor), - pc i 
  

  

  

1, Inainte de Christos, clasele sociale se deosebiau nu nu- mit prim avere, cultură şi! rang, ci; se credeau deosebite: şi Prin suflet: numai nobilii aveau sutletul coborât dela zei; iar "poporul de-jos eră sărac cu duhul, căci sufletul lui nu venea dela Iunnezeu. Iu RR > Se pol citi mai pe larg aceste idei în deseu-AMotru : „Puterea sulleteascăc. - . „ 1) De necesilatâa higienei, “alimentelor curate şi variale, - „ne-am convins știinţifliceşte, însă de necesitatea repaosului nu ne-am convins, Ar fi bine: să înțelegem : că. a munci fără repaos este a ne. distruge cu siguranță. şi, din nenorocire. u- cest adevăr nu este păiruns bine în “ndurile armatei. (Vezi | apitolui Iirana şi. odihna), 
N . ÎN 

1 scrierea d-lui Rădu-



ToL aşă: ascullarea, răbdarea, mila, respectul, ete., pe cari - 

altă dată le precticam după “cuvântul Domnului, astăzi le* 

praclicăn după învăţămintele şi, demonstrajiunile. psihologiri.. 

pedagogici, sociologiei, etc. - 

- Din această cauză, unii din reprezentanţii” științei, încre-- 
“zători prea mult în descoperirile lor, au început să atace dar” 

mau reuşit să învingă baza creștinismului, adică ideea Di-: 

vinilăței; iar de altă parte, poporul de jos, inconștient, naiv 

şi lesne încrezător, înșelat de unele aparenţe, buimăcil de; 

mirajul succesclor excepţionale a unor necredincioșşi, specu- 

lanţi imorali, a început să se îndoiască de valoarea credințiii, 

și-a moralei creștineşti. MR i : 

„Secunda: Practica cultului religios, care se fie ă înainte: 
vreme de apostoli devotați Bisericei şi sfintei cauze creştine, 
a devenit azi, în mare.parle, o afacere de câştig, şi, peri... 

colea, izvor de imoralitate “patronat de. unii preoți lacomi. 

și absolut lipsiţi de cultură, . 

Aceasta 'esle a doua: cauză pentru care poporul „pierzând, 

încrederea în preoţi, a părăsit fatal şi credinţa în învățăturile: 
moralei creştineşti. Dela tinerii preoți teologi şi dela bătrânii 

preoţi cinstiţi a început, în timpul din urmă, un curent sănătos- 

de îndreptare. și avem multă încredere în aces nou cureul. 

Ă 2 Ă . Ă 

6. Armata alături de rolul principal „—Ppregălirea de răs- 

boiu—având şi pe acela de. şcoală de educaţiune, a poporu- 
lui, socoleşie că este un pericol educaţiunea morală fări_re- 

ligiuhc. şi, de aceea; trebue si apere credința prin educațiune: 

și să o susţic prin o cultură temeinică; iar biserica şi morala 
ereșlinească îrebuiesce să fie mijlocul prin care armala să. 

întărească credinţa și să-și afirme temeinicia culturei 1): ce 

7. Necesilalea educaţiei raționale în armală nu este impusă” 

numai de rolul ei ca şcoală a natiunci, ci de însă-şi rolul ci” 

special de răsboiu.. . - 7 

„Dacă științele educative mar avea atu rol decât - acelape- 

  

15 1). general Averescu a zis încă în 1889 la introducerea. 
cursului - său de”Taciică: „Acolo 'unde nu există cultură îu- 
linsă, nici religiune nu poale să existe, nici o morală; asupra 

| acestui lucru convin chiar și aleii cei mai convinşi. prin. 
„ urmare necesilatea de a _ da_o. mai: mare îngrijire religiunei.. 

este o ihestiune prea cvidenlă spre a mai FațiONI-ASUDIa CT.



. E 

«care il-au cu prisosință—de a disciplina spiritul: şi a mări 
încregerea în persoana noastră înşi-ne, şi încă. ar fi un 
-moliv puternice pentru introducerea lor în învățământul mili- - 
tar, Asupra acestui avantaj, iată ce se zice în unul «lin regula-. 
„mentele noastre militare: a - 

Increderea în sine este prima calitate necesară unui ofițer şi pentru aceasta el. chiar în- împrejurările cele mii grele, lrebue să știe să-și ia asup a-şi intreagă responsabililate și să-și îndeplinească însărcinarea iără „a aşteptă brdine amănunțite... pentru a căpătă încredere " în Sine se cere za, edueațiunea ofițerului să fie com-. "„Dleclă și ca el să se ocupe necontenil spre a-și mări și” complecta cunoștințele. (Ant. 3 şi 5 din S.C. 1). 
Ne întrebăm, se poate face o educaţiune compleclă şi se „poale trage profit mare diri învățământ, fără să Tim încdru- „maţi prin științele cducalive? De sigur că nu. E Mară de aceasta, dau aci o serie de prescricri din Inallele Ordine de Zi şi din regulamentele militare, peniru, ase vedea mai -lunuril că, nevoile profesionale impun  melode raţio-. nale de educațiune şi inslrucţiune. Mau 

- I. O0..Zi*) Conducerea răsboaelor. şi luptelor moderne sc întemeiază pe insirucţia individuală a otijerilor, gra-. delor inferioare. și a soldaţilor pe holărârea şi iniţia- liva conducătorilor de trupe. Peniru a lucra în această " direcțiune am holărât a da-de acum înainte Comandan- ilor de unilăţi responsabili de formarea interiorilor în- credința lor, adică, în general, şelilor de corp, de ori ce armii și în special: comandanților de compunie. de: escadron şi de baterie. - libertatea de alegerea mijloa-, „celor pentru .instrucția şi educaţia "teoretică şi, practică _ „a trupei. tisându-se numai priheipiile de urmat și ter- , menele perioudelor de inslrucţiune, Este dorinţa mea, ca, în cel mai scurt timp, şeful de corp şi căpitanii co- mandanţi, să se obișnuiască a se bucura de inițialiva şi libertalea- acordală lor. MAM. L, pag. 1lși 5... 
Toate uceste preserierii, cer, penir oasă cunoaștere a pmului spre 

ţia individuală a soldatului, 
"Voința lui. Mai. cer încă o cultură pedagogică a educatorilor. militari, Spre a şti cum să se bucure de iniţialiva ce li sa- lăsat, in vederea alegerei mijloacelor de: educaţie, pentru rea- lizarea principiilor şi scopului comun al "pregătirii de răsboiu.: 

u. executarea lor: 0 seri: 
a Șii cum să se razime inslrue- 

  

  

  

"1 Serviciul în campanie. . | aa *) Imaltele Ordine'de 7i. A Dă - 

„Pe inteligenţa, pe simţirea și pe. 

N 

2



  

I..0. 7, In examene şi studii de orice categorie. do-" 
resc ca țelul să fie mai mult desvoltarea dreptei. jugie- 
căţi, decât încordarea nemăsurată a memoriei... În” cu- 
zărmi ca și în şcoli trebue ca, pe lângă dobândirea t- 
nor cunoştinţe pozitive. munca principală-să fie îndrep=" 

“tată spre formarea şi: desvoltarea caracterului tânăru- 
lui român. adică spre formarea și desvollarea unci ju- 

„«lecăţi. unei voinţi şi unei apucături dominale de sim-" - 
„ul datoriei şi at ordinei. (BR. M. LL pag..3). 

Cine nu Sar întrebă? Se va puteă forma și desvolla caruc- 
„derul,: fără a şii de mai înainte cari suit factori interni şi 
externi ai formărei lui? Se va putea forma şi. desvolta jude: 
cata, fără a ști psihologia ci? Se va putea forma și .desvolla , 

„voinţa, fără a şti elemenlele- ce o compun? Se: va pulea ! 
Iorma simţul-datoriei și al ordinei fără a şti origina simţirei 
şi regulele gâudirei în general, peniru a ști cum să se facă - - 
legătura “între ele şi între simțul datoriei şi al ordinei mili- 
tare? De sigur: că nu se va putea face toale uceslea fără - 
ajutorul ştiinţelor educative. ” 

- . - — 

„RA. I.. Ofiţerul nu este numai iistruetorul sol- 
daților săi. ci, mai cu seamă. educatorul lor. Şi numai: 
ca educator, el poate să-și „afirme superioritalea și: să. 
insuile soldatului. acea. încredere şi supunere! volunlară, 

„cari îl fac să-l asculte şi să-l urmeze ori-unde. (irt. 25), 

    

    

   Care este deosebirea dinlre Caporalul şi Sergentul. instruci 
1or, şi dintre ofiţerul. instructor și educator, dacă nu chiar - 
simpla- cunoaștere și aplicare a datoriilor, -la cel diutâiu, şi 
stăpânirea mijloacelor de educaţie alături de o. pregălire pro-.. 
fesionalii, la cel de a doilea. ? i E E 

R. AL. L. Prin instrucțiune și educaţiune. trupa tre- - 
bue să: dobândească virtuţi- morale. adică onourea. «dis-" 
ciplina. . pâlrşolismul şi devotamentul. către Suveran-—să 
mai dobândească aptitudini fizice şi -destoinicie militară. 
adică” să poală merge îndelungat. să se miște _uşor și 
repede să manevreze -cu dibăcie, să tragă cu dibăcie., 
(Art. 5. 6 şi 7. i : NE 

Ială dar o seric 'prescrieri impuse de nevoile profesionale, 
„dar, imposibil de realizat prin mijloacele: educațiunei vechi 
cari nu cer cducalorilor mai mult decât cer. instructorilor. 

-Xirtuţile morale 'slau: în simţire, dibăcia stă în inteligenţă, : 
rezistenţa stă. în mușchi. A crede că pulem obţine desvoltarea 
acestor elemehte, în: sensul de mai sus, fără a cunoaște legile 

  

„1) Regulamentul Manevră și Luptă. | '
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„forţele fizice și sufleteşti ale omului, 

„condițiunile 
alcătuite sau pentru care se alcătuese? 

or de desvoltare, esle tot una cu credința | în leacurile a- 

belor, cari aplică aceiași buruiană pentru toate oalele. , 

Dar această credință ma avut'o întocmilorii regulamentului, 

zici. cele ce pretind ei. mai jos nu se.pol obţine fără cunoaş-: 

erea științelor educalire: 

n, ML. Inste ucţia individuală cere dela instructor: 
răbdare, cunoştinţe, umbițiune și bună-voinţă... Decrutul 
trebue instruit cu blândeţe: deşteptând în el simţul da-: 
dorici şi al voinţei, atenţiunea şi interesul. O conduilă 
aspră împiedică desvoltarea acestor însuşiri; o vorbă 
bună. un stal. o răsplatii morală au adesea un eicel 
mai bun decât o pedeapsă.. ? - 

Instrucţia trebue. predată raţional, „în. mod practic,. 
| simplu, ușor de priceput și în raport cu gradul de cul- 
“tură și cu puterea de pricepere a fiecăruia. Exerciţiile: 
îndelungale şi de aceiaș natură obosesc corpul şi min- 
leii soldatului. de acecu variaţiuneu în. exerciţiu se imn- 
Pune... DI | 

lală dar că, înlocmitorii regulamentului, recomandă melode: 
absolut raţionale, dar imposibil de aplicat fără a se cunoaște 

legile aplicării - lor. - - 

Afară de acesle motive, rolul ofiţerilor ca conducători -de 

trupe și de organizatori, impune mai mutţ. cunoașterea omu- 
„lui sub raportul fizie și sufletesc. In adevăr: 

Cum va aplica și înțelege tactica, care, în ultima analiză, 
ne arată cum să utilizăm-omul la “văshoiu, dacă mai întâi 
nu vom cunoaște pe om sub toale raporturile? - 

Cum vom înţelege produsele. tehnicei militare, ce trebuesci, 
ulilizale la 'răsboiu, dacă, de asemeni. nu vom: cunoaște, 

pentru care Sau făcut E 
sau conlra căreia se vor utiliză maşinele tehnicei? E 
Cum vom alcălui legi. de organizare e, de. ronducere, suu re- 

gule de educaţie şi instrucție; cum vom :putea aprecia, în justir 
notă, “legile. şi. regulamentele celorlalte "puteri: militare, dacă 
nu vom ști în ce raport slau și trebuese să stea ele faţă de 

fizice şi sufletești ale poporului. pentru care sunt 

    

Cum vom. ști a scoale concluziuni. drepte şi “valoroase din 
istoria trecutului militar, 'dacă- nu vom putea pătrunde. în. 
mintea și sufletul popoarelor, conducătorilor şi luptătorilor 
din acele timpuri? - 

Jată dar că: nu numai rolul social, dar nici pe cel mililur, 
nu-l „vom pulea indeplini, dacă noi: instruclorii, educalorii 
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şi conducătorii upelor 1 nu vom ciinoaște tegile de de svoltare.- 
şi funcţionare ale sulleiului. i 

8. Disciplina nu suieră: din cauza melodelor nouă de edu 

catiune, “dinu contră, Sc - întemeiază. 

Să vedem. mai întâi ce-i disciplina. A 

Disciplina nu, este o. concepţie teoretică ce ar putea să fie 

dărâmată. prin “altă concepţie, precum: se întâmplă “cu dife-. 

rilele icorii de prin cărţi. Disciplina este faplă prin exce- : 

lenţă practică, şi lot atât de veche câ și omenirea. Ea nu 

"este faptă originală militară, ci, îşi are originu, în primele 

“grupări de o oameni cari au urmat un Scop conu şi cari au 

Avebuit să se supună unor anume regule pentru a putea rea-. 

liza un scop. Familia—dacă o luăm ca primă grupare—găsim 

în cea, o disciplină care asigură regularitatea mișcărilor şi - 
“omogenitatea ideilor şi a simţirilor membrilor familiei, 

- Copilul, din faşă este supus la oarecari constrângeri, din - 

ce în ce mai tari, pentru. a i se dirija acţiunile în vederea, . 
scopului moral, “nigienic;” practic, urmărit de familie. 

Acţiunile elevului în clasele primare, secundare, universi- 

lare şi. în viaţa socială, :sunt dirijate prin, anume regule și 

consirângeri exterioare, -regule şi constrângeri prevăzute de 

egulamenle sau adoptate prin uz. Acţiunile - omului matur 
4unt dirijale în. relaţiunile sale sociale în acelaşfel. 

Scopul luturor acestor regule şi constrângeri exterioare este 

cela ca: acţiunile libere ale fiecărui membru din societate să 

su turbure Jibertatea . celorlalţi membri din familie; şcoale,. 
rotesii, instituţii, ete., iar „rezultatele acţiunilor indivizilor, 

familiilor, profesiilor” și instituţiilor să concure în mod -ab-. 

familie, în şcoale, în profesii, în instituţii, au ca scop final să 
- garanteze o absolutii solitaritale pentru realizarea scopului 
general, o. - - . _ 

Care este rezultatul psiho- -fizic al acestor regule și conslri an 
seri exlerioare *? -- o 

Prin practicarea deasă și necondiţionat i: acestor. regule 
și prin succesivele presiuni din familie, şcoale, profesii şi 
instiluţii, se influenţează - indivizii determinându- i la anume 

acţiuni, cari acţiuni la rândul lor, dau naştere la: motive 
intelectuale, afeclive, şi la diterile deprinderi, a 

. . Ş 2 
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solut, regulat şi arimonioș la realizarea scopului comun “al. 
societăţi. ” Pa 

-Cu alte cuvinte, regulele exterioare impuse de disciplină în



Pi 

astfel controlul exterior al disciplinei, înlocuindu-se cu acela 

„al conștiinței -lie căruia. - 

„altădată, - 

„supunerea şi asculturea. necesa 

  

„ Aceste molive înlerne coordonează de aci inainte etorturile 

tuturor indivizilor, „în vederea scopului comun, şi ușurează 

Acţiunile unei masse oarecare, compusă din o diversilate 
"de, temperamente, de inleligenţe, de cunoştinţe, de moravuri, 

ele: nu se pot îndreptă” în anume direcţiune, -pentru realiza- 

rea unui anume scop, fără ajulorul unei discipline, care, să 

stabilească raporturile de relațiune între aceste clerente, 
penlru a transforma massa  înli?o fiinţă cu acţiuni deter- 

minate... , | d - 
O massă neorganizată prin.o disciplină oarecare 'se mișcă 

numai prin puterea sugestiunei şi a alirmaţiunei vre-unui 

şei oure are; dar mișcările acestea “sunt schimbătoare, wau 

durata, sunt sălbatice câte odată, şi se Lransformă îne panică, 

x 

  

Agentul “ trastormărei unei: masse elerogene, într'o” fiinţă = 
raţionată, este disciplina 1), La “coordonează elementele e--- 
ierogene ale. măssei pentru, a formă din loate; o fiinţă cuapa- - 
bilă de acţiuni regulate şi orgiinizale pentru realizarea sco- 
pului comun. | a A 
Armata, Fiind la început o massă compusă din o diversi- 

late”'de lempe ramente, inteligenţe, cunoştinţe, moravuri, ele. . 

- şi având.a determina loate aceste elemente către acţiuni co- 
mune, dar cu mull deosebile «de cele cu cari au fost obiş- _! 
nuiţi în societăţile de unde vin. a adoptat disciplina “ea imij-: 
loc de stabilit omogenitatea, și, a perfecţionat-o asitel încât 
rezultatele să-i fie asigurate în mod absolut și necondiţionat. * 

  

  

2) Cuvântul dișeiplină derivă . dela latinescul: „Discere“ a: învăţă. Prii urmare. după înțelesul etimologic „e «disciplină pe cinevu“ înseamnă „a-l. învăță“. Cum însă în vățământul nu -. ade în sarcina disciplinei ci cade în sarcina pedagogiei, sa înţeles prin disciplină în timpurile din urmă foteditarea. re- sjulitor de supunere si: ascultare prevăzute pentru oameni! în vederea unor anumile scopuri: Aşa există 6 disciplină“ ise- Yiceuscă. o disciplină a magistraţilor, o disciplină militară. ele. Aceste discipline diferă între “ele după scopurile ce sc urmăresc şi după mijloacele. cari se aplică pentru a se obține” punere ră bunului mers.al. fiecărei în- stiluțiuni. Plecând dela acest înţeles dai cu vântului” disciplină sa admis Și în pedagogie necesitalea unei „discipline şcolure:, - * Prin disciplină şcolară nu se înţelege însă ceeace unii au înțeles, ci învăţământul să aibă numai rolul de comunicarea cunoşlinjelor; iar disciplina să aibă pe acela de a. moraliza şi forma caracterului elevilor, obligându-i pur. şi simplu. priu



  

Așă dar, putem defini disc plina milita ră aste: 
“Disciplina militară este udunareu de reule de toate îe- 

„urile înlocmile ca să apropie pe membrii armulei unii de” 

+ 

alții, în vedercă unei activităţi definile, u cceslui ugregal so- -! 
ciul, supus la o societate: determinată 9, 

Societatea deler minată, care a ereiat armata pentru binele 
„ci general, a dat-aceslei ia, deplină putere sancționără, pentru 
a-şi asigura prin regulele disciplinei, “buna ei funcţionare, 

Necesilalea şi. tăria disciplinei. nu a scăzul niciodată, dar 
mijloacele. “Pentru obţinerea rezultatului urmărit de ca, au 
varial mână în mână cu evoluţiunea sdcială. Când entusias- 
„mul și “simţul patriotic eră 'adâne pătruns în inimile ce Lăţeni- - 

“lor chemaţi sub „drapel, atunci, o „parle din _molivele intelec=.! 

, 

“Luale și atective ale disciplinei fiind de mai înainte născute: 
în oslași, mai rămânea disciplinei militare numai să for- 
meze deprinderile mililare—mor: We -şi fizive—şi să completeze - 
cunoştinţele _ militare, - Metodele  pentiu obţinerea. rezultate 

“lor, nu puteau fi decâl! empirice și adresate indivizilor prin 
inslrucţia unitormă a massei, de oarece, nici oamenii nu 
“veneau deprinşi din socie late, cu alle metode, nici instiluţia 
militară nu „lispunea de elemente -apabile pentru a între- 
buinţa alte metode, nici oper aţiunile militare nu cereau ca 
iniţiativa „sub: tternilor 's să complecteze opera de conducere a-- 
setului, căci, alunci, luplele erau în massă, jar oamenii erau 
aşezaţi col la cot pe mai multe i -ânduri apropiate unele după - 

„altele. Aşă găsim făcându-se. pregătirea de .răshoiu la aro 
malele hune ale popoarelor vechi şi la popoarele nouă. N 
  

  

mijloacele e disciplinare, la to: ale regulile şi îndatoririle morale. 
-Negreşil. că, presiunea exterioară. poale influenţa” acţiunile 
Mor ale. ale. elevilor, dar; în cele mai multe cazuri. aceste 
acțiuni inceleuză de îndată ce presiunea exterioară a “încelul. 
Chiar în 'cazul când acţiunile morale. vor: continua. nu Lre- 

„Due să contundăm şi să preţuim aceste acţiuni, obţinute prin 
“disciplină. cu acelea. pornite din voinţă conștienlă și din „con- 
vingerea care pune pe om în stare a alege între Dine şi ri ău. 
şi care îl împinge în mod spontan să execute binele şi să 
înlăture răul. - 
“Nu se poale desvolta în om conştiinţă clară şi convingere 
morală. : voință şi caracter, hotărâtor. numai prin disciplină, 
fără “concursul învățământului educativ. -și -al metodelor pe- . 
dagogice de educaţiune. 
„Din Lucrarea „Peihologie.si_Pe edegogie apli cală La eduucațit- 

nea în armată“ de căpit. Î. Manolescu Tepuizală). 
13 Vezi” L id al Dâmoer atique ci lu discipline mililăire, par 

„Theodore Pavlovileh. Comandant de int: mterie. în” armata, 
sârbă. Librairie Chupelol, Paris. !
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Când enlusiasmul Şi: simţul patriotic scădea, sau ceru per- 

vorlit prin diferite curente, priu lux, prin destriibălări, ete. 

alunci, lipsind celăţenilor. motivele intelectuale * şi ateclive 

Pentru - oaste, cadrele armalci se recrutau, în mare parte din 

„oamenii plătiţi, ari se supuncau graţie măsurilor exterioare 

de gonstrângere, mai severe ca mai sus. Inslrucția şi edu- 

„— Armata reprezentând expresia | forţei psiho-fizice 

țiunii este fuzionată cu însă-şi națiunea, și, deci, 

saţia se făcea tot prin metode de dresagiu; și conducere în. 

grupe strânse! și “conduse numai cu vocea şi sub ochii şeli- 

lor. I:xemple găsim la armala cartagineza şi la armalelve ro- 

mane în perioadele de decădere, precum şi în perioadele de 

deci ădere ule Greciei și Sparlei- Lu “perși se” formau legiuinele 

din o mică parie de oanicni plătiţi, iar majoritatea din robi 

conduși și menţinuţi! în rânduri prin frică şi „dresagiuu. 

lată dar că: 

metodele 
pentru. menţinerea: disciplinei ci, 
spre a nu se deosebi cu . nimic "de viaţa psiho-fizică a nu- 
jiunei... 

Soldatul îndeplineşte. datoriile sale nu penlru că-i soldal. 
ci pentru. că-i cetăţean. Disciplina militară” nu-i cevu- spe- 
cial, condiţional şi discutabil, ci, este o faptă de sal. râza-. 
mată pe datoria de conștiință, unde esle. conștiință, sau pe 

„ constiri ângere—unde lipseşte sau unde nu se poale obţine a 
cei stă conștiință. 

„-u a * E — 

“La armatele naţionale u și la armatele 1 mercenaie princi- 
piul tărici disciplinii a rămas întotdeauna în picioare. nu 

trebuesc să cvoliiţioneze:. 

UN 

mai melodele pentru obţinerea” ci zu evoluționat alături de 
evoluţia. socială, Când această „eroluţiune nu-Sa făcut mână - 
în mână, ulunci a urmat două consecinţe: * - 

1. Dacă armata, a devenit, mai democratică decât națiunea: 
sau dacă a uilal scopul ci de. răsboiu, ameslecându-se în 
treburile politice, alunci tăria disciplinei a scăzut indiferent 
de metodele întrebuințate; iar poporul a suteril înfrângeri, 
a dat înapoi, sau a dispărut. Exemple: Romanii în timpurile 
vechi ale decăderii. Polonia. Serbia Şi Grecia în timpurile 
nouă. 

9 2. Când armală a rămas înapoi cu metodele 'de pregiiire: 
faţă de progresul intelectual, 

jar chemată. 

Moral şi social, alunci ca a. "fost puţin considerati şi“ zehlemisitii în interi ior,



„21 

-Ja misiunea ci, în exterior, nu a pulut fi la înălţime, de 
oarece disciplina nu eră asigurată prin mijloace alese la 
“înălțimea timpului. | ă 

Exemplu: armată franceză înainte de 70, făcea obicelul 
" literaturei zeflemiste franceze. A fost și la noi un timp ase- 
mănător între anul 1891 şi 1902. De alunci armata noastră 
a schimbat calea pregătirii de răsboiu. Turcia se găsește azi 
în faza trecerei dela melode vechi la metode nouă. - 
„Concluzie. Pentru a asigura tăria discipliuci militare, melo- 

alele ei nu pot nici să inlreacă nici să rămâe în urma evo- 
Iuţici sociale. 

Cănd întrece evoluția socială, “ese din rolul ci; când ră- 
mâne în urma evoluţici sociale, nu-și poale îndeplini rolul. 

Mai piulem adăuga: nd armala doreşte ca, nici Să ră- 
mână în urmă nici să întreacă evoluția sociulă, dar. nu ştie, 
ori nu urc tăria să-şi. reutizeze dorinţa, atunci: sau vre-un? 
„noroc ţvăci şi în istorie este noroc) o ajulă; sau, de nu-i 
noroc: rălăcirea este şi mai mare, 

Lă



" CAPITOLUL II. 

n VOINȚA. 

. 

cşle şi omul, de ucecu Isus a Zis | 
: Ma slăbănogului : vocşti să. le faci 

. Le -sănălos? 1). - 
N Ă , N b)Adevărata disciplină se in- 

„* “femeiuză pe voință... Prin urmu- 
i re, în interesul disciplinei. să 

Ii i desvollăm în soldul etăluri cu. 

- p instrucțiunea profesională, și e- 

- ÎS  ducaţiunea. voinţei 2) .. . 
"1.—Ce înseamnă a «doi seu „voință. 2.—Esle ievoie să cu- 

“noaştem mai întâi elementele din noi înşi-ne (psiho-fizice) 
şi apoi cele din „ulară de noi- cari determină voința. 3.—Cele 
trei elemenle alc voinţei allale în noi înși-ne (interne). 

  

Poale observă ori cine că. prin minte, trec nenumărale 

idei, Lie provocate de ceva din atară, fie provocale de" cauze. 

interioare ca foame, ele, pofte, instincte, ete. Imediat ce 

aceste idei “trec prin minte, le judecăm dacă sunt bune. Sau. 

sunt rele, convin sau nu convin, le clusificăm cu alle: cuvinte, 

_apoi holărâm a le practica sau a nu le practica. Ain pulea 

zice dar, că: a voi“ sau „voinţa“ înseamnă a alege purle 

din nenumăratele idei ce ne trec prin minta şi ale practica, 
Operațiunile de a clasifica actele în bune sau rele” conve- 

_nubile sau neconvenabiteseie, (inteligența) de a fi stăpâniţi 
în acel: aș limp, de dorinţa practicării sau nepracticării lor 

(simlirea) de. a le pune în “practică sau a le înlătura Cac- 

țiunea), constituese voinţa. - 

Insă, și prin creerul multora! dintre animale tree idei pe 

curi, după. ce. le clasifică, hotărăse asupra lor, apoi le 
  

1) Morala creştinii de Economul 'St. Călinescu. pag. 12. 
2) Disciplină, Doctrină. -Lhiţiativă. pag. 96, d. gen, Ilerjeu, 

a) Dumnezeu voeşte (dacă vo- 

1
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- praclicează, Aşă de exemplu: vederea unui miel esle un 
act ce se petrece în creerul unui lup. "Lupul clasifică actul 

a bun, hotărăște a mânca mielul, porneşte către el, îl mă- 

nâncă. Aşă dar, lupul are voinţă căci a pus în practică 

aclul ce i-a convenil. Insă, cu puţin bun simţ se. observă 

„marea deosebire dintre punctul de vedere după care lupul 

ia - hotărârile sale, şi între acela după care omul trebuie 

să ia holărâri, | e , 
Lupul când holărăște nu cunoaşte alte: interese” afară «de 

„ale lui, pe când omul trebue să hotărască numai după ceva: 

pune în cumpănă interesele lui, cu ale socielăţi, ale poporu- 
lui, ale omenirei- și, din armonia între -aceste inlerese să 

scoală hotărârea, ! 

Lupul luptă numai. pentru exislența lui proprie, pe când.” 
omul asociază interesele luptei pentru existența iudividuală, 

cu interesele. luptei pentru existenţa -socială, ceeace nici un 

animal nu poale face, lipsindu-i sfânta lumină a constiinței. 
- Cel dintâiu se conduce numai după instinele, pe când cel 

„al doilea nu hotăreşte nimic fără rațiune şi fără controlul: 
„. „ conştiinţei, nu hotăreşte nimic care să jignească solidaritatea 

- > socială, Copilul ca şi omul nceducat,. cas şi sălbhatecul, au 

- Xoinţa supusă la fluctuațiile momentului. la instinete, la pă 
T „eerile momentane. De acceir, : pentru ă li se forma voinți îi 

sensul mo al de mai sus, este nevoe de. constrângeri te 
rioare. Pe măsură e omul se formează, ajunge prin el însă-și 
fără conslrângori esterioare- a voi și a pr actica numiti. ceeace. 
este folositor deopotrivă şi lui şi societății, --- 

Cu alte cuviule, metodele “pentru a deter mina xoinţa unui 
iudivid în” sensul mora al, variază dela constrângeri exterioare 

la determinări -aţionale în raport direct cu etatea, cu "desvol- 
larea și cu starea lui de civilizaţie, ete. 

Din cele expuse până aci reese că, puten actini voinţa 
-morală astfel: „i voi: pe sau ,.Voinţu“ inscumnă. a -alege parte . 
din nenumăralele acte ce ne trec prin minte 'şi a le pruc tic” 

"fără nici o conslrângere exterioară, în complectă armonie cu 
Iegile morale, sociale şi profesionale. 

2. Sur bărea ehesti a .. | Sar păreau chestiunea „voinței toarie simplă: a alege dinu 
aclele ce ne trec prin minle. pe acelea ce ne convin și ale 
“pune în practică, dar pentru a ajunge la acest rezultat, se 
cere multă sforțare de spirit, multă simţire, multă înc :ordare 
musculară, și, mai ales, mult limp.



S 
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A crede că devenim repede oameni de voinţă, sau a pre-. 
linde altora: aceasia, este cu desăvârșire greşii. "Trecerea ac- 

telor prin, minte” se -face foarte. „ușor, lar clasificarea şi MR 

“mai. ales -punerea în practică- a hotăririlor nu sc, face cu 

atâta înlesnire, sau, dacă - clasificarea se face şi p raclic urcă 
începe, însă, după câtva timp. puterea de hotărâre ne pără- 

seșle şi oprim praclicarea, ori: Lrecem lu altă hotărire, pentru a 

o părăsi în curând şi pe ace: sta şi astlel perdem vremea fără 

a terinina ceva, 

Care să fie cauzele că init sfârşim, iar: alţii NU.  pulein, 

“sfârşi ori chiar nici NU Vrenr a sfârşi “actele asupri cărora 

zum luat hotărâri? . DN 

- Cauzele sunt multe, şi, tocmai, pentru aceasta, este 'nevoe 

să le grupăn pe categorii şi apoi să le cercetăm în parle. 

Sunt câuze în noi înşi-ne, şi sunt altele în afară de noi, cari 

ne determină a face Saua nu face actele de voinţă. Cela 

din poi înşi-ne sunL de nalură intelectuală, sentimentală. sau 

fizică după cum stau în unul din cele. trei elemente ue 

voinţei. - (Inteligența. Sentimentul, - starea fizici i). Cele din a- 
_Fară. sunt datorie mediului” ce ne înconjoa ră, „prin urmare, 
“sunl lot atâl de mulla cauze exterioare precum sunt multe 

enomenele înconjurătoare. “Totuși, cu privire la voinţă, imtlu- - 

-enţa hotărâloare o'au fenomenele exterioare de ordin inte- 
leclual și moral, Vom sturlia dare 1. _parte, toate aceste . 

- elemente, cuuze şi împrejurări ce ne “deleeiniă sau ne îm- 

piedică dela aclete de voinţă, sncepând, deocamdată, cu cle-- 

"o. 

mentele interne: ale voinței. . - a 

„ Precum se şlie, în mintea noastră se petrec între altele, 
acle prezentative 13, reprezentative 2) şi asocialive 33. După 

“ce mintea ia cunoştinţă. despre acesle” acle, intervine jude- 

cala. care, deliberează asupra lor clasiticându-le. după ca-: 

- Mitate, sau cfeel,: apoi urmează hotă rârea de a le înlătură sau” 
- - ” SD 

N s 
  

„13 Când, cunoaştem obieelul.. feriomenul, cle. prin intuiţie 
«lirectă, când este prezent în faţa noastră, se zice în _psiho- 

-Jogie „ict prezentaliv“ sau prezentuţie. 

2; Când obicetul. fenomenul, etc. nu este. prezent. totuşi ,. 

“revine în mintea noastră, atunci se zice în psihologie amtet 

reprezenialiv“ sau reprezentaţie. . - 

3) Când ne vin în minte o serie de acte cari le am vă zl. 
„reodală în acelaş limp sau unele după altele, atunci sc, zice 
în psihologie „icle usocialive”. _ Ă
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a le menţine în lumina minţii, pentru a le exleriorină apoi 
prin fapte conerele. adică priu mişcare, o. 
"Observăm dar că: operaţiunile înlelectuale—prezentaţiile, 

reprezentațiile şi asociaţiile—se petrec fără voia noastră, pe 
când, imediat după prima cunoaştere a lor, intervine o serie 
de ulle operaţiuni intelecluale,. însoţite de stări, afective şi 
de ucţiuni musculare conduse cu conștiință, voile şi îndrep- 
tate în sensul cum convine. firii şi persoanei noastre, sau cum 
convine scopurilor noastre, a Ă 

- Operațiunile acestea din urmă conduse cu conștiință de- 
plină, conslituese: Elementul intelectual al voinţii: (cunoaş-, 
tere), “Acest clement cuprinde “intenţiile, scopurile, moti- 
vele, mobilele, deliberarea cu pro şi contra, şi, în fine. ho- 
lărârea, ” | - Ma o 
„Voința însă mai cuprinde încă alte două elemente, cari în- 
soţese elementul intelectual şi anume: | 
Hlementul afeeliv (sentimentul). Slab la început devine din. 

“ce în ce mai ture, astiel. că în momentul holărârii se (rans- 
forină într-o dorinţă, într'o plăcere de a lucră, de a ucţionă, 
în sensul hotărât. (Vezi sentimentul), _ 
Elementul activ (mişcarea) care cuprinde acţiunile muscu- 

lare şi fizice exlerioare, idică,. acelea curi transformă hoLă- 
rârea, în fapt. a aa 

„„ Să se observe că, deși primele două elemenle -(cunoaşterea - “şi sentimentul) sunt absolut operaţiuni voite, totuşi voinţa o. judecăm. număi după cel de al ircilea elemenl, adică după mișcare și după faple. Dar voința” încep2 tu primele două 
clemente psihice și se termină cu elementul acliv—cu  miş-" 
carea—udică cu transformarea actelor psihice voile și dorile în acte concrele, văzute, Ie > . 
“Voința unui'om va fi cu alât mai educată: şi mui întărită, cu căl aceste trei elemente. vor fi mai bine desvollate și vor lucra mai armonios între ele. Ri MR "Dar, pentru a şti cum educăm şi cum întărim 

conluerar a acestor trei elemenle, trebue: să cun 

voinţa prin 
oaştem mai întâi organizarea şi funcționarea în parle a fie ărui element. Incepem cu elementul activ (fizic) apoi cu ce? intelectuul. si, în fine, cu cel sentimentul. După analizarea în parte-ă acestor elemente von arătă şi modul cum cooperează ele la educarea şi întărirea voinţei, apoi, vom arălă cum intervin clenien- tele din afară „pentru a. determina sau împedeca . desvollurea - voinţei, 
-
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A Elementul activ al voinței. 

1.: Corpul omenese coprinde trei” feluri de organe: 
a) Organe «de mişcare: mușchi, tendoane, puse. : 
b) Organe de nulriție şi reproducție *- sură, slomac; intes- 

„line, artere, inimă, plămâni, ele. ă | 
c) Orgune di cârmuire, „orientare şi relațiine: sistemu 

nervos, | 
Cu . privire lu edu aţiuneaa voinței ne inleresează organele 

cari. fac funcțiuni principale. psiho-lizice, adică:  sizlemult. 

ner vos şi mușchii, - - 

ŞI
 

2. Sistemul nervos!) 

“Dacă țineni seamă de funcțiunele ce îndeplinesc nervii, pă 
“sim că se împart în trei grupe, cu sedii și funcțiuni deosel: ile: 
a) nervii cenirali, b; nervii periterici şi c) nervii simpulici 

Nervii sunt compuși din irei feluri de elemente: cefule, 
iibre şi substanţă . vervousă. “ a 

Celulele nervoase sunt mici, rotunde său ovale, având 
diumelrul între 0,01—0,08 mm, : Unele se pot zări: şi cu. 
ochiul liber. Ele se compun din-o materie” pul po: să avârnul 
în interior un sâmbure sferic (nucleu), 
„Celulele au ta ui capăt niște prelungiri scurte. stuloase 7 
(proloplasmice), iar la celalalt capăt au alte prelungiri în” 
fibre nervoiise cu ramificații” (cilindri-aesili), Celula” împre- 

„ună cu'ae astă prelungire ia numirea de „neuron“. 
"Neuronii, lac legătura cu. celulele musculare, ale cor pului, 

1) Pentru a prezenta sludiut . complect sunt sili a lac o. 
descriere sumară anatomică a sitemului nervos, Insă, cil 
torii pol trece direct la funcţionarea sistemului. nervos. daci 
nu-i interesează descrierea anatomicii. de aci, - . 

 



prin prelungiri protoplasmice, iar legătura cu ncuronii ve- 

<ini a fac prin ajutorul celorlalte prelungiri, Mai multe pre- 

lungiri de acestea, (cilindri-acsili) adunate la un loc consti- 

lucse nervii. i - a Ă Me 

" Fibrele nervoase sunt fire subţiri şi ulburii cari pleacă dela 
ceiulele nervoase. și se duc la diferite organe sau la supra- 
aţa corpului, ! - i 

L Grosimea fibrelor nervoase variază dela 0,02 la 0,0011 mm. 
Fibrele nervoase -se află răspândite pretutindeni în siste- 

1emul norvos, pe când celulele sunt urupale în anume părţi. 
Substănţa nervousă este. de culoare. cenușie, acolo unde se 

află mai "multe vase sanguine (unde lucrarea nervoasă este 
mai puternică); iar acolo unde se allă mai puţine iuse 
sanguine, esle de. culoare albă. Ea conţine apă (3/1, părţi), 
albuminate; fostale şi carbonate (27, părţi). Substanţa ner- 
voasă a ercerului copiilor este mai săracă! în fostule şi car- 

bonate. La bătrâneţe “începe iarăşi a se pierde din uceste 
două clemente. Cum se vede, „partea principală din nervi 
si în special din neuroni, o formează celula. în ca se priniese - 
ordizele de mişcări, . - - - - . N 

Vom studia în parte elementele fiecărei: grupe de: nervi, 
ij Grupa nervilor Centrali se compune din: Creerul mure, 

Crecrul mic; Măduva prelungită şi Măduva spinărei. Creerul * 
mare, mie'şi măduva prelungită sunt așezale în culia osoasă 
craniană ; iar măduva spinării este așezată în coloana .ver- 
tebrală, E .- ” ” : - 

Creerul mare (sau cerebru), Suprafaţa lui e compusă din 
substanţă nervoasă .cenuşie, iar interiorul din substanţă -ner- 
voasă albă. 1 este împărţit în două cmistere legate între cle 

„prin numeroase fibre. Pe deasupra acestor emisfere se văd 
nişte indoituri ca nişte ciubuce ce șerpuese în toate părţile, 
în mod. neregulat, Aceste îndoiluri şi şerpuituri se numesc. 
„Cireonvoluţiuni, N 

Ureerul mare e învălit în trei cămăși. ca și cicerușul Şi mă- 
- dusa, Ce: 1 din afară e mai groasă. Cea dela mijloe e. subţirici 

şi netedă şi: e formală din două foiţe puse una- peste alta, 
J eplul pe. scoarța creerului | 

“Și îi îmbracă regulat” toale şanțurile: şi creţiturile. 

tea: de dinăuntru” e alipilă” dead 

„Iar pelița internă şi cea mijlocie este un loc libei umplut cu un fel.de apă, Acest lichid 'are menirea de a ocroti centrii nervoși împotriva loviturilor, . -: E 
Invelișurile tuturor: centrilor nerv 

N 

oşi se numesc la:un loc,



  

meniinge. „Avem dar meninge” craniene pentru intregul enestul. 
şi "meninge rachidiene pentru măduva „spinării. . 

Creerul mic1).. [ste aşezat în partea dinapoi şi de jos a. 

"“eutiei craniene. Se compune din doi lobușori de forma și mâ-. 

rimea rinichiului, aşezaţi înapojă creerului mare la dreapta. 
"-“şi'la slânga și imedial dei "supra măduvii prelungite. 

'Lobușorii creerului” mic sc leagă de crecrul mare prin. “nişte 

păreţi numiţi , „piciorușe:i, . - 
Un fel de cingăloare pleacă - dela. un 1obuleţ al ercerului. 

-mic la celalt lobuleţ şi apoi la măduva prelungită peulru a. 6 

“Vine. strâns legati. de creerul -mic,. Ă 

“Măduva preiun gilă 2). Este partea ce leagă creerul mare de 
măduva. spinărei. Aceaslă parle merge îngroşindu-se din jus 

în sus către creer. De aci pleacă nervii ce merg la inimă şi 

la plămâni, Aci este nodul “ital. 

Creerul mare, crecrul mic și măduva prelungită constituese. 

la un “loe „Fncelalul“. - ! - . 
Din 'croeri şi măduva prelungilă pornesc” douăsprezece. pa 

“rechi de nervi cu diferite, funcțiuni: de vedere, simţire, auz. 

miros, gust, lact, mișcare a ochilor şi feței, a iniei, plă- 

mânilor, cie. - - 

„= Măduva spinărei: se compune, pe: dinafară, din -o scoarţit | 

groasă de materie albă în fibre; iar pe dinăuntru are un. miez” 

din materie cenuşie în .celule, Secţiunea, făcută prin miez 

prezintă: forma unui X, are lungimea cam: de jumătale me 

tu, şi grosimea -cam de un deget. Capătul de jos-al măduvii 

se" termină cam: în dreptul şalelor cu un snop de. ramuri 

“nervoase în forma -coadei de cal. Capătul de sus merge 

până la encefal unde se leagă de el prin măduva prelungită. 

Măduva este despărțită “de. canalul osos, prin .alle trei 

membrane -cc o îmbracă înloemai. precum mânicile cămășii, 

şi hainelor îmbracă mâinile. 
"Prin dreptul fiecărei verlebre vine, la miiduvă, dela peri- 

ferie, o pereche de nervi (nervi de- simire) cari aduc ştiri, dir - 

afară; iar o a doua pereche-de nervi (nervii de” mișcare) - 

pleacă dela măduvă la periferic, transmițând ordinele de miş- 

are, și. constituind împreună. cu nervii porniţi dela creer. 

gr upa de nervi descrisă sub titlul ce armează:, - 

D) Grupa nervilor perilerici. "Este formată din nervii cari 

- 
  

2 Se mui numeşte Crecrușul sau Cerebel. 
Se mai. numeşte Bulbul rachidian. , . IE N
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. „ai , 
“adu ştirile -şi din cei cari: “ conduc mişcările, Cei “dintâi se 

numesc: „nervii de simţire:, iar cei de al doilea se numese - 
„nervii de mişcare“, ” , Dă i , 

Nervii de sinţire (Centri petali sau sonsibili), tormaţi 

„lin fibrele şi celulele descrise mui sus, sunt răspândiţi în 

lol corpul. Iiecare nerv are : funcțiunea lui deosebită: unii 
aduc ştiri, de vedere, alţii de uuz, 2 ali « de gust, alţii de miros, 

alţii. de pipăit, ete 1). 

Nervii de mişcare: Formaţi. din: fibre şi celule ca şi cei de 
sus, pornesc “dela grupa centrală nervoasă la toate celulele 
musculare “ale, corpului. având insăreinări deosebite. unii 
mişci limba sau faţa. alţii mâna, alții ochii, alţii picioarele, 

€) Grupe: nervilor simpulici: ste compusă din uceleaşi --" 
elemente nervoase şi este împărţită .pe ambele părţi ale şirei 
spinărei, pe piept şi pe pântece cu ramilicaţiuni în organele . 
vicţei „vegelalive: inimă, plămâni, vasele sanguine, canalul 
«digestiv, glandele, ele. “Prin nervii din această grupă trec 
mai mult excilaţiile de nalură vege lativă ce au legătură: mai 

“ prilin importanță 'cu studiul nostru. fiind sustrase, în Majo- 
„italea cazurilor, de sub influenţa direct Lă a voinţei. 

Ra 3, Muşchii.: Me 
. - : 

„Orice mișcare, a oricărei, “părţi din cor) e produsă de unul 
“Suu mai mulţi muşchi. Fără mușchi nu există mișcare. Fără 
miscare nu există aptă, 
nu este destul. a gândi -şi a: simţi, 
gândim şi șimţini că este bine Ă IN 
“Muşehii suni. compuşi din tire 

noase. Li, , suni dispuşi pe. oase 
nuiriţie şi pe diferite părţi ale corpului? ), 
“Mușehii, ca și celulele din care 

Ei în urma celei mai miei. 
cesc, producând mișcar 

I) „Senzaţiile aduse de acești nervi primese - diterite numiri Ca: senzaţii audilive, senzații lactile.. senzaţii. de “sust, ele. Vezi diterilele feluri de senzaţii descrise pe lărg în Psihologia d-lui Giăvănescu în. pag. 7 
, In termen populare. luturor muşchilor “In “corpul omenesc sunt 500 mușchi mai având la un loc o greutate de 30 kar. „lale de 70. kgr.: (Dr. “Negru: Cum cum murim, 

irilări- se contracle: IZĂ, se: sgâr- 
a, Mușchii con ael tându-se ag după 

  

  

   

toţi în părechi, 

iar fără faptă nu există voinţă, căci. 
ci lrebue î săvârşi ce ace 

alcătuite din celule să ir- 
„pe pereţii org ganelor de 

se compun, sunt iritabili, 

li se zice carne. 

pentru un om in greu. 
ne naștem, cum trăi,
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ci. oasele. prin “ajutorul” tendoanelor; iar: oasele_ graţie unui 

sislem de articuluţie—cunoseul din anatomie de fiec are din. 

“noi=—se mișcă 'în direcția contraelărei mușchiului respectiv, 
„obligând a se intinde mușchiul -opus. _ 

Mişciirile mușchilor se produc sub influenţa unui fenomsi n 

fizic cum ar fi o irilaţie, un acid, -un curent electri:, o înţe 

pătură, ete., sau sub influenţa unui fenomen psihic « cum ar fi 

frica, bucuria. enlusiasmul, etc. -.. 

“Tinând seamă de c: uzdle prosducălvare, mişcările mușchi: 

lor se impart „în: a spontane, -D), reflexe, „c, instincte, d) 

empirice, e: 'voite. " - 

   

  

ay Mişcările spontane, sunt provo ocate de excedentul de forţă 

nervoasă acumulală în organism prin hrană, prin odihnă, 

ete. Acest excedent, având tendinţa de a se descăre ă, pro- 

voacă mișcări fără de nici un scop premedilat, cum sunt de 

S 

pildă, pornirile către- joc ale copiilor. Deschidere a pleoapelor. 

ocuior la deşteplareu din somn, tendinţa de întindere a 

brațelor şi a corpului după un somn, sunt mişcări spontane 
ră ă de scop conșlienl, dar provocate: de cnergiut acumulată. 

în timpul somnului, odihnei, elc.- - 

b) Mişcările reflexe sunt acelea ari se stivârşese fără o 

prealabilă deliberare şi holărâre, dar se produc în „scopul 

conservărei, Mişcările reflexe "suni provocate -intotdeaunu de 

“0 eseitațiune fiziologică. provocată din exterior sau din inte- 

rior, Această escitaţiune se transmite la măduva spinării, 

Ja măduva prelungită -s sau chiar la anume părţi din ereer,- 

jar "mișcarea “pornește înapoi fără nici o deliberare, şi hotă- 

râre intelec luală. - : 

Să se observe dar, că belele sau mișcările refloxe-se execul - 

în. mor involuntar, de oarece, nefiind! provocate de acle 

psihice, adică de senzaţiuni prezenlalive sau: reprezenlalive 
și nici de stări afective (durere sau plăcere, nu pot îi trecule 
prin conștiință. | . - - 

Mișcările p-eflexe - suiit: -niişcările xicţii vegeialive Cininia, 

plămânii, intestinele), mersul, mişcările irisului sub! împre-, 
siile” luminei, alternarea mișc: ărilor mâinilor. cu ale picioa- 
relor, cete, - . 

In toate: aceste mişcări găsim o escitaţiune fizioloigic ă, gă- 
sim că exceularea lor se face în scopul conservărei indivi- - 

«tului, dar nu găsim actele deliberative intelectuale” cari au 

-- precedat: mișcarea, Iducaţiunea tinde să X depriaglă pe individ. 

or



  

a execula unele acte şi faple în mod absolul intentie cu “actele _ 

reflexe, adică fără deliberaţiune, . 
Trecerea aclelor voile, la'.acle reflexe; , „se face prin deusă. 

'repetire şi se numește în unele pedugogii , „recereu conşticn- 

tului” lu incoştient“,- aclicii;- după: ce am. judecat şi cântărit 

bine aelul (conştient) să-l "execulăm fără a mai deliberă a 
supra.lui (inconștieni), 7. Pa 

In termen moral: şi popular se zice la aceste acle „Le 

prinderi sau obișnuinţe::. De aceea poporul nostru zirez. 

Deprindereu ușurează povaru, | . 

In adevăr, repelând des o muncă sau o anumită faptă. 

morală, ajungem a deprinde alâl de bine organele de con- 
ducere şi de mișcare cu execularea ci încât sforţările d 

“spirit şi încordările de mușchi necesare săvârşirei acestei. 
fapte devin absolul nesimţite de noi, devin acte asemănătoare 

cu actele retlexe.- In unele psihologii, și mai ales-în vorbirea 
zilnică, actele pe cari le. săvârşim prin deprindere se numesc" 
chiur unele reflexe“. Am putea, prea bine să le zicem: „e 
Îlexe “învățate“, (Vezi capitolul „Cum - să formăm depriude- 
rile: unde sa vorbi mai pe larg despre. reflexele de. cari. 
avem nevoe în educaţiunea. osliişcască). | 
-€) Mişcările instinelive nu. se deosibese de actele reflexe . 

«lec at prin accea că ele sunt provocate de un escitant psihic” 
"ca, emoţii,. senzaţii suu percepții, şi se produc în plină con- 

Ştiinţă, adică șlim că executăn mişcarea respectivă, deşi au 
deliberăm asupra ei. „precum facem la actele oile. - 

Să se observe că actele inslinclive ca şi actele reflexe au. 
ca Scop conservarea individului; dar acest scop nu este de- 
liberul şi admis de. individ, ei este moştenii din generaţie în 
generaţie, - Ă 

Se socotesc “acte înslinelive: Actul sugerii, provo at de 
senzaţia teetilă a "buzelor cu organul nutriţici. (Găvănesculi, 
dApucarea” și strângerea tăculă de copil “imediat ce se atinge 

de. un lucru. (Găvănescul). Surâsul ce apare la copil. când 
ÎL isbese impresii plăcute de lumină, „culoare, muzică; -ete. 
Imilația ce se observă atăl la copii cât și la “adulţi. (Găvite 
nescul). Cruzimea, simpatia, combalivilatea, îricăa de 'in- 
luneric, - frica de singurătate. şi curiozilatea. “Aceste” instincte 
se observ. Toarle hine mai ales la-copii. (Găvănescul). 

Tot d. Găvănescul mai dă exemple de instincte la animale: 
dacă o pisică e bolna ă merge pe câmpie și îşi caulă bu- ruiana de leac. De- unde şlie aceasta ? Puii de găină, când 

- ' + .



- aud strigătul unei păsări răpitoare sau un semnat particular 
al cloştei, se tupilesc, se ascund. Cine ia învăţat? Şoarecila 
at de mic, când vede o pisică fuge, şi pisica oricât de mică, 

“aleargă după: el. Cine i-a învăţat? 
d) Mişcările empirice. Aceste mișcări: sunt produse prin: 

imitație şi sugestie.. Mișcări produse prin imitație se soco-.. 
„tesc. actele văzule la alte persoane, adoplate . de noi şi exe--” 
cutate aproape ca şi mişcările. instinctive, „Această fire imi- 
ialivă a noastră -se observă chiar din .primele zile ale co-. - 
pilăriei și continue până la cea mai înaintată vă ârstă, în a 
măsură “mai înlinsă -sau mai redusă, după cum individul 
are mai puţină sau mai multă personalitate, 

Mişcări produse prin sugestie se socotesc. acelea pe cari le 
- executăm în urma unor idei, imagini sau senzaţii, . pornite: 
din” afară; dela alte persoane; "dela mediu, venite pe neaştep- 
„tate în mintea noastră şi cari ne urmăresc „contin ca nişte 
lirani. Aceste idei, imagini, senzaţii: sau impresii stăpânese 
sufletul în aşă fel încât pune. pe individ în imposibilitate de a 
le înlălură sau a. le supune unui control voit al coușştiipţii, 

„Și, astiel, se traduc în mişcări corespunzătoare prin puterea 
sugeslivă care stăpânește mintea noastră, 

e) Mișcările voile sunt acelea pe cari le execută muschii 
conform ordinului ce primesc dela ceniru, chiar atunci când : 
aceste mişcări ar produce durere. Pulcrea de lucru a muşchi- 

lor scade după un' timp oarecare de contractări, dar, dacă, 

” intervine energia intelectuală cu excitante noi, poate să îm-. 

pingă muşchii. din- nou la. lucru cu acecași putere de maj 

înainte. Negreşil că sosește un moment când ori cât sar mări. 

escitantul nervos produs de creer, mușchii nu vor: mai putea... 
lucra fiind prea obosiţi, dar această stare nu soseşte. acolo 
unde se păstrează echilibru între muncă şi odihnă. (Vezi. 

„Munta şi „0dihra“. în capilolele următoare). 

Rolul mușchilor în educaţia voinţei. 

“Din punct de- vedere al“ educaţiunei- voinţei,. - muşchii pot 

- face trei feluri de servicii: a) ascultând de rațiune să execute - 
toate mişcările ce li sc ordonă; Lb) ascultând de rațiune să se 

„opună a execută mișcări la, care sunt împinşi prin forţa circu- . 
latoare a sângelui, prin sensualitate, prin instincte, prin €mo-- 

“ţiuni, “prin mişcări reflexe, când acestea contrariază raţiu- 

nea, adică, când sunt! contra planului de Jucru al unui om 

3
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cu voinţii şi :caracter moral; ce) fără a mai primi- ordinea 

dela centru (creer). să cexcule mişcări” reflexe cari au fost. 

„trecute prin conştient, la inconștient. “ 

Deşi, în capitolele următoare sau arătat multe cazuri de 

acestea, totuşi dau şi aci un exemplu ca să cunoaștem dela 

început. rolul: mușchilor - în educaţia voinţei: 

Raţiunea ne arată că nu este bine să- lăsăm pe mâine 

ceeace puiem face azi, însă, de dimineaţă ne a ținut lene 

în pat şi nu ne'a rămas timp. pentru bărbicrit, în cursut 

zilei ne opreşte lenea a merge în cutare loc peulru a ler- 

mina cutare afacere; îar seara ne opreşte lenca a aranja 

biblioteca, a ne face: corespondenţa, ete. Pentru a înlătura 
aceste piedici, pe lângă alte mijloace ce vorm întrebuința, 

trebue să recurgem şi la mușchi; ei ne pol ajuta să ne 
sculiăm din pal imedial ce am deschis ochii, să ne ducem în . 

culare loc- pentru a termina afacerea ori câtrar îi căldura de 

mare şi lenea de încur ajatoare, să ne -aranjăm biblioteca sau 

să ne facem corespondenţa ori cât ar fi somnul de dulce 
şi patul de ademenitor. etc. : . 

“Trebue: să știm numai cum să ordonăm muşchilor să ne 
ajute prin culare sau cutare mişcare, , RR 

Putem ordona muşchilor si nu facă cutare sau: cutare 
mişcare ce ar fi contra voinței și a - raţiunci noastre, . 
“Spre exemplu : mânia! împinge mușchii. gurei la  ocări, 

scrâşnituri de dinţi, mușchii mâinei la lovituri şi ameninţări ; 

emoţiile iubirei. împing” muşchii mâinelor la îmbrățişări, ai 

guri la sărutări; emoţiile bucuriei împing muşchii picioa- 
relor la: sărituri și jocuri, ai gurei la cântece, etc. “oale 
acesle mişcări este bine să 'se producă în unele cazuri, însă 
în alte cazuri, ele dau nota unui om care nu ştie să se stă- 

„ pânească şi să se conducă. - 
Pentru a ne slăpâni şi conduce în aceste din urmă cazuri 

nu este deajuns numai raţiunea, ci, trebuie să stăpânim 
„muşchii ordonându-le şi forțându-i prin: voință a nu execulă! 
mișcările la cari suntem împinși prin natura noastră născută. 

Câţi-din noi nu a intrat în casa cuiva. tocmai când avcă o 
cearlă cu „soţia sa, cu copii sau cu servitoarea şi. ma obser-. 
vat, cum acela. se incordează, surâde forţat, se arată bucurat, 
etc., numai şi numai să ascundă supărărea. Ei bine, aci-nu 
este altceva decât stăpânirea mușchilor prin „Voinţă peniru. 
a se ascunde supărarea. : 
„La câți idin noi nu ne-a pârut bine când am putut. stăpâni o



. supărare, pentru a nu'lovi sau insullă pe cel cu pricina. Dacă 

- cercelăm “cum am reuşit observăm că numai prin -concursul 
ce ne-a dat voinţa şi muschii, am putut pune frâu descărcări 

la care ne împingea supărarea. Di - 

Am putsă zice că muşchii sunt pentru emoţii și instincte 

ceeace sunl pereţii unui cazan de locomotivă pentru a- 

buri, adică : pereţii cazanului nu lasă aburii să se producă 
“decăt „încotro vrea conducătorul; tot așă în cazul nostru, . 

mușchii nu lasă, emoţiile, instinctele, ' etc., să se producă 

slecât numai încotro vrea voinţa. E 
PayoLi) dă următorul: exemplu luat din experiența lui pro- 

prie - asupra emoţiuiiilot: și .înfrânarea lor prin muşchi: 

„acum câtva limp mi se deie de veste că fiul meu: 
care. plecase de dimineaţă nu fusese văzul: la prietenii 
unde lrebuca: să se ducă, Inima începi să-mi bală 
deodată mai tare. Stătui să judec şi găsii o explicaţie 

N mulţumitoare.a lipsei fiului meu. cu toate acestea ne- 
liniştea celor din jurul meu şi ideea că poate fiul meu 
a fost 'luat de toreniul adânc ce trece pe' lângă. lo- 
“ciință mă turbură şi mai tare... inima-mi bălea să. se 
rupă. simțeam la rădăcina părului o durere ascuţilă.... 
măinele-mi tremurau şi ideile cele mai nebuneşti îmi 
treceă prin minte., cu toate stărțările mele de.a de- 
părti aceste temeri pe care, «le altiel, je vedeanr că sunt 
absurde. Când după o jumătate de oră copilul fi găsit, 

, 

inima-mi Dătea cu svăcniluri pulernice.... însă lucru 
curios iurburarea cerea să fie satisfăculă, şi mă îm- 

z 

de loc, vinovată. Cu toate acestea mă oprii repede ina- 
iniea expresiunei de mâhnire a bictei nevinovate şi luai 
hotărârea să las furtuna să se potolească dela -sine., «| 

pingea să fac o scenă sărmanei serviloare care nu eră! 

= 

“lucru pentru care fu nevoie de stăpânirea mușchilor și 
de oarecare limp“, 

_ „Sar găsi în fața unor greşeli sau interpretări gre- 
iai Sile din. pariea inferiorilor. (Art. 14). NINE 

- Dar prin ce putere vom ajunge să se păstreze liniștea 

Rh. WM. L. Comandanții suit dalori .să păstreze: 
liniștea” și moderaţiunea, chiar şi în cazurile când 

şi moderaţiunea, în asemenea cazuri, dacă. nu prin 
„aceea a slăpânirei -muşchilor, cu ajutorul voinţei? 

  

-2) Educaţiei voinţei. “Tip. „Minerva, 1907.



5. Câteva constatări şi explicări asupra funcționări 
sistemului nervos şi mișcărilor! corespunzătoare. 

" A. Dobândirea primelor . cunoşiințe. * 

Nervii de simţire primesc diferite impresiuni despre lumea 
înconjurătoare - şi chiar despre propriul nostru corp şi le 
transmit la cclulele respective, iar de aci,. din neuron în 
neuron, merg la organul central nervos, Această transmitere 
se face astiel: | E , a 
“ISbirea nervilor de simţire cu ' obiectele. lumii înconjură-- 
toare sau contactul lor cu -acele: obiecte, produc o pescilare“ 
nervoasă, Efectele acestei escitări. impresionează celulele şi 
ncuronii respectivi, cari, la. rândul lor, imprimă "natura es- 
citaţiei -pe celule respective din organul ceniral nervos în- 
locimai ca pe o placă folografică transformând astfel „actul! 

zațiune“, DR Ii e | 
Acelaș obiect poale să producă .dcodală diferite . senzaţiuni , 

de văz, auz, miros, elc. Unirea acestor. senzaţiuni în spiritul * 
nostru dă putinţa să cunoaștem natura şi” felul obiectului. 
„Această operaţiune a minţii se numeşte „Percepţiune“. La. 
un trandafir. odală cu senzaţia de culoare, avem senzaţia de 
miros şi de pipăit, ete. şi prin ajutorul” acestor senzaţii cu- 
noaștem natura și felul trandafirului. i a 

Să se observe că percepţiunea presupune în miniea noastră 
formate deja idei simple despre diferite obiecte “şi lucruri. 

- simple, căci numai astfel putem asocia ideea de culoare cu. 
ideea de miros, pipăit, ete. pentru a constitui în minte natura... 
şi felul trandafirului. a | , „. : 

- Din cele arătate până aci se observă că „„escitațiunile“- dau | naşlere .,,senzaţiunilor“ ! iar. după acestea urmiează „percep: țiunea“, Na i - | Ă | 
Obiectele de afară sau din propriul nostru corp, cari nu intră în mintea noastră prin excilaţiuni, senzaţiuni și percep-.. țiuni, nu pot fi cunoscute de noi, căci, nimic nu poate să existe. în sufletul nostru dacă n'a trecut mai întâi prin sim-: -ţurile noastre, Poate. să- ni se dea cunoş 

din toate. continentele, 
noaslră dacă des 
noștinţă prin aj 

fizic“ (escilaţiunea) în act psihic: care ia numirea de „sen- |: - - . > 

însă ele nu ar luă fiinţă în mintea. 
pre părţile lor constitutive nu am avea cu- 

Cc 

tine despre munţii” 

utorul senzaţiilor și a percepţiunilor ce am -



"căpălat, mai înainte, la vederea munţilor şi a diferitelor ridi- 
““cături de pământ dinprejurul nostru, - N a 

"Aşă dar, materialul prim, pentru cunoștințele noastre îl. . 
formează - senzaţiunile. şi percepţiunile produse „prin intuiție. . 

«dlireclă“ adică prin prezenţa obiectului respecliv, E: 

- Cunoașterea obiectului prin intuiţie directă sec numeşte în 

psihologie „Prezentaţiune“. adică obiectul este prezent. Pre-. 

zenlaţiunea se numeşte externă sau obiecli ă  (loare; casă, 

“ele) când obiectul este afară de noi şi internă sau subiectivă, 

când obiectul este în noi (setea, oboseala, foamea, etc). . . . 

Când obiectul nu mai este prezent dar imagina lui rămâne 
- prezentă - în mintea noastră, sau. revine mai lârziu în minle, 

atunci: avem o „heprezentaţiune“ pentru că mintea: ne repre- 
zintă imagina obiectului. Toate -aceste acle petrecute în creer 
"până la actul cunoașterei, le socotim ca operaţiuni simple de 
inteligenţă. - | E a 

Vom. vedeă mai târziu cum, din combinările. şi relaţiunile 

„diferitelor reprezentaţiuni, rezultă diferite facultăţi intelec- 

“luale ca: memoria, imaginaţia, fanlezia, și diferile opera: ,. 

ţiuni absiracle de inteligenţă ca: noţiunea, ideea generală, ju- 

decala - şi raţionamentul. - Aa 

B. Câteva desluşiri asupra relațiunilor dinlre escilaţiuni, —. 
E „- senzațiuni şi mişcări. Da . 

a) Dacă escilaţiunea nu are anume tărie, senzaţiunea nu se 
“produce, şi invers: dacă escitaţiunea este prea. tare senzaţiu- 

nea nu mai poale fi limpede în conștiința noastră. Precum 
nu avem, senzaţiunea de greulale a unui-fir de păr căzut .. 
“peste noi din cauza escilaţiunii slabe ce produce, tot așa es 

cilaţiunea . puternică produsă de o lumină orbiloare, sau” de 

"un ger mare, turbură senzaţiunea şi face să nu cunoaștem 

Jumina -sau să nu simţim gerul!) i - 

  

1) Psihologia experimentală. a stabilit aproape pentru fic- 
care "categorie de senzaţii. maximum şi minimum de. inten- 
silale. a escilaţiuniror respective: 'Sgomotul produs de o bo: 
biţă de soc de 1 mm. grosime căzând dela 1 m. pe o sticlă, 
nu mai poale fi.auzil (pragul). O lumină de 300 ori mai : 

Slabă ca a lunei nu mai: poale fi percepută (pragul). Un _ 

sgomol cu vibrații mai mari de 38.000 pe secundă nu mai 
poale fi- suportat de nervii auzului... (Inălţimea).
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Minimum se numeşte „pragul escilatiunilor“,. iar maximunr, 

se numeşte; „înălțimea escilaţiunilor“. 

Pragul şi înălţimea escilaţiunilor variază acta individ. la. 
individ” după structura fiecăruia. “Educaţiunea ' specială -tinde: 

să coboare.pragul şi să ridice înălţimea pentru simţurile ne-- 

cesare fiecărei specialilăţi. Ex: In instrucţia individuală de luptă. 

a soldatului lrebue să tindem a cobori pragul escitaţiunilor” 
ăzului şi auzului, -iar în instrucţia întrunită de luptă trebuc: 

să-l facem. pe soldat a nu i se lurbura mintea din. cauza. 

fricei, emoţiilor, sgomotului, etc. decât la o înălţime foarte: 
mare de escilaţie. - . — 

„b) Escitaţiunile variază cu structura organică a individului 
_şi cu obişnuinţa lui. - 
__Un sălbatec are auzul atât de desvoltat încât punând” urc 
chea la pământ poale simţi dela zeci de kilometri sgomotul 

cel mai mic. In unele cazuri cunoaşte felul şi natura sgomo- 

tului. Ei au mirosul aşă de desvoliat că ghicesc naționalitatea: 

după miros. Omul dela ţară are simţul orientării mult mai 
desvolial. L.ucrătorii. din--mine disting aproape loate: obiectele 
pe întuneric, Orbii au pipăitul mai desvoltat ca cei cu vedere. 

Hamalii dela porturile mari cunosc. „naţionalităţile după miş- 
cări, fizionomie, ele, 

Asupra indivizilor obişnuiţi cu porunci date energic și în- 
-soţite de ameninţări nu produce excilaţia riecesară,'o poruncă 

dată slab, şi, invers, la cei obişnuiţi a lucra din simţul da- 
lorici, produce o senzaţie lurbure porunca dată în mort 
aspru şi ameninţălor, ă 

Să se observe: că excitaţia | variază şi după starea! aceluiaşi 
individ-în diferite împrejurări, adică dacă se găsește în stare 
de sensibilitate exagerată sau, din contra, în slabă stare de 
sensibilitate produsă, prin. cauze incidentale sau prin stări 
anorinale. . 

A 

c) Când sistemul nervos “este. escilal de. alle “cauze prece- 
dente, atunci după o esciltare nouă, ori cât de slabă ar fi, va 
urma 'o mişcare cu atât mai mare. cu cât escitările precedente: 
fusese mai intense, și, va sosi un: moment când la o escitaţie: 
slabă - să răspundă. mişcări ; mari, sguduitoare, ce nu “sar îi. 
produs dacă celulele mar fi fost escilate de mai înainte. De: 
la această constatare porneşie provjerbul care zice: „„Necazul 
de azi lasă-l pe mâine, sau „„Potoleşte-l Doamne şi pe mine- 

4
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să nu mă-uiţi“ adică necazul să-l lăsăm când se va stabili . 

echilibrul sistemului nervos. i E i 

Un camarad îmi istorisea următoarele despre un şef în- 

ţelept: i Ni - 

„Un -L.ocotenent, recunoscut ca foarle escitabil, fusese 

chemat în cabinet de către acel şei pentru a-i face o 

: observaţiune dreaptă. Abia apucă șeful să spună câleva 

- vorbe şi Locotenent a început a :umeninţă şi vociferă: 
Atunci şeful i-a spus: numai dacă peste două zile vei 

veni la mine cu dceastă atitudine. yoiu socoti actul 

| d-tale ca o abatere dela disciplină, acum socotesc că 

ai venit la mine supărat de alte. împrejurări pe cari 
cu nu le: cunosc „7 

- Dela această constatare şi dela asemenea exemple să por- 

nească mic şi mare pentru a luă hotărâri, a nu dictă pe- 

depse, a nu dă ordine în -urma unor. escitări prea mari, 

“căci. poate 'să urmeze mișcări şi hotărâri necorespunzătoare 

din -cauza acestor escilări prea mari. Ofițerii popotari mar 

mai suferi atâtea: observaţii dela şefi şi atâtea bobârnace dela 

camarazi, dacă am procedă asttel: cea mai mică pală pe 

farturii, cel mai mic cusur la bucale ne pare de o gravitate 

„fără scamâăn fiindcă la ora 12 a. m. şi la ora 7 p. m adică 

„la masa de prânz. şi de scara, echilibrul nostru nervos esle. 

absolul deranjat din cauza diferitelor greutăţi ale serviciului 

'şi tot focul se varsă pe bietul ofiţer popoltar, care, la rândul 

lui cine ştie cât a muncit până să poală găti masa. „ 

“Tot aşă Yar mai suferi observaţii, pobârnace şi câte odală 

pedepse grave, bietul ofiţer cu cartiruirea. EI mai niciodală. 

nu a mulţumit pe majoritatea ofiţerilor, căci escitaţiile pro- 

duse de marş, căldură, foame, ploaie, elc:,. face adesea pă 

ofițeri să găsească vina celui cu cartiruirea, care nu le-a dat 

case- bune, nu le-a arătat cartierul imediat, în fine n'a făcut 

nimic, deşi — cum zic ci—a avut limp destul, sa dus cu 

irăsura, a mâncat bine, sa odihnit, etc. 

d) Escitaţia creşte când. se face mişcare. Dacă stăm în bae 

„caldă mai mult, nu mai simţim căldura apei, dar dacă von 

face mişcări în bac. vom simţi căldura. apei. O ştotă- o pipăinr 

mai bine dacă mișcăm vârtul degetului decât dacă îl ţinem 

pe loc. Un miros slab nu-l putem simţi dacă nu mişcănt 

„nasul în aer. -. - Sa . 

e) Efeciele escilaţiunilor slabe pot îi mărite prin atenţie,
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"-şi, invers, efectele escilaţiunilor mari pol fi micşorate de- 

părlând atenţia dela ele. De ex.: urmărind o pasăre în sbor 
o pulem vedcă- atât de departe cât mam vedea-o dacă ni sar 

„arătă deodată. Un punct mic pe hârtie albă, un obiect mic 

alături de alte obiecte mari, -nu Pam pultcă zări dacă nu: am 

încordă “atenţia. Când scrim la birou, ori când stăm li- 
niștiţi în casă, sgomotul făcut alară de servitori, de vecini, 

- de trecători, elc., ne va escilă cu atât mai mult cu cât vom 
"fi mai atenţi la acele sgomote. DR 

-Așă se esplică de ce când ne-am mutat înlr'o stradă sau' 
-curle. sgomoloasă, nu putem lucră câleva_zile sau chiar săp- 
tămâni. După câteva zile. sau Săptămâni zicem. că ne-am 
obișnuit cu sgomotul -şi de. aceea lucrăm, însă, în realitate, 
nu mai dăm atenţie acelui sgomot şi prin urmare escilaţiile 
produse .devin slabe. 'Tol prin această constatare se esplică 
de ce frica de durere ne face să simţim. durerile mai mari ca 
în realitate, | 

5 

1) Eicetele produse de o. escilaţiune oarecare sar -puleă 
compara cu o undă ce irece prin trei perioade: 1) o perioadă 
scurtă de escitare, 2) o perioadă scurtă de creștere a escitărei | 
şi de imprimare a senzaţiei, 3) o perioadă lungă de descreş- 
iere a escitării şi de dispariţiume a senzaţiei. Luăm un exem- 
plu fizic: o lovitură de băț o simţim repede, vânătaia se face: 
repede, dar descreşterea vânălăci se face foarle încet. Un 
exemplu fiziologic: emoția. o simţim . repede, creşterea cmo- 
ţiei - prin. irilarea celulelor, şi prin circulația nenormală a 
sângelui, se face repede, dar descreşterea emoţici se face 
foarte încet, căci irebue oarecare timp până să se liniștească 
celulele și să revie sângele la circulația normală, adică 'să se 

* slabilească echilibrul, - Ia Nu : 

4) Când escitaţiunile tari vin repede, mișcările se produce prea tari şi pot îi păgubitoare sistemului nervos. Unii, lu o veste venilă pe neaşteptate “înebunesc, se paralizează. se împuşcă, etc., din cauză că escitaţia venind deodată 'a produs o mişcare mai tare decât "puterea de resislență a organelor respective, 
- D. Speranța,. în psihologia d-sa 

asupra escitaţiunilor repezi şi tari: „Un ture, văzând înaințe - un urs, sa făcut mort în drum. Ursul îl Pipăi, îl mirosi, apoi îl ridică în picioare, Deodală! turcul cârpi o palmă ursului şi 

le, are o frumoasă glumă



  

ursul căzu “mort din? cauza acestei esitaţiani, puternică Şi 

meprevăzută, Ă 
Alţii, din conlră, deşi nenorociţi, ciungi, desculți, flămânzi, 

ruinaţi, ete. rabdă cu resemnare şi nu, sc gândesc să se si- 

“ nucidă, nu se paralizează şi nu înebunesc, căci escitaţiile 
PR) au venit repede ci treplat, aşa că sau putut obişnui cu 

e şi cu mișcările respective, Dula această constatare pleacă 

Ticătorile: „Omul se obișnuește cu răul ca țiganul cu scân- 

lcia“ ori „Xu da Doamne omului. cât poate să rabde“, „Cu 

încelul se face oţelul“. Pe aceste constatări se sprijinesc me- 

iodele treptate de antrenare.” .- 
Aceste constalări suni încă “şi de alt folos_pentru noi ca 

educatori şi conducători, căci le puteti, aplică în două cazuri. 

In adevăr: E „i 

Putem impune încetul, cu- incetul îndatoriri, rigori, măsuri, 

„ele, pe cari dacă le-am impune deodată şi prin escitaţiuni 

repezi le-am întoarce, în unele cazuri în contra noastră. Câţi 
„lin noi nu: am avut şefi câri „cu duhul blândeţei“ au impus 

subalternilor lor fapte şi îndatoriri mult mai-intense decât 

„acei cari au condus cu gârbaciul, adică cu escitaţiuni repezi. 

Sunt alte împrejurări unde, din contră, este nevoc de esci- 

lațiuni repezi, şi vor produce cfccle folositoare când vor. [i.. 

„aplicate oportun şi cu pricepere: poliţiştii şi judecătorii în- - 

lrebuinţează des acest mijloc: „pe loc“, „la pământ“, „staţi“, 

adu ești“, „le-am ajuns“, „ce-ai: făcul nenorocilule“. sunt cu- 

vinle cari au .oprit zeci de oâmeni dela crime sau i-a 

făcut să mărturisească. totul. 

Prestigiul profesorilor faţă de elevi, al şefilor faţă de sub- 

„alterni, etc., se menţina prin ordine scurte şi fără discuţii; 

„adică prin escitaţii repezi, de exemplu: „ai greşit să nu mai 

" greşești“, „ai înlârzial şi nu-mi place aceasta“, „observ că nu 

închizi ușa, le rog să nu se mai. întâmple“, peşti „Putin 

aleni și le rog să- nu mai dai ocazie“, etc, 

Acestea şi altele de felul acestora sunt escitaţii foarte repezi 

are produc mişcări. mai folositoare decâi în cazul când am 

sta de vorbă şi am discuiă cu elevii sau subalternii, între- 

bându-i, permițându-le să răspundă, să se scuze, ete. De 

„aceea în armată ordinul nu se discută, ci se execută. 

Pornind dela acest fenomen psihologic, regulamentul pres- 

-cric: 

Atitudinea comandanților are o mare înrâurire a- 
anţilor o atitudine liniştiță, pe 

„Supra trupei. Se cere comand 

N
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"-zaţiunilor respeelive, | 
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sigură şi hotărâtă, serioasă şi energică, îngăduiloare dar 
nu familiară. (Art. 15. RM. Li)“ . - 

h) Escitaţiunil€ cari produc senzaţii slabe la început, pot. 
să imprime senzaţii tari şi să producă“mişcări puternice, dacă: - 
se repelă des.. Incepem cu un exemplu practic luat din Psiho: 
logia de D. Speranță: „Un laler al unci balanţe stă mai jos: 
având în el o greulate, Pentru a ridică acest laler, trebue: 
să punem. alice în. celălalt Laler,, Neavând. însă alice multe, 
„punem azi câteva, mâine câteva şi tot aşă punem în. fiecare 
zi până. ne pomenim că se ridică talerul: cu greutatea. 

Tot asiiel se” produc efectele şi cu escilaţiunile mici, cari, 
încet, încet, prin repelare, întărâăe senzaţiunile respective 
până se produce mişcarea, - 

. O escitaţie produsă nu se mai poate retrage, ca se trans- 
„Mite la organele centrale şi se transformă în senzaţie, iar 
senzaţia 'nu dispare decât numai prin neatenlie şi prin nc- 

“repetarea de escilațiuni asemănătoare, i 
- Din balanţa de mai sus putem relrage 'alicele imedial ce, 
voim, "pe. când, din celulele nervoase, nu mai pulem retrage 
escilația și senzaţia respectivă, decât slăbind-o prin lipsa de 
atenţie şi prin nelrimilere de senzaţii asemănăloare, 

î) In limita dintre pragul şi înălțimea escilațiunilor, sen-- 7aţiunile nu crese în raport direct cu . tăria escilaţiunilor a-. 
„dăogate, Ex.: La-un cor de două sule oameni dacă adăugăm, încă doi oameni, nu cunoaștem dacă senzaţia audilivă cores- "punzătoare a: crescul, Numai dacă vom adăoga 20-50 oameni. vom cunoaște creşterea senzaţiei; 
_O faclă aprinsă întrun salon luntin 
zaţia respectivă a adaosului de lumin 
prinde 20-30 facle, vom observă cr 

at puternic, nu dă sen-- 

ă. Numai dacă vom a-- 
eșlerea senzaţiei” de lumină, 

i) Eseilaţiunile de scurtă. durată nu. pr 
Și, invers: escilaţiui 
senzațiunile. - ! 

__ Exemplu: “Trecerea prea repe 
prea repede al unei paser 
zaţia corespunzăloare ; 
uniformă a liclacului ce 

oduc senzaţii. clare, 
ile de- durată mare și uniforme, întunecă 

i prin faţa noastră nu produce sen- 
ȘI, invers: repelirea prea deasă și 
asornicului anulează, cunoașterea sen- 

) Senzaţiunile produse de diferite Simţuri nu se reproduc. 
, -. - . - - 

. 

de a unui obiect! sau sborul.
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“toale ca „reprezentaţiuni“ cu înlesnirea şi în modul asemă- 
nător al primei lor imprimări, ci unele se reproduc repede şi 
exact, pe când altele se reproduce mai în urmă, mai obscure 

sau chiar. nu apar. 

Exemplu : -Senzaţiunile vizuale se reproduc mai repede, mai 

clar şi: mai exact, apoi urmează cele auditive, şi, în fine, în | 
- ordine din ce în ce mai greoaie apar prezentaţiunile de miros,. 
de tact, de temperatură, de mișcare, ele. - 

C. Funcţiuni. anormale de escilațiuni şi senzațiuni. 

a) Când escilaţiunea nu imprimă senzaţia corespunzătoare, 
ci imprimă un fapt care nu există în realitate, atunci se pro- 

- duce Jluzia. 
Exemple: Percepem în minte un puț când în realitate 

escilaţia a venit dela un scrânciob. 
„Percepem un lun în loc de o „Ciiruţă în care se află un 

buștean. 
„Iluziunile. se produc din cauza  escitaţiunilor coborâle sub. 

pragul escitaţiunilor - sau ridicate peste înălțimea escilaţiu- 

nilor, din cauza intensilăţii variate a escitaţiunilor, îu. Îinc, 
'din cauza depărtării în timp şi spaţiu a obiectelor escităloare. 

Distanţele din limp sau spaţiu par mai lungi sau mai 

” scurte ca în realitate, după cum produc escitațiuni mai multe | 
sau mai-puţine, Aşă se explică de ce distanţa văzulă din vale 

până în deal pare mai scurlă decât când o “parcurgem. ! 

Linia fără puncte pare mai scurt ă decât cca cu diferiie. 

puncte pe ca. Distanţa dintre două puncte -pare mai scurtă 

decât unite printr”o linie. Ziua de examen mai lung ă ca zilele 

de preparaţie. “Zilele de bătrâneţe mai scurte ca cele de 

tinereţe. 

Zilele sau ceasurile de așteptare mai. lungi din cauza de-. 

selor escitațiuni ce ne.produc diferite: sgomote, „diferitele 

vedenii, etc., pe cari le bănuim că ar îi însăşi” rezultatul 

aşteplării, 

b) Când avem senzaţiuni cari reprezintă vre-un fenomen 

exterior făvă a exisia- în realitate 'acel fenomen sau fără a 

există vre-o cauză escilalivă, atunci sc produce Halucinaţia. 

Exemple: ÎN - | 

Ni se pare că vedem pe câmp diferite rupe, ni se pare 

5
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„că vedem un călăreț, un om care vine să ne. omoare, o pră-: pastic, etc., pe când în realitate nu există absolut nimic. Halucinaţiile pot îi de vedere, de auz, de gust, de tact, ete, şi se "produc din cauze inicrne cum ar "fi 0 defectoasă circu- laţiune a sângelui, “alcoolul, slăbiciunile” nervoase, boalele. Frica de asemeni produce halucinaţii. (Vezi, Frica, la sen- dimente). 
, Pe câmpul de luptă în“afară de focurile. adversarului şi chiar sub focurile lui , la distanţe mari, se ivesc dese cazuri «e iiluziuni. La distanţele mici, sub 500! m. Sc ivesc şi cazuri «le halucinaţii, de oarece, -imaginaţia ne mai fiind servilă de atenţie şi inteligenţă, lucrează fantastic. :
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ELEMENTUL INTELECTUAL AL VOINŢEI. 

1, —Cele pâtru facultăţi: ale elementului intelectual.—2. Le- 
:mea intelectuală. Patru tipuri de 'eneşi intelectuali. — 3. Aten: - 
ţia: spontană şi voluntară. : Sfaturi educative. — i. Memoria: 
“păstrarea, reproducerea, recunoaşterea. Sfaturi educative.— 
5. Imaginaţia: determinativă, crealoare, artistică. Sfaturi edu- 
cative.—6. Asociaţia stărilor de cunoaşiere.—7. Aperceţia.. Sfa-- 
luri educative.—8. Inteligența: noţiunea, judecata, raţiona-: 
mentul. Siaturi educalive, 

. 
N 

i. Elementul intelectual se compune: din patru facultăţi. 
". bine distinete unele de. altele, dar îndeplinite de - același or- 

gan: creerul. 

Aceste patru. facultăţi sunt: atenția, memori, „imagini 

şi inteligența. . - - E 

In unele -tratale aceste puteri sunt cunoscute sub numele! 

de „puteri. sulletești la cari sc. adaogă şi voinţa. 

2. Inainte de a face cunoştinţă cu fiecare din aceste fa- 
cultăţi, să analizăm o boală a voinţei, ce îşi are sediul în. 
creer şi anume „lenea intelectuală“. 

Să lămurim ce. este lenea inteleciuală. ' 
Creerul omului poale să facă o simplă funcţiune de înma-: 

gazinăre. (păstrare a cunoştinţelor), sau poate să facă pe: 
lângă această şi pe organul de producțiune proprie (apercep-: - 

ţiuni, judecăţi, raționamente). . - 

Funcțiunea de păstrare sc face uşor. fără multă sforţare şi: 

încordare de minte, însă, cea de a doua funcţiune (producţie 

proprie), nu se poate. face fără violente sforțări şi încordări. 

intelecluale. La început sforţările și încordările. aceslea, pro- 

|
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duc oboseală, durere. chiar, şi de aceea există în fiecare din 
noi tendinţa-de:a cvită aceste sforţări şi încordări, . 

Cu, alte. cuvinte avem frică de a face sforțări și încordări 
cu 'creerul, întocmai precum. avem frică de a face sforțări cu 
"corpul; iar cauza fricii pentru ambele cazuri este „lenea“ pe 
“care, în cazul de faţă, o numim „lene intelectuală“. 

Lenca intelectuală cu şi lenea. fizică, este un dușman par- 
manent al. voinţei... Ea, nu se' poale distruge precum nu se 
poale distruge nici greulaiea malerici, dar se poale înlătura 
«lacă cunoaștem legile relative la înlătu rare, Aceste legi de. 
înlăturare. le vom cunoaște prin diferite aplicaţiuni educative 
dale în acest curs, liste însă tot așa de necesar să cunoaștem 
sub câte forme. se prezintă -lenca intelectuală, -. 

In general, sunt patru tipuri de leneşi intelectuali : 
Primul lip este acela care nu poate suporiă sforțările regu- 

late şi continue, dar suportă orice sforţări violente, după care esle sigur că'va urma lungi perioade de neactivilale. Sunt, mulţi “Studenţi şi camarazi, cari biciuiţi de apropierea unui: examen, pot să facă sforțări mari în zilele din. ajunul. exa- menului, însă mau fost capabili de sforţări regulate în timpul îndelungat ce „l-au avul. la dispoziţiune înainte de acest examen, ! a - Ă Dacă ne gândim la lucrările din şcoală, la temele dela: corpuri, la diferite alle lucrări, -pe cari cu” multă trudă le. terminăm în ultima zi, de şi avem termen de 5-6 săptămâni, observăm imediat că, în ade ăr, din cauza lenei, lăsăm totul Până în ultimul momeni; deși știm că atunci va fi nevoe de sforțări şi încordări violente. Pentru aceasta proverbul zice: „Leneșul mai mul. a:cargă“. Ă : „Așă dar, acel care: face. din scând în când sforţări mari, însă în cea mai mare parte din timp nu face nimic, este un tip de leneş intelectual, adică nu are destulă voinţă. Al doilea tip “de leneş intelectual, deși ocupat toată ziua, însă nu se fixează la O: anume lucrare, ori pentru” anume direcţie. Azi. se ocupă cu Geografia, mâine cu Botanica, -în fiecare ceas“trece dela o ideie la alla, tără a desăvârși pe vre-o. una; în zilele următoare trece la literatură, la econo- : mic, de aci la piclură, la astronomie, ete, . : “In armată sunt multe asemenea mozaicuri intelectuale : unii trec dela tactică la construcţii de cazarme, de aci: la forti- ticaţie, apoi în ziua următoare la “subsistenţă şi de aci la „dreptul internaţional, ori la cuptoare: de campanie, ete, >
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“Acest 'lip deşi ocupat toată ziua, este însă un “1encş inte- 

dcctual. EL are groază de încordare continuă într'o singură 

dirceţic, şi de aceea pentru “a masca lipsa de pulere pentru 

încordare şi siorţare într'o singură direcţie, face de loate 

„ar nici una în fond. - | 

Trebue să se observe că, este mult mai “uşor penlru creer a 

prinde din toate câte ceva, decât a pătrunde şi aprotundă 0. 

singură chestiune până în .cele mai mici amănunte. 
Este chiar un soiu de preumblare trecerea dela o ideie Ia 

alla, fără a face sforțări de aprofundate. Payot, din cari am 
„extras multe din aceste idei îi numește pe aceștia tipuri 
răsfirale“ sau „„spirile. de muscă“, E 

AL treilea tip de leneş este acela care se ocupă, toată ziua, 
chiar într”o singură direcţiune ; înmagazincază în creer, graţie 
memoriei, toate datele: citite şi auzite, le reproduce: la nevoc, 
dar. nu face şi nici nu este în stare a face vre-o sforțure 
personală de inteligenţă, 

Mulţi din premiaţi de -prin şcoale, din: acei înregistralori 
„de cunoștințe pe capul cărora sa pus și se pun încă coroane, 
nu erau şi nu sunt decât nişte tipuri d& leneşi intelectuali, 
cci mai mulţi victime ale direcţiei greșite a înv Xțământului. 

Tipurilor acestea, le vine mai ușor să înregislraze, în me-, 
morie, texte întregi, decât să fucă sforțări pentru a stoarce 
numai fondul textului ; le cste mai. ușor a înv vă “decât a 
<ercetă. - 

Supra încărcarea enorimă, pe care: de altfel o impune me - 
morici “cu oarecari. slorțări, îi înspăimântă mai "puţin decât 
cea mai uşoară sforțare şi încordare de spirit, ” 
"A palrulca tip de leneș întelectial este acela care ajuns la 

o vârstă înaintată, sau. la.o bună poziţie materială, renunță 
“Ale a mai lucra atât cât i-ar permile energia psiholizică și 
astfel duce lupta contra; a a.tot ce e nou, contra acelor curi se 
afirmă prin energie şi muncă conlinue, de oarece el nu vocşie -- 
a-şi mai încordă spiritul pentru pătrunderea altor cunoștințe. 
Sau pentru formarea altor deprinderi, şi, rezemându-se pe 
energia și munca de altă dată, pe repulaţiunea deja creială,; 
cade în „greşeala de a condamna fără a cercetă, fără: a. 
analiză, tot ce este nou și folositor, devine rutinist din cauza 
Jenei de a cercetă, ” 

3, Atenţia Puterea de a aţinti spiritul pentrul a prinde. nu- 
mai ceeace" interesează şi a lăsă în umbră ceeace nu iintere- 
scază se numește atenţie. 

|
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„ Atenţia funcţionează în următoarele lirei moduri: 

a) Prin isbirea simțurilor cu: fenomene neaşteplale din 

afară, de exemplu: fulgerul, tunetul, duritul, zăngănitul, sem- 

nalele, ele. Acest fel de atenţie este, însă trecătoare, de ourece 

“durează numai câl dure ază fenomenul care a. provocat'o, în - 

unele cazuri nici atât chiar. Prescrierea din regulament 'de a - 

atrage alenţia cu fluerul, esie bazată: pe acest fenomen psihice 

adică isbirea cu ceva neaşteptat:: 

b)- Se întâmplă adesea că, atenţia atrasă prin isbirea sim- 

țurilor. cu fenomenele de afară să continue chiar dacă: acele. . 
_ fenomene au dispărul, graţie interesului ce se naşte în noi de 

a înţelege modul cum sa produs şi . cauzele: producăloare. 

sceasla se numeşte alenţie născulă din inleresul pentru 

obieci, şi are mai multă durată decât cea produsă prin -îs- 

hirea simţurilor cu fenomene neașteptate, i însă încelează odată .. 

„cu interesul pentru obieci.. : 

După ce sa atras atenţia soldaţilor. cu îlucrul, li se spune: 
adesea: vom face acum culare mişcare sau Autare exerciţiu. 

Aceasta înseamnă că Ii se provo gacă atenţia prin interes pen- 

-tru obicel, 

N - - D.A. Li Comenzile suit adesea precedate de 
. înștiinţări. (Art. 75). 

e) Există însă o atenţie mai durabilă: „Atenţia voită“ - 
adică -aceea care ne aduce în stare să îndreptăm spiritul asu- 

Dra obiectelor ce-ne interesează şi să slăruim a le cercetă.. 

până ce le pricepem pe deplin. In zicătorile Românilor găsim 
multe exemple: prin cari se defineşte bine „atenția voilă“. 
De ex.: „Nu mă las până noi da de capăt“. „Ori. „mor, ori 

scol lucru cum vreau eu“... - - 

"De alifel, trebue. să: sc. şlic că nici o cunoştinţă și. nici uz 

rezultat temeinic nu se poale obţine fără o atenţie. voită. 
„Atenţia produsă - prin impresiunea simțurilor cu fenomene 

“neașteptate, precuni şi cea produsă de interesul pentru obiect, 

se numeşte în psihologic. „Atenţie spontană“ „ iar cea: de a 
ircia' se numește „„jfenţie voluntară“. - 

Să se observe că aceste trei feluri! de atenţii nu se produc 
- „separat, ci, “adesea conlucrează şi trebue să conlucreze între 

ele, Mai. ales atențiunea voluntară trebue să fie ajutată de 
atenţiunea bazală pe interes , Şi, ele irebuese să se întregeascii 
reciproc. 

Să se observe că atenţia, fie sporătaniă (involuntară), fie 

 



voilă (voluntară), funcţionează în raport cu plăcerea produsă . 

de obiectul ce interesează. Există însă următoarea deosebire -: 

asupra modului de a înţelege această plăcere: la copii-şi la 

oameni: de o treaplă sufletească inferioară atenţia - lucrează 
numai cârid obiectul produce imediat plăcere, pe când la oa- 

menii de o treaptă sufletească superioară, atenția lucrează. 
după interese mai înallc, indiferent dacă obiectul produce sau 

nu. plăcere imedială. 

- Nu există forţă psihică care “destoltânducse să nu producă 

plăcere. 

O bomboană, un cadou, o jucărie face pe copil atent la. 

orice act voim a-i opri, “de oarece le produce plăcere, pe 

când din contră, cl nu va. fi atent Ia acest act, dacă în loc de 
bomboane, cadou, ete., Pam asigura că peste 10-20 ani va fi. 

"ministru de interne, de răsboiu; sau mai ştiu cu ce promi- 

siune viiloare i-am da. Sunt acte psihice nedesvoltale încă 

în el şi de accea, ele, nu:i pot. produc plăcere, A 

' Un soldat needucat este mai atent când are frică de o pe- 

deapsă imediată, ori când pândeşte o recompensă “imediată - 

" (permisie, concediu, ctc.); decât în cazul când i se spune că 

trebue să fie ulent pentruj a învăţă şi înţelege lucruri «lin cari, 

în. viilor, va trage profit de cl, familia, justiţia, societatea, 

ara, ele.De aci se scoale regula ca metodele peniru orodui 

„atenţia : trebue să varieze în raport cu desroltarea forţelor 

psihice ale fiecăruia. s: 

Se mai scoate regula că “pentru * elementele cari nu sunt. 

capabile de o atenţie voilă, este nevoe să se recurgă la stimu- 

“lente sau constrângere. , ” | 

Totuşi, educatorul să caute a rări din ce în ce aceste mij- - 

loace exterioare pentru a obţine, dela elev cât mai multe acte 

produse prin atenţia xoită.: 

Sunt unii soldaţi, cărora dacă li se dă un ordin fără, a li se 

"atrage atenţia asupra consecinţelor; cte., ei cred că acel ordin. 

nu are importanţă. Acest rău, trebue” să-l -înlăturăm. Răul 

acesta își are origina în obiceiurile cu care vin soldaţii de 

acasă ; iar în cazarmă, în loc qe a se micşora acest rău, se în- 

tăreşie când educatorii nu şliu cum să procedeze în mod 

raţional. ”



| Sfaturi educative. 

Atenţia” fiind-un act de storțare.a spiritului nu se 
poale ţine încordată mult timp: 50-20 «de minute sunt 

i maximum de încordare a atenţiei. 

R. ML. Şedinţele cele mai scurte «sunt cele 
mai Dbunc.. Durata şedinţelor se proporţioncază 

. _ cu natura exerciţiului şi cu slarea timpului. (ârli- 
: colul 51). - | PE a 

"In cursul şedinţelor educatorul trebue să mai ţie seamă 
-de următoarele condiţiuni:. m 

a) Impresiuni tari şi variale.—Siă se explice. -să se 
vorbească sau să se comande tare. deslușit și răspical, 
însă fără a sbicră. Să se ridice şi să se coboare vocea, 
să sc iuţească şi să se încetinească pentru'a da expre- 
siune vorbirei şi viaţă, şi, prin urmare, ă cvilă mono- 
tonia care face pe elev să aţipească. | 

Să se recurgă la iablouri.. gravuri, reliefuri. liguri, 
ele. 'peniru ca odală cu atenţia să lucreze și celelalte 
simţuri, pentru “a varia explicarea şi pentru.a produce 
mai mult interes, | ” 

N. A. L. Instrucţia trupei se face în mod pro- 
gresiv, şi se urmează cu mai multe categorii: deo- 
dată, aslfel ca exerciţiile să fie cât se poate de 
variate. (Art..50).- | Ca 

, Exerciţiile îndelungate şi.de aceeaşi natură oho- 
, sesc corpul şi mintea soldatului. De aceea varia- 

să țiunea în exerciţiu se- impune. (Art. 71). Ă 

„b) Legătura între. impresii, interes şi apercepțiune.— 
„" Cunoștinţele să fie în raport cu noţiunile-.şi puterea 
„de percepere a elevilor. Ei: devin! nealenţi. după. câteva 

minute,. dacă. nu pot pricepe: nimic din ceeace li se 
spune. Trebue să legăm cunoştinţele noui de cele vechi 

„- dejă cunoscute de elevi, căci, numai astfel se va naşte. 
„mei interesul pentru obiectul predat. Altă dată atenţia t se obținea prin frică şi ameninţare. Atunci rezultatele 

aveau, aparenţe mulţumitoare. de oarece clevul înre- 
gistra cunoştinţele în memorie şi le reproducea ca un 

„lonograt: însă fără nici un rezultat practic. Pedagogul 
de azi lrebuie să înlocucască frica de altă dată “prin interesul pentru obiect și prin desvoltarea voinţelor in- 
dividuale ale elevilor. --. e . 

_€) Schimbarea obiectelor.—Este absolută nevoe ca în or 
tele de predal pentru a e 

cele de lucru ale- aceleași zile să .se schimbe obiec- . - 
vită monotonia „care omoară :
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atenţia. După o'şedinţă grea să urmeze una ușoară. Şe- 
= dințele de sforţare intelectuală să fie pe cât “posibil 

- 

înaintea celor de sforțare fizică. Intre şedinţe să s6 dea: 
pauze, de- cel puţin 10 minute. * a . 

i Schimbarea: de obiecte cade în sarcina alcătuitorilor 
de: programe, dar, afară. de acestea. chiar educatorii. * 

“şi instructorii chemaţi a pxecută programele trebue să 
aibă o deosebită” arije a variă materia aceluiaș -curs sau. 
înstrucţia "practică a aceluiaş regulament, în așa mod 
încât orele din program să devie o necesitate plăculă şi. 
pentru elevi şi pentru educatori, ' 

- d Puţine lucruri deodată.—YVariaţiunea obiectelor să. 
nu se ducă prea departe. căci alunci se.va încărcă spi- 
ritul cu prea multe cunoştinţe deodată și astfel vom 
împiedica atenţia de a - îuncţiona bine. Cunoștinţele 

„să fie variate în măsură redusă; numai metoadele de: 
- explicare şi de control să varieze cât-de mult. Să se 

- pretindă, la început, priceperea lucrului chiar de nu se 
poate: expune bine de către elev. O bună expunere va 
urma desigur dacă chestiunea va fi: bine înțeleasă, 

1. 0. Z.. In cazărmi -ca şi în şcoale... munca 
De principală să fie îndreptată spre formarea şi des- 

voltarea „unei, judecăţi. (I.M. L. pag..3). 

c) Rânduiala: și disciplina.—Condiţiunea principală 
peniru a obţine o atenţie voluntară este aceea d& a pre- 
tinde rânduială şi disciplină absolulă “în toate” acţiunile. 

- _ In orele de program şi în orice activitate să existe 
rânduială şi disciplină. Exaeclitatea orelor de începere şi 
încetare a şedinţelor are în deosebi o mare. influenţă. 
Așezarea obiectelor la locul lor. îngrijirea, efectelor şi 
buna lor rânduială au de asemeni influență asupra 

n
 

desvoltărei atenţiunei. Fiecare din noi a pulut observa: * 
că ordinea dintro casă. dintr”un, local oarecare, ctc.. ne. 

Di face mai: atenţi asupra modului de'a intra şi de a ne 
_ prezentă în acea casă-sau acel local. Pa 
i Tot astfel va contribui la desvoltarea -atenţiei solda- 

- ţilor noştri, ordinea: şi disciplina ce va vedea în lol lo- 
E cul şi în loate acţiunile înconjurătoare, pe timpul ser- 
„viciului militar, ? - | 

R. M. L. Orice exerciţiu este precedat de o.a- 
aa „dunare executată repede şi în tăcere. - , 
po Adunarea este urmată 'de apel şi de inspecţiu- 

nea ţinutei, armelor. și a cartuşierelor. (Art. 52). 
In toate exerciţiile de ordine strânsă, instructo- 

rul va căuta să dobândească regularitatea și pre-: 

ciziunea în execularea. mişcărilor, precum și a 

deştepta atenţiunca . soldaţilor. - Mai mult ca ori: 

A rânduri. (Art. 54). 
+ când disciplina cea mai riguroăsă se impune în



î) Supravegherea şi personalitatea instruclorului.— Lip 
şedinţe să se aleagă locul de unde se pot observi toți 
elevii. Să sc ţie toţi elevii în privire şi să nu sc. îngădue 
întreruperi sau sgomote. : . 55 
Avertismentele de: „Băgaţi „de seamă că vă voiu pe- 

-depsi“. „Fiţi atenţi“. „De ce nu. ascultați“, ele. spuse în 
cursul şedinţelor nu dau rezultate bune. Intrebările din. 
când în când în cursul explicări.. asupra celor explicate, 
dau rezuliate: bune. pentru menţinerea atenţiei. | 

, „ Mai mult ca orice. „personalitatea . instructorului:“ are: 
. mare influenţă, EL trebue să se ferească de orice lucru. 

sărilor în ochi. fie în îmbrăcăminte, fie în purtare. în 
vorbire, în gesturi, ete. Grija ce o pune instructorul 
pentru hrana şi higiena elevilor săi. îi asigură mult 
prestigiul şi astfel acel instructor va avea o influență 
mare asupra desvoltării atenţiei elevilor săi, , 

Instruclorul care şiie să predea obiectul astfel ca să 
i fic clar pentru inteligenţă şi interesant pentru inima şi. 
„.„.“Yoinţa elevilor săi. are în mână secretul producerii a- 

tenţiei. | | 
Să nu se creadă că o puriare absolut rigidă. o au- | 

toritate afectată şi un ton declamatoriu şi poruncilor în. 
;„ “toate împrejurările. poate să fie prea iolositor pentru. 
»„.. obţinerea atenţiei voluntare. Adesea, asemenea apucă- 

turi micşorează prestigiul instructorului tot-aşa preciun 
îl micşorează şi slăbiciunea, - 

„R. Al. L. Reecrutul trebue instruit cu hlândeţe... 
O conduită aspră împiedică desvoltarea acestor 

_ însuşiri; o vorbă bună, o răsplată; au adesea un 
- efect mai bun decât o pedeapsă. (Art. .71). 

8) Modul cum se pun întrebările contribue foarte: 
mult la menţinerea atenției. Une ori se chestionează pe neaşteptate elevul ce -fusese întrebat mai înainte; alte ori “sc punc întrebarea la. toată clasa şi apoi se nu- 
meşte elevul care să răspundă; iar alte ori se pun. „Întrebări asupra a două irei chestiuni parţiale la doi lrei clevi; iar reconstituirea întregului se va! face de „un' alt elev, In fine. la terminarea ședinței se întreabă unul sau doi elevi. asupra chestiunilor desvoltate în. „- şedinţe, SN a - 

h) Un mijloc bun este şi acela de a ordonă. la înce- pulul “instrucției. mişcări sau comenzi deoscbite la. Şiruri. grupe, secţii, etc. - Ie - E Exemplu: şirurile soț în genunchi; nesoț mâna. în sus. Grupele 3—5—7 în genunchii; 6 culcat; celelalte: stânga *mprejur, ete. . - 

4, Memoria. Memoria este puterea ce are creerul. (spiritul. sau sufletul, cum 'se zice de unii), de a pune stăpânire pe:



cunoștințele ce se trimit din afară sau din noi înşi- ne și a le 
rechemă în conștiință când va fi nevoe de ele. 

Memoria îndeplinește trei acte deosebite şi anume: 

a) -Păstrarea, adică. înregistrează 'ca într'o arhivă toate 
senzaţiunile ce îi. vin din afară sau dinăuntru, 

.b) „Reproducerea, adică readuce în “minte, la nevoe, actele: 

ce i :sau-dat în păstrare, îns 
<) Recunoaşterea, adică * își dă seama asupra. timpului, 1o- 

<ului și modului cum şi când; i Sau dat în păstrare acele - 

acte. ! 
„Cantitatea actelor păstrate, reproduse şi recunoscule atârnă . 

e puterea orgânică a individului și de educaţia: intelectuilă, 

însă, alegerea acestor acte, când se face prin noi înși-ne,. 
„Atârnă numai de puterea inteligenţei sale. Cu -cât inteligenţa 

este mai. lipede şi mai puternică, cu atât actele reţinute "în 

memorie: sunt mai bine prinse şi au mai multă valoare. . 

Vechile metode școlare, ale căror urme se mai văd. încă pe 
ici.colea, păcătuiau prin faptul că, nu contribuiau la desvol-: 

“tarea _personalilăţii individului, ci, îi încărcau memoria cu 
diferile cunoștințe, formule şi date! de cari trebuia să.se folo- 

" sească la nevoe întocmai ca de o reţetă doctoricească. Azi 
"însă sau făcul însemnate reforme. școlare asupra cunoştin- 
elor şi metodelor, urmărindu-se desvollarea tuturor acultă- 

ţilor intelectuale și morale ale elevului, astfel ca, prin o 
teminică cultură a minţii şi o pulernică “educaţie a sufletului, , 
să-și poată pune în evidenţă loată personalitatea, când. va 

eşi: de sub tutela profesorală. Inainte vreme, ca o consecință 

a-melodelor de învățământ, se judeca valoarea elevilor şi re- 
zultatele date de profesori, după canlilatea de “cunoștințe în- 
cărcate în memoria elevilor şi. după modul cum aceștia din 
urmă le reproduceau vorbii cu vorbă şi ri ând cu rând, când 
erau întrebaţi. Astăzi însă încărcarea memoriei cu diferite 

cunoștințe este ridicolă şi se socoleşte un pericol, dacă ju- 
decata, sufletul şi energia elevului nu au primit o desvoltare 
corespunzătoare, De aceea, rezultatele dale de educatori. și 

profitul tras de elevi nu se mai judecă. după - modul cum 

elevii păstrează 'și reproduc cunoștințele, ci, după modul cum 

Je înțeleg şi le aplică în miile de. împrejurări ale vieţei pro- 

fesionale şi sociale în cari se giisesc.
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Sfaturi educative . 

Condiţiunile păstrării: : 2: a - i 
a) Să se: deşieple interesu pentru cunoștințele ce 

voim-a fi păstrate în menorie. prin curiozitate, prin 
modul cum se explică. prin' variaţia întrebărilor, prin. . 
procurarea de. plăceri, prin recompense şi -prin des-, 
voltarea iubirii pentru obiectul respectiv. Dacă se. obţin. 
emoţii şi se deşteaptă sentimente la predarea cunoştin-: 
țelor. atunci „păstrarea“ este absolut: garantată, iar" iu-. 
birea pentru obiect - absolut asigurată, 

b) Când se face înregistrarea actului 'să fie mintea: 
îndreplată numai către acel act, ceeace se obţine prin. 
atenţia voilă." | . - N 

c) Actele de “păstrat să fie repelaie des, altfel nu „se vor: imprima destul de adânc şi cu timpul se vor: .. Şterge din memorie. Senzaţia lasă o urmă oarecare pe celulele cerebrale. însă. această urmă, se' șierge cu “timpul dacă senzaţia nu va fi repolală,. ca să. se re-. 

7 

„imprimarea actului nu este nevoe a rev 

icu care să se lege. Cu alte cuvinte, un 

lușeze puternic. pe “celule. 

d) Repetirea actelor să se facă cu pauze, ] 
vale din ce: în ce mai mari. Atenţia nu poate sta în-: cordată mult timp. prin urm are, repetirea actelor“ nu. se poate face- decât atât cât atenția poale să. stea în-.. cordată. rămânând să .se înceapă după oarecari pauze. Acesle pauze să fie din ce în ce mai mari, pe deo-. parte pentru ca să nu obligăm memoria” a lucra într'o- sigură direcţie.: și, de allă partie, odată ce sa făcut 

a inter=- 

I , , eni- asupra lui. decât numai pentru a-i controla existenţa. - 
RA. L. Instrucţia individuală se “va repelă, din când în când, în lot cursul” anului. (Art, 40).. 

Să recunoaștem că această Tepelire nu prea se face. 
e) Cunoștinţele noi să fie în legătură directă: cu cu- noștințele căpătate mai înainte -de către elev și cu apti- tudinea lui. Ă Si a n act nou trimes în minte. dacă nu găseşte acolo alte acle. asemănătoare sau înrudite. se va șterge mai repede din minte decât actul care va găsi acolo acte 

act nou pleacă 
rarăş, - întocmai 

în care nu cu-- 
poate asemănă .cu vro-: 

din memorie dacă nu găsește acolo lo cum pleacă un strein dintr*un oraş. noaşie pe nimeni și nici nu se unul din locuitorii acelui oraş, 
Un țăran, va ţine minte mai repede o bucată dintrun. 

y Ă _ Ai _ -
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“cântec naţional. cântat” de cine ştie ce scripear, decât... 
o uvertură. cântată” de vre-un mare artist, căci, cea 

- dintâi este în strânsă legătură cu. viaţa şi cunoștințele 
.. ţăranului pe când cealaltă nu are nimic comun cu el, 
-- Un soldat artilerist va ţine minte mai uşor piesele 
"multe dela-un tun nou, văzut pentru prima oară, decât 

piesele puţine dintro armă, văzulă de mai multe ori, 

căci cele dintâi sunt în legătură directă cu proiesia sa, . 

pe când cele din urmă nu Pau interesat mai înainta - 

şi nu-l interesează acum. Ia 
-La- un profesor de' muzică -se imprimă mai repede  - 

notele muzicale decât la un.oarecare acrobat. de oarece 

aptitudinile celui dintâi sunt în legătură directă cu mu- 

zica. pe când ale celui de al "doilea au cu totul altă - 

direcţiune. - a . . . 

Procedând astfel, adică - predând cunoștințele prin 

înrudire, facem să se nască în elevi sentimente de plă- 

cere. cu alte cuvinte obţinem” condiţiunea principală -a 

- bunei păstrări „Interesul“. - _ 

13 Edueatorii militari să se obişnuiască a" întrebă pe. 

elevi la_finele şedinţelor teoretice şi practice. despre 

“ce a fost vorba sau ce sa aplicat în acea şedinţă. 

Să se pretindă elevilor a spune în câleva „cuvinte 

planul de lucru .al şedinţei. Cu modul acesta vor ti 

obligaţi elevii la atenţie mai încordată—cum am arălat | 

mai” sus—şi. Ia exercitarea. memoriei pentru păstrarea 

cunoștințelor. . ” N 
7 Li 

Condiţiunile reproducerii: Ma | 

a). Cu cât cunoştinţele sunt mai bine clasate. ordo- 

nale şi eşalonale. cu atât - reproducerea se tace mal 

uşor. Sa E _ 

"Precum dintrun magazii ncaranjat sistematic nu fii 

Sar putea da repede ceeace vom cere, toi aşa dintr'o 

memorie. în care sa grămădit” cunoștințele fără ordine 

şi fără o eșalonare logică. nu sar putea da repede 

cele ne sar cere. “(Legile asociațiunei stărilor de cu- 

noaştere), j. e 

b) Reproducerea mai este condiţională de energia or- 

ganismului, de odihnă, de oboseală. de sănătate, veselic, 

boulă. nutriţie, vârstă, ete. . 5 

“Un om stăbil-sau obosit reproduce actele mai. ICI. 

decât în zilele când se simţea -mai bine şi era odihnit.- 

Educatorii militari sunt. datori să ţie mult seamă de, 

-acesi adevăr. Adesea lăcomia de a produce mult, $pri- 

jinită- pe puterea disciplinei, etc. ne împinge la pre- 

- Xenţiuni pe cari psihologia şi pedagogia le -condamni 

cu desăvârşire, . _ , E 

D.-Găvănescu spune că, Iloltand coborându-se în mi-. 

„ nele din Harz..a uitat limba germană din Cauza obo-. 

. Ra 7 N



  

"selei şi lipsei de nulriment, Cum. să nu ne mirăm de: - un educator militar care mar ține seamă de împreju- 
rările când cei mai buni soldaţi ai săi.nu pot reproduce 
în unele zile, ceeace! în alte, zile puteau reproduce cu înlesnire, : ” 

: c) Sentimentele măresc puterea -de reproducere a n cunoștințelor. deci, cu cât se va însoți predarea cunoş- tințelor cu desvoliarea sentimentelor. cu atât sc va obţine o reproducere mai repede: 

CI Condiţiunile recunoaşterii: , 5 Ă _DHecunoaştierea este legată. în prima linic, “de condi- dițiunea de timp şi de spațiu. La câţi din noi nu sa înlâmplat să le vie în minte o frază, o vorbă, un : cântec, un proverb, etc. dar să le fie imposibil a-şi a- » duce aminte. unde și când au auzit acestea. Şi de - , câle ori nu nc frământăm Şi ne chinuim creerul în za- dar că să ne aducem aminte locul unde l-am auzit, sau măcar dela cine şi în ce ocazie le-am auzit. o Precum. un registrator dela o archivă oarecare nu » „poate găsi o corespondenţă până ce- nw i &e spune cam - pe ce iimp, cam dece e vorba, și cam în ce împre- „jurări S'a dat corespondența, cam unde şi cum eră ca, „tol așă. memoria nu poate recunoaște actele, dacă nu are noțiunea timpului şi spațiului unde. când şi cum - le-a înregistrat. - - Aa ” . De aceea -este bine:să se însoțească actele de păstrat "cu dale asupra locului şi spațiului. Cei cu memoria slabă” să. ia note despre cceace citeşte sau aud pen- trucă prin ajulorul notelor se încrustează mai bine cu- noștințele fiind legate de limp şi spaţiu în memorie, Icoriile cu soldaţii asupra cunoştinţelor pe cari nu le poi vedea şi praclica imediat. să fie însoţite cu scheme, ; tablouri, reliefuri, comparații, “etc. pentru a se im- prima bine în memoria lor alături” de noţiunea teore- - . tică. şi noţiunea de timp sau spaţiu relative la acea chestiune, . a a O poezie pairiotică, O naraţiune istorică, o descriere gcogralicii. cete. o va ține mai bine minte soldatul, dacă ii vom da explicațiuni asupra locului, timpului, situa- țici: etc. în care sau petrecut acestea. - „Diferitele glume, diferitele observaţiuni, diferite situa- țiuni petrecute în timpul unci ședințe practice sau teo-. ___Yelice,; coniribuesc mult la puterea de-a păstra, a re- ! produce și a recunoaște bine actele imprimate în me Moric, cu acea ocaziune. IE o E - i o E | av 5. Imaginaţia. Imaginaţia: este puterea ce are creerul de a reprezenta lucrurile şi fenomenele așă precum le-a văzut, le-a auzit, le-a simţit, elc,, sau a le combini şi a le reprezenta cu 
-



- sotul altfel decât cum sunt în realitate, dar absolut posibil 

«de a sc realiza precum - le combină şi le reprezintă. 2 

Când însă aceste combinări şi reprezentări sunt imposibile 
«de realizat, abătându-se cu totul dela ordinea firească a:lu- 

“ erurilor şi a fenomenelor şi dela felul obişnuit de'a fi, ase 

„manifesta şi a funcţiona - omul, atunci imaginaţia cade în 

„Jantezie. . 

Să se observe că crecrul nu poale | să imagineze “lucruri. 

posibile de realizat sau “fantezii, decât numai din cunoștințe 

“trecute “prin simţuri adică, sprijinind aceste invenţiuni sau 

-creaţiuni pe date cunoscute de mai înainte. In nici un caz, 

„nu se poate imagina lucruri sau fapte necunoscule. sau nespri- 

„jinite pe "date cunoscule: de. mai înainte. -. - 

Chiar fantezia cea mai bogată nu poate imagina ceva nou, 

«ceva cenu a trecut vreodată prin simţuri.” 

“Astfel: un orb nu poate să-şi imagineze culorile, sau un 

-surd sunetele. Bazmele” şi legendele cele mai fantastice nu 

-coprind altceva decât elementele trecule mai înainte prin 

:simţurile noastre şi apoi combinate fantastic. Calul ce mă- 

nâncă jaratic, îlămândul care nu se satură cu zece cuptoare 

„de pâine, etc., toate aceste: fantezii coprind noţiuni cunoscute: 

„cal, jaratic, pâine. - E 

Imaginaţiunile sunt de trei feluri, anume: - 

a) Când reproduce obiecte. și fenomerie auzite, simţite sau 

-văzute, atunci se zice: imaginație | “determinalivă sau reproduc: 

divă. Spre cex.:“citim despre o lampă, vorbim despre un câine, 

vedeim-o casă, pipăini o alică, şi, în aceste cazuri, imaginaţia 

„reprezintă lampa, câinele, casa ori alica, adică reprezintă 

imagina obiectului co i sa determinat. 

D) Când se combină diferile. date cunoscute de mai înainte, 

„imaginându-se alte date. nouă, pentru realizarea unui Scop 

practic sau pentru demonstrărea unui adevăr nou, atunci se ! 

zice „imaginaţie crealoure practică“ sau, în al doilea caz, 

„imaginatie şliinţifică“! Spre exemplu: un inginer imaginează, 

„cu date cunoscute, 'un Ipod care voește a-l construi (imaginaţie 

creatoare prectică), un savant imagincază o. combinaţie de 

„diferite elemente chimice. pentru a demonstra o teorie nouă. 

(imaginaţie ştiinţifică). i ” 

ec) Când însă sub impresia unui sentiment oarecare sau cu 

-scopul 'de a răscoli emoţii, pasiuni, etc., combinăm diferite 

* iimagini, culori, sunete, creiem scene; tablouri şi acţiuni,



1 - 

_“alunci se zice: „imaginaţie artistică“. Autorii romanelor; de: 

-. oratorii, pictorii, composilorii, retc., au: imaginaţiune ar- 

tistică, - - 
7 

Sfaturi educative... .. . . 

a) Pentru cunoştinţele profesionale. cari nu pot fi pre- 
date practice la câmp conform cu realitatea. să se între- 
buinţeze reliefuri. aparate, tablouri. -elc. -cari să pro-: 
voace imăginaţia determinativă reproductivă a clevilor 

„Şi Să-i apropie de realilate, - - - 

D) Penlru desvoliarea sentimentelor de curaj. solida-: 
rilate, milă, iubire, etc. să se istorisească episoade, le-: 
gende. să se reciteze poezii, cete. cari să provoace ima- 
sina sentimentelor relative, Vizitarea câmpurilor de 
luptă. a monumentelor istorice. sau descrierea lor, :influ- 
enţează de asemeni: De aceea, trebue să o facem cât 
mai des şi de'câte ori este-.posibil. Tablourile cu su- 

“biectele tratate sunt foarte folositoare. _ 

c) "Teatrul şi cinematogratul este un mijloc puternic 
pentru desvoltarea prin imaginaţie a sentimentelor mo- 
rale ostăseşți, Poate că, înfiinţarea lor pe garnizoane ar 
da rezultate bune, d — 

d). Crearea de idealuri, prin „punerea în evidenţă a. 
plăcerii şi a bucuriei ce simie omul când îşi face datoria 
să sprijină tot pe pulerea imaginaţiei, de aceea trebue 
să se recurgă câl de des, la acest.mijloc. : 

Invers, îrica- de pedepse -şi descrierea neliniștii în 
zare cade omul: când .nu-și face datoria, să se înrădă- 
cineze în sullelul elevilor tot prin puterea imaginaţiei. 
Pedepsele aplicate la recidivişti şi executate” faţă de 
toți elevii, influențează în bine imaginaţia acestora din 
urmă, De aceca credem că ar trebui. ca unele „pedepse 
disciplinare să se poată execută chiar” prin companii, 
escadroane şi baterii. o 

e). Crearea de modele pentru imilat este un mijloc 
puternic de educaţie şi se face tot prin ajutorul imagi- 
naţici, descriind faptele eroilor în viaţă şi ale camara- 

„zilor prezenţi cari se disting prin energia și faplele lor 
„morale. Tablourile de eroi, sărbătorirea zilelor mari din istoria nemului. diferilele laude, recompense şi săr- 
bătoriri în corpurile: de trupă şi în unităţi pentru oa- menii distinși contribuese, în- largă măsură, la crearea 
modelelor de imitat. (Vezi „Cultul oamenilor mari). 

î) Ordinea în toate Jucrurile. obiectele şi fapiele viejei



  

de cazarmă isbeşte în. mod favorabil: imaginaţia ele-— 
vilor şi îi-provoacă' să-şi formeze idealuri de ordine în: 
loale faptele lor. a - 

7) Din punel de vedere al educaţiunei voinţii trebue”. 
să ne ferim a întrebuința imaginaţia în următoarele îm- 
prejurări: Să: ne păzim a întrebuință imaginaţia în 
„calculul viitorului; mai ales când din fire suntem cam * 
leneși. căci, în loc de'a ajunge la un plan de lucru 
poziliv, vom cădeă în reverie, în fântezie. N 

teveria este .hrana lenci şi de aceea leneșului îj. 
„place. să-și . construiască .prin imaginaţie. castele - în 
Spania, să se gândească la o viaţă romantică, -la echi- 
page, femei, baluri, la distracţiile în' viitor, dar îi: vine- 

„ fourte greu să se gândească a munci” continuu şease 
„zile din săptămână pentru ca să se bucure de odihna: 

zilei a. şeaplea. şi să: înceâpă iarăşi munca . în -săplă- 
mâna următoare, ca: astfel, printr'o “muncă dusă ani 
şi zeci de ani să-şi poată cercea o siluaţie sigură. şi, 
a consccinţi, o viaţă mai dulce. El,trece cu buretele 
peste anii în care trebue să muncească şi să facă sfor= 

"țări, gândindu-se numai. la”. modul cum să-şi distreze 
viaţa, iar nu cum so întrebuinţeze. Pentru acest moliv.. 
imaginaţia nu trebue utilizală în calculul viitorului, 
ci, acest calcul, să se facă prin elăpe mici (săptă- 
mânale chiar) sprijinind aspiruţiunile din elapa ce ur- 
mează, pe energia de care am lost capâbili a o destă- 
Șura în ctapa parcursă. De -exemplu: eram obişnuit. 
a eși în toate. serile în oraș și acest obicei fiind în 
paguba sănătăţii, culturii, etc.. -mi-am inpus a nu maj 
ieşi. In prima săptămână am reuşit a nu eşi douăzile;. - 
să-mi impun .dar ca în săplămâna viitoare -să fiu lot 
aşi de tare şi de este posibil să mai adaog încă o—. 
zi de şedere: în casă, Dacă în. loc de a procedă astiel 
vom face socoteală că în săptămâna viitoare. nu vom 
eși de:loe 'vom economisi-Dbani și astiel. la anul vom 
lui o trăsură din acei bani, etc.,.alunci am căzul în 
fantezie în loc-de a face un plan de lucru pozitiv. . 

I:vilând” fantezia în calculul viitorului, reveria- va [i 
evitată: iar puterea noastră de voință și posibiiilatea 
atingeri idealurilor educative va fi mult mai aligurulă.: 

hY O altă piedică -la” educaţia voinţei este senzuali-: 
latea excilală prin imaginaţie: cei- mai mulţi” tineri ȘI- 
foarte mulţi bătrâni. îşi dau drumul la imaginaţie în- 
chipuindu-şi contacte sexuale, idile de dragoste, u- 
venturi. eu femei, elc., excitându-și mintea prin imagi- 

nație. în paguba sănătăţii, voinței şi caracterului. 
Mulţi din acei cari se escită şi se sugestioneazii asl-. 

“fel. pierd un timp preţios neputând să se apuce de 
vre-o lucrare; o biină parle din ci își sconlează viaţir 
cu- ani și'zâei de ani. înainte, şi o altă „parte cud la 
diferite hoale imorale! și contrare naturii, scurtându-și * 
viaţa şi -făcând-o nesuterită şi nedemnă. - -. 

2 . =
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t) Rolul imaginaţiunei în educaţiunea voinței sa mă- 
rit „atât de mult. încât, acum în urmă, medicina mo- 
dernă caută să se sprijine pe sugestie pentru a aplică 
Iormula mântuitorului: Credinţa te va mântui. Această 
nouă rarhură a medicinei se numește Psihoterapie, 

6. Asociaţiunea stărilor de' cunoaştere 1). Se zice că sunt 
“-asociale între ele mai multe stări de cunoaştere, alunci când 
revenind în. minte una din ele atrage şi pe celelalte, chiar 
„lacă mam voi să ni le reamintim şi dacă n'am avea nevoe 
„de, ele în acel moment, . Ă e Ze 

Domnul Găvănescu compară legătura între stările de cu- 
moaştere, cu un lanţ care se desfășură complect chiar dacă 

- ragem numai de un inel, ! i | 
Jală “exemplu. dal :de d-sa: e - 

„Văd un fluer ciobănesc și "mi aduc aminte de țară, 
de escrursie, de prieteni, de lrăsura ce ne duccă, de 

„ viziliul care mâna, de drumul neted, stropit de ploaie, 
de atâtea lucruri, impresii, peripeții, toale legate îm-, 

“ preună între ele și cu impresia -doinei cântală de cio-: 
băiașul cu căciula mare, care -păşteă oile pe muchea 
verde a unui deal umbrit de pădure. A fost destul să vedem fluerul ciobănesc, “peniru - ca întregul lanţ de stări sufletești să se desiășoare în conștiință. In locul lucrului, ar fi putut jucă acelaș rol oricare altul din inelele lanţului de amintiri: vederea irăsurei, a. vizitiu- lui, a unuia din . tovarășii: de excursiuni, ele. 

Condiţiunile generale ide asociaţiunp a stărilor de cunoașiere 
sunt urmăloarele: - - , - - | 

a) Se asociază stările de cunoaștere cari sau imprimat 
“în creerul nostru deodată (simultan) sau una- după alta, atin- gându-se în succesiune. .... . . b) Se reproduce adesea ca asociaţiune. stările de cunoaștere 
între cari există multă asemănare sau_ un isbitor contrast. "De exemplu: Napoleon ne reaminteşte "pe Cezar, pe Alex- andru cel. Mare, cite. Cinstea unui camarad oarecare ne rea- minteşte bunătatea altuia, răutatea unuia reamintește perver- silatea altuia, ete. Un: pitic” reamintește -uriașul de altă dată... Un ofițer prezentabil reamintește pe altul ridicol, 

  

1). In unele tratate se zice: „„Asociaţiunea idelior“. Cum însă Nu Sc asociază “numai idei cu idei, ci şi idei cu sentimente, sentimente cu senlimente, sentimente cu fapte. faple cu lapte, : este mai propriu a sec zice: »dsociaţiunea stărilor de CUNOaș- : ere“, . 7 " iN N



Se Li d 

Un salut lencvos, moale şi ridicol, al. unui camarad oare- 
care, reamintește salutul majestos, corect şi vesel al altui: 
camarad. o Pa aa ” 

c) Antipatia sau simpatia pentru anume persoarie pe cari. 

nu le cunoaştem, dar cari au asemănare cu alle persoane cari 
ne-au fost antipalice sau simpatice, se naşte tot prin” asocia- - 
iunea ștărilor de conştiinţă... _ . , 

d) Stările de cunoaştere se asociază şi cu sentimente de 
plăcere sau neplăcere, astfel. că, venind în minte cele” dintâi,. 

atrag după cle şi pe cele din urmă. şi invers. ” 
a Exemplu: ” E 

“Românul, când întâlneşte din" întâmplare, în ţări. 
streine, portul naţional sau' căciula unui dorobanț, lre-, - 

“sare de surpriză plăcută. căci, elementele vizuale nu 
sunt libere şi goale ca în mintea străinului, “ci sunt, 

- încărcate cu ecouri emoţionale “cari se redeșteaplă la- 
-“ prezentarea lor. (Găvănescu). : - 

. Vederea terenului unde am manevrat sau a icantonamentului. 

“ unde am cartiruit cândva, ne reamintește şi mulţumirile sau.. 

nemulţumirile ce am avut în acele timpuri. 

Numele comandantului, fotografia lui, un semn dela el, un. 

gest, sau o voce asemănătoare cu a lui, reamintesc și senti- 

mentele de plăcere, bucurie, încredere, etc. ce am avut în el. 

“Fotografiile Suveranilor, date soldaţilor de către corpuri cu. 

solemnitate, la plecarea lor la vatră, ar trebui să nu lipsească 

"din casa nici unui fost soldat. Asociaţiile dacă au fost. bine 

fisate de călre educatori, vor produce efecte favorabile în lot 

restul vieţii. foștilor soldaţi. 

- " Sfaturi. educative. 

a) Asociaţiunea stărilor de cunoaștere abate atenția. 

“dela direcţia voită. trebuș, dar_multă voinţă, multă stă- 

pânire de sine.. pentru a scăpă de această abatere. 

Această asociaţiune se produce imediat ce csie pro-:.. 

vecată de o excitare externă sau internă. PR 

Trebue să luptăm ca să pulem ţine spiritul în urmă-- 

. rirea unei ordine de idei hotărâtă şi voilă, 
-. Inteligența deprinsă cu cârmuirea voluntară şi Cu a- 

e 
ceaslă alegere raţională a stărilor de cunoaștere, în ve-: 

derea unui scop anumit, se numeşte o “inteligenţă dis- 

ciplinată. stăpână pe sine, | - e 

Prin asociaţiile stărilor de cunoaștere, se explică, de. 

ce, în unele -conversaţii oficiale, să fie mare deose-- 

pite între subiectul punct de plecare şi între cele ur- 

E mătoare: începe despre băi şi menaj, dar, din vorbă.
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în vorbă. ajung la simţul şi mirosul albinelor, la revo-. 
luţia “dela 18, sau cine ştie ce alte chestiuni, ce nu 
“se găsesc în nici o relaţiune directă, cu subiectele dela 
“care a pornit, | a i . 

- “Lrebue o întreagă tactică. pentru a înfrână aceste re-. 
vărsări asocialive, - - E i , i IN 

„. Când - individul -este condus psihologeşie. numai de 
-- „aceste revărsări asocialive și când el nu poate interveni 
” „prin voinţă asupra lor. punând accentul voinţei pe unul. - 

. -ori pe altul, din actele ce se' perindează pe seama 
” „minţii lui, atunci individul acela ce degenerat sufleteşte. .. 

Totuşi, această stare de slăbiciune; dacă nu este” prea 
inainlală, se poate amelioră prin o educaţie serioasă. 
trebue o voinţă îndârjită şi hotărâtă la om. pentru. a 

„se învinge pe el însă-și, . - 

b)_ Elevii cari nu-și pot aţinti atenţia din cauza re- - "vărsărilor asociative. jrebuesc să fie ţinuţi continuu sub 
- «controlul educatorilor. Interogaţi pe neașteptate, “ţinuţi 
„În picioare: când ceilalţi stau jos,. stimulaţi în unele 

azuri şi pedepsiţi în alele. , . ! 

, c) Organizarea solemnilăţilor, a şedinţelor de instruc- 
ție praclică, a celor de teorie; a exerciţiilor, a ședin- 

elor de educaţie. etc. să se facă astfel încât 5ă se asocieze în mintea elevului numai fenomone relative la 
obiectul respectiv. şi, aceste fenomene să fie cu atât 
mai simple cu cât elevii au mai puţine cunoştinţe. 

_7. Apercepţia. Am văzut că. percepţie se numește: actul de. 
«cunoaștere a fenomenului! prezentat sau reprezentat creecrului, 
_Prin senzațiile respective. Această faculțate a crecrului con- 
„slitue însă o lucrare pasivă, adică cunoaşte actul numai după 
„c9 1 se transmite şi numai dacă. senzațiile au intensitatea Ne- 
„cesară peiittu a putea fi “percepute (cunoscute). AR 

Când îusă spiritul este, alcătuit mai. fin, sau este: educat- 
pentru anume specialitate, sau întwo- anumită direcţiune, 
„alunci capătă o putere. de cunoaștere mai mare şi mai deo- „sebită decât spiritele comune sau nepregătite, prinde mai.” 

„repede ideia o clasează, o asociază şi o utilizează neîntârziat. 
„Această operaţiune intelecluală se numește Apercepțiune. 

p. 
„Fenomenul apercepţiunei se poate înţelege ușor prin analogia lui cu asimilaţia fiziologică: După “cum fiecare parte anatomică, nervii, muşchii, oasele, extrag: şi își asimilează din materiile nutritive aceeace se “potrivește u mai bine cu substanţa. lor, tot asiiel o escitaţie exteri-  Qard,-o experiență nouă, se primeşte transformându-se âa . după spiritul în care pătrunde. 

E
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„Omul extrage, prin urmare, din nalură aceeace ;se 
încadrează mai bine 'cu: spiritul şi interesele lui; vede 

„Și apercepe lucrurile şi oamenii după organul său inte- 
| „"lectual. Nu ochiul vede, ci spiritul vede prin ochiu, şi: 
„adesea nu vede decât ideile sale proprii „sau numai 

„ceeace le corespunde. (Găvănescu)“. 

..» Această putere de prindere şi asimilare se face prin cuprin- 

“sul de idei câştigate mai înainte din experienţă şi meditaţie, 

şi constitue în cercul individului ceeace se numește în.unele . 
psihologii „organul aperceptiv“; a 

Sfaturi educative a 

„Dacă va merge către o pădure un militar, un poet, 
„xn măcelar, şi un om fără voinţă, cel întâi va observă - 
- numai punctele principale. bune pentru fortificat, că- 
rările. luminişurile, a.doua poziţie de organizat, -debu- 
şcurile. flancurile, ctc.; cel de'al doilea se va impre- 

„„». :sionă de fâşiitul frunzelor, ciripitul păsărilor, brebenci, 
- oporaşi, etc. ; cel.de al treilea va vedeă numai lemnul 

«lin care sar pulea face. cel mai bun scaun de măce- 
Jărie., sau unde ar fi iarba mai bună, penlru păscut 
vilele ; iar celui de al palrulca îi va fugi ochii şi gân- 
«lurile,. dela ciripilul păsărilor, la covorul. verde al er- 
"Dei, de aci la cuiburile păsărilor, de aci la o idilă de 
dragoste. la un somn dulce sub umbra pomilor, va 
simţi o poită de vorbă plictisiloare. pentru ceilalţi ;. în 

“ine. .va irece-ca musca, dela un loc la altul. şi iarăși 
va luă dela cap, neputându-se fixa asupra unei calc-, 
gorii de senzaţii din. întreaga privelişte o i se „prezintă, 
„Deci. _acelaş spectacol trecut prin patru creeri deose- . 

_“Biţi, va fi aperceput în patru moduri absolut deosebite“. 
De aci următoarea, învăţătură: - 

Cu cât aceştia vor. cunoaşte mai bine profesia. lor, 
sau vor fi mai preparaţi pentru anume direcţiune, cu 

„atât vor extrage şi 'vor asimilă mai bine, părţile” ce 
- convin. specialităţilor “lor.. Pe când,” din contră, dacă) 

„.. aceştia nu-şi vor cunoaște meseria, nu vor putea vedea 
la pădure, nimic din ceea ce-i priveşte. - , 

" Aci, în adevăr, trebue să căutăm justificarea pregă- 
tirii deosebite a diferitelor specialităţi în armală, înce- 
pând cu serviciile auxiliare din companie, baterie sau 

- escadrbn, ca: agenţi de legătură, cercetaşi, patrule, buni 
-*  drăgători, buni apreciatori, buni semnalizatori, etc. şi 

„-"-suindu-ne treptat la specialităţile de arme şi servicii şi 

apoi suindu-ne la pregătirea. specială a. comandanților. .- 
” A crede că un singur om poate să îndeplinească 

| bine sarcinile pregătitoare tuturor acestor specialități, 
este o greşeală în care mulţi din noi am căzut şi mai 

- cădem încă; iar a neglijă pregătirea acestor speciali-
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lăţi, când ne sunt încredințate, este un atental la bunut 
- mers al instituţiei. : , A 

Educarea vederii, şi a auzului, la instrucţia indivi- 
duală de luptă a soldatului, urmăreşte, tocmai legea: . 
apercepţiunei, adică a face pe soldat să vadă şi să audă. 
mâi-clar şi mai repede decât oricare: om nepregătit, 
pentru aceasia, (Vezi cele ce sa arătat la „Pragul şi - 
Inalţimea excilaţiilor“). . - e E = 

$. Inteligența. Inteligența este puterea cu ajutorul căreia cu-- 
noaștem, lucrurile şi fenomenele lumii din afară sau ale celei. - 
din noi înşine. (lumea materială și lumea sufletească), iar 
pe de altă parte, ne ajută să stabilim raporturile dintre aceste 
elemente precum şi rostul și legile cârmuirii lor. 
„ Distingem dar două categorii de operațiuni -ale inteligenţii: 
a) unele cari prezintă sau reprezintă elementele celor” două. 
lumi şi b) altele cari stabilesc raporturile dintre aceste: ele- 
mente şi legile pentru-cârmuirea lor. 

Din, prima categorie fac parte prezentaţiile, reprezentațiile 
și percepțiunile, adică operaţiunile simple de inteligenţă; iar 
din a doua categorie fac parte noţiunile, ideile generale; ju- 
decățile şi raționamentele, adică operaţiunile mintale. de, gău- 
dire şi de cugetare, cari se ridică- dince înce mai mult către 
domeniul abstraeţiunei. 

Am . separat înadins operaţiunile simple de inteligenţe și: 
operaţiunile abstracte, de oarece, pe cele dintâi le au într'o 
-măsură oarecare şi animalele, pe când cele de al doilea ating. 
„gradul cel mai înalt numai la om, şi încă nula toţi oamenii 
deopotrivă. Chiar de aci porneşte deosebirea dintre om şi. 
om din punctul de vedere al inteligenţei. Ochiul minţii la unul 
vede mai departe decât la alţii, ceeace: face deosebirea dintre- ei. Nu în cunoștințele grămădite în memorie, ci în modul de prelucrare a lor pentru a clabora abstracţiuni nouă, stă deo- - sebirea dela inteligență la inteligență. Vom. studia dar cele- patru operaţiuni abstracte ale inteligenţei, anume: . 

, 

, „4. Noţiunea. ! , 

Se” numeşte noţiune, "actul . de cunoaștere care cuprinde- esenţa părţilor asemănătoare, din actele prezentate şi repre- zentate conștiinței noastre; iar nu cantitatea întreagă de : "forme şi materii a acestor acte. Spre exemplu: noțiunea de cal; plantă, om, etc,, nu reprezintă, toată lista cailor, plan-
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telor. sau :oumenilor ce Sau prezentat şi reprezentat conști- 

inţei în -viaţa noastră, ci, reprezintă un “cal, „o plantă, un'om:: 

abstract, etc. format în 'conştiirița noastră ă,. prin pulerea ju- 

decăţii, din partea comună observ ată la toţi caii, plantele sau. - 

__ oamenii văzuţi, | 
Casă fie bine înțeles ce este noţiunea, reproduc următorul - 

„exemplu din. cursul de logică a d- lui Maiorescu 1): 

„Un copil are la începul, în memorie despre obiectul 
masă o idee sau -o reprezentare, numai despre acea 
masă. mică, ce a văzul-o în odaca sa. Mai lârziu vede şi 
alle .mese, cu patru picioare, cu lrei picioare de lemn, 
de piatră, de metal, rotunde, pătrate, poligoane, ete. 

„Din această sumă de: prezentări şi reprezenlări relative 
“la acelaş fel de obiect, cunoștința lui extrage: reprezen- 
arca lor comună, şi. lăsând la .o parle deosebirile “de 
tot individuale ale: multelor exemple de niese, formează 
noţiunea abstractă de masă“. 

“Din cele arătate. se obser vă că noţiunile + se formează în: 
mod involuntar. din. reproducerea și asociaţiunea stărilor de. - 

cunoaștere a însuşirilor comune ale fenomenelor de acelaș . 
Noţiunile nau. un reprezentant în lumea materială, cum 

au prezentările și reprezentările; ci. sunt niște abstracţiuni , 
(idei), sunt un produs abstract al judecății. , 

Insuşirile “comune ale, obiectelor de. acelaş fel, “cari dau 
naștere noţiunilor se, numesc însușiri esențiale, iar cele ne- 
comune ce dispar din” memorie din cauză că nu se repetă 
„des ca cele dintâi, se numesc însuşiri lrecăloare sau neco- 

_mune?) (neesenţiăle). E 
“Uli copil stând la' fereastră, vede lrecână”-pe stradă solăaţi - 

de infanterie, de artilerie, de c: aere seniu, elc., dar nu-i 

explică nimeni deosebirea! dintre ei. Incelul cu' încelul se-va 

forma în mintea lui noţiunea de: „vint, din însușirile esen-.. 
țiale ale soldaţilor trecăiori,. adică: uniformă, armă, coiiură,: 
atitudine militară, dar nu-i va: - deosebi „pe specialilăţi de 

oarece însușirile trecătoare: că. croială şi. culoare a unilor-: 

melor,: ca baionelă ori sabie sau lesac, ca cisme sau căpule, 

ele, nu sau repetat „Aşa de des precum sau repelal cele 

„dintâi, , i 

Tot din acest exemplu 'se mai vede „că: noțiunile rormale 

1) Acest exeniplu este: și în Psihologia Pedagogică de Maria. 
2) Dela modul de prindere şi alegere între “părţile comune, ; 

şi părţile ne comune, începe deosebirea dintre oameni priviţi: 

ca inteligenţă, - 
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de minţile îragede, de inteligenţele. slabe 'sau necultivate sar 
putea. să nu cuprindă loale însușirile esenţiale ale obicclelor | 
noţiunei; iar în alte cazuri sar putea să escludă toate: în- 

sușirile. trecătoare, de accea se şi zice: are "o idee nccom- 

plectă, are o:slabă idee despre cutare ori culare.lucru. 
"Noţiunea „militar“ pentru un copil sau un oni fără oare- 

care cultură. se reduce la. unitorină, arină, coifură, elc., şi cel - 
mult sc ridic? 

u a 
i-până la ideia de luptă, pe când pentru un 

- ercer luminat, noţiunea militar, se 'ridică la rostul milila- 
rului în apărarea palrici, la onoarea lui, la datoriile, lui, ele... 

B. Judecala 

Exprimarea raportului între două noţiuni se numeşte ju: 
„* decală, Judecata este operațiunea” intelectuală de “cunoăştere 

mai complectă şi mai abstractă decât noţiunile şi lecât ideile 
„generale. | i - 

. Exemplu: Infanteria este: aria. principală sau infanteria nu! 

„Când găsim că două. noţiuni convin: sau-nu convin! 
tre ele, sau când afirmăm un raport între două idei, 
Iacem o. judecată“ și- când exprimăm acest - raport 
prin vorbire facem o propoziţiune. Cu alte cuvinte ju- 
„«lecata esle o proposiţiune, care atirmă sau neagă ceva 

"despre ceva. (Găvănescu)“, -. a ' 

„esie arma principală. Geniul este armă combatantă, sau ge- 
ii . = . niul nu este armă combalantă. | | 

“Judecăţile exprimale- în: proposiţiune cuprind subiectul,” pre-. 
dicatul şi o vorbă auxiliară. de unire. 

Judecăţile sc formează la “om, mai întâi, în mod involuntar, 
ca și noţiunile, Exemplu: Noţiunea iarbă de noţiunea verde, 
noţiunea floare de noţiunea miros, noţiunea lapte .de noţiu- - 
nea alb, se. formează prin experienţă, fără a "ne sili să a- . 
jungem la aceste” judecăţi. De asemenea, chiar la copii se 

"formează judecăţile odată sau chiar. înaiulea noţiunilor, pe 
baza senzaţiunilor, prezenlaţiunilor şi a reprezentaţiunilor, PY “Indală însă ce judecăţile se refer la''chestiuni de alt ordin, 
alunci. merge înainte o. cereelare » O deciziune; o “analiză, şi 

. “apoi urmează judecata, ca un acli.xoil. al gândiri. noastre, 
Acesle sunt judecăţi formate din noţiuni. Exemplu: noţiunea * - om nu sc leagă imedial de raportul” bine sau rău, frumos sau urât, murdar Sau curat; mai înt 
cu care din aceste calificative se leagă noțiunea om. '>- 

âi cercetăm şi apoi judecăm 

-



* _ -Concluziune . 

  

Să se observe că judecăţile voile sunt cu atât mai. corecte 
«cu cât sunt -mai clare noţiunile, prezentările şi reprezentările; 
me cari se întemeiază aceste judecăţi.. 

C. Rafioramentul. 

" Raționamentul se face cu ajutorul a trei judecăţi, din cari 
cele dintâi două se numesc premize, iar cea de-a trăia „se 
numeşie concluziune... Operaţiunea în total: se mumeşie si- 
Jogism. , i E IE 

Silogism: 

|. Nici un om nu e divinitate (primă ju-: 

z 

Premise. . : e, - 

| “Aşă dar, nici un rege nu ce: divinitale (a 
)- treia” judecată „trasă din premize). Ă 

Pentru. a înțelege mai bine calea prin care sc. ajunge la 
- raţionament, dau următoarele din. Marlig: 

„Dacă şcolarul ce: a învăţat în școală că boul" este 
animal rumegător, că-are coarne și unghie “despicală,- 
va ajunge acasă şi se.va uită de es. la o capră şi va. 

“Toţi regii sunt oameni (a 2-a judecată), 

băga de seamă că şi capra are unghie despicată şi . 
coarne şi de aci el va scoate încheerea că şi capra 'ire- 
buc să fie unimal rumegător, şcolarul a făcut o conclu- 

a „= ziune, In capul școlarului au. purces gândurile aşă:. 
Animalele rumegătoare au coarne și' unghie despicală. - 

- Capra are şi coarne: şi unghie despicată. Deci, căpra 
- este animal rumegător. _ - De 

"„Scolarul deci din două. judecăţi date a scos pe-a- 
ireia,. Cele. 2 judecăţi date se numesc premize, iar ju- 
decala” scoasă din ele, concluziune. Așă dar, concluziu- - 
nea este scoaterea unei judecăţi nouă dinir'alte judecăţi 

n cunoscute, date. a. h N a 
- „Copii încep a formă concluziuni foarle.de limpuriu, 

La început le fac numai prin asociaţiunea şi reprezen- 
larea_ prezentărilor. Aşă bunioară 'ei au : observat, _că 
de câte -ori îi îmbracă -mama cu'un anumit fel de 

"haină, ea îi duce la plimbare; acum de câte ori copilul. 
„7. „*ede pe mamă-sa scoțând. acel rând de haine, else. 

.- bucură (trage închcerea că: va fi dus la plimbare). Şi 
„adulţii ajung la concluziuni- tot pe aceiaşi cale. Noi! 
am observat că zăpada se topeşte iotdeauna. când plouă 

i peste ea, sau când soarele e cald; acum soarele e cald, 
„sau. plouă; de aci tragem c6ncluziunea. că zăpada are. 

-_ să_se topească. Când dă ger mare, vedem că unele” 

2 2 

„plante pier, dacă sunt neacoperite; dacă 'acumu dă un :



„adevărate, dar adevărul lor e numai relaliv. Bunioară: 

- ser, tragem concluziunea că trebue sacoperim anumile:. 
plante, căci altfel degeră..-* - - 

Insă concluziunile. pe: cari le formăm,. așă, prin simplă as0- 

ciaţiune şi reproducere, nu sunt sigure, căci în modul acâsta: .. 
putem foarte lesne să ajungem şi la „concluziuni greşite; falşe. 
Aşă. se întâmplă. când de: ex.: premisele nu sunt “pe. deplin 
adevărate. Sunt: multe judecăţi -cari se primesc în genere ca. - 

” :„Cine fură azi un ou, mâine fură un: bou. Scoatem. 
concluziuni falșe intenţionat, când luăm un adevăr re- 
lativ ca adevăr general sau când „ne jucăm“ cu ade-- 
"vărul. Despre popoare avem anumite păreri; ca de ex.: 

„Francezul e xioiu, Englezul e îndrăsneţ, ltalianul ce .ar-: 
" Ust. Acum: dacă aceste judecăţi le-am aplică fără nici. 

„0 rezervă la fiecare Francez, Englez, Italian, am trage: 
i concluziuni greşite“, .” - - Pa 

La concluziuni. de acestea greşite ajungem adesea mai toți: 
Românii: dacă. veden un caz de furt, de necinste, cetc., al. 
vre-unui Român, apoi zicem repede: asta-i ţara românească ;. 
aşă este românul, etc. şi astfel dela un capăt la altul al ţării,. 
ne insultăm singuri cu concluziuni trase din adevăruri îzo- 
late ca cel de sus... . . . E 

Ca să formăm concluziuni corecte şi sigure, e nevoe de o-. 
cugelare puternică, de o cercelare -temeinică a premiselor şi. 

: de o corectă tragere a încheeri din ele.. Concluziuni absolut 
Sigure scoatem numâi din adevăruri, ce nu se pot “răsturna,. 
cum “sunt adevărurile mateinatice, .. o. a 
„Din exemplele date se poale observa că silogisinele' duc la 

erori; dacă premisele nu sunt temeinice şi dacă coneluziunile 
nu: Sunt corect trase; de aceca operaţiunile, de raționaincul. - 
trebuese făcute şi primite "cu multă circumspecţiune, 

Sfaturi educative cu privire la formarea noţiunilor... 

a) Educalorul imililar este dator să caute a cunoaşte 
pe fiecare elev, nu numai sub raportul suiletesc, dar” |» Şi.sub acela al cunoștințelor sale intelectuale și să caute „a-i limpezi loate noțiunile cu care a venit dela vatră.. "Mai toţi soldaţii noștri vin sub drapel cu noţiuni înlu- necale sau chiar lipsiţi de noţiuni asupra: „Palriei“,. „Statului, „dreplurilor şi ca'oriilor“, „rostul armatei în „ „Stat“, idcaele noastre naționale“, „idealele economice“,. . i „ _ wSolidarilalea socială“, etc. _.*” o
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-* +0) Noţiunile cele noi profesionale şi morale:să se. 
predea intuitiv. arălându-se obiectele. fenomenele, ac- 
iele. Qperaţiunile, etc.. fie în natură, fie cu ajutorul re- 
liciurilor tablourilor, exerciţiilor reduse de cameră. 
ctc.. şi apoi, prin întrebări dar:mai ales prin îndrumări 
înlrebăloare 'să găsească singuri însuşirile esenţiale ale: 
noţiunilor ce li se predă şi astiel să-și culeagă singuri ' 
cunoștințele. din cele ce li se pun la îndemână. De 
altfel, instrucţia individuală în armată și chiar instruc- 
ţia  unilăţilor a început de câţiva: ani, a se predă în 
acest fel. și, numai continuând astfel vom fi pe calea: 
dreaptă a pregătirii de răsboiu. . a 

N. AM. L. De asemenea, metoda de instrucțiune în 
mod practic se va aplică nu numai la regulamentele de 
exerciţii, ci la toale regulamentele. și la toate catego-:: 
riile de instrucțiune chiar. şi la educaţiunea mililară, 

__ Instrucţiunea individuală se vă “repetă din "când în 
când în tot cursul anului. | e e 

Din teorie se va suprimă, în general, tot ce nu poate 
fi de un folos practic şi real pentru soldat. . . : - 

Teoria asupra educaţiei militare va constă mai mult .'- 
de asemenea, în exemple simple şi apropiate, în imagini, 
în „convorbiri şi. sfaturi dale fiecărui om în parte; 
in vederi. şi situaţiuni create _înlr'adins,—dovedit fiind 

“că noţiunea lucrurilor văzute se. fixează în. minte, și în 
inimă mai bine decât cele auzite. (Din art. 40, 41. 12). 

c) Să şe păzească educatorul de a da noţiuni elevilor 
prin -învăţarea_pe de rost a difiniţiunilor, : -.- 

In acelaș timp, dacă elevii sunt veniţi dela vatră cu: 
oarecari noţiuni asupra chestiunilor de predat în .-ca-. 
zarmă, atunci să nu se piardă vremea cu intuiţiuni, ci 

„să se lreacă la noţiunile următoare pe cari ci' nu le 
cunosc, De aci reese nevoca ca elevii-să fie. împărţiţi | 
pe grupe după cunoștințele ce au. A. întrebuinţă cu c- 
levii înaintați aceleași melode şi acelaș timp ca. pentru 
cei înapoiaţi pentru predarea diferitelor cunoştinţe mi- : 
litare profesionale sau cducalite, ar fi a-i plictisi în - 
zadar pe ci şi a nc-obosi în zadar pe noi. : - 

BAL. L. Instrucţia trebue predată raţional, în 
mod practic, simplu, uşor de priceput şi în ra- 
pori cu gradul de cultură și cu-pulerea de price- 

„pere, a fiecărui recrut. (Art. 71). Ra 

"Este absolulă nevoe să ne convingem că: nu se pierde 
nimic. din disciplina militară şi pregătirea de răsbdiu . 
dacă în timpul când se predă oamenilor mai înapoiaţi, 
în orele de program, cunoştinţe: educative sau' profesio- .: 
nale, restul- unităţii se distrează sau face sporiuri. etc, 

p. i 

,



  

d) Să se înlrebuinţeze cât de des comparaţiunile; pen- 
tru a face pe elevi să priceapă noţiunea nouă prin ComM- - : paraţiuni cu alte cunoștinți: vechi sau .cu fenomene şi 

„lucruri asemănătoare allate împrejur, ._: 
, . , o 

e) O grijă mare trebue să. aibă educatorul ' militar: de a obţine dela elevi priceperea şi pătrunderea com- : plectă.a noţiunilor predate, căutând ca, în ceeace pri- veşie exprimarea lor să se pretindă o limbă clară dar absolut descărcală de definiţiuni, d6 cuvinte neînţelesc: "sau de fraze -reproduse la iel,. (catehism) de câle ori va fi elevul interogat. Grija de căpetenie să fie aricepe- rea lucrului, - . a | lol aşă, cei ce inspeciează: rezultatele” pregălirei de răsboiu să se păzească de a le aprecia în rău când, se-va întâmplă, ca unii elevi. să hu exprime clar ceeace de multe ori aplică şi “înțeleg în mod absolut. mul- „pumitor. - . - pia | Ii 

[) .Melodul recomandal la capitolul: memorie se reco- “mandă în timpul şedinţelor . practice sau leoretice, la terminarea marșurilor,. etc., să se ceară elementelor; mai de seamă a. rezumă cele desvoliate, cele.. înlâm- plate sau cele văzute: în timpul acelor şedinţe. 

11) Să se observe că nu 
N a Ă - 9 Se. 1,se poate lucră pentru forma- rea. noţiunilor cu fiecare | om în parte, din cauza lipsei de timp şi de'educalori,. De aceea, după- ce Sa între- „buinţat la câmp metode intuilive pentru “toată. unita- tea, interogându-se o parle din: oameni, apoi, în alle şedinţe, 'se poate face..repetări icorelice în cameră sau in cazarmă asupra celor predate intuitiv la câmp. spre „a Se convinge educâtorul că noţiunile respective au iost.. înțelese de toţi elevii săi. In limpurile ploioase, prea. călduroase sau prea îriguroase, se pot face aceste şe- dinţe în. cameră sau în cazarmă: o A crede că toată pregătirea: moral de răsboiu se. face numai afară la in parle, excluzând cu: totul şedin " trece la o exiremilate opusă melodelor vechi ale memo- . rizării, este prin urmare. o rătăcire călre dreapta dru- -mului, dacă socolim că cealaltă a fost către stânga. Pe - adevăratul drum: ne. vom găsi când vom ști să armoni- zin practica cu lcoria, Ă - - 

ă şi profesională: 
câmp» cu fiecare elev 
țele icoretice, este a 

“h) Să nu se predea ' noţiuni şi cunoștințe. profesio- nale. cari. nu pot. folosi rolului ce âre fiecare soldat în răsboiu. A încărcă spiritul cu cunoștințe profesionale superioare. rolului fiecăruia, ar fi un pedantism şi o pierdere de timp.- De. altfel regulamentele. şi deciziu- nile. din ultimul an “prevăd lămurit cunoştinţele ce.îre- : : bue-să poscadă fiecare cadru. Ea Ia



ii proape'lilerar-a regulamentului,. fiind trebuincios : - 
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“RM. L. Instrueţia trupelor are. de scop unic 
pregătirea. de răsboiu. (Art: 2). i - . 

Instrucţia trupei 'va fi. rațională, dacă ca va 
ști să facă lot ce i se cere la răsboiu şi dacă pe 
câmpul” de bălae, nu va avea nimic de lepădat 

«lin ceeace a învăţat în timp de-pace. (Art. 1).. ! 

î) Să.nu se lase în seama gradaţilor nici o lormare |, 
de noţiune ce ar pretinde oarecare. explicări, Ei- să pre-. 
dea numai! cunoștințe profesionale ce "mau nevoe de 
nici o explicare în afară" de litera regulamenlului. 

= NR AL. L. Se cere pentru subofițeri recilarea a-. 

ca ci să poată expune foarte exact regulele prin- 
cipale ce mar putea fi mai bine formulate decât. 2 
în regulameni. (Art. 35). 

Sfaturi educative cu privire Ia desvoltarea' judecății 

m.
 

..
. 

' 

"şi a raționamentului. 

„«) Prin. judecală se formează legături temeinice înlre: 
prezentări, reprezentări şi noţiuni. Judecăţile clare nu 
“numai că îmbogăţesc cunoștințele, dar.ele produc plă- 
cere, dau naștere la stări emotive. şi, prin urmare, se 

“ influenţează sentimentele şi se nulrește voinţa de a con- 
tinua cu cercetările către. adevăr, Ie 
-De aceea educatorul trebue să caute a înlesni.pe elevi 

ca ci să-și formuleze judecăţi din noţiunile şi -prezen-, 
tările ce li “au dat şi li s'au pus la dispoziţiune de că- 
ire educator, Să se pună o deosebită griji ca noţiu- 
nile, reprezentările şi intuiţiunile deja cunoscute sau 
prezentate. în acel moment elevilor să fie limpezi şi 
bine pătrunse, a 

“_D) Când se întâmplă ea elevii să judece pripit sau să: 
judece rău, datoria educatorului esle de a nu-i descu- 
raja nici a-i lăsa în îndoială ci, a-i îndruma, prin, în- 
ircbări, către analizarea elementelor acelei judecăţi pen- 
lru a o 'pulea pătrunde temeinic. CN 

c) Este de recomandat ca, la judecăţile. nouă, să se... 
chestioneze elevii mai buni ţinând pe ceilalţi atenţi. . 
până ce le va veni rândul.la interogaţie în raport cu 
inteligența şi puterea lor de pătrundere. Cu modul a. 
cesta se înlătură descurajarea elevilor cari, fie din lipsă 
de cunoștințe, fie din insuficienţă intelecluală. nu pot. 
pătrunde imediat chestiunile nouă. 

-d) Să nu se dea elevilor judecăţile de a gata, ci: nu 
mai! prin întrebări şi răspunsuri, De aceca se-cere să, 

=



iz 

“varieze” întrebările elevilor - următori 'asupra Tinei ui 
- decăţi limpezilă mai înainte -de alţi elevi.. Să. se pună 

o grijă deosebită de a nu “deprinde pe clevi să se fo- 
-losească în mod automat de judecăţile altora, ci să li 
„se creeze situaţiuni variate peniru! a îi forţaţi, să judece. 

- singuri, AI - A 
Asupra. diferitelor. operaţiuni, ciliri, explicări, ctc.,- să 

mu-li se ceară numai învăţămintele sau povestirea celor 
- petrecute sau învăţate, ci să fie întrebaţi penru ce şi 

-cu ce scop 'se “petrec lucrurile așa şi nu altfel. . 
. . 

. ec) Să se pună elevii a face asemănări: şi comparări între diferitele situaţiuni, fenomene şi lucruri cunoscule. deja şi între cele în cari sunt puşi în ședința actuală. 

f).Se cere din partea educatorilor să nu intimideze . pe elevi prin nerăbdare, prin grabă sau prin amenin- „țări, Să-i încurajeze şi să-le arate cu linişte şi în mod _Vădit judecăţile falşe sau pripite. - 
R. DI. L. Instrucţia individuală cere dela ins- -„tructor: răbdare, cunoştinţe, ambiţiune, şi bună- -voinţă. a . că Recrutul trebue instruit cu blândeţe, deşteptând „în el simţul datorici și al voinţei, atenţiunca şi îin- "teresul. Instrucţia recruţilor. trebue predată raţio- nal, în mod practic, simplu, uşor de priceput în rapori cu gradul. de cultură .și cu “puterea de pricepere a fiecăruia. (Din art, 71). 2



produse de escitaţiuni organice ca: mirosul florilor,: gustul 

i - E „CAPITOLUL, Î N Di 

“ELEMENTUL AFECTIV: AL VOINŢEI Mai 

„(SENTIMENTU L) = 

- 1.—Ce. esle sentinientul. —2. Clasiticarea. sentimentelor. Din 
“:punctul de vedere al cauzei prodrucătoare:- „prezentative“, 
„beprezentalive“. Din punctul de vedere al intensității şi du- 

„ralci: dispozițiuni, a'ecle, pasiuni, palimi. Din ' punctul de 
vedere al tendinței : egoisle, altruisie. superioare.—3. Senti-” 
menle egoiste: Lenea. Vanilatea: Sfaluri educative. Orgoliul: 
Sfaturi! educative. Lăcomia: Sfaturi educative. - Frica :- Sfaturi 
<ducative. Furtul minciuna:  Staluri educative: Invidia: 
„Sfaturi cducalive. Ei mineiu Sfaturi educalive.—d. -Sentimen- 
tele altruiste.—5. Sentimentele superioare. Sentimentul moral: 
Siaturi. educative, “Sentimentul religios: Sfaturi . educative. 
Sentimentul estetic: Sfaturi educative. Sentimentul patriotic: 
Sfaturi educative. Sentimentul adev ărului. : 

Îl. Din momentul producerii escitaţiei şi pe tot timpul lrans- 

„du-se ca o undă, în întregul nostru „corp, nişte curenţi pro- 
_ducători de plăcere sau de durere. Aceşti curenţi măresc sau. 

micșorează energia noastră psiho-fizică, după cantitalea de 
plăcere sau de dulere ce o simțim în timpul producerii lor. : 

"Această undă producătoare de plăcere sau durere, dă naştere 

sentimen tului. 

-milerii ei la centru şi de acă la periterie, precunt şi pe timpul . 
-execulării ordinului transmis dela centru, simţim revărsân-. . 

* Martig zice: Sentimentul ese o- star e de âgitare a surtetului,. 
plăculă sau . neplăcută, 1)... . 

Plăcerile sau durerile "acestea sunt de. două feluri: unele 

  

= Psihologie pedagogică. E. Martig. Traducere de Casa. , i rc. 
Şcoalelor, Bucureşti. 
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TH, 

- puealelor, 'variațiuriile de .temperatu ră, elc.2)., altele sunt 
„produse: de escitaţiuni sufleteşti ca: întâlnirea. cu un amic 
„scump, vederea sau cilirea: unui acl de eroism, rev vederea sau 

- gândirea la locul natal, la: patrie, elc.- - 
2, Sentimentele se numesc ŞI se clasilică „după următoarele 

puncte ” de -vedere: 

N a ii a 
E A..Din punct de vedere al cauzei producătoare.: 

„„ „Se nuimese „„Drezenialive“ când cauza producătoare este 
* prezenlă, Durerea simțită la vederea unui om rănit sau 

_ omorât prin vre-un accident oarecare, inv idia când duşma- 
“nul ne este în: faţă, plăcerea când auzim: o bucată de mu- 
„zică, plăcerea simțită prin .respirarea uritii aer cur al; durerea 
„rea “simțită la vestea morţii unui prieten, clic, 

Se numesc ! ;,reprezentalivă când ele vin în minle prin 
: „ajutorul mcinorici şi imaginaţiei. “EX.: toate sentimentele pre- 
“zenlative descrise mai. *sus, devin reprezentative când vin în 
minte şi când: simţim în corp acelaşi elect ca- şi cum, ar fi 
prezente. - Ă 
“Aducerea aminte despre ţara noasi că, , despre căminul nos- 

tru, despre tradiţiile și obiceiurile țării, noastre, când ne: pă. 
sim în țară sirăină, lrezese în noi: o serie de sentimente” re- 
„prezenlătive, - | | - , Da 

"B. Din punct de vedere.al duratei “şi intensităţei. 

"Durata și intensitatea Emoţiiloi, dau o notă: particulară 
_ modului de „acţiune al fiecărui om. De aceca sentimentele c6- 

 respunzătoare acestor emoţii primese o clașiticare privită. 
numai ca durată şi intensitate şi anume:: disposzițiuni, afecle, pasiuni şi palimi, 

- 
Cele dintâi produc în noi Simţiri uşoare dar” continui; cele de al doilea “simţiri Atari dar cu întreruperi; cele. de al treilea 

produe simţiri lari şi. continui. Un om “pasionat. pentru da- “teoriile şi protesiu lui are asigurat succesul, Numai patimile sunt oarbe, ele fac suiletului acelaş! rău pe care îl fac vije- liile, naturii, _ ele: întunecă conștiința: şi sting lumina raţiunii. 
DI 

. ” 
N 

7 
>) Acestea se numesc şi sentimente senzoriale.
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Patimile 'se deosibese de pasiuni prin aceca' că ele. conduc 
orbește 'pe om fără' să caute îndărăt ori să priveașcă 'îna- 
inte, pe când pasiunile “nu fac altceva decât ajut raţiunea 
şi conștiința să atingă, cu. pulere, scopurile - propuse. 

Patimile fac din mijloc, scop. Scopul fiecăruia: esle 
să avem posibilitalea unui trai mai bun, mai comod și 
“mai liniştit ; iar mijlocul este de a economisi banul; aşă .. 

» dar, loţi trebue să lucrăm cu pasiune pentru economia _ 
băânului. Avarul ia însă mijlocul. drept scop și economi-- 
seșie banul  răbdând de foame, umblând desculț, des- 

- brăcat, nespălai, ete, Aceasta este patimă. (Psih.. Gă- 
- vănescu). A - o , “ 

- Luând de bază exemplele de: aci, putem găsi şi deosebi 
patima «le pasiune, în orice'ramură de activitate. Ex.: a vorbi 

„cu pasiune înseamnă că suntem încălziţi de sentimente” su- 
perioare; pe când a vorbi cu patimă, înseamnă a atacă și | 
a alinge pe cineva pentru a-l insultă, a 
- Intre paliinile, mai obişnuite sunt::ura, invidia, clevelirâa, . » 
beţia, hoţia, jocul de cărţi, avariţia,'ete.- - _ Ă ” 

Există chiar palima adevărului, .spre exemplu: medicul, 
împins de dorinţa de a spune numai adevărul,-dacă va spune: 
unui bolnav în ultimul grâd, că va muri, -de sigur că: este 
un medic care suferă de "patima adevărului. IE 

Sunt şi camarazi cari împinși de patima adevărului, aduc 
„* aduc multe pagube disciplinei militare şi chiar lor însuşi. 

Sunt” adevăruri cari neaducând folos nici nouă, nici altora,. . 
nici omenirei, avem datoria a le: ascunde unor anumite per- 
soanc; iar când nu suntem în stare a face aceasta, atunci: 

„am căzut în palima adevărului. a ia 
“In această privinţă avem în, literatura românească urmă. 

toarea poveste: - a a - A 
; - 

„Un preot mergând la târg, a întâlnit pe drum pe un 
om zdrențăros care cerea de pomană. Intrebându-l de 
ce nu muncește, a răspuns.că nu-l primeşte nimeni. 

. fiindcă spune adevărul. - ? i . 
- „Atunci preotul îl: povăţuește: să: se ducă acasă la 

- dânsul și să-i spue preotesei să-l primească, să-i dea. 
“mâncare şi apoi să-l pună la. lucru, până ce se-va.. 
întoarce preotul, ca să-l toemească,.- La întoarcere ..preo- 
tul găseşie pe -acest om, afară în.drum plângând. Bine 
nenorocilule !..: dece. nu ai intrate înăuntru? EL” răs- 

„.  Punse:—Am intrat părinte dar: maica preoleasa mă... 
| dat afară, fiindcă mam știut să mint, Apoi cum stiut



| „petrecut uerurite ?—Am intrat în urte şi am zis: „bună 
„ziua maică preoteasă chioară“, şi Wasta n'a dat afară“, 

C. Din punct de vedere al tendinţei.. . 

„Sentimentele se împart în -„egoiste“, „aliruiste“, și „SU- 
„perioare“. Vom analiza pe fiecare în parte. | | 

3. Sentimentele “egoiste se numesc acelea cari se refe r.la 

“persoana noastră.” Este necesar să „înţelegem bine cari sunt - 
şi cum se clasifică sentimentele egoiste, peniru a nu cădea 
în greşeala, în cari cad foarte mulţi, condamnând ca imorale. 
ioate sentimentele egoiste. Sentimentele egoisle sunt puteri. 

_de agregaţiune socială 'când €le nu cad în palimi. Nu există 
sentimente absolut altruiste= pentru, a rezuma educaţiunca 
numai în cele, - 

Toate sentimentele cgoiste cari . contribuese “la conservarea 
persoanci noastre fizice sau morale pentru a o face folosi- 

"oare nouă, familici, 'sociatăţei și “naţiunei, sunt sentimente | 
„pe cari trebue să se sprijine o educaţiune socială, - : ” 

Creștinismul a rezemat educaţiunea pe sentimentele egoiste, 
ari tind la conservarea persoanei morale. Astăzi nici o mo- 
rală nu încearcă să sprijine educaţiunea, numai pe sentimen- 

tele aliruiste. 
Numai. cu sentimente altruiste. nu se. poate organiza şi -sus-. 

ține o. societate, precum nu: se. poate conslrui o casă numai 
cu piatră, var, “apă, lemn, fier, dacă nu există interesul -e- 

- goist al proprietarului de. a face: o casă comodă pentru el, 
interesul egoist al arhitectului de a-şi mări reputaţiunea prin 
acea lucrare; interesul egoist al lucrătorului de a mai îi. elle 
mat la lucru şi altă dată, etc, 

Solidaritatea, - patriotismul, ele, sunt sentimente altruiste, 
dar au punctul de plecare În sentimentul egoist al conservărei 

_ persoanei noastre morale, al 'conservării bunurilor - noastre, 
- Toate sentimentele egoiste ce tind la întrebuinţarea per-. î 

soanci “noastre morale. şi fizice - pentru îndeplinirea faptelor * 
e produc deopolrivă fericirea noastră şi a socielăţei, sunt 

“pârgnii puternice ale educaţiunei. 

. : Foemai consideraţiuni sociale, priviloare, la ferici- 
rea, mediului “întreg, dau un caracter moral datoriilor 

„şi virtuţilor. personale - egoiste. Un membru nefericit, 
răspândește o. atmosferă de nefericire în jurul. său, un 

. individ, bolnav. dă maştere la copii boinavi. |
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„Suntem astfel responsabili de buna noastră Stare fi- 
zică şi morală pentru că suntem responsabili de ur-. 
mările lor pentru societate. 

„- „Defeelele noastre nu se resfrâng numai-asupra noas-: 
„.* tră, ele devin cauze de nefericire” pentru alți membrii 

"din societate, fie indirect prin urmaşii noştri, cari pri-. 
mesc dela noi odată cu viaţa şi înclinaţiunca către de: 
fectele noastre moştenite. (Psih. Găvănescu)“. 

"Din nenorocire însă, sentimentele, egoiste, întunecă judecată - 

unor indivizi şi-i face a îndreptă loată aclivitatea lor psiho- 
fizică numai în interesul lor fără. a mai ține seamă de inte-: 
resul social, 

Sentimentele . egoiste. „periculoase. bunului ” mers al indivi- 

dului şi. societăţii sunt: a) lenea, b) vanitatea, c) orgoliul, 
d) lăcomia, e) frica, 1). furtul şi minciuna, 9 invidia, D | 

cruzimea, NE = 

a. Lenea, adică desgustul pentru lucru fizic sau “intelectual. 

- Leneşul găseşte plăcere în:neaclivitate, . . ” Ă 

Se întâmplă câteodală ca lenea. să. proive. din .o stare or- 

ganică ca: anemie, nutriție neîndestulătoare şi -lipsă de o: 

dihnă, dar, în asemenea cazuri, -lenea dispare imediat. ce se 

restabilește: starea organică prin întărirea sângelui, prin com- - 
plectarea hranei, a odinnci, elc. Adesea, lenea provenită din 
aceste cauze, face nefericirea individului, deci,” nu poate | îi 

„socotită ca un sentiment egoist. 

„ Lenea este însă condamnabilă- pentru indivizii a căror: 

stare fizică şi psihică nu numai că nu prezintă nimic. anor- 
mal,. dar ci îşi fac un ideal din ncaciivitatea lor, Ei! simt 

- plăcere şi linişte numai din gustul pentru neactivitate.. Lenea 
aceasta poate fi numai “fizică 'sau numai intelectuală. 

Lenea fizică se arată la -unii prin absolută nemișcare, la 

alţii prin greutatea în mişcări, şi, la toţi,. se manilesicază: 
prin - neglijarea higienci, neglijarea întreţinerei efectelor şi. a 

tuturor obiectelor ce le aparţin, o continuă tendinţă de a 
- dormi şi-a se odihni, o caracteristică indispoziţie de. câle 

ori sunt forțați a se mişca. | 
Lenea intelectuală, . este . sentimentul egoist cel mai răs- 

pândit și adesea greu de recunoscut, de aceea, mulţi din, ie-! 

neșii intelectuali aujng la aprecieri. şi trepte sociale absolut 
nemeritate. Am arătat la capitolul inteligenţa“ ce este lenea 

intelectuală, DR o N 
.



„costisitoare, ete. De aci, femei măritate pe. povărni 
„= ralilăţei, de aci, hărbaţi îisuraţi încurajând imoralitalea le- 
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D. Vanitatea. Se numeşte vanitate, dorinţa deşartă dle a părea 
„mai mult decât suntem, dorința de a amăgi opinia publică 
„asupra poziţiei, asupra valorii şi a firei noastre, pornirea de 
"a umili ori stăpâni. pe alţii prin aparenţe.: Se “poale zice că : 
„Vanitatea este-o lăcomie bolnăvicioasă de laudă. 

- - “Formele -sub .cari se prezintă vanitatea “sunt infinit de: 
„multe: unul ţine să pară mai: bogat, altul mai „voinic, altul 
„mai instruil, mai bun; mai deştept, mai curagios,: mai noro- 
“cos, mai frumos, mai priceput, cete. "oale aceste lipuri le 
întâlnim şi în armală, dar afară de aceste cazuri întâlnim, 

"ici colea şi altele speciale armatei, anume: unul vrea să pară 
că ştie de loate, este un enciclopedist militar, altul care esie 
“bine pregătit intelectualicește, vrea să pară că nu-i lipseşte : 
nimic din ceeace priveşte: practica, cei: mai. mulţi din” tari 
zau 0 practică "temeinică vroiesc să pară că sunt desăvârșiţi 
în ceeace privește pregătirea intelectuală, sau tăgăduese im- 
porlanţa acestei din urmă pregătiri. Armele! între ele -se _SOCo- 
lesc mai superioare decât celelalte arme surori, şi, toate ar- 
„mele la un. loc, se uită cu dispreţ şi. jale la membzii: sersi- 

-
 

-ciului auxiliar, ete, Unii ' își fac o laudă din protecţia de. 
_ care se bucură. e : 

Sunt vanitoşi cari justifică această pornire priu imorali-: 
tatea celor pe cari lrebue să-i amăgească; iar nu prin. însăşi 
firea imorală a lor, Aşă ci zice că: nimeni nu recunoaşte 
-dreplul de a trăi; de a fi, dacă nu le arăţi superior lor prin 
forma pe ce se vede, iar nu "prin fondul ce se poate preţui. 
De aci, pornesc acei care nesocotese Irebuiinţele reale ale bu- 
nei gospodării pentru a părea ceeace nu sunt prin lux, spor- 
“luri, cheliueli de spectacole, servilori de prisos, petreceri 

ameilor lor, de aci, tineri şi tinere. sacrilicându-şi iubirea şi 
tinereţea pentru .0o. poziţie materială a. unei bătrâne sau a 

“amui. bătrân, ele, E o 

„le a: părea mai mult decât suntem. Să se observe însă că 
Sunt. vanitoşi cari trec în extremitate opusă. „Aceştia voesc să 

». Sar. crede că, vanitatea se manitestează numai prin dorinţa 

șul. imo- 

„pară mai puţin decât sunt, îşi fac un merit din o modestie... 
şi. o. aparență mai simplă decât mijloacele lor materiale 'sau : ;suileteşti. Cum însă în adâncul, sufletului acestora. există 
dorinţa de a se ilustra prin ceva, tot v 
„aceasta, ba, Sar putea numi chiar ipocrizie, 

Pi 

anitate se numeşte şi -
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„“Socotim: dar „„Virtate“ numai. modestia şi simplicitatea pro:.: 
porţională cu puterea fizică 'intelectuală şi cu starea materială - 

-a individului, Din momentul ce individul vocşte să pară mai 
mult sau mai puţin decât este, atunci el este un vanitos. 

Sfaturi educative i | 

1. Punerea în evidenţă .a valorii reale a vaniloşilor: 
"prin situaţiuni ncaşteplate. şi cu aparențe de a nu: fi 
„Jos înadins ereaie, aduc adesea la sentimente mai bune 

pe vanilos. - ÎI , i a 
2. Dispreţul şi. ridicularizarea diferitelor manifestări | 

- ale vaniloşilor este un mijloc de a. împedică “conlagiu-. 
“mea, şi câte odată pot corectă chiar pe cci bolnavi. . 
_.3. Sfaturi personale, dale invidioşilor şi conferințele : 
morale "despre: aceste deşertăciuni, pot, de asemenea, . 
să aibă rezultat bun. " aa : 

4. Educatorul să caute a face să-pălrundă în mintea . 
- elevilor ideia de a-şi căută valoarea în ci însă-și, în 

" productul real al -activităței lor şi al facultăţilor lor '- 
personale, iar nu în aparențe și exagerări. 

5..A se vedea și partea relalivă la emulaţia voinţei. 

_€. Orgoliul. Este un sentiment opus vanilăţei. Orgoliosul nu * 
"ţine să fie apreciat de alţii, el se apreciază singur, se îngâm- 

fcază în el însă-și, nu voeşte să ţină scamă.de opiniile ce au 
„alţii despre el..In vorba românească li se zice acestora: „fu: . 

duli şi proşti“. In adevăr, fuduli sunt fiindcă nu vocsc,să -- 

ţie. seamă de opiniile altora; iar proşti sunt. fiindcă nu au. . 
pulerea de a-şi vedea adevărata lor forță şi personalitate şi. 

se cred totdeauna de o forță şi personalilate superioară 

4uturor. . -: . „i : DP a 

„Sfaturi educative 

1. Orgoliosul să fie pus pe neașteptate în situaţiuni de . 
a-şi vedea singur valoarea prin comparare de lucru şi 
Ja diferite acţiuni, cu alţii. Să fie lăsat a deduce singur. 
diferența între ei şi cel de o valoare superioără şi să se 
„cepele asemenea siluațiuni până va ajunge ase corectă . 

i singur. a CI 
2. Sub formă de poveţe, discuţiuni, etc. să sc -arale 

tuturor elevilor ricolul şi deşertăciunea . orgoliului, fără- 
a se cil numele celor predispuşi la orgoliu. Numai 
cu timpul să se deă în vileag numele orgolioşilor in-. 
corigibili şi să se întrebuinţeze măsuri represive, elc. bă 

- d. Lăcomia. Lacomii simt plăcere când pot avea mai .mult . 
7
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decât Ie trebue,- când pot mânca mai mult decât cere  orga-. 
nismul, când pot luă din bunul altora, conservând pe al lor. 

Cei mai mulţi lacomi. împing atât de deparle. acest sentir 

“ment egoist, încât fură pentru -a-şi apropiă. bunurile, del. 
altul, :alomniază pentru. a dărâmă onoarea altuia, cad - în 
patima beţici când bea dela altul, se îmbolnăvesc de stomac 
când mănâncă dela altul, ele. Aceşti lacomi nu văd în bunu-! 
rile altora 'o stare de lucruri îniloritoare pentru societate, 

nu simt plăcere din. plăcerea ce-o. simle proprietarul bunu- .. 

-rilor, ci, numai din aceea ce poate, el profită imediat din 

acele bunuri. 

sati educative o 
, ,- - R 

„„. 1. Să.se dea poveţe" cât mai dese şi să se "arate “cxem- 
ple despre lăcomie. - 

2. Să se înceapă 'scara mijloacelor de constrângere is 
imediat ce se observă lăcomia la vre- un elev. 

3. De câte ori este posibil să se pună. lacomul reci- 
divist în situaţiuni de a se îmbuibă, pentru a fi. obser- 
val și. zellemisil. de către. toţi! camaârazii lui. 
E î. A . 

Frica. Frica este forma cea mai obişnuită a instinetului 
„de conşervare,. Sfiala, teama, 'spaima şi groaza Sunt senti- 
mente similare fricei, sunt diferite nuanţe ale fricei. 

Frica, cu toate nuanțele de mai sus, micşorează energia 
individului în loc șă o (mărească sau anăcar să o lase neatinsă; 

din cauza durerii pe care şi-o închipue fricosul că. va urmă 

în diteritele acțiuni” ale vicţei.. ă Ă 

“Teama de examene, teama _nereișitei în culare sau cutare. 
„întreprindere, leama de inspecții militare, teama de cutare 

„ Sau” cutare: comandant, micşorează energia psihică atât de 
mult, încât nu. sunt rari cazurile 'când. vedem pe câte un 
fricos, prostit cu desăvă ârşire la" examen, la inspecții, ' ete. 

Sfaturi educative 

mijloace „pentru întărirea fricei.. 
Montaigne “zice 2): Să lucrăm pentru călives ca “corpu-: , 

lui, (Educaţia fizici a 

  

1)Yezi, „Stimultentele voinţei, a . a 
2) „Etudes sur la Guerre“, “par Locot.-Col.. Montaigne. 

-1. Sporlurile de orice natură sunt cele mai sigure



  

1) Op. cita. - 7 

„loc de ao înlătură. - 

  

Șlim -că- fiinţa umană nu poale să atingă maximun de perfecţie decât întro pertectă desvollare “a tacultă- ților fizice, intelectuale: şi. morale. Dar, dacă esle de ales între desvoliarea fizică și cea intelectuală nu ire- bue să stăm la îndoială de a alege pe cea dintâi: calea - fizică. - DI DE ia 2. Pentru înlăturarea fricei psihice (limiditate) se care din parlea educatorului a şti să încurajeze prin îndru- “mare, prin o atitudine părintească, jar nu priu o au- 
lorilale seacă și prin ameninţări “cari măresc frica în 

3. Educalorul modern se deosibeşie de educatorul empirist prin aceca că nu întrebuinţează frica. penlru 
a pregăli pe elev. Penliru a face să se înțeleagă deose- - birea mă servese de ideile d-lui Spiridon Popescu :- 
„Educalorul niodern caulă să intre în sufletul -elevului. 

“şi, de acolo, din sufielul lui i-l cârmueşie; pe când educalorul empiric formrază o reprezentațiune de tiran” în imagiralia elevului şi de acolo î-linspăimântă“. 
Cel întâi produce sentimente, emoţii, interese şi iu- „Dire, pe-când cel de al doilea, se reazimă pe puterea. . tricei. . . , E 
Cel modern să ia numai sarcina ca după ce intră în. 

sufletul elevului .să nu “rămâie acolo fără rost precum 
fac vânălorii de reclamă și „popularitate. 

1. Erica se produce adesea din cauza  ncodihnei, „foamei, oboselii, pierderilor de sânge. Educatorul mi- 
„_litar să evite acestea în limp de pace; iar conducătorul 

din limp de răsboiu să aibă grije -a nu-l surprinde 'evo- 
nimentele luptelor cu oamenii săi în asemenea cazuri de_ncodihnă, oboseală şi foame. 

d. Frica se produce adesea, mai mult din cauza idei 
despre pericol, decâl de însă-şi pericol. Necruţii vin la 
cazarmă cu. frica de armală, produsă prin ideile înră- 
cinale în ci de acasă. (Mare este rolul în "ățătorului şi 
al preotului pentru a face pa lineri să piardă această 
frică. Er bine” dacă d. Spiridon Popescu, în valo-! roasa sa lucrare, ar fi: dal învăţălorilor, această reco- mandaţiune 1). . . 

Se “pune multă grije în cazarmă. la venirea recruţilor, 
pentru înlăturarea acestei: fricc, şi, sa reuşit muli, prin vizite în oraș, convorbiri libere cu gradaţii şi -oliţerii, 
jocuri, cântece, etc. a 

6. Trica nu stăpânește așă de ușor. pe omul aflat în 
acţiune. De aceea este bine ca omul să fie: continuu - 
ocupat. Chiar recrutul venit "la cazarmă, în primele 
zile, deşi nu pol îi puşi imediat la exerciţii, totuşi dis- ” 
tracțiile, jocurile, etc... înlătură frica de cazarmă, pe 
când lăsarea lor în libertate prin cazarmă şi pe lângă 
zidurile cazarmei, mărește frica cu care venise de acasă. - 

 



„când lucrează în afa 

-obişnuile cu răsboiul. 

  

La răsboiu, trupele aflate în rezervă, în aşteptare, 
ele. pot fi cuprinse de frică, dacă mu au șeti să ştie. a le 
ocupa” spiritul cu ceva. . , [ 

7. Increderea în sine şi disprețul pentru inamic mic- 
şorează efectul fricei. Acest sentiment poate să fie chiar 
exageral de către educatori, însă, nu în opunere abso- 
lulă cu adevărul, căci, în asemenea caz, se poale pro- 
duce o frică absolut păgubitoare operaţiunilor mililare, 
(Efectul: surprinderii).” 
„Soldatul care va avea încredere în sine şi . dispreț 
penlru pregătirea de răsboiu a adversarului şi pentru 
armamentul acestuia, va cădea repede în frică dacă 
realitatea îi va proba contiariul.. i . 

$. Sentimentul datoriei şi înf'ăcărarea sunt piedici ale 
fricei, dar.cel dintâi esle a[.:najul sufletelor de clilă 
cel de al doilea nu are durată, De aceca, aceste sculi- menite să le complectăm cu disciplina care înlătură 
frica prin frică de abatere dela datorie. 

9. Amorul propriu, dorința de a se distinge, Irica 
de pedeapsă, şi ruşinea sunt reforturi puternice contra 
dricei. Aşă- se explică 
limpul zilei, se abat dela datorie în timpul nopţii sau 

marazilor. - 
10. Credinţa religioasă, 

moarle laşc sau comună, 
ternic contra fricei. 

11. Obișnuinţa cu pericolul 
feciele îfricei. Aşă se expilcă 

teama de păcat şi frica de o 
este și'va rămâne refori pu- 

ă valoarea lrupelor vechi 
ş Obișnuinţa însă are valoare nu- mai pentru pericolul cu care suntem obişnuiţi. - Așă se explică cum un curagios marinar poate îi cuprias uşor «le drică în lupta pa uscat: Aşă un curagios ănotr are frică pe-apă, ete. Pregătirea de răsboiu este complectă când soldaţii, sunt obișnuiți din timp de pace cu toale împrejurările ce ar putea produce frica de răsboiu, : — 

| 12. Seulimentul că soldalul' face p de croi, din o rupă bună, 
comparabil de bun pentru. 
rea istorici naţionale, 

arte “dintro ţară 
este, de asemena refori in: 

u înlăturarea îricei. (Cunoaşte- ” lorici 1 „Organizarea trupelor asifel încât soldaţii să-și cunoască șclii şi camarazii, să cunoască tradiţiile corpului şi. ale armatei din care face . parle, ele, are locmai acest avantaj). 
| 13. Ofensiva este. încrederea în sine. 

€ Is 
în țară, şi in armată, dă naştere 

ară, la sentimentul forici : superioare 
ea da IaȘU a SCI »erioare deci înlătură frica, ; - d UI . 

„egulamentul Nostru de manevră zice:. Intan- icria trebue Să-şi desvolie aplicarea ei nalurală pentru ofensivă, și toate acțiunile sale irebuese să fic.dominale de_o singură idee: înainte şi tot 

cum unele elemente bune în! 

ră de sfera opiniei șefilor şi ca. 

împiedică cu succes e-



si 
  

înainte cu orice preţ. O infanterie energică, bine: 
instruilă și bine: comandată are mulți sorți de. 
isbândă, chiar în împrejurări grele şi contra unui 
inamic superior în număr. (Art. 303). . 

„. Furtul și minciuna. Originile ăcestor sentimente josnice 
»egoisle sunt numeroase. Lenea, lăcomia şi vanitatea împing a- 
desea la furt şi la. minciună. Obiceiurile moștenite, pildele 
„rele, lipsa de educaţie și de pătrundere a conștiinței. cu 

- principiile 'de morală, dau naştere la furt şi la minciună. 
-Sislema educaţiunei prin frică a contribuit mult la desvol- 
“tarea senlimentului minciunii. , . E Ă 

Inspecţiile militare cari apreciau iolul după aparenţă, im- 
„pinsese —- incoştient negreşit — către minciună. : Pretenţiunile 

„rău și iată ce spune: 

prea mari şi în disproporţie cu mijloacele, împing iarăși 
la minciună şi furt. * 

Camaradul nostru, căpitan Dragu, a prins foarte bine acest 

x 

, . . N 
„Solldaţii noștri umblă cu cârligele dela raniţă la 

cureaua de încins, cu sirunele, -săpunul, vacsul, ele. în 
buzunar, cu lingurile şi periile de cisme în carâmbi: . 
molivul îl spun ci singuri: de frică să nu li se fure... 
Există: și acum legenda unei roale "urale, din care 
exemplu se poate: ușor deduce cum Sa lăţit şi se lăţește 
turtul: - a 

„In dimineaţa unci zile lipsește o roată dela o unitate 
a unui regiment, Negreșil se raporicază, ete. Ordinul 
şefului insă eră precis: Nu vreau să ştiu, până mâine 
să se găsească roata. A doua zi la acea unitate există 
roala dar lipseă dela altă unilate a allui regiment. 'Aşă 
ci în ziua următoare Se găsiă. la unitatea care o aru-. 
sesc lipsă, dar lipsea dela altă unitate. Până ce. în 
fine, un comandant de regiment se holărășie a înfiinţă. 
roata din fondul regimentului și astfel sa putut termină 
chestia turtului de roate“. - : | 

, 

Sfaturi educative 
e 

i, Se impune: prevenirea ivirei cazurilor de furi şi 
minciună prin sfaturi, pilde, etc. chiar din primele zile 
ale „venirei recruţilor. Soldaţilor vechi. să li se' facă cu 
câteva zile înainte de venirea recruţilor 3—4 ședințe de 
cducaţiune ambiţionându-i şi însullețindu-i să deă pilde 
de_ cinste și iubire faţă de camarazii recruți. 

2. Soldatul înainte de toate să fie-luminat asupra 
. imoralităței furlului 'şi minciunci şi apoi, cei nărăviţi 
să fie ajutaţi a se desbără prin propria lor voinţă,
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! întrebuințându-se povaţă zilnică, exemple, sancţiuni, ete 
2. «lupă împrejurări. ” A - „ _ 

3. Asupra tot ce este bănuială de furt „să se facă. 
"cercelări serioase până se află rezultatul luându-se mă- 
suri drepte şi comunicându-se rezultatul la: întreaga 
unitate 1). a : E Pa - 
„4. Să se deă ordine ca obiectele, efectele. 'etc.. ce se: 
"găsesc prin cazarniă, curle, „ele., să se depue la cance-. 

- lurie anunțându-se demunerea lor pentru a se află de: .. către păgubaşi. Se va face mustrare acelora cari pierd 
din neglijenţă efectele şi se va aduce laudă publică a- 
celori cari depun efectele găsite 2). | 

5. Când se va fură .cevă. să se procedeze imediat la: 
percheziţiuni şi cercetări. In cazul când nu sc. găseşte 
obicclul să se impute la plantoane, dacă sa furat 
noapiea sau în timpul. instrucției; iar dacă sa fural 
sând erau oamenii la un loc, să se impulte vecinilor -sau 
intregei unităţi, după împrejurări. aa 
Dacă se iă o: hotărâre, şi nu-sc lasă fără sancțiuni. diferitele furturi, se ajunge ca fiecare să aibă arijă nu. 

nuimai de obiectele lor, dar şi de ale vecinilor 3). 

3. Invidia. Este un sentiment egoisl ce produce de plăcere: 
individului când. altora li se întâmplă numai rău; iar când. 
alţii sunt mai bogaţi, mai frumoşi, mai talentaţi, mai sănătoşi,. 
cle., decâi invidiosul, "atunci acesta simte durere, mâhnire,. neliniște. IN a 
Vanitoşii, - ambiţioşii şi oamenii cu inteligenţă îngustă sunt încătuşaţi de sentimentul urei şi invidiei. Din contra, oamenii 

cu o. cultură temeinică precum şi cei cu o inteligenţă ceva. mai ridicată nu cunosc ura şi invidia de oarece ci sunt preo- „cupaţi întotdeauna de adevăr şi de activitate serioasă. Afară de aceasta ci își dau. seama. de 'raportul' dintre puterea şi aspiraţiunea lor, de raportul dintre adevăr! şi aparenţe, etc.,. aşa că nu poate să nască în ci sentimentul urci şi al invidiei chiar dacă în fapt, alţii suni. mai bine ca ci: 

Siaturi educative +) - 

1. Cu privire la” educaţiunea prin noi înşine: „Să „ne silim a stăpâni -pornirea aceasta. de ură şi invidie și să NC impunen; a ne bucură când. vedem pe: unii: şi pe alţii ridicându-se prin muncă, energie şi ca-- 

1, 2 3) Vezi op. citat, Căpitan Dragu, îi . 4) Afară de aceste sfaturi.a se vedea Şi cele. dela! „Stimu- lentele voinţeic, N aa :
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lităţi morale, căutând a imită pe aceștia şi a le cullivă 
prietenia, în loc de a-i duşmăni. - . . 

Ura şi invidia ne făce neliniştiţi, ne turbură sângele, 
ne sbale corpul, ne micşorează prestigiul. în faţa oa- 
menilor modeşti, şi, în fine, ne face să vedem şi să 
apreciem faptele 'cu totul altfel de cum: sunt în realitate. 
Prin stăpânirea urei şi invidiei dobândim în noi o mul- 
țumire_ sufletească asemănătoare mulțţumirii pe care: 
o simţim purtând pe noi o haină curată, având corpul 
cural, îngrijit, ete. De accea, trebue să ne silim a stă- 
pâni aceste porniri rele, chiar dacă la: începul am simţi 
durere prin -înfrânarea lor, căci, mai târziu, aceaslă. du- 
rere_ va dispare lăsând loc mulțumirei sufleteşti de. 
ăre. vorbim mai sus şi care mulţumire. sufletească 

„conlribue la desvoltarea voinței şi energiei noastre. - 
Chiar pe acei cari se ridică prin mijloace neoncsle, 

prin linguşiri, pretăcătorii, elc., nu trebue să-i urîn 
sau să-i invidiem, ci numai să-i dispreţuim, sau, de este 
cazul, să-i: demascăm. pe căi onesie şi publice, iar nu 
prin denunţuri anonime. 

3. Cu privire lan educaţiunea altora: - 
Când recompensăm sau “când lăudăm pe unii din 

„elevii noștri, să ţinem seamă a face, aceasta numai pen- 
iru -fapiele pornile din' voinţă şi din simţul datoriei, 
iar nu pentru însușirile” personale ca: frumuscţe,. cle- 

instrumente muzicale, ete, căci aceste din urmă sunț 
apanajul firilor -alese ceeace nu se poale -prelinde iu- 
luror , - | . . îi 

Prin” exemplele şi: faptele noastre să căutăm: a pă- 
irunde în mintea elevilor noştri ideia că: valoarea indi- 

-ror îndatoririlor; iar nu numai în aptitudini speciale 
ca cele de mai sus. NR i 

Cu modul acesta oamenii; se deprind încel” încel să 
admire naturile superioare, iar nu să le invidieze. 

Elevii noştri să “fie convinşi că nimeni nu se naşte 
perfeci, că oricine poale greşi din neștiinţă, că ştiinţa 
se capătă cu răbdare şi în raport cu puterea fiecăruia. 
ci, în fine, adevărata greșală esle numai aceea care 
se. repetă din lene, din răutate, din lipsă de cinste şi 
lipsa simțului. răspunderei, că un om mai sărac, mui 
»uţin- voinic, mai puţin inteligent poate: să se ridice 

la. acceaşi valoare morală ca şi inteligenţele ălesc, dacă 
îşi face datoria cu loată puterea lui sufletească şi fizică. 
„Dar cum se vor convinge elevii noşiri de acestea? 
Numai prin. pildele: ce dăm, numai prin modul cum 

ne purtăm cu elevii noștri, nici de.cum prin vorbele 
ari le spunem lor. - 
Să nu se _permilă clevelirea, pâra” sau anonimatul. 

Oricât .adevăr ar fi în anonime şi în pâră să nu se 
țină scamă, de ele şi să se pedepsească aspru pâră- . 
lorii şi anonimii când se pol descoperi. Să se permită 
denunţarea şi reclamaţiunea pe faţă, Li raporiul unităţii 

1 

- ganță, voce frumoasă, forță fizică, dansuri; . cântece, 

viduală morală stă în rezultatul total al îndeplinirii tutu- .-
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Cruzimea. Sunt multe cazurile. cari dau naștere sentimen- 
tului de cruzime. A i | 
“Cruzimea are adesea la bază inconștienţa, cum esle cazul. 
la copii mici cari sunt cruzi cu animulele, cu păsările, etc. 

“Alicori vine. din! incapacilate momentană de a judecă, cum 
este cazul la oamenii beţivi sau cazul oamenilor surescilaţi. 
peste măsură cari devin cruzi în acele momente, dar regretă. 
în urmă: când ajung în stare normală . _ 

Sunt cazuri patologice de cruzime, ce produc o stare -afec- 
tivă, o stare de plăcere prin suferința și durerea provocată. 
altora, cum ar fi cazul 'criminalilor născuţi. Cruzimea -por-- 
„Nită din ură și invidie produce de asemenea plăcere. 

Cruzimea, ca orice pornire, sc întăreşte prin  repelire, 
Măcelarul, chirurgul, călăul, ete. devin cruzi şi nu se mai pot 
înduioşă la “vederea faptelor crude, prin repalirea cazurilor 
„impuse de profesia lor. DR 

Sentimentele protivnice cruzimei sunt de natură altruistă.. 
ca: înduioșarea, mila, ertarea, îngăduinţa. 

Sfaturi educative - 

1. Inlăturarea cruzimei se obține prin desvoltarea. sentimenielor de înduioşare. milă, etc. și defăimâărea. 
celor de cruzime. CI Nu , „2. Desrolltarea. simțului de camaraderie, ' solidaritate. iubire, înfrățire, ele. erciază o atmosferă neprielnică. 
cruzimei. Ea 

3. Literatura- populară cu exemple de milă. înduio-. -şare înfrățire, elc., contribue foarte mult la înlăturarea. - Teruzimei. Tablourile cu asemenea subiecte reuşesc. ” 1, Reprimarea înjurăturilor,: vorbelor aspre. și a lo- virilor, Sunt mijloase puternice: de înlăturarea sentinen-: tului cruzimei. Avem datoria să lucrăm mult pentru înlăturarea. acestui rău. d . 5. Să se pună o deoscbilă grijă pentru a desbără pe soldaţii vechi de, a fi cruzi cu camarazii lor recruți; „dar acestora din urmă să li se pretindă a fi deferenţioși. aţă de camarazii vechi, a 

, Sentimentele altruiste. | Pa E po e | 
Sunt acele cari ne împing la acţiune în folosul ailor per- soane. Aceste senlimente au origina în” inştinetul social ma- „Ritestat prin simpalie. Ele : se refer prin urmare, lă un număr nehotărât de indivizi, la conservarea speciei.
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“Sentimentele generale altruisle sunt: iubirea, simpatia, re- 
cunoştinţa, îngăduirca, bunătatea, solidaritatea, duioşia, mila, 
€ruțarea. Să se observe că aceste numiri sau dat mai mult 
spre a îmbrăţişă diferitele cazuri de manilestare a senti- 
menielor altruiste, pe când, în realilate ele nu se petrec 
izolat, ci adesea, unul singur îmbrățișează pe loale sau- pe 

cea mai mare parte. din ele. Aşi de exemplu: iubirea sin- 

ceră penlru lot ce ne înconjoară estz absolut, însoţită de . 
“toale celclalle: sentimente... . = 
_„ Câte odală sentimentele altruiste sunt mai puternice decât 

cele egoiste, întunecându-le sau. paralizându-le chiar pe aces- . 

lea din urmă. Ex: : Rândunelele își expun viaţa în flăcările 
unei case incendiate peniru a-şi scăpă puii; mama se to- 

"pește de durere la căpătâiul copilului său bolnav şi uncori 

moare din cauza aceasta. -(Găvănescu). 

Gradul de iubire și simpatie pentru alle persoâne variază | 
„după asemănarea psiho-fizică a indivizilor, după experienţă, 
după gradul de cultură. De multe ori simpatia .peniru altă 

persoană naşte: dela brima vedere şi câle odată din cauza. | 

acestei simpatii sponlane; cădem în greşala de a da conside-. 
rațiune unei: persoane cari nu merită, sau, invers, prin 
anlipalie spontană, falșificăm judecata asupra unei persoane 

pe care am vedea-o prin o prismă mult mai favorabilă dacă 

am pulea înlătura această antipatie spontană. : 

„Accasla se explică pe Daza „asociaţiunilor iucon-- 
șlienle“. E destul să găsim în înfăţişarea cuiva, câteva: 
irăsuri asemănătoare cu acelea din chipul unei persoane 

„ce ne-a făcul odinioară rău, pentru ca înfățișarea ci să | 
„ne inspire dela început o anlipalie, care, de altfel „poale 

fi” nejustificată, (Psih. Găvi ănescu)“, 

Din cauza acestei simpatii sau antipatii spontană se în: 

tâmplă și la noi în armală o mulţime. de greşeli, şi, de accea 
esle bine să nu luăm holărâri asupra cuiva - până nu-l cu- 
noaștem bine. i 

Lipsa sentimentelor altruiste dă omului o înfățișare” morală 
„sărăcăcioasă, desgustiloare, brută, mărginită. Sunt egoişti acei 

cari nu simt în ci nici o iubire, nici o simpatie, nici o dra= 
goste, niţi o înduioşare, milă,. ete., pentru ceeace, nu face 
parle din ei sau din proprietatea lor. O parte din aceștia . 
voesc să ascundă egoismul lor. prefăcându-se iubitori, miloși, 
înduioșători, dar, împrejurările și hunul: simț al: celor, cu



  

ari, vin în contact cu ci îi "descoperă, îi desconsideră şi astfel 

prestigiul persoinei lor morale scade până la dispreţ. 

" Să se observe însă, că în acţiunile sufletești ca şi în orice 
acţiune omenească extremităţile produce dezechilibru: pre- 
cum 'senteimentele egoiste împing la lăconiie; invidie, ură, 
distrug forţa morală a individului, lot aşă sentiinentele al- 
truiste exagerate. distrug persoana fizică şi morală a altruistu- 
lui. Aceștia pornind dela. un altruism rău înţeles, risipesc e- 
nergia lor fizică şi sufletească precum şi. situaţia lor mate-: 
rială pentru: alţii, neglizându-se cu desăvârşire atât pe ci şi 
familia lor, câl şi tot ceeace aparţine proprietăţii lor. 

- 

Sentimentele superioare. - , 

Aceste “sentimente se: deosebesc. de sentimentele altruiste 
descrise mai sus, prin aceea că ele se refer nu numai la 
o. familie, la un grup, ori la o societate „restrânsă, ci sg 
veler la fericirea generală. | Ă - 

Sentimentele altruiste referitoare la conservarea speciei 
sc pol zări, în oarecare măsură, şi la animale, pe când senti- 
mentele superioare nu se pot descoperi la ele.. căci” nu 
au rațiune “pentru. a deosebi „binele“ de „rău“, „alevă- 
vărul“ de „ncadevăr“, „frumosul“ de „urât“, nici nu au con- 
ştiinţă pentru a îi mulţumite când lucrează pentru bine, 
adevăr. şi frumos, ori a îi mustrate de „conștiință când. lu- 
crează contrariu binelui, adevărului şi frumosului. Acesta. 
este punctul psihic unde ne despărțim de animăle. Ele nu 
au porniri pentru exleriorizarea gândurilor, penlru izbânda 
"aspiraţiunilor. lor, penlru progres. științific, moral, estelic, ele. 

Sentimentele superioare sunt: 
Sentimentul moral, re ligios, estetic, 

„vărului. - 
pairidlic şi al ade- 

Vom . sludiă pe fiecare: 

Sentimentul moral. - : 

Prin acest sentiment se naște în noi “stări 
de plăcere când îndeplinim, 
când ştim că se înde 

i de bucurie şi 
când vedem, când auzim ori 

plinesce de alţii fapte bunc cari contri- buesc la fericirea "generală a societăţii. Și din contra, prin acest sentimeni, se produc în noi stări de mâhnire şi de durere, când . auzim și Şlim contrariul. Peci, sentimentul
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am6ral se deşieaptă în noi la realizarea, la vederea ori: la - 
„ ideia binelui sau răului, dreplului sau nedreptului care dom- 

i a . N E 

meşte în societale. a - | i, 
Sentimentul moral se: manifestează în afară -prin apro- 

“bare, prin recunoştinţă, slimă, admirare,. însufleţire sau prin 

-„dlesaprobare, indignare, - mâhnire, 'scârbă, după natura faple- 
Na : . 7 : . 

lor. Când desaprobarea 'se referă la faptele noastre, alunci 
N Pa : - .. . . ” 

urmează salisfacţiunea sau mustrare conştiinţei, după caz, : 
iar, când. aprobarea sau . desaprobarea se referă la alţii. : 

atunci urmează din partea noastră, pe lângă aprobare sau. 
-desaprobare, şi o tendinţă de recompensă sau pedeapsă. 

Din această aprobare a semenilor noştri sa desvoltal şi 

„„se desroltă treptat, şi se va desvoltă continuu senlimenlul - 
„moral al omului. ” 

„Dacă omul nu ar creşte şi nu ar trăi în societaic, 
unde găseşte în mod natural condițiuni proprii pentru 
desroltarea simpalici, atunci şi germenul înăscul al 
sentimentului moral. sar alrofiă prin lipsa: de exerciţiu, 
întocmai cum sar alrotiă dispoziţia pentru vorbire, în 
aceleaşi împrejurări. Omul nu se naște decât cu dispo- 
ziţii către moralitate, precum se naşte cu dispoziţii 
către vorbire... : EI SI 
„„Acesle “dispoziţii lrebuesc cultivate,. întărite spre a: 

ajunge în stare de funcţii organiza. Precum sunt oameni 
cari, născuţi cu defecte de vorbire, ajuug prin exerciţiu 
sistemalic şi melodic, dacă nu tocmai Demosteni, în 
orice caz capubili de a vorbi cu şir şi rost; tot uşă se 
poate să se înlălure prin o educaţie îngrijilă, oarecari 
defectuozităţi morale şi să se facă dintr'un om cu dis- 
poziţii rele, cel puţin un om de omenie. dacă nu un 
erou moral“, (Psih: Găvănescu). „i 

Modul de a înţelege „binele“ şi „răul“, dreplul“ şi „ne: | 
. YI Iv . . Ii . . - 

„drepiul“, variază după limp. şi după loc. N 

Aşă bunioară noi sozotim ca o faplă bună şi morală “de 
a îngriji de bătrâni și de bolnavi, ps când, în unele regiuni - 

din Australia, Africa și Asia de Nori, este moral a omori 
„pe bătrâni şi. pe bolnavi. In alle părți se socoteşte -foarta - 
moral -uciderea soțici pe mormântul soțului ci, se socolește 
„moral a suge creerul cin ţeasta dușmanului, etc. 

Cu toate acestea nu se poale deduce de aci că nu există 
un criteriu după care toţi să înţeleagă şi să deosibească în 
acelaşi mod „binele“ de s,rău“, „dreptul“ de „nedrepl“. 

Să se observe că adevărurile moralc au avut și au acciuş 

-sourlă ca şi adevărurile şliinţifice. Cauza că nu înţeleg și 

=:
 

? - . : . . .
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nu aplică loţi în acelaşi fel morala, slă, în mare parle, în deosebirea de civilizaţie, de cultură şi de experienţă morală. 
Cu cât vor dispare aceste deosebiri dintre popoare, cu atât 'se vor asemănă mai mult ideile şi Faplele morale. 

Sfaturi educative 

1. Condiţiunea de căpelenie pentru desvoliarea sen- limentului moral, slă_ în „modelul de moralitate“ pe. care-l. prezintă educatorul prin faptele lui, prin pildele: lui, prin toată activitatea lui de om și de educator, 2. Ca instrucţie morală generală: viilorii ofiţeri şi ofiţerii să ştie a sleosebi binele de rău, dreptul de nedrept, să-şi deă seama de importanța solidarităţii profesionale şi sociale, să înțeleagă "ce este iubirea dintre om şi om, dintre -familie și familie, dintre societate Şi socielate, - cum ajulă această- iubire la propăşirea neamului şi Ja binele obștese, să ştie şi să înţeleagă legăturile suiletești și legale dinlre el Şi. ceilalți semeni, să-şi deă_ bine scamu despre deosebirea dinlre suflet, corp şi inteli- »  -gență, să cunoască felul sancţiunilor, în fine, să înţe- „leagă care este raporiul dintre fericire şi împlinirea. datoriilor. - e Hiimil Faguel. dela! Academia Franceză, a întocmit zece broșuri; intitulate: „Cele zece porunci“ arătând în fie- care din ele diferitele sentimente de iubire cari tac pe om : folosilor. lui. şi socielăţii, cu alte cuvinte datoriile: cari formează caracterul moral al individului, - Aceste zece porunci sunl: iubește-le pe tine, iubește be cel din jurul tău, iubeşte pe tatăl: tău. pe mama la "şi-pe copii lăi, iubeşte p2 amicul tău, iubeşte. pe bă: ; Irâni, iubeşte-ţi profesiunea, iubeşte-ţi Ia!ria, iubeşte „«ilevărul, iubeşte caloriile tale, iubeşte pe Dumnezeu. (Vezi partea IL). N : » d.. Ca instrucţiune morală militară: soldaţii să cu- Hoască dreplurile și datoriile regulule prin lege şi rogu- : Iamentele militare, să le-fie miniea limpezită asupra ros- tului armatei, asupra datorici sfinte de a se jeriti pen- lru patrie și tron, asupra cinstei „militarului, asupra camaraderiei, Supunerei, - iniţialivei, respectului către: mari şi mici, în tine, să cunoască rostul și jirea tuturor” obligațiunilor la cari suni chemaţi. (Vezi unexele). Să se profile de orice ocaziune pentru a se arătă soldaţilor cazuri de. pedeapsă dumnezecască peniru cel. răi. Să li se arate cazuri de recompense naționale, ra- compense sociale sau de Sancțiuni divine pentru cei buni, , IE - N Să se cullive religiozilațea pentru eroii de. pe câmpul. de luptă și pentru eroii: neamului. - 5.. Credinţa creştinească, datinile, moravurile şi lradi- țiunile neamului sunt pârghii puternice ale sentimentu- 

i
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: lui moral. Avem dalotia să le păstrăns şi „să le cultivăm.- 
E 6. Cultivarea simțului. estetic, înlesneşte desvollarea: 

simțului moral şi măreşte întensilatea “lui. 
Bibliotecile. populare ale unităţilor să fie înzes- 

trate cu cărți relative la. vieţile sfinţilor şi: ale eroilor” 
neamului, stăruind ca toți soldaţii cu ştiinţă de carte: 

; să cilească aceste cărți în zilele de sărbătoare şi în. 
orele de repuus, iar soldaţilor neştiutori de carle să 
li se citească de călre “gradaţii lor. 

„Sentimentul religios. 

Este în strânsă legătură .cu cel moral, „dar este mai _Supe-- 

rior decât acesla. ” . - 

y 

Pentru o mai: Dună lămurire luăm un “exemplu compara--” 
tiv: presupunem un bun lucrător electric, care prin expe-: 
rienţă, a ajuns să lucreze cu îndemânare la instalarea tu- 

turor bohinelor, sârmelor, curenților, etc., dând rezultale-=! 

foarle bune, dar, sufletește, este nemulţumit, fiindcă nu cu- 
noaște cauza de origină a, electricilăţei pe care el.o ufilizează 

cu atâla îndemânare. Indemânarea cu care utilizează electri- 
citatea îi sulisface senlimentele profesionale, dar el este: 

muncil de all gând, de gândul cauzei de origină a electri- 
cităţei. a | 
„Tot așă: se prezintă - chestiunea între sentimentul moral 

şi cel religios al: omului, Săvârșirea faptelor bune satisface: 
sentimenlul. moral al omiului, dur omul e mereu muncit de un: 

all sentiment n ai supericr, adică acela de a-şi explica cuuza” 

de origină a ralurii lui şi a fenomenelor inconjurăloare. 

Omul a fost şi este muncit de gândul de a cunoaşte cuuza- 

fiorilcr cari îl pălrund în fa'a infinitului, cauza luminii cure 

pălrunde în conștiința ui prin iubire, piin speraală, prin 

, admiratie, prin. încredere și slăvire; ei a voil să ştie care este: 

iorța ce îl îndriaplă călre perfecțiune, îl leagă şi îl alrage 
_călre lolul social, :căire taple de propășire, către bine, călre:. 

îrumos, călre iubire, călre pielale. 

Acesta este. sentimentul permanent, esenţial, şi medeslipit. 
de om, oricare ar îi elatea şi situaţiunea, lui. ” 

Dacă cercetăm acum răspunsurile ce şi-a dat” omul ta în- 

ircbările de mai sus, observăm că aceste răspunsuri au va- 

“riat ca formă şi chiar ca fond în. unele părţi, dar a exislal. 
un punel comun în această mulţime de răspunsuri. variate: 

O forță superioară a creeal nalura şi coniluce fenomena-. e 

lilate a ei călrec unilale.



p.- . 
  

Religiunea creștină a zis: această foriă superioară esle 
Dumnezeu. . - 

De. atunci oamenii de ştiinţă au cercal să explice această 
Iorţă -prin o' glia superioară, dar, în loc de a se sui dincolo 
-de. rațiune, sau. coborât cu analiza până la celulă şi aci s'au - 
infundat. „Parte din aceşti oameni : de ştiinţă şi. din filozoti 
văzând că ştiinţa Sa înfundat coborându-s -se în jos către: ce-. 
lulă, au schimbat calea: şi acum .se caută explicarea în sus, 
„către metafizică, - - 
-Dar moralele create pe teoriile "acestora au dat greş, şi 

azi, -din cauza lipsei de morală bazată pe Divinitate, asistăm 
la boale nervoase, la nemulțumiri sufleteşti, - luple de 

"clase, la imoralităţi şi sbuciumări cari îngrijesc! N conducă- 
tori şi pe cei mai mulţi oameni de ştiinţă şi filozofi. 

In țara cea mai materialistă, „America“, toţi "oamenii de 
bine strigă „ne irebue reforma omului“; iar programul uces- 
lor reforme se concrelizează din ce în ce mai mult în urmă- - 
loartele cuvinte: nemurire şi Dumnezeire. Via'a aceasta n'ure 

“nici un înțeles fără ele, peniru conștiința cca irează, viața 
nu poale fi nici suporiavilă făr.i ele. 

Din: cele arătate, reese clar că sentimentul religios esto. 
născut odatii cu omul şi că satisfacerea acestui sentiment nu 
sa pulut şi nu se poale face decât printr'o credinţă reli- 
gioasă, care. credinţă, pentru noi Românii, ne osie dată 

- prin religiunea creştină. . .. ) Rațiunea şi conştiinţa suni două puteri. prin care Dumno- 
zeu ne-a deosebit de animale: cea dintâi ne-a dat-o ca să 
știm cum să întrebuinţăm în - folosul nostru și al semenilor 

.noş ştri fenomenalitatea naturii; iar cea de-a doua ne- -a “dat-o 
ca să ne -apropiem' prin fapte, de voința lui Dumnezeu, de 
perfecţiune, adică de adevăr, de bine şi îrumos. - 

Cea dintâi deosebeşte pe om de om, după ocupațiile. lor, 
„după poziţia lor socială, după norocul lor, după talentul lor, 

. 
, 

„de. Dumnezeu şi la cunoaşterea Lui în mod r 

ete.; pe când, cea de a doua, face ca om şi om să se asemene oricare ar fi pozițiunea.. lor. socială. - 
" Rațiunea măreşte distanţa dintre om şi om; conștiința des iinţează această distanţă. 
Din - nefericire, la noi, -cultul religios și” morala creștină, 

mijloc, de apropiere a oamenilor sa redus numai la frică 

eprezentaliv. prin serviziul religios din biserică, nesocolindu-se cu doesă- rârşire elementele mor: le şi artistice legate de' sentimentul 

>
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religios. Din această cauză, precum şi din cauza culturei. 
noăstre prea materialiste, senlimentul religios este - foarte 

slăbit la noi Românii. Şi să nu credem pe cei cari susţin 

că slăbirea“ sentimentului religios este o. consecinţă a progro-: 

” “sului, căci dacă ar fi aşă, atunei lă popoarele mai civilizate 

şi mai culte decât noi,arurma ca sentimentul religios să fie a-. 

“proape dispărut. Priviţi însă :a poporul German, Francez. 

și Englez şi veţi vedea conlrariul: ei sunt a! religioşi ca: 

„noi. Priviţi chiar. la societatea aleasă “a noastră, în special 

la femeea, cu adevărat aristocrată, și veţi vedea cun a întors. 

privirele - către biserică, deşi altă. dată mediul o depărlase: 
de biserică. i e - 

Dela tineretul nostru preoțese așteptăm . întărirea senti- 
-mentului religios, întărire care, în nici un caz, nu se va 

obţine numai pe căile de până acum. | _ ÎN 
Va trebui ca alături cu o cultură temeinică. ă noastră şi. 

a corpului preoţesc să se deă o mare întindere clementelor” 
ăfeelive și artistice în serviciile divine bisericești, pentru a 
pătrunde în noi emoţiile religioase. prin toate simţurile. 

E 2 

Sfaturi educative 

4 1. Să se facă şedinţe de 'educaţiune religioasă ară-: 
tându-se legătura între suflel şi corp, arălându-se ros- 
tul _religiunei creştine, rolul ei în istoria neamului: 
nosiru, fericirea şi liniştea sufletească a omului cre-. 
dincios, arătându-se cazuri de' pedeapsă” Dumnezeiască 

. pentru Oamenii răi și necredincioşi, elc:; . za 
. - 3. Corpurile de trupă şi garnizoanele să: aibă preoţi 

culţi capabili de a face o educațiune. religioasă îe- 
meinică, prin conferinţe şi discursuri ocazionale; iar! : 

„nu numai prin slujbe religioase cari fiind făcute de 
preoţi fără nici un.fel de cultură sau prestigiu, nu au: 

- nici un răsunet în mintea şi suiletul soldaţilor. i 
- 3. “Bibliotecile “corpurilor. să aibă diferite cărţi po-. 

„pulare cu subiecte religioase. e 
4. Să se facă cu mullă grijă, regularitate şi liniște 

rugăciunile de seară, de dimineaţă şi de seară la lrupă.. 
5. Să se pună o deosebită grijă pentru a scoate din, 

- gura poporului nosiru înjurăturiie despre lucrurile „reli-: 
gioase precum şi orice fel de înjurături. ARE 

» 0. Să se respecte cu niultă grijă sărbătorile religioasc.. 
Noi armata am făcut şi: facem greșala de a. întrebu- 

| “inţa Dumiuicile.: pentru instrucţie, inspecții, etc... Pă-.. 

"se, gubim, sufleteşte inzecit. decât. câştigăm. prin acele ins- 

irucţii şi inspecții făcute în sărbători şi Duminici.. .
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Sentimentul estetic. - : „2 

Se numește acela care prin mijlocirea Irumosului, fie na- 
“lural, fie format de mâna omencască, produce în noi plăceri. 

Plăcerile produse pria mijlocirea frumosului natural sau 
frumosului produs de om;*sunt de diferite feluri. Un peisaj, 
un cântec frumos produce în noi o dulce dispoziţiune; un . 

„munte uriaş, o 'stalue măreaţă, deșieuptă în noi admiraţiune 
:şi entuziasm; o comedie frumoasă ne înveseleşte; o dramă * 
„mişcătoare "produce în noi milă, compălimire, admiraţiune 
pentru ce cste nobil şi măreț, ori. dispreț pentru faptele 
rele, ele. ă E 

Prin producerea acestor nobile sentimente artele frumoasă 
„au contribuit şi contribuese Ia fericirea și înnobilarea inimei 

” muzica, procesiunile, ceremoniile, cte. 

omeneşti, contribuesc la educaţiunea Şi cultura omenirei. 
"Sentimentul estelie ca şi cel moral, ca şi cel religios, esle 

„născul în fiecare din noi, de aceca cel se observă nu numai. 
la oamenii culţi; ci și la copii, la massele inculte şi la săl- 
bateci. Copiilor le plac sunetele armonioase şi jocurile, le place 
-să-şi facă grădiniţe, case, elc., poporului de jos îi-place de- corul, muzica, poezia; sălbatecilor. le place împodobirea cu „pene, cu mărgele, cu culori, le place poezia, muzica, ete. 

Teligiunile “au recurs la sentimentele estelice, penlru a «deşteplă în popoare simţiri şi poriiri nobile. Aşă se explică cum în cultul bisericesc se întrebuinţează lumina, miresimele, 

Aşă: trebue să înţelegem şi .noi rostul aceslor, dalorii Vise- 
„Ticești şi să linenx a le practica, -(negreșit cu evoluţia nece- 
-sură), căci nici copii noşir., nizi mas;su poporului, și nici o bună parle din cei din clasele de sus, ni. vor. pulcă 'să aibă, „nu trebue să aibă și nici nu vor avcă limp să-și facă atâtă "cultură, ca să a'ungă a pruclica adevărul, binele şi frumosul „Prin puterea 'rațiunei şi a convingerei: șliințifice. ” "Cultivarea sentimentelor. estelice, iubirea de îr 
„neral, are importanță nu numai. pentru progres 
un popor, ci și pentru viața practică Şi morală a fiecărui individ și. a popoarelor în genere. Cine simile plăcere prin „Irumos . caulă să-și Ia-ă obiceiuri frumoase, locuință  fru- 2N0asă și îmbrăcăminte Irumca să; caulă să vorbească şi să cugele frumos, să „aibă conduită Irumcasă, și, în fine, toale - “acțiunile lui să fie frumea e şi rânduite, căci, din iubirea de Jrumos, naște un spor de energie ce produce fericire, 

umos în ge- 
ul arlelor lu 
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Acolo unde lipseşte simţul frumosului se observă sărăcie 
suilelcască, necurăţenic, vanitate, înjosire, lipsă de ordine, 

ridicol, inconsecvenţă, ură, , invidie, cruzime. - 
Martig zice 1): „Sentimentul estetic este un isvor cural al 

celei mai curate fericiri. sufleteşti şi pe lângă aceasta, cl ino-. 

bilează pe om fiindcă îl face să caute plăceri ideale şi spi- 

rituale apărându-l de lol ce este Danal, comun și sălbatec 

Şi făcându-l primilor de ol ce este bun“, 

a Sfaturi educative. 

1.. Educatorul trebue să aibă arije ca în lot ce în- 
conjoară viața elevului să cexisie ordine şi curăţenie, şi 
să se ţină la o modestă împodobire a localurilor cu la- 

„* blouri, flori, reliefuri, icoane, etc., asitel încât loale im- 
“presiunile să influențeze în bine” „Spiritul şi sufletul c- 
levilor. - 

- 2. Să se arale dispreţ! pentru lol ce estre brutal, ba- 
- nul și ridicol şi să se arate Ducurie şi mulţumire pentru 

lol: ce este frumos 'în natură, în poezic, în muzică, 
“în fine; în toată aclivilalea înconjurătoare. i 

3. Ordinea, curăţenia obicetelor și a cfeclelor precum 
şi igiena, fiecărui elev „in: parle să fie preocupaţiunea 
principală" a educatorilor, de oacece, prin aceasta, se 
obține în măsură. foarte mare, inobilirea simţămintelor. 

. . Diteritelor sărbălori, ceremonii,. festivaluri, elc., să 
- sc Erei fu gusi—cu cheltuelite cele mai modeste sau 
„chiar fără “cheltueli—dar să nu se neglijeze aranja- - - 

mentele, ordinea şi curăţenia de oarece, rostul aceslor 
serbări este tocmai de a innobilă sufletele. Iăcându-se 
însă prea des, sau prea bogale, oricât de bine vor fi 
aranjale nu numai că nu vor innobila sufletele, dar 
chiar le vor viciă. 

5, Să se-dea muzicei cea mai mare desvollare, Să se: 
, țină foarte mult Ia înfiinţarea de coruri pe regimente.” 
, În repausuri şi în timpul sărbătorilor să se țină ioarle 

mult ca soldaţii să se distreze prin cântece. 
Să se trimeată soldaţii la- serbări muzicale, la societăţi 

corale, etc. 
6. Soldaţii cari ştiu să cânle diferile cântece popu- 

"lare. să fie puşi a cântă cât mai des şi să fie. încura- 
ja pentru a întreține muzica populară. “Lol aşă să se 
procedeze cu acei care cântă cu diferite instrumente. 
istorisirile frumoase, basmele, legendele şi poezia po- 
pulară să fie mijloace de distracţie a soldaţilor în zilele 

„de sărbătoare şi în orele de repaus. : 

1) Op. 'cital.. 
 



  

Sentimentul patriotic. . » 

Se manifestă prin iubire de ţară” şi este o consecinţă fi 
"rească a diferitelor sentimente superioare ale omului. | 
"Acest sentiment ia „naștere din următoarele împrejurări. 

- principale: . . ” 
a) Din iubirea. și mulţumirea simțită pentru, lucrurile şi îe- 

nomenele asociale la stările noastre de cunoaştere, , 
Tată cum a explicat Bălcescu, în „Cântarea României, a— 

ceastă iubire născută prin asociaţia stărilor de cunoaştere: 

- „Patria e cel mai dintâi. şi cel mai de apoi cuvâut al 
omului; întrânsa se cuprinde. toate lucrurile lui ; sim- 
-țirea cei. se naşte deodată cu noi şi e nemărginită şi 
> veşnică ca şi: Dumnezeu... Patria e aducerea aminte de 
zilele copilăriei, coliba părintească cu copacul cel mar2 
din- pragul uşei, desmerdările drăgăstoase ale maicii 
noastre, locul unde mai întâi am iubil şi am fost iu- 

"biţi, câinele care se juca cu noi. sunetul . clopotului 
;- + dela biserica satului, ce ne vestea zilele frumoase de: 

. -sărbătoure, sbicrelul vitelor când se întorceau în mur-- 
sul serii dela pășune, fumul velrei ce nea “încălzit în 
leagăn înălțându-se în acr, barza de pe sirașină ce cânlă. 

„duios pe câmpie şi aerul cari, nicăeri nw e mai dulce. 

b) Din recunoştinţă călre. generaţiile trecute "şi călre 0a-: 
menii mari ai neamului, cari au luptat pentru binele neamu- 
lui. Prin cullură și prin 6ducaţie, omul” ajunge a -cunoaşte: 

-. “istoria țărei sale, a cunoaşte. greutăţile prin care a lrecul. 
. neamul, "cuceririle politice, „sociale, şi economice ce sau 

> Tăcul pas cu pas, şi.astfel se lrezeşte. în cl.un sentiment de- 
„recunoștință către toți luptătorii "pentru binele -nedmului, 
“un fel de afecţie şi iubire de neam. _ i 

c) Din sentimentul onoarei comune manifestat prin satis-- 
Tacerea şi bucuria ce simte omul. când creşte onoarea fiumi- 

- lici şi a meamului său, ori prin durerea şi mâhnirea ce simta: 
„în cazul contrariu, | : ” 

„„Nu cred” că există, decât foarte tari şi nenorociţi oameni ce ar privi cu indiferenţă şi ar ascultă cu ne- păsare insultându-li-se părinţii, sau rudele. Tot asă și cu neamul întreg. Acest sentiment al onoarei comune: se observă mai ales când trăim între străini. Cum creşte - - " alunei mândria şi inima în om când aude vorbindu-se: : . „de. bine, şi cum se simle rușinat, deprimat, când aude: vorbindu-se cu răutate de neamul său. (Pedagogia Gă-- - vănescu)“, E - 
t N



„că din acestea profilă şi individul. (Psih. Găvănescu), 

  

d) Din. molive egoiste manifestate "prin voinţa ca patria” 

să fie bogată, puternică, respectată, mare, temultă, ete., pentru 

e) Din comunitatea de gândire. şi simţire datorită aceleași 

rase; aceleași” naţiuni, aceluiaşi graiu, aceloraşi tradiţii şi 

obiceiuri, aceloraşi spectacole şi fenomene ale” naturii, etc, 

i) “Din sentimentul solidarităţii, ' desvoltat pe deoparte de 

comunitatea de iubire,” şi, de altă parte, format prin legă- 

tura organică şi firească dintre sufletul totalităţii şi sufletul |, 

individului. : Si 
, SR ITI Pi : 

Acestea sunt -molivele şi elementele principale cari dau 

naștere sentimentului patriotic. o - ME : 

Ele sunt nedeslipite de modul de a îi al omului, sunt puteri . 

cari îl determină, şi din cari se holărăște şi creşte iubirea .. . 

al vieţii coleclive sociale şi al elementelor” naturale în care, 

trăește individul în' această -coleclivitate.” 

53 Sfaturi educative . 

12 Istoria, geografia, literatura, muzica şi poezia “ma- 

țională trebuesc să fie răspândile şi cunoscule în ca-. 

zarme, bine înţeles, în mod imai complect sau mai puţin -- 

complect, după pregătirea indivizilor. şi în raport cu": 

timpul disponibil... - - 
2. Deprinderea cu preocupări dezinteresale - de orice 

„matură şi cu.adevărul, coniribue în largă măsură la 

desvollarea iubirei de neam. . PI | 

Ă "3, Cunoaşterea ţărei prin excursii, exerciţii militare. . 

ME 4. Cunoaşterea drepturilor şi datoriilor civice 1). _, 

5. Răspândirea de scrieri populare, tablouri istorice, | 

poriretele membrilor dinastiei şi ale oamenilor_mari ai, 

ţărei prin loale clasele” socia'e şi -în toate instiluţiunile 

- Statului. Ar tr&bui ca. oricărui soldat la plecarea la vatră .. 

;- să i ve dlea o istorie a neamului, polrelele dinastiei, şi * 

fotografii din_ timpul serviciului la gorp. A 

6, Infiinţarea de biblioteci populare, “înlesnirea ridi- . 

„-7 cării de statui şi monumente naționale, . înlesnirea par-. 

licipări la diferite serbări naţionale, elc. .  - 

7. In special, noi educatorii militari, să ne facem o -: 

datarie, de căpetenie, dând -tuturor soldaţilor cunoștințe - 

de istoria naţională şi geografia ţării.: Cultivarea limbei . 

! poporului, respectarea şi întreţinerea obiceiurilor, a 

tradiţiilor, a cântecelor. a jocurilor, a „legendelor, a. 

-: proverbelor și a povestirelor populare să o facem cu 

  
m 

lele pregălitoare de ofiţeri. 
N 

- ” 5 ci 
4 

4 

“de patrie. Acest sentiment este un product natural şi firesc ' . 

>= 

- Li .. - „i 

-1) Ar fi necesară introducerea unui asemenea curs în școa- -
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Acest -sentimenl se constată dela cea 
când copilul începe a întreba: Ce este cular2? De ce se fuce 

98 
  

râvnă - când împrejurările «profesionale nu se opun; prin aceasta nu numai că se desvollă simțul eslelic, „dar se întăreşte sentimentul național. 
$. Scoula peniru analfabeți să o socolim ca o ches- 

tiune' îimporlanlă a vieței naționale. şi ca.o datorie de 
“căpelenie peniru noi. Acca:ta până atunci când Statul 
ne va irimile pe toți recruţii, cu știință de carte. . 

7 
Sentimentul adevărului 1) 

mai fragedă" etate, 

„culare? Cum 'se faze cutare? ele.- 
“Acest sentiment ne împinge . continu 

găsim adevă 
să cercelăm şi să 

irul asupra fenomenelor ce ne. înconjoară, pro- 
ducând plăcere sau, durere după cum credem că ă 
nu adevărata esplicaţiune” a fenomenelor. 

Mir: 
către -cercelare, cari dau naștere setei de adevă 
pornesc toate descoperirile, toale cor 

„  Zolice, toate creaţiunile arlistice, ele. 
„Această sete de adevăr ne împin 

de explicări şi concluziuni falşe numa 
„În noi acea plăcere a explicării ade 
Tim cu multă băg 

„“aluă drept convingeri cecaca 
* * “Dănueli tre 

la veriticarea râzultatului acestor probe. Plăcerea de a desco-! 
..u. .. a a ” dorită: de unii încât.. 

-. Dori 
ci prefer să cerceteze oricâl: de mult 

„le arate altcineva adov. 

am găsit sau 

area, surpriza şi curiozitatea sunt inpulsuri cari împing 
ăr, şi, dela cari 

iile, toate sistemele filo- 

se câte odală la fel de fel 
i şi numai să “producem 
vărului. 'Trebue dar să 

are de seamă spre a nu cădcă în greşala de 
în realitate sunt hănucli. Aceste 

Dbuesce puse la proba observaţiunei directe şi chiar 

adevărul este 'atţât de mare şi de 

dar nu le convine să 
ărul. Această plăcere este asemănăloare cu acea pe care o simte vânătorul” cân 

7 

d vâncază singur, iar nu când i şe aduce, vânatul de către altul,.- 

7 

- 
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1) Pentru „Sfaturi educalive“ vezi: cele recomandale la în- area minciunei, - - - 
- lătur 

Sa. 

1
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CAPITOLUL: NI. 

„1.—Voinţa nu 'se poale desvoltă fără cooperarea celor trei . 

clemente ale ei. 2.—Meditaţia. este un mijloc esenţial pentru 

a se asigură buna cooperare. Ce este meditaţia şi cum să se 

facă meditaţia. Clasificarea cunoştinţelor în memorie.—3. Stă- 

înirea ideilor bune. 1.—Stăpânirea sentimentelor buuc. 5.— 

Stăpânirea deprinderilor bune. 6.—Stimulentele voinței prin 

mijloace cari produc plăcere sau durere. -» _ . ! 

- 
A E pa - 

1: Am spus că „a voi“ sau „voință“: înseamnă a alege 

parte din actele ce ne trec prin minte şi a le practica fără 

nici 6 constrângere exterioară, în” complectă armonie cu 

legile morale, sociale şi profesionale. Din această definițiune 

se poate înţelege că nu este: vorba în voinţă numai de des- 

vollarea unui element sufletesc, ci este vorba de cooperarea . 

iuturor acestor elemente pentru a se obţine voinţa. 

“In capitolele de până aci am arătat ce esle şi cum se. 

desvoltă ficeare element în parte, urmează dar -a arătă în 

capilolul acesia, modul «de .cooperare al lor. . 5 J 

Ca să se lămurească bine legătura dintre acest capitol cu 

cele precedente, recurg la 6 comparaţiune: 

Deşi învăţăm, în parle, tactica înfanterici, a artileriei şi 

a cavaleriei, însă, aceste trei arme suroti, trebuind să lucreze - 

întwo- perieclă legătură, se impune a învăţă și tactica gene- 
x 

rală asupra cooperării celor trei arme, căci în ca se a rată 

mijloacele pentru, a” se asigură victoria, pe câmpul de luptă. 

“Tot aşa, în capitolele de până aci studia răm în parte cele. 

trei elemente ale sufletului omenesc, iar de aci înainte vom 

studiă modul de cooperare al acestor lrci elemente, şi al 

„diferitelor puteri exterioare, cari, concură, odată cu cele trei . 

elemente sufleteşti, penlrir a asigură 'desvoltarea voinţei. 

Această cooperare se face mai ales între idei şi sentimente, 

z 

4
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adică între elementul inleleclual şi cel afecliv; iar cel de af: 
ireilea clemenl—elemenlul acliv—se influenţează - şi se .de-..- 

„= termină la anume faple şi mişcări prin influenţa ideilor şi a. 
” sentimentelor, - - ” 

Un element necesar bunci cooperări esle „Medita'iunea şi 
. clasificarea cunoștințelor” în “memorie“, | a . 

Apoi urmează: „Stăpânir:a ideilor bune“,,„Slăp înirea senli- 
“mentelor bune“, în fine „Formarea deprinderilor bune“. : 

2. Meditaţiunea. - Ă 

„Meditaţiunea nu trebue confundală cu studiul; prin studiu gs x 4 xp ai iu urmărim adevărul asupra fenomenalilăţii din jurul nostru, 
indiferent” dacă acest adevăr este sau nu folositor; pe când,: 
prin meditaţiune, urmărim numai partea utililară a. acţiu- 
nilor noastre. " ! 

L.a medilaţiune trebue să. recurgă şi intelectualul şi lu-: 
crătorul. | i - o 

Mulţi susțin că meditaţiunea împiedică acţiunea şi pornirea: 
la- fapte. De sigur că, aceştia confundă meditaţiunea cu re-- Ş -veria în-care cad lencşii. 

f 
ce' urmărește, acela va cădea jucăria împrejurărilor, va fi 
neliniștit din cauza ncprevăzutului şi va schimbă cârma la 
liecare clipă, neputând să fie liber în “acţiunile sale. , 

Meditaţiunea ne ajută. să ne formăm planul de lucru pentru 
„activitatea noastră. zilnică şi” activitatea noastră "generală. 

„Prin medilaţiune căpătăm şi. desvoltăm spiritul--de obser- 
ație, cercelăm cu- răbdare “şi urmărim cu încredere pertec- 
ționarea noastră, prin “noi înșine, căpălăm încrederea în. 
noi, apreciindu-ne aşă -cum suntem şi, astfel; 6vilăm ridi- 

"colul în care cad cei mai mulţi cari necunoscând ce pot și - 
cât pot; cad în greşeala de a: aspira la poziţiuni nepotrivite * 
cu puterile lor, sau, invers, renunţă la aspiraţiuni pe care ar pulea să le alingă. | . IE o 

Condiţiunea principală a progresului în desvollarea “fi căruia, este cunoașterea de sine însuși, i 
Franklin, care sa cultivat prin el însuși, 

a- e 

ială ce zice: 
„Mă hotărâi să observ cu lăric, în curs de o săplă- „mână, una după alla, fiecare virtute, Intepui să-mi „execul planul examinându-mă pe mine însumi.: După 

Negreşit că acţiunea este condiţiunea necesară . tuturor: 
uptelor, însă, cine nu meditează asupra faptelor și scopurilor
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2 ee îl urmării câtva timp îl îniverupsei” de câteva ori, 

ia „căci cu mirare descoperisem în mine mai multe de-" . 

„fecte decât îmi închipuisem. „Aveam însă mulţumirea 

„de.a vedeă defectele împuţinându-se înceţ, încet, gra- 

„ţie -voinţei şi rtibdărei ce am avuli. e 

Prin meditaţiune ajungem să -clasificăm bine în mintea 

“noastră cunoștințele adunate prin experienţă și adevărurile 

câștigate: prin studiu. Numai în urma acestei clasificări 

„vom. ajunge unitari în. acţiunile noastre în orice timp și în. 

“orice împrejurare, oc Mi 

“Prin meditaţiume scoalem din experienţa zilnică regule, 

“mai întâi provizorii, apoi le retuşem din ce în ce, până devin. 

precise şi autoritare. -, De a e 

- “Paul Simon, în loc de „medilaţiune“ zice „dleliberaţiiine“ 

- asupra căreia adaogă: - E - 

- practica deliberaţiunei întăreşte voinţa şi îi dă pu- 

lerea necesară pentru a rezistă pornirilor violente ule 

pasiunilor...” Sau în alţi termeni, deliberaţiunea este” 

Di „adevăratul exerciţiu al voinței“. ..- - i 

Meditaţiunea ne asigură libertatea în. alegerea actelor. „şi . 

me. face să primim cu „convingere. consecinţele ce, urmează. !- 

Omul care îace un act oarecare fără a medilă, se descura- 

 jează când rezultatul nu a cşit bine şi. aruncă vina pe alţii, 

- pe fatalism, pe răulatea oamenilor, etc. pe când, omul care! 

medilează asupra faptelor ce face, primește cu curaj rezul- 

“tatele” când sunt nesatisfăcătoare şi ia măsuri ca în viilor, 

si îndrepteze greşelile, căci el este complect liber în alegerea 

faptelor şi în cârmuirea împrejurărilor. i 

Omul care meditează caulă cauza nercușilei în el însuşi 

pe când cel care nu meditează caută cauza în afară de cl, şi. 

„dle aceea, devine” melancolic, nemulțumit, descurajat, pesi- 

mist, ete. e cae 

Afară de avantajele descrise până aci, medilaţiunea face ca 

o idee slubă, ori o dorinţă şovăelnică la” început, să. crească 

„încelul cu încelul și să sc impue la un moment favorabil: 

călătoriile, convorbirile, leclura, “experienţele zilnice, vor pro-.- -: 

cură, încet, încet, elemente ' asemănătoare pe cari. medita: 

ţiunea le clasează la locul lor, şi, deodată observăm apărând 

eu putere sau aplicându-se cu aintoritate,: ideia ori dorinţu 

cc eră la început, șovăelnică., - Ă 

„ Darvin a zis: 
. . - Pi -



  

„ca subiect de meditâţiune nu alegeam decât pe acela 
care mă făcea să cuget deadreplul la ceeace văzusenn 

„m. Sau ceeace doream să: văd... sunt sigur că această disei- 
plină mă pus în 'stare șă fac ceeace an kăcut în știință 

Fiul lui Darvin adaogă: Ă 

„Tata aveă puterea. a nu pierde din vedere un su- 
2 bicet vreme de un lung şir de*ani:. 

-D. general Jlerjeu vorbind despre Napoleon :zice: 

„străbătând repede toate părţile ştiinţei militare Bona- 
parte, a' cântărit ticcare “argument, a analizat şi și-a în-! 
sușit teoriile discutate de macşiri lui. “Din materialele, 
împrăștiate înainte, el aruncă pe cele rele, remaniază, 
compleciează, topeşte-pe cele judecate bune și pune te- 
“melia unui sistem perfect.;. Priu studiu şi. medilaţiune 
Napoleon .a.ridical arla de a comandă la cel mai inalt. 
grad de perfecțiune“, a în 

„Prin meditaţiune ajungem a observă dacă este vre-o legă- 
tură între ceeace voim face și între cceace putem face. 
„Mulţi din” noi cădem în greşala de. a voi' să atingenr scopuri 
„pentru cari nu avem hici vocaţiune şi nici- pulere lizică, 
ațlii cădem în greşala de a întrebuință puterea de care dis= 
punem în o direcţiune cu totul opusă -profesiunei căreia 
ne-am devotal, şi,-în fine, alţii voim a face multe! deodată. 
Numai prin meditaţiune - şi prin hotărârea-de a ne ține 

"“morţiş de scopul ce ne-am propus, ajungem' a ne convinge 
că secretul reușitei în orice acliviiate este acela ca: pe! deo- 
parie, să ne, îndreptăm ocupâţia către vocaţia ce avem, şi, 

„de altă oparte, să concentrăm! toată energia gândirei nu- 
mai către ocupaţia aleasă. Ş NR 

In fine, medilaţiunea prepară: organul: intelectual: aper- 
cepliv, * făcându-l „capâbil, să prindă şi să. asiniiteze - foarte 

„repede materialul asemănător de afară cu :cel deja. existent 
în . memorie. 

„ In fine, ca încheere, asupra folosului meditaţiunei, repro- 
duc o frumoasă comparaţie. din “Payol 1) „medilaţinnea bate 
paele ca să curgă boabele. Da 
[ , ea - _ A 

Nu-e destil a medilă asupra scopului ce ne-am propus. . 
sau asupra cunoştinţelor de care am avea nevoie, ci trebuie ca aceste cunoștințe “să, le aranjăm. bine în memorie, pestrit 

“ca să le avem la îndemână oricând vom voi. Ia 
    

1) Educaţia voinţei. Op citat.
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-D. Bogdan Duicăt zice: . .: e a 

„memoria se poale compara cu o camară_de provi- 

ziuni a sutletului din care se scoate hrana zilmică: „Cu 

cât proviziunele vor fi mai bine -rânduile, cu atât mal . 

la îndemână va fi hrana“ - . 

Cunoștinţele trebue să fie clasiticale în memorie întocmai * 

ca mărfurile întrun magazin, Sau Ca arhiva întrun dulap. 

Numai astiel “ne vom da scama, pe deoparte, de momentul . 

-ând! sa. umplut rafturile, şi, pe de altă parle, vom “şti: să 

alergăm direct la cuseta respectivă când: von ave nEvOIC. 

-: Condiţiunea principală pentru o bună clasificare a cunoş-. | 

. tinţelor; este “aceea de a. nu introduce în “memorie prea 

multe cunoştinţe. Iusă "mulţi. neputându-şi da seama de 'maxi- 

mun de cunoștințe ce se poate aduce în memorie, tree peste. 

această măsură, şi, de aceci, ajung a se surmenă, ori ajung la 

o înluneciine de idei din care nu iumai că nu pot pricepe. 

nici ci nimic, dar nici alții nu pot folosi ceva de pe urma 

lor, În termen vulgar se zice acestora „biblioteci. deranjate“. 

In psihologie ca şi în lnecanică. toate fenomenele se supuil 

măsurei” şi nu se poale rece -pesle, această” măsură fără a. 

“nu pricinui rău. Din, nenorocire însă în. psihologie este mai 

greu de observat când sa trecut pesle această: măsură, decât _- 

în lumea fizică. Re DE 

Dacă” încăveăm „prea mult o căruță se rupe roaia, dacă 

punem mai : mulle - vagoane la o maşină, refuză ua le. trage, 

dacă ridicăm o greutate prea mare ni se frânge mijlocul, 

dacă fugim -prea: tare obosim, 'şi în toate aceste cazuri ob- 

servăm imediat cauza, pe când în “fenomenele _ intelectuale - 

şi psihice, neputând „observă tot aşă de.uşor când- am trecut 

măsura, ajungem cun am Spus mai sus—a ne surmenă, a 

- me întunecă judecata fă -ă să știm cauza răului. . 

„Mijloacele perilru a clasă bine cunoștințele. şi pentru a nu 

trece peste măsura puterei noastre “intelectuale, sunt ur-- 

“mătoarele: DR 

a) Să introducem în memori> numai cunoștințele care 

se refer, la rolurile noaslre umanic, familiale, civice ŞI . 

profesionale. şi cari pot intră imediat "în praclică. 

-Pe, cât posibil să citim pentru acest scop numa! tra- 

- tate oficiale și uutori recomandaţi prin acele tratate sau 

  

S - 

1)- Vezi „Pedagogia practică“ traducere după D. A, Malias. -. >



„recomandaţi de -profesori ori de persoane cari cunose 

Sa 

    

- - - Pi 

bine. aceste maiorii. „ | a „. -b) Din „cunoștințele de mai sus să introducem -amă- “nunţit. numai pe cele ce privesc imediat şi direct situa- ţia în care ne găsim ; iar pe cele ce nu ne privesc ime- - diat; dar fac parle din sisiemul în care ne găsim să le introducem . numai ca. noțiuni generile (vezi capitolul „„Inteligenţa“). *. Pi „ „€): Cunoştinţele introduse în conşliință să lie pe cât: posibil științifice: iar. în lipsă de cunoşiinţe Şliinţitice să. introducem “numai cunoştinţe câştigate prin expericiţa „ noasliră sau a oamenilor -mai bătrâni ca noi, în, nici un caz să nu cădem în greşala de a înlocui sau! a confundă - cunoștințele ştiinţifice sau experimeniale, cu cunoștințele ipotelice,. speculative sau filozofice ce nu pol avea apli- care decâl în viitor, nu pot intră în apli zarea generală imedială şi,. în fine, nu au nici început, nici sfârşii. - În această privinţă- Seneca zice: „trei lu amice să-ţi rămâe din lecturile” tale impresiuni' adânci şi durabile? » Mărgineşte-te Ia citirea unui mic număr de autori atii- maţi de un.-spiril înţelepl şi te hrăneşte de substanţa lor: Căci a voi să fii pretutindeni este a nu fi nicăerea. ! “Viaţa petrecută toată în călătorii, dă mulţi - cunoscuţi dar. nici un' prieten, „Astfel “este: soarta: acelor citilori -: lacomi, care fără: a “simţi vre-o preferință petru nici „O carte şi fără a ține seama de cunoştinţele necesare profesici lor mistuese "Prin citire” o. mulţime de. cărţi Iără -nici un. folos, a RR d) Cunoștinţele să le întroducem prin judecată iar nu Cum au procedat: şi procedează cei mai mulţi, întro- gistrând- direct în memorie cunoștințele “pe cari nu le. : pricep destul "de Dine. dar Îc impun memoriei în scopul de a avea un bagaj. de cunoştinţe cu care să facă aţă - la diferite împrejurări (snobii, pedauțţii, şireţii). ro "> Cunoștinţele neasimilabile sunt o povară peniru intali- genţă, nu un ajutori; o Piedică, nu o-forță. Ele fac asu- Pra spiritului efectul unor materii străine neasimilate -ori necasimilabile. 
„Cel mai cuminte” lucru în acoste cazuri este a.lo eli- "mină. din organismul intelectual şi- a nu păstră decât: elementele prețioase, adică ideile bune. DR . ! e) Cunoşiinţele noi întroduse: în cunoştinţa . noastră să fie numai compleclarea sau perfecţionarea celor în- troduse: de mai. înainte sau cel puţin să. fie cam de „. „aceeaș familie cu- cunoștințele ce avem înregistrate” dejă, 

si 

căci numai asifel se va face o clasar ideilor în creerul nostru. . N „_ Cunoştinţele de acelaș fel se alrag între ele; se aru- pează aproape în' mod aulomat, se -aranjează “singure; după: ce le-am întrodus. în cunoştinţă; totul slă numai in grija a nu ititroduce cunoștințe ce nu vor găsi loc să se. alieze cu altele aflate acolo. De i 

e. sistematică” a 

a 
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E. Sia a, 

La orice cunoștință nouă introdusă în meinorie. să 
ăulăm. exemple corespunzătoare, căci exemplul concre: 
tizează mai bine teoria. Când nu suntem în stare a găsi . 
asemenea exemple corespunzăloare, itunci, de sigur că 
nu. pricepem icoria sau ideia  în- chestiune. 

î) Să ne -obișnuini a ne declara nouă înşine şi altora 
“când nu cimoaşten bine, e „o leorie sau -o idee, „căci nu 
„este -ruşinz a nu ŞI + cevă,.ci €sle ruşinos şi nedeimn 
când simulăm că știm. 
Cine are cunoștințele “bine "clasate în memorie, cine 

șlie ce însemnează. a cunoaşle ceva, acela nici nu este 
în slare a simulă o cunoșlință. De aceea,: de câte ori 
întâlnim „pe cineva “care sinzulează . cunoştinţe, trebue 
să ştim câ avem; a face cu un oin care iucreuză pieziș.. 

4). Să ţinem seamă de evoluţia ideilor şi diferitelor cu- 
- moştințe ce.ne privesc, şi să înlocuit la limp'ideile şi 

cunoştinţele vechi cu cele noi. Dar: la aceasta să [im. 
foarte prevăzători şi 'să nu facem schimbarea îmediat 
ce am auziti despre noua ideie sau cunoştinţă, căci, mai 
ales azi, nevoia de câştig face pe, cei mai mulţi să vie 
cu idei, cunoştinţi şi lucruri noi ce au aparența de - 
adevăruri, dar în realitate sunt numai aparenţe amă- 
giloare. D. Bogdan Duiză zice:: slimpurile pol aduce 
schimbări, lucruri noi orbitoare cari strălucesc o Llipă 

"şi nu trăese mai mult, dar produc senzaţie în capul 
brofanilor intelectuali și ale acelora obişnuiţi să admire. 

e esle nou fiindcă nu cunosc ce e vechiu şi bun. -, 
“Omul “hotărât nu se ia după “aceştia, - caută zilnic 

ceas cu ceas, să înainteze puţin, modest dar sigur -in 
profesia” sa,. păstrând cu credinţă adevărul “cel vechiu 
dar primind brieteneste pz ecl-nou. . 

h) In biblioteca noastră să nu aducen orice. carte | 
nouă, căci azi tir arii, editorii şi autorii urmărese mai 
mull partea de câştig decât adevărul, decât partea morală” 
sau binefăcătoare pentru cetilori. Din această” cauză, 
„mai mult ca trei, părţi din cărţile ce se vând azi nu 
“conţin decâl utopii, pornogr aii. banalităţi, idei. anar- 
hice, speeulaţiuni. vagi, ele. puse în coperte frumoase cu : 

_ titluri pompoase, cu recenzii și alte mijloace de reclamă 
făcute cu scopul de a se vinde cartea. 

„Cărţile din biblioteca noastră să fie cilite "de două 
trei ori la oarecare intervale, și să fie in strânsă legă- 
tură unele cu altele, căci numai 'aşă vom. auinge. în- 
țel ege şi clasa bine chestiunile ce ne preocupă, - ” 
"Valoarea cuiva nu' se măsoară după. sute de cărţi” 

ce-are în bibliotecă. ci, după folosul 'ce.şiie să tragă 
din: puţinele cărţi citite. "Negreşil că în bibliotecă trebile 
să fie. cărţi de consultat ca, dicţionare; enciclopedii, . 
documente, arhive, etc. dar acestea le putem găsi în 
orice 'bibliotecă publică şi de aceea pol să. lipsească 
din biblioteca noastră, mai ales când nu avem mijloace, 
pentru a.ni-le procura. ” 

N
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5) Să ne obișnuine'a citi din când în când noţiuni de 
psihologie și pedagogie unde vom găsi în. totdeauna. 

„ învăţăminte relative la mijloacele pentru învăţământul 

o.
 

= practic, și pentru -a pricepe bine cât să cilim, ce să 
citim şi când să ne oprim spe a nu trece peste. măsura. 

pulerii noastre psihice. - ” 
N „Este bine să-şi. dea seama fiecare din noi de marea 

"importanţă a clasificărei cunoștințelor -în' memorie, A- 
ceastă clasificare are pentru om acelaș rol .ca fagurul 

pentru stupul-de albine; fiecare albină depune mierea. 

; ei în celula ce şi-a construit, iar când celulele sunt 

, pline, intervine avicultorul pentru a le goli sau sec o0- 

“prese albinele-de a. mai lucra. Tot astfel stau lucrurile 

cu depunerea cunoștințelor în creer: dacă. sunt compar 
„7. timente rânduite acolo” vom şti unde să depunein cu- 

-noşlinţele şi mai ales voin ști:să ne oprim. din lucru, 
când comparlimentele sunt. pline sa”. om căulă mij- 
locul de a reduce cunoștințele din acele compartimente 
prin „condensarea lor. în noţiuni din c2 în ce mal ge- 
morale. - - e ” - „ 

_*j).ln-fiie, este bine să citim reviste literare şi ziare: 

„politice, dar pentru acest fel de citire trebue să purtăm. 
o îndoită grijă decât pentru cele recomandata până aci. 

Azi înni toate revistele lilerare și toat: Ziarele po- 
litice. conţin idei lendenţioase pentru a servi pe-o parle: 
din - membrii  sozietăţii în paguba celorlalți membrii | 
sau conţin idei imorale şi periculoase penlru loţi mem- 

_.. „-brii societăţii, dar producătoare. de venit pentru redac- 
“iile respective. Nu avem decât să răstoim două reviste: 
literare sau două ziare zilnice din partide opuse pentru 

+ 

"ou ne convinge de modul cum se denaturează adevărul. 
Pentru motivele acestea trebue. să ne încredem pu- 

țin în” ziare în ceeace priveşie politica inlernă sau €x- - 
"“lernă.- şi, tot asifel,-să luăm numa? cu lillu provizoriu 

„„.. fice din cele mai multe reviste literare 

„3. Stăpânirea ideilor bune, e 

Ideile: defilează prin “mintea noastră întocmai ca “scenele” * 
de pe pânzele cinematogratului, Și dacă am lăsă mintea să 

privească această defilare; mereu schimbăloare, am risipi. 
atenţia și energia fără de nici un folos. » 

Cine laşă. mintea să se. îndreple după actele -asocialive 

nu poate îi liber în nici o, acţiune, căci veşnic va-alergă 
zând după o idee, când după alta, întoemai că un copil 

neastâmpărat, care, aflându-se la lealru, în loc de a țin 
atenţia. către jocul: de pe scenă, ar privi când la luminile=. 

electrice, când la decorurile sălei, când la cutare -obiecl ori.” 

7 [Ru 
; = 

„diferitele - idei, polemici, apreciaţiuni literare şi Tilozo- ,
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la cutare persoană! și astfel: nu“ i-ar rămâne în minte nimic J alti + 
"din piesa ce sa jucat. -: 

Pentru a nu cădeă- în” această greşalii, "tre pue să. slăpânint 

ideile ce. pot- concură .la atingerea -idealelor ce ne-am pro-. 

pus și să depărtăm p2, „cele cari ne contrariază. , 
” Această slăpânire se face la început cu greutate, ba 'chiar . 

cu 'oarecare durere, căci este înai dulce şi: mai uşor să laşi 

gândurile să. se plimbe și. imaginaţia să cadă în reverie. 
decât să forţezi aleriția să se fixeze numai acolo unde voești. 

" Condiţiunea “de” căpetenie pentru a stăpâni “ideile bune 

esle ca, pe deoparte, să dăm cca mai mare atenţie ideilor 

„pe. cari voim să le stăpânim şi, p2 de altă parte, să facem 

:a aceste idei să producă asupra noastră escilaţii mai puler- 

“nice decât alte idei sau alle acte prezentalive ce nu ne 
interesează. . ae 

Exemple: . DR 
a) ! Ne interesează . ideile. asupra educaţiunei,: dar de câte 

ori celim sau medilăm asupra lor, vine în minte, prin aso- 
ciaţie, alte idei” relative la cine “ştie ce chesliuni, cari mau 

nici o legătură cu educaţia. Pentru a stăpâni pe cele dintâi 
şi-a înlătură pe cele de-al doilea; trebue să facen o adevă- 

rată. luptă: să celim, tare, să uim note, să 'subliuiem, să ro- 

- zumăm fiecare capilol, să disculăm cu, un prieten care slă-. 

pânește acele -idei şi prin. discuţie: cu cl să ajungem a ne. 

fixă şi noi. In fine, dacă nici unul din aceste mijloace ni 

„ne dă. rezultate, alunci să întrerupem -puţiu” lucrarea, să 

mergem la plimbare, sau să lucrăm altceva şi numai după 

un oarecare tinip să revenim din nou la lupta pentru slă-, 

pânirea ideilor-ce ne interesează: . 2 ” 

b) Pe când celim sau ne. gândim. la ideile ce na intete- E 
sează nu ne mai supără nici o ideio: slrăină ; "dar „vin dile- 

rite sgomote din afară ce ne fac să nu mai fim atenți la. 

ideile noastre. In acest caz trebue să înlăturăm acele sgo- 

_ mole. Cum însă de cele mai multe ori, nu avem nici dreptul, 

nici pulerea de a opri acele sgomolte, trebue să recurgem ” 

ioL la mijloacele de mai sus, adică! a celi: tare, i “luă note. 

a face sumare, a subliniă, etc., cu: alte cuvinte să „depă irlănr 7 

-“ atenţia dela acele sgomole, . ! , 

Procedând astfel, ajungem '-după oarecare limp să fine 

escilaţi numai de ideile ce ne preocupă, și astfel să cadă în 

umbră actele ce ne vin în minte priu asociaţie, sgomolele din 

afară, ete.. a
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“De altfel, cum am arătat dejă, acest procedeu. este ajutat. 

“ac” legea memoriei care imprimă bine cecace se repelă Şi 
sterge cecace nu se mai repelă. 

Tot în .acesi scop, trebue să se evite” cercurile unde se. dis 

<ută idei ce: trebuese înlăturate din minte,. sau societăţile 
rele în care se petrec fapte ce ar da naştere unor” iddi 

de. asemenea natură. 
Când atenţiunca nu” se "poale: fisa şi “când asociaţiile de 

idei nu pol fi independente prin lupta aceasta. dintre idei cu; 

idei, ălunci trebue să recurgem la ajulorul sentimentelor. : = 
De exemplu: Am vrea să ne ocupăm în o direcţie oarecare, - 

“alar nu reuşim. din cauza lenei, a instinctelor, a sensualităţii, . 

"ete. alunci trebue să profilăm de toate ocuziunile ca - să 

. desrollăm în noi sentimente favorabile 'şi să alungăm ,senti- 
mentele şi înelinările vrăşmaşe:. să ne angajăm în faţa prie- 
lenilor, a. șefilor, a' părinţilor, a rudelor, ele. că. ne-am 

hotărât a face cutare ori. cutare lucru;să ne angajem a. face, 

“altora lucrări ce pot folosi scopului ce ne-am propus nouă, 

ăci, prin acest mijloc, sentimentul ruşinei,, al onoarei, etc. 

face: să ne punein pe lucru pentru “anu trece în faţa celor” 

cari necam angajal, ca nişie- oameni fără voinţă. - 

Dau un exemplu observat de oricine: mulți oameni cari 
Sau. lăsat de: tutun, dalorese aceasta ruşinei de a nu rece 

către alţii, tără voinţă, fără tăria de a: se: ine de angaja: 

mentul luat. - Do 
De altă parte; twebue să profităm de : momentele “când 

_sesdeșteaplă în noi sentimente favorabile prin- citirea. despre : 
>... faptele mari ale cutărui om,- ori -prin lauda ce se aduce g- 

cestuia sau alluia care Sa afirmat prin muncă, cinste, ete. 

„şi imediat ce se deşteaptă în noi'acele sentimente să.ne pu- 

nem pe lucru; iar când: căldura acelor senlimente se: polo- 
„leşte, să o provocăm iarăşi cilind ori căutând să mai auzim 

- vorbindu-se. despre faptele unor asemenea oameni. Și asttel, 
căutând să compleclăm mâine cecace ne-a fost imposibil azi. 

scopului, ce ne-ani propus, desrobiudu-ne - mintea * de ideile 

rele sau de ideile cari nau nimic comun cu scopul şi pla 
nurile noastre de lucru. 

O condiţie. esenţială pentru reuşită, 'esle văbdare ea. Herman 

Tărk. în lucrarea sa „Omul ş geniul“: zice: „geniul este. răb- 

durea“. - . - 
De” altfel oricine dintre noi poate verifica n aceasta, privind 

. . 

7 vom -ajunge,. încet, încet, a stăpâni ideile bune. şi favorabile -
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deosebirea întie.. rezultatele ce decurg din neastâmpăr, faţă 
de rezultatele co -se obţin prin răbdare. 

ayot zice: „Trebue să menţii ideia mult timp în: 
-*conşiiinţă şi să revii asupra ci adesea, asticl va câştigă 
puterea lrebuiloare -spre a atrage la dânsa cugelări. 

- rodnice și sentimente puternice: pentru, a şi le încorporă. 
„Această lucrare de organizaţie. a ideci sau a sentimen- 
- tului se săvârşeşte cu încetul prin meditaţie, linişte. şi 

răbdare. La desvoltarea lor e ca şi cu acele admirabile 
crislale: în sânul unui lichid liniștit se “depun încetul 

„cu încetul miliarde de molecule până ce apar cristalele“ 
- _ | Aa * 

A Stăpânirea sentimentelor bune. 

Aclivilatea noastră. ca educatori trebue să fie îndreptată 
în sensul de a organiză .la fiecare elev o voință superioară 
sprijinită pe" idei şi sentimente relative la acecaşi țintă, la 
același scop final, adică: Victoria. 
Precum isbim în coarde pentru- că - prin vibrația produsă . 

să obţinem sunetele, tot aşa, trebue să isbim- unele: organe: 
psihice pentru “a produce prin ele: emoţii -și a forma sau 
desvolla senlimenlele de cari avem” nevoie sn realizarea 
scopului “propus în educaţie, ” ! N 

Isbirea aceasta în starea 'de simţire a omului se face prin 
următoarele. mijloace: 

d) Prin senaiiuni directe (aele prezenlative),. adică: bre- 
zentând intelectualului actul” în realitate. De exemplu: pentru 
a desvolta sentimentul milei, se-arală o familie în. mizerie, 
un nenorocit, 2lc. - 

ln educaţia militară unde este vorba de sentimentul cura- * 
jului, patriotismului, onoarei, credinţei ostăseşti, elc., se gă- 
Sesc rar ocaziunile de a prezentă acte reale, totuş nu trebue , 
scăpală nici o ocaziune de acest îel, fiind mijlocul cel mai 
uşor penlru provocat sentimente. ! 

b) Prin. reprezenlațiuni (acte | reprezentative) “adică pra- 
"zentând intelectului acte cari nu sunt de faţă dar pe cari le 
reprezentăm -prin ajutorul imaginaţiei, ca și cun: ar îi de faţă. 

Acesta este cazul cel mai des în educaţie, precunr şi cel mai 
la îndemâna fiecăruia, de aceea educatorii trebue. să facă: 

"oarecare exerciţii, pentru a ajunge la rezultatul ca emoţiile 

provocale prin reprezentări să . fie -niai puternice, sau lol 
atât de puternice,. ca cele provocale prin acte prezentalive, 

de oarece imaginaţia poate prezentă actul într'o lumină niult
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. - anai vie ca în realitate. "Artiştii prezintă un tablou mult, mai 

Trumos, mai viu, mai nobil, mai puternic ori mult mui urât, 

mai ridicol, mai caricaturizat, “ca în. realitate, ! şi astfel: se . - 

«leşteaplă în noi sentimente puternice favorabile sau defavo- 

„ xabile obicclului de care se ocupă artistul: 

„ 'ToL aşă, noi educatorii, prin ajulorul vorbirei, putem 'pre- 

+ “zenla tablouri mai vii ca „în realilale şi nu irebue să ne 

"“6rim a exageră nota, numai şi numai să ajungeni a desvoltă - 

_senlimenlele de cari avem nevoc. Negreşit că darul vorbirei 

mu-l poale. aveă fiecare din noi, dar pe cât este posibile, 

“ irebue să-l desvollăm. Cei cari nu au acest dar, pol recurge 

„cu succes la „naraţiuni” sugestive, romane, episoade: istorie, 

“poezii, piesc ce icatru, bucăţi morale, cle.. , 

Reprezentaţiunile teatrale au o foarte mare putere emolivă 

„şi de aceea lrebue să recurg om, de câte ori esle posibil, 1 

„acest mijloc. 

De altfel mai în loate scrierile asupra educaţiei militare 

se recomandă teatrul 1). a . 

"Muzica de asemeni are pulere asupra sentimentelor. In fine 

„educatorul trebue - să recurgă la toate mijloacele pentru -a 

creea o atmosferă favorabilă -în jurul elevilor, din care al- 
anosieră să i pătrundă în ei prin toate simţurile, bunele sen-" - 

timente, 

Sentimentele deşteptate prin re prezentaţiune au mare pulere 

„educativă dacă știm a readuce în minte emoţiile și bucuriile - 

ec Simţite allă dată la cutare serbare religioasă sau naţională, 

la vederea cutărui om ilustru, la cetirea despre culare erou; 

la tabloul cutare, slatuca culare, la jurământul “recruţilor, 

“la manevre; la lupte, elc,, producându- se prin acest mijloc, 

avânturi noi pentru „prezent şi viitor. | : 

c)-Prini pilde: Pildele bune sau: rele sunt contagioase. Pre- 
cum, râsul, frica, enlusiasmul, căscatul se reproduc imediat, 

EA cei din împrejui, toi aşă orice pildă se reproduce prin 

-.contagiune (imilaţiune sau Sugestiunc). Deosebirea: stă riumai 

în aceea că conlagiunea râsului, îricei, entusiasmului, căsca- 

“tului, ete. se observă imediat, pe când contagiunea celor- 

alte exemple rele, imorale, se -observă mai lârziu. | 

Cei mai. mulţi părinţi viţioşi, spun copiilor cum să se poarte 

:şi cum să fie virtoşi, însă copiii, după câtva timp, cad în 

acelaşi viţiu ca părinţii din cauza contagiunei cxemplelor. | . S . 

- 

    
  

1) Vezi „Note. militare“,. general Crăiniceanu. 

. - A „d
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“To aşă în cazarmă cei: mai mulţi din şefi fac: diferite Acorii de disciplină şi dau poveje morale, dar rezultatele - 
sunt slabe: din cauză că nu asociază precepulul cu exem- 
plul adică, ci însă-și nu aplică ceeace spun. Pe: 
__ Educatorii. să se păzească a dă pilde rele; ci lrebue să 
dea bune exemple, să fie inzestraţi cu senlimentele pe cari. 
voesce â le comunică,. să practice regulile po cari le reco-.: 
mandă și” virtuțile pe cari le, propovăduesc. In această: pri- 
vință d. general Crăiniceanu zice: IE 

” „In fine şi -mai presus de cate, educațiunea morală slă.! în exemplele ce gradele inferioare şi ofițerii sunt dulori să: dea trupei în. momentul şi în (ca:e - împrejurările“. O .condiţiune necesară pentru contagiunea exemplelor Dune, € aceea ca educatorul să fie plăcut, iubit, stimat, respectat, să aibă prestigiu. o. Cs 
Stima, respectul, iubirea și prestigiul de care se bucură "şeiul slabileşte între'cl şi subalterni o pânză eterică—simpa-. „din—prin firele căreia se scurg scilementele și emoţiile dela unii la alţii. Da po. 
Invers, lipsa. de iubire, de slimă, de respect şi-de prestigiu pune între aceştia o :slavilă—anlipatia—prin care nu poale pătrunde nici un curenl cteric favorabil. - - . d) Prin diferite riluzi: Cuvâniul -de rituri“. Pam adoptat din lucrarea căpitanului: Paul. Simon 1). Prin riluri: înţelegem ceremoniile; parăzile, atitudinile, gesturile, convenienţele, ima- nierile, ete, Aşă= îngenunchierea și unirea mâinilor sunt_rituri. 

. 

PY de rugăciune ; semnul crucei este. ritul credinței creştine, des- „€operirea înaintea unci persoane 'pe cari o întâlnim, este rit de deterenţă, salutarea d apelului este un ril de patriotism, şi jerită, îmbrăcămintea curală și corectă este. ritul respec- tului către noi înșine; şi, în fine, ceremoniile curților regale şi . princiare, portul insignelor, uniformelor, armelor, cele. 
sunt atâtea şi atâtea rituri. , - , Piturile au un rol educativ foarte mare în viaţa -indivi- - duală, socială, politi -ă, religioasă, naţională, etc.. Ele Stimu- . . lează sentimentul pe “care îl exprimă provocând emoţiile - mecesare, e n - “După. experienţele de toate zilele putem "observa, aceasla: - 
dacă un șef oarecare ar permile unui inferior tot felul de. 
familiarităţi ori atitudini incorecte, acesta din urmă ar' sfârși 

4) 'educalion des ofticiers, -:
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“prin a nu-l mai respectă, de oarece riturile cari provoacă 

emoţiile şi sentimentele de respecl au fost neglijate. | 

Plecând -dela. acest „exemplu am puteă scoate câlc o învă- 

ţătură şi pentru inferior și pentru superior. 

a) Cel dintâi să nu se socolească jignit când” trebue să 

îndeplinească toate» “riturile reglementare către mai marii săi, 

oricât ar îi prieteni sau rude căci rolul acestor rituri 

„este de a creiă-mediul favorabil bunelor” sentimente, Și, 

acel mediu-nu trăeşte numai inferiorul şi: şeful cu care este 

prieten sau se înrudeşte, ci trăeşte o. între cagă instituţie, care . 

_are nevoe de acel mediu de: respect ierarhic. 

- D) Superiorul să nu renunţe la. nici unul din riturile regu- 

lamenlate de legi şi de bunele maniere, căci aceste rituri nu 

| sunt drepturile lui personale, ci. sunt drepturile instituției 

sau ale societăţii; iar el le primeşte prin delegaţiune, şi deci - 

nu are dreptul a renunţă la ceeace nu-i aparţine.” Şefii cari 

nu Jasă să li se deă semnale de onor, acei cari renunţă, la 

prezentarea. trupelor, la imnurile de primire, acei cari nu 

, 

-dau toată importanţa ceremoniilor şi tuturor felurilor de. 

„rituri, fac greşeli lot atât de grave, caşi acei care fac abuzuri 

ori îrustări. 
__c) Să se observe însă-cu mare grije a nu împinge preten- 
țiunea riturilor în împrejurări de pelreceri, : de convorbiri 

libere, în plimbări, în excursiuni, în adunări de camarazi, 

în orele libere, elc., căci atunci se riscă a provocă antipatiă, 

a se socoti pretenţiunile ca vanitate, ca orgoliu, ca îngânfare, . 
în fine, se riscă a se pierde. încrederea şi iubirea inferiorilor 
în șefii lor. Mai ales poporul român (rasa latină) nu se 

poate. împăcă cu formulele . bătătoare la ochi şi rigide ale- 
altor popoare. EL este“ supuis, -respeelos şi iubitor de. rituri la 

ceremonii şi în diferite împrejurări de serviciu, “dar abuzul 
de acesle forme, în alte împrejurări ale vieței, îl supără și îl. 

- scârbeşte. ” 
- Incercările ce se fac la noi de a formă pe român băţos şi 
contractual în, orice împrejurare, sunt încercări ridicole şi 
nefolositoare. Românul, cum. șpusei, este supus şi respectos în 
oxere iul funcţiunei;: vescl, liber şi îebăţos în “celelalte activi- . 

tăți. Să rămâc aşă, că e Dino. 
d) Cu” privire la rituri mai avem de zis: Cum. se ştie, rolul '. 

riturilor este acela de a provocă emoţii şi sentimente supe- 

rioare însă practicând prea des un rii, ajungem a-l execulă
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inconştient şi nu: mai simţim nici o emoție prin aplicarea lui. 

De cxemplu: făcând prea dese ceremonii peulru primirea 

şelilor, mergând prea des la acceaşi slujbă religioasă,. etc., 

“ajungem a nu mai simţi nici o emoție... Prin urmare aplica- 
„rea riturilor, irebue să, sc facă la intervale cu atât mai scurte 
sau mai lungi cu cât sentimentele pentru cari sunt create, 

sunt de natură mai slabă sau mai intensă. Negreșit că nu se 

pot arătă precis mijloacele pentru a puteă cunoaşte: intensila- 

tea sentimentelor, dar aceasta .rămâne la puterea! de. obser- 
vaţie şi la darul pedagogic al- educatorului, al comandantului. 
e) Prin variaţiunea metoadelor: Fiecare “din noi â putut 
„observă că văzând prea des răni și accidente, nenorociri. 
cte., ori auzind prea. des acelaşi discurs, aceeași muzică, 

aceeași poezie, ajungem a.nu ne mai emoţionă ca la. -prima 
dată şi, prin” urmare, senlimentele respective nu. vor tunc- - 

ţionă cu aceeași intensitate. N - 

Cauza sc explică sau prin aceea că organele se opişaiuese 
cu intensitatea excitaţiilor şi nu-le :mai. înregistrează complect, 

ceeace impune mărirea inlensităţei- excitaţiilor, adică prezen- 
tând răni mai mari, accidente mai. groaznice, muzică mai 
puternică, elc., sau se explică prin aceca că atenţia nu. mai 
stă încordală când o. punen să lucreze asupra aceloraşi 
obicel, ceeace impune a varii metodele. De exemplu: Să nu  -. 
cercăm desvoltarea sentimentului patriotic numai”. prin "dis- ” 

cursuri, ci trebue să încercăm desvoltarea. acestui: senliment 

şi prin poezie, episoadele dir răsboaie, celebrarea eroilor, 

explicarea . cultului drapelului, ctc.. » 

„i 5. Stăpânirea deprinderilor. bune. 

Am spus în capitolul precedent că lenea “intelectuală .ne . . 
îndeamnă să nu. facem nici o sforţare de spirit şi să lăsăm 

toate: "acţiunile noastre la voia instinctelor, poftelor, pasi- * .. 
'unilor, ctc., însă acest mod de purtare ne-ar duce la peire, " 

“de aceea trebue să silim spiritul a face sforţări pentru, a-şi. 
da' seama de orice act şi de orice fapt. 

Dar această sforțare de spirit este grea şi de.aceea nu ire- 
pue făcută decât. pentru fapte şi acte noi; iar faptele şi 
actele vechi, asupra cărora am meditat şi deliberat. altă- 

“dată, trebue să le facem fără nici o siorțare, întocmai precum. 

facem aciele instinctive: şi mişcările reflexe. . 
Actele instinctive și reflexe sunt uşoare fiindcă sc fac fără. 

7
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nici o :siorțare de spiril şi numai pe “baza eredității sau a 
impulselor organice. De exemplu: setea, foamea, mersul miș- 

cările pentru conservarea” organelor, instinctele sensuale, etc.. 

- însii multe din 'aceste'acie contrtriază voința. şi de aceea lre- 

buc să le modificăm 'sau--să le - înlăturăm, înlucuindu-le prin - 
deprinderi, cari sunt tot.acte asupra cărora nu mai delibe- 
vim, dar pe care le-am conlolul şi verilical. odată în tribu- 
nalul deliberativ al spiritului nostru. ” 

: Actele: acestea pe cari ajunigemia la face pri a deprinderi, se 
numesc în pedagogic „acte reilexe invdățale * spre a se deo. 
schi de actele instinclive şi reflexe cari. le excculă omul prin 
instinclul de. conserv are, - - 
“Trecerea aclului voil Ja acl reflex se ; numește în „pe „dagogic - 

„trecerea conșştientului la inconştient“ adică: după ce am ju- 
decal.şi cântăril bine actul (conștient), î-l repetăm atât de des 
până ce ajungem să-l executăm Tără a. mai deliberă asupra 
lui (adică inconştient). Sai 
“In termen popular zicem: „deprinderi za. obișnuințe“. 
"Un: om esle cu atât mai educat cu câl a trecut. la deprin- 

deri. cele mai multe acle' morale. De exemplu: A. lără să Tie 
silit de cineva şi fără.să simlă_ vre-o greutale “respeelă toate” 

» regulele higienice, ţine: regulă în loate lucrările, nu se culcă 
până nu lermină loate îndatoririle zilnice, - profesionale şi 

„tuală şi musculară decâl B. 

e OI 

“personale, ţine atenţia încordată numai la actele care privesc 
ocupuțiunile lui directe, etc. "pe când, din contră B., abiă 
îşi face îndatoririle protesionale zilnice Şi se -simle obosil. 

„astfel “că cu multă greutate mai poale îndeplini vreuna din. - 
celelulie îndaloriri descrise mai: sus. Cauza. stă în” aceca că 
B. nu a lrecut aceste acle la- deprinderi (reflexe). şi pentru 
a le îndeplini trebue să consume mai multă energie intelec- 

Cu privire 'la” felul deprinderilor morale, pe care trebue 
să le praclicăm, şi la modul cun ajungem a formă deprin-: 
“derile, iată - ce spune Franklin D în autobiogralic: ” 

„îmi formai planul culezător: şi anevoios de a ajunge la perfecțiunea morală. Dore cam să-mi pelrec viaţa fără să fac nici o greșală ; vream să fiu domn „peste tot"ce n ar îi „Pulul tări spre greşalăc, 

1) Acest exemplu este - dal. și în lucrarea d-lui general 
Herjeu: „bbregălire a armalei pentru răsboiut, 

» îi



  

„Fiindcă cunoşteam sau credeam că cunosc” binele şi . 
răul, nu înţelegeam pentru ce să.nu pot face binele 

“si să nu mă terese de: rău. Indată însă văzui că am 
întreprins o sarcină mai anevoioasă de: cum îmi închi- 
puisem la începul. Când îmi aţinteam luarea aminte, și 
mă ţineam din toată .inima să mă îeresc de vre-o 
greşală, adesea cădeam în alta fără să iau seama, în- 
văţul eră mai presus de luarea mea aminte sau, ca Să - 
zic mai bine, aplicarea firească îmi eră mai tare decâţ - - 
rațiunea“. ai | . 
„In fine; prin observări. făcute, mă încredințai că . 

deși suntem convinşi despre inleresul ce avem ca să fim 
pe deplin virtuoși, lotuși această convingere nu, e dea 
juns. ca să ne preîntâmpine alunecarea; că-se cuvine 

- să rupem cu deprinderile contrare, să ne lormăm altele 
“mai bune, să ne înlărim întrînsele, căci, altfel nici- 
odată “nu: vom îi siguri de o statornică “şi unilormă 
îndreptarea conduilei noastre. Prin urmare, ca să a- 

“juna aci, mă gândii că e bine să adopt următoarea, 
“metodă: - i SR a ia a aa 

„Sub 1reisprezece numiri coprinsei, toate. virtuțile pe 
are atunci le priveam ca necesare sau de doril, şi 
alăturai-.pe lăugii fiecare câte o, scurtă! învăţătură care 
arată pe deplin întinderea ce dam-însemnătăţii lor.. lată 
acele numiri “de virtuţi, urmate fiecare de preceplul  - 
sau învățătura lor“: . . NR 

„1. Sobrielalca. Nu mâncă până la îngreunure, nu bea -. 
_până să te ameţești“. E a 

„2. Tăcere. Nu vorbi- decâl cecace poale fi. folositor 
ție şi allora; fereşte-le de convorbiri deşarte“. .. 

„3. Ordine. Fiecare. lucru să-şi aibă un loc,. fiecare 
afacere -un timp hotărât“. . | a - 

„1. Rezoluţiune. Fii decis a face ce eșli dator să faci, 
„execută fără strămutare cerace- ai decis“, 

„3. Economie. Nu face nici o cheltuială; decât pentru 
inele 'lău sau al allora, adică nu. cheltui nimic Iără 
necesitale“, - - Ni 

„6. „iplicare. Nu pierde limpul, .ci ocupă-le nein- 
cetati. dar -abţine-te dela orice aptă de prisos“. . 

__ „7. Sincerilalea. Fereşște-le de orice -prefăcătorie vă-" 
tămătoare,  formează-ţi - cugetări drepte şi inocenle, și , 
conformă-le-cu dânsele când vorbeşti“. DR 

„8. Justiţie. Nu face rău nimănui „vătămându-l în 
interesele lui, ori neglijând asi face- binele. la cure te” 
obligă datoria“. - - „ Ie pa 

„9. doderațiuinca: Fereşte-le de extreme, nu. ie supără 

de ncdreplăţile ce ţi se tac, pe cât crezi că nu le incriți: 

„10. Curăţenie. Nu suferi necurăţenie nici pe corp. 
nici pe veșiminte, nici în casă“. - e 

„11. Linişte.: Nu te lurbură de nimicuri, nici de în- 
fâmplări obișnuile sau.de care nu poţi scăpâ“, 

„12. Castitale. Dă-te rar. la plăcerile trupeşti“. 
- 7
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" „Dorinţa mea fiind.să mă deprind cu toale aceste vir- 
tuți, mă gândii că, în loc să-mi împrăștii atenţiunea, 

„încercând să le posed pe toate deodată, ar fi mai bine 
„so restrâng câtva. timp numai asupra uneia din elc,. „.. Şi după ce mă voiu asigură de dânsa să 4rec'la alta 

- Şi aşa' mai încolo, până le voiu dobândi pe câte trei- sprezece. Și fiindcă câştigarea de mai înainte a câtorva | dintr'însele putea să înlesnească p2 a celorlalte, aşezai 
mai întâi sobrieta!'ea, pentru că. ea tinde să ne dea. 

N 

   

liniştea de spirit, minte limpede: lucruri atât de nece- „Sare, când trebue să fim în neconlenită veghere şi să 
ne ferim de. momirea vechilor deprinderi, de puterea 
ispilelor necurate“. - E DE . 

- „După te realizai această - virtule şi mă întării î- „5 „.tînsa, tăcerea devenea mult mai lesne. Dorind ca deo- 
dată cu perfecțiunea în virtute, să capăt şi cunoştinţe, 
judecai. că, în convorbire, mai curând le. dobândeşte. * cineva prin ureche (ascultând), decât prin limbă (vor- 

*"-bind); prin urmare voind a rupe cu învăţul 'ce-avean) de a tot flecări, de a tot face mușcături și glume sa- 
lirice, care mă aduceau în stare să- nu fiu primit decât : în societăţi ușuratice, dădui locul al doilea lăccrei“. 

„Prin ajutorul ei şi al ordinei, ce vine după dânsa, 
speram să câștig mai mult timp, spre a-mi urmă pro- . icctul şi studiile mele. ezoluţiunea îndată ce-mi deveni o deprindere cătai: să mă întăresc în ştiinţele ce-m;j : dam, ca să dobândesc celalalte virluţi. Fconomia şi aplicatea, scăpându-mă de datoriile. ce mai aveam de 
plătit şi” aducându-mi abundența şi independenţa, tre- „buiau să-mi înlesnească practicarea sincerităței, a 'jus- - tiției şi a celorlalte virtuţi“. - | 

"- „Atunci conelusei, că după cum a zis Pitagora. în ver-:. 
_„Surile-i de aur: eră ncapărat ' necesară : o examinare - zilnică“, . ” - E : 

„-—. MOdul cum se face această examinare zilnică a acțiunilor 

„medilațiunca“. - : . . 
Din cele arătate de Frantlin reese "lămurit că trebue. să 

noastre şi folosul acestor. examinări l-am arătat la capitolul 

ne fixăm un plan de lucru general şi apoi să lucrăm treptat- 
treplal. zilnic și cu stăruinţă: pentru aducerea la îndeplinire a 
câte unuia din punctele prevăzute în plan; recse de asemenea 
că nu este-bine a încercă să realizăm deodată- toate punctele .. 
planului, ci să realizăm unul sau două din “acele puncie până 

-le executăm prin deprindere „Şi apoi să începem a realiză 
pe celelalte, luându-le. în ordinea importanţei lor. -Mai reese. 
că formarea deprinderilor se face, prin o luptă continuă între 

“idei bune cu idei rele, între sentimente bune cu sentimente „N 

. ” .
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rele, ajutală această - luptă de: Duterea fizică cară hotărăște 

“victoria. " - , - 

Când am ajuns a execulă vreunul sau mai multe puncte 

din cele arătate aci, în mod reflex, "adică “prin deprindari 

(obișnuinţă) atunci: am_ creiat în noi atâtea virtuţi câte 

puncte din plan. am executat. - : 

Afară de cele zise până aci despre deprinderi, ială ce zice 

d. general Zlerjeu, despre - deprinderi, cu privire la educaţia. 

mililară:- - 

„Deprinderile constituesc al doilea element al disciplinei“! 

„Deprinderie care pol fi folositcare. militarului sunt nulte; - 

“cele mai însemnate însă sunt: deprinderea muncei fizice şi 
intelectuale; a atenţiunei, a exactităței, a curajului, a supune- 
rei, a iniţiativei, a higienei şi a ordinei“, 

In cartea de faţă am vorbit, în diferite capitole, despra 
toate acestea; sfătuese însă pe camarazi să citească cartea 

d-lui general” Herjeu ori: de câte ori va fi vorba să” aplice 
» acestea la „educaţiunea trupei, căci, acolo sunt - poveţe şi exem- 

ple compleete pentru “acest 'scop. + ” 

Cu privire la deprinderi, pentru educaţia generală, trebue. 
să tindeim încă a obţine la soldaţi următoarele deprinderi: 

Deprinderea de a respecta drepturile şi: “proprietatea” altuia. 

Deprinderea . de a ' spune adevărul. , 
“Deprinderea de'a fi punctual la serviciu, la întoarcerea din 

concediu, la întoarcerea din diferite servicii ' ordonate, etc. 

Deprindirea de a respectă şi salută drapelul. 
Deprinderea de a fi respeclos către mai marii i săi 'şi iubilor 

către camar azii săi. E . ”, 

„. Deprinderea * de-a. avea o inta şi o poziţiune ostăşeaseă, 
în orice ocaziune. . o - 
Deprinderea de a: sâlula şi a vorbi cuviincios - și ener sic, 

fără a avea frică, ci numai demnitate. : 

- Deprinderea de a se ţine de cuvânt. 
_Deprinderea de a fi -econom,. dar nu avar. 

Deprinderea de a execută ordinele întocmai precuni i se dă, 

a fi harnic şi sârguilor din dragostea de a face bine iar.nu. 

de frică. | - Da _ 
Deprinderea de a fi ordonat. : 

- Deprinderea încrederii în sine şi în şefi. 

Deprinderea. de a spune cu încredere păsurile lui, de anu 
da plocoanc pentru a-i se! face diferite servicii, de ă nu. 

linguşi a a e 

>
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" Deprinderea: de a nu bârii, dar nici a ascunde faptele rele, 
ale: camarazilor. | 
„_Deprinderea de a celi cărţi folositoare când are repaos. 
Cu privire la' instrucțiunea de răsboiu a soldatului, este: 

„ Devoe. să se obţie: o: serie de deprinderi, cari, pedeopârte UŞU- 
rează conducerea în luplă, și, pe de aită parte, înlătură o 
oboseală prea de timpuriu a soldatului şi î-l ajulă a lucră 
„chiar alunci când este cuprins de frică. Aceste deprinderi ” 

- (mişcări reflexe învățate) ar fi: 
Deprinderea de a sc. „întreţine bine echipamentul și mat 

ales arma. : 
- Deprindere ca aprecierei distanțelor. 
„Deprindere ea'de a-aşeza înălțătorul. „ 
Deprinderea. de a încărca şi descărca aria. „* 

- Deprindere ca de a da piedica de siguranţă la dreapta. - 
" -Deprinderea de a pune baioneta la-pornirea la asall chiar 
de nu Sa dal. comanda. - PR 

Deprindercă de a ţine legălura în lanţul de trăgători. 
Deprinderea de a păstra direcţiunez 
"Deprinderea - de a se aduna după orice luptă. 
Deprinderea de a lupta îndemânatic cu paioncla. 
Deprinderea de a economisi muniţia, big: nd numai când. 

vede! ţinta, 0 - - | 
Deprinderea de a încetă focul la coimandă, sau imediat ce 

"a dispărut ţinta. - - 
Deprinderea de a comunica “ordinele pe. lanţ, fără sgomot. 
Deprinderea de a alege bine-ţintele de ochil. - 
Deprinderea de a repetă. ordinul ce i se dă. 

" Deprinderea de a utiliză lopala improvizând repede: un. 
- adăpost. ! 

_Deprinderea: de! a-şi întraține şi așeza . efectele, astfel ca. 
“în orice moment: sar-da alarma cl să fie dala a eşi. ' 
„Deprinderea de a nu eși din front'în timpul marșurilor, 

“ Deprinderea de a ţine distanţele în. marş. 
: - de a suportă oboselile marșului pe orice limpu- 

în orice împrejurare 'de răsboiu, | 
+ Deprinderaa de a'nu spune nimănui, despre trupele; mişcă- 

vile. şi diferitele: operaţiuni făcute şi: văzule de el, căci ina- 
micul ar trage folos din asemenea, ştiri. | 

ă “Deprinderea spiritului ofensiv: Inainte, tot înainte: 
Metodele principale pentru obţinerea acestor deprinderi stă 

mai întâi în pildele pe care le: văd soldaţii la şeiii lor, apoi 

LR . - : IE
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în deasa repelire a lor, în lămurirea minţii prin convorbiri, 

“ în sufletul celui care laudă și al celor aflaţi prezenţi la laudă. 

pa 

„sfaturi, ele. în fine, stă întrun continuu control direct şi , 

indirect până ce ne vom asigura că execularea lor, a trecut. 

la deprinderi. Chiar după ce ne vom, asigura «de aceasta, 

nu trebue să renunţăm - la repetire din când în când control, 

căci, orice lucru nerepetat şi necontrolat se uită. 
e 

6. Stimulentele voinţei prin. mijloace cari. produc plăcere | 

“sau durere. . = 
E , - . 

Yoinţa se influenţează”. ae! plăcere. : sau "de durere, prin 

urmare, mijloacele - pentru stimularea voinţei, - ori câl de 

variate, vor [ace parte din : categoria plăcerei : sau durerei. 

Cele dintâi sc nuniesc în pedagogie „mijlcace hedonice“ iar . 

cele de al. doilea „rnijloace de conslrângere“. Acestea din 

urmă se întrebuințează ca ultimă măsură și. numai” pentru 

naturile înrădăcinate, despre cari ne-am convins că-nu au 

-xoinţă; din .cauza lenei; iar cele dintâi se întrebuinţează în 

măsură restrânsă: şi numai, atât cât nu s'a putut creea. plăceri 

în individ prin însă-şi faptul îndeplinirei datoriilor, / prin 

cultură. şi prin educaţiune, -- - 

1. Mi iloacele, kedonice sunt: Ey lauda, (B) emulația. CC, o 

“sentimentul just al eului. 

“A) Lauda. Influenţează voinţa elevului prin două stări 

psihice: a). prin simpatie și b)-prin egoism. Prin simpatie. 

se transmite, în mod .cterie, emoţiile de plăcere ale celui 

ce Inudă' la cel lăudat, făcându-l să simtă -plăcere; iar. prin” 

egoism facem pe individ să- şi vadă fiinţa lui morală înălțată 

a. Să , Sfaturi, pedagogice 

a) Să se laude numai faplele meritorii ; iar nu „cele 

obligatorii 1). Această aplicaţiune presupune O serioasă 

experienţă: şi o temeinică cultură, a cducatorului. - 

i b) Pentru aceleași împrejurări” să se aducă aceleaşi 

laude, fără nici o consideraţie lătur alnică de simpatie, 

protecţie, ele. . Da - , a 

pag. [19—122 şi partea doua a acestei cărţi. 
1) Vezi „Datorii meritorii şi- obligatorii“. Găvăneseu: Etica,



120 i e 

c) Laudele „pentru cei buni aduce iadesca-la sentimente - ; nobile pe cei răi, deci, de câle ori este cazul, să nu se--=. 
"întrebuinţeze pedepse . la cei răi, ci laude la cei buni, 
„urmărind însă efectul la cei răi. , .- d) Să nu: se facă. prea multă risipă de laude, căcj „4. “atunci educatorul riscă să nu obţie efecte favorabile. - : - €) Educatorul să fie foarte atent pentru, a nu satisface prin laude pe trivoli și p2 vaniloşi. - - 

£) In fine, educatoru 1 trebue să caule a. aduce. pe or- 
" solioși la. justa apreciere a cului lor.: Orgolioşii își dau 
ci însăşi laude pentru faptele lor; puţin le pasă lor de aprobarea semenilor sau a conducătorilor lor. Fără 'a-i . înjosi, educatorul trebue să-i pună în siluaţie de a-şi ve- „* 3 dea inferioritalea - lor 
superiori... 

 B) Emulajia. Scopul „ei esie.a desvollă: ambiția (amorul 

în comparaţie! cu alți camarazi 

propriu) priu întrecere cu alţii. | : 
Clasificarea cu note și medii, premiile, decoraţiile și avanta-. 

„ jele date celor întâi la clasificaţie, sunt mijloace de emulaţie. 
Sistemul acesta este adoplat. dela Jesuiţi; ci *socoteau emu- - 

„ » laţia: „piatra: de ascuţit mintea“, - : - 
Să se observe însă că atorismul lor este. referitor la. copii 

“iar nu la. adulţi. Emulaţia întrebuințată la- adulţi, de către 
vo mână nedibace, poate să aducă mai. mult rău decât bine. „A adus chiar atâta rău la noi, încât, de. câţiva ani încoa 

a pului observa oricine, că în şeoalele secundare și primare 
chiar, sau redus mult condi țiunile emulaţiei prin clasificare. 
In “unele din şcoalele noastre militare se încearcă .de câţiva - 
„ani, a 'se desfiinţa clasificaţ iile cu medii; iar. diferitele legi - 
de înaintare caută a desfiinţa unele din privilegiile câștigate . "cu clasificaţiile obţinute. la 
ofițeri. . -. 

cşirea de pe băncile şcoalei. de 

Emulaţia întrebuințată de educatorii: nedibaci, dă naştere lă ”. orgoliu, invidie, umilințe, lipsă de; încredere, dar, mai ales, „dă nașiere simțului de “parvenire. | 
= Invingătorii, în majoritatea cazurilor, devin orgolioşi ; iar - din “învinşi unii! devin. invidioși, alţii se „umilesc. pentru -a dobândi și ei oarecari avantajii,. alţii. pierd” încrederea în'ci însă-și; iar alţii renunţă la „mijloacele: de: luptă pe faţă și recurg la căile lingușirei şi ale . parvenirei. 

> Cu toate acestea; emulaţia, prin influența exemplului. şi a „* Pildelor ce procură, rămâne încă. părghie puternică a voinţei, - cu condiţie însă ca mănuirea! acestei pârghii să se facă de 2 Către educalori 'dibaci. 
N
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pm - > Sfaturi pedagogice 

a) Elevii să fie puși la întrecere unii cu alţii, nu nu- 
mai la un singur fel-de aplicaţie sau la un singur fel de 
cunoştinţe, ci, să li.se dea ocaziuni diferite spre a se 

i putea distinge fiecare cu_ceva.. Cu' modul acesta se înlă- 
- “4ură, în mare parte, invidia, orgoliul 'şi perderea în-. 

“ erederei în sine... i. Pa 

a b) Să se întrebuințeze întrecerea şi clasificarea numai 
; pentru faptele şi aptitudinile a căror desvoltare atârnă 

de voinţă; iar nu: pentru acelea cari nu se pot execută 
si desvoltă din cauza inapțitudinilor. născute. . - 

“Mai ales, să şe întrebuinţeze emulaţia după tragerea 
- = "de. inimă de a.lucră; de a se perfecţionă fiecare, cvi- . 

tându-se pretenţiunile absurde şi tratarea josnică a ace- - 
lor cari, cu toată buna lor voinţă, nu sunt ajutaţi de. 

__ puterea fizică sau intelectuală. PE i! - 

- c) Să nu se încerce întrecerea între “elevii cari, din 
punctul de vedere al energiei fizice şi intelectuale, se 

- găsesc Îa. extremităţi, ci pe cât posibil, să se facă. în- 

. trecerea numai între naturi: relativ apropiate ca puteri. 

si aptiludini, sau între naturi cari se pot apropia prin 

voinţii. - CI . i 

..
 

, . z 

- C) Sentimentul just a! eului. Noţiunea justă a cului influen- 

-ţează în bine, voința. Comparând ceeace s'a. obţinut azi, ce 

ceeace. se credea ceri imposibil, elevul capătă încredere . în 

„el şi găseşte o scuză pentru părerea de eri, în nepricepere; 

“iar” nu în neaplitudine. Deci, compararea cu sine însuși 

-este un slimul al voinţei, stimul ce produce adesea mai: mult 

decât. compararea eu alţii. In această privință d. Găvănescu' 

mai zice, o 

„e aprcape o aziomă morală că, p> un om nu “poți 
se-l. îndrepți decât prin cantiiaea de bine ce se află în-. 

el. Pe baza acestui. principiu se exeroitează mai ales, în 
. şcoalele din .imerica, stimularea forțelor prin ele însăși, 

, 

„si o găsesc nu numai p:aclică dar şi foarte plausibilă 
«in punct ue vedere. pedagogic“. 

a Sfaturi pedagogice - a 

1 a) Să se lase elevul a mărturisi singur de ce nu poale. 
- face cutare sau culare lucru. Apoi să se caute a-l. scoate 

“din părerile lui -arătându-i-se că altă dată şi în alle oca-- 
ziuni a produs altceva mai greu, mai complicat, etc. 

- b) Să se încurajeze elevul care a obținut o mică 

schimbare în bine, la vre-o categorie oarecare de lapte. 
sau cunoştinţe, şi- să [ie cât de des controlat spre a nu



„= Sau camarazii vinovalului, 

    

pierde din cecace-a obţinut şi spre .a nu se descuraja. "asupra celorlalie categorii pe cari nu le-a obţinut încă. c) Să. se întrebuinţeze orice mijloc de încurajare în. luptă -cu evul, desvoltând asitel ambiţiunea: elevului de ase întrece pe el însuşi. - IE E 

2.. Mijloacele de costrângere.. (Pedepsele). Idealul ar fi ca: 
mijloacele „de constrângere să dispată din metoadele de edu-- 
„cațiune, - - . ia 

Sunt însă naturi îndărătnice sau întârziate cari nu pot fi. 
pornile pe calea dorilă de educaţie, "decât prin” constrângere, 
„-Cum_ însă nu” se poale cântări cu gramul greşala şi în-: 

“«lărălnicia cuiva,. şi cum o bună parle din indivizii îndărăt- 
nici devin elemente de valoare. și încredere mui târziu, pe-! 
dagogia adniile în educaţie şi mijloace de conslrângere, însă,. 
aplicate erarhic, începând cu cele mai uşoare şi urcând 
treplat către cele mai aspre, pentru tirile . vădit îndărălmice- 
şi recidiviste. | Si 

In: ceeace . privește cducaţiunea * în armală! unde, dela în-- 
cepul,: trebue să avem ordine Şi “supunere «necondiționată; . 
se „recomandă .ca, în primele zile ale sosirei soldaților” $ub- 
drapel să li se pună în vedere nevoia de a fi supuşi, ascul- 
ttători și atenţi la toate învățăturile şi sfalurile, ele., pentru 
a nu se. întrebuință conlra lor măsuri de -consirângere cari! sunt prevăzule- de lege numai pentru cei răi şi fără suflet, - “Mijloacele de “constrângere se împart în două grupa: A): 
Mijloace psihice. B) JMijlcace fizice. - So „Şi unele şi” altele urmăresc a creă în individ. senlimente: 
de neplăcere penlru greşeala ce a comis, a provocă în el do- rința de- îndreplare, și, în: finc,. a influență p> conşcolarii 

A) Mijloacele psihice: sunt ;- | 

a) Slarea sufletească de „nemulţumire exprimată de. către: 

Is 

"educator, prin gesturi, faţă: de -elevii îndărătnici. - IE b) Mustrarea între patru ochi, a . . c) Mustarea în faţa prietenilor sau a allor persoane. | d) Mustrarea în faţa unilăței întregi. o e) Oprirea dela anume avantaje ca: -eşirea “în oraş, par= liciparea la distrații, cote. -:. i - - Din aceste mijloace psihice, regulanientele noastre prevăd. pentru trupă. numai „oprirea în cazarmă“. Se apli că însă. 

- . -
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“pe.ici colea şi celelalte. trepte mai uşoare, De dorit ar. [i 

să se generalizeze întreagă crarhia de constrângeri psihice, 

ţinându-se seamă şi de recomandaţiunile ce vor urmă mai jos, 

- 

.B) Mijloacele fizice sunt : N 

„rest“, „închiscare“,  „carceră“; “„plulon - de corvoadă“, 

„suspendare“, „degradare“. : - ? 

Dacă arestul, închisoarea şi carcera 1) sar puleă executa * - 
1 . . . .. . . 

imediat ce sa pronunţat pedeapsa, şi dacă consecinţele ce-ar 

“trebui să urmeze după aceste -pedepse ca: continuarea servi-: . 

ciului, pentru “zilele do pedeapsă, socotite dela 1 Noembrie -. 

„iar nu dela data trecerii în concediu anticipat, oprirea dela 

- concediu 2), elc., atunci aceste mijloace + de consirângere ar 

“%i. suficiente, însă aşă cum se fac acum, în “cele mai multe: 

cazuri, nu se simle nici o îndreptare, ba chiar. unii. soldaţi 

răi, doresc a fi închiși pentru-a se mai odihni 5). “Aceste con- - 

sideraţiuni precum .şi alte constatări asupra indolenţii şi lip-- - 

“sei de simţ moral a unora-din soldaţi, ne face a crede că ar 

trebui să se înfiinţeze .carcere,: cercuri sau buluci în fiecare: 

companie, escadron. şi baterie. Din lipsa. acestor măsuri. se 

„văd siliţi „adesea comandanții, pentru unele greşeli ce. sar 

putea corectă pe. cale! de “constrângere, să -trimeală. înaintea 

justiţiei pe unii soldaţi cărora li sa aplicat întreaga scară 

de “constrângere dar cari nu sau corectat. Părerea noastră 

este: că, deşi sa “aplicat întreaga scară de constrângere 

“psihică și fizică, însă efectul a fost nul, de oarece mijloacele 

-.de: constrângere nu sunt organizate aşă ca să poală produce 

efectul dorit, şi astfel trimitem înaintea justiţiei oameni! cari 

ar pulea încă să fie corectaţi pe cale: educativă. 

Aceste 'consideraţiuni ne fac a crede că aplicare: mijloa- =: - 

celor de constrângere pe companie, escadron, balerie, vor dă 

rezultate mai bune. - -. 

      

că nu se poate execută imediat, așă că unii vinovaţi execut 

pedeapsa -după 3-1 săptămâni dela făptuirea greșelei, adică - 

aproape când s'a uilal. de ce a fost pedepsit. 

-- — E . „o : . - , 

1 Fiind mumai 2-3 carcere pentru regimentul lol, se înțelege: -. 

> 

2 Din cauza econoniiilor bugetara şi a efectivelor reduse, șe... : 

- trimet în concediu şi oamenii cu purtări rele. -  - a 

3) Fiind trimeşi la arest sau închisoare scapă. de curăţenie, 

de controlul şefilor, nu sunt: scoşi la instrucţie, nu au nici o: 

consecinţă cu trecerea în concediu, deci nu. au de. ce să se 

teamă de închisoare. ! NE Er N 2



  

Indiferent” însă de modul: cum se vor organiză. sitemele pentru executarea mijloacelor de constrângere fizică, va tre: -bui' ca la pronunțarea lor să se ia în seamă. recomanda iunele de mai jos. . De _ 

Sfaturi pedagogice 

a) La mijloacâle . de constrângere. psihică și la pro- - nunţarea celor de constrângere fizică, să nu sc facă uz „_* de insulte, amcniţări, ori vorbe baljocoritoare; să se. *. facă: mustrările cu judecată, şi să se recurgă la inte-: ligenţa şi amorul propriu al vinovatului; iar pedepsele să se pronunţe liniştit şi cu speranță de îndreptare, , v alfel se riscă a se pierde: efectul lor şi se: jigneşte “simţul de onoare al elevului. | Sa b) Să nu_se recurgă la mijloace de constrângere ți- zică, până” ce educatorul nu sa convins, prin el însu-şi, . că nu se mai poate speră îndreptarea prin. mijloacele de constrângere psihică. - PC . c) Mijloacele de constrângere fizică să fie "gradale, "înterealându-se între ele noi încercări „de constrângere 2 psihică, pentru a_se da timp de îndreptare şi a nu se: - jigni continu vinovatul, - ” «DD. Mustrările sau - pedepsele să fie drepie și puse.- „în afară de orice bănuială. Se recomandă â nu se pro- nunța imediat, ci, după câtva timp sau- chiar a doua. : 3. zi dela cunoașterea greșclci. | ÎN - a ” 2) Să nu se ţină“seamă de gravitatea greșelei în sinc, ci, de firea vinovatului, de recidiva în care se găseşte, „de aptitudinile şi anlecedentele lui, pronunţându-se mus: tările sau pedepsele în funcţie de aceste “considera- _fiuni şi arătându-se “vinovatului de ce.nw i se dă pe- „. «leapsa în rapori cu greşeala. - . -: - : 7) Numai neexecularea de ordine şi reaua” voinţă să fie pedepsite în raport cu. gravitatea şi Să nu fie tolerate - „cu nici-un cuvânt. Pentru aceasta se cere însă ca ordi-. --. “mele să fie clare şi să nu întreacă "puterea de execuţie, - „ori să fie prea împovărăloare pentru unii şi uşoare pentru alţii. - - , ” . 9) Contra greşelilor provenite din neaptitudine, din- „>. insuficiență intelectuală și fizică, din lipsă. de CUNOș- tinţe, elc., să sc. întrebuinţeze - toate metodele pedago- - gice recomandale. pentru formarea şi desvoltarea pute- rilor individului, micşorându-se pretenţiunile acolo unde natura este. vitrigă cu iudividul. . i i . h) Să nu se facă mustrări sau să se dea pedepse - pentru fapte cari deși au dat rezultate rele, totuşi, au - POriit dela 'bune “sentimente, au pornit "din spirit -de * iniţiativă, sau din dorinţa. de a face bine.—Așă de ex: .. 2 um soldât a sărit repede să qcă ajutor. unui om căzut - 

E ;
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- în stradă, însă în drum a lovit cu cotul pe un superior din 
cauza iuţelei cu care a voit să vină în ajulor. A făcut 

"o greşală dar a avut o intenţiune bună. 
Mai -ales la diferitele exerciţii de aplicațiune să se 

aibă în vedere acest. principiu pentru a nu se da pe- 
depse la soldaţii sau gradaţii cari, cu bună credinţă, au 
voit să facă vre-o mişcare, vre-un exerciţiu, dar rezul- 
latul a fost negativ. 

i) In fine, şi mai presus de toale, eficacitatea mijloa- , 
celor de constrângere atârnă în măsură largă de pres- 

„tigiul şi “personalitatea educatorului, de aceea, dreptul 
de aplicare a acestor mijloace trebue să fie oprit gra-" 
delor inferioare. - E - 

pa ES



| CAPITOLUL VII. 

LL egătura diutre elementele psihice dinăuntru” şi puterile 
din afară ale voinţei. Puterile din afară, principale, sunt: 
Educatia fizică, Iigiena, Munca şi odihna, Buna dispozițiune, . 
Opinia “publică, Cultul oamenilor mari, Timpul. 2.— Educaţia Ia 

“ fizică. Rolul ei. Sistemul de educaţie fizică în antichitate. Sistemul” 
German. Sistemul Suedez. Sistemul Englez. Compromisul între 
sisteme. Ce . sistem convine nouă. 3.—Iligie na. Legătura ei cu e- 
ducaţia fizică. Hrana. Curăţenia, Acrul. Imbrăcămintea. 4.—. 
Munca şi odihna. Folosul muricei. Necesitatea și folosul odih- 

-. mei. Abuzul care se face la noi cu odihna,.5.—Buna dispoziţie, - 
6.—Opinia publică. - Este o opinie publică? Legătura dintre 
opinia publică şi sancţiunile “naturale. 7. —Cultul oamenilor. 

* mari.. EGlosul acestui cult. Cum stăm la noi cu cultul oame- 
nilor “mari. 8.—Timpul. 

- Numai prin cele lrei elemente ale voinţei, născule”odală cu 

noi şi arătate până aci: nu se poale: obține „o voință: pu- ” 

Jernică şi morală i“ dacă nu sc va ţine scama şi de elementele 

„din afară ce intervin spre a ajută sau a impiedica desvoltarea 

voinţei, în sensul urmărit de educaţiune. ” 
Incercările de a desvollă “Yoinţe, numai cu cele trei elemente 

dinăuntru, fără “a ţine scamă de puterile din afară, sar 
„pulca ascmănă cu încercările - zadarnice de a transporta apa 

Jără vase, de'a porni maşinile fără forţe de împins. - 
„Puterile din afară, principale, sunt: Educaţia fizică, Iligiena, , a 

Munca şi odihna, Buna - dispoziţie, Opinia publică,» Cultul oa-“ 

menilor mari. Timpul. 
” Cele dintâi patru (Educaţia fizică, Iligienăa, Munca şi odinma) 
Buna dispoziţie. întăresc corpul şi îl pun în -stare de a în- 
vinge toate greutăţile vieței, p roducând plăcere tocmai prin 

„această - putință de a învinge. 

- Cele trei din urmă (Opinia publică, “Cultul oamenilor mari 
și Timpul) se pot. socoti ca nişte escitante, cari, adăogându-se 

7 
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în mintea. şi în sufletul nosiru,. mărese puterea de lucru. Ele 
- ațâţă mintea şi simţirea noastră, producând în noi, o căldură, 

ce mărește energia, măreşte curajul, îndârjește, în fine ne - 
face puternici și răbdători. |. a 
Vom studia pe fiecare din ele: IE 

2. Educaţiunea fizică. - i 

"Corpul formează baza vieţii sufleteşti, de 'accea se -zicez: 
minte sănătoasă în corp sănătos... - a 

Prin „educaţiunea fizică“ putem forma un 'corp. sănătos. 
*- Ea trebuiessă urmărească-o întreită țintă: a) să întărească. 
și să desvolle toate puterile -fizice ale corpului (muşchii, 

„oasele, etc.), D) să facă corpul ager (abil-îndemânatec), cy 
să. întreţie sănătate. - Ai a 

„.*. Privind chestiunea . din “acest întreit punct de. vedere să 
„„cercelăm ce sa.făcut la noi pentru educaţiunea fizică... - 

In armată, până mai anii trecuţi, educaţiunea fizică se re-. 
ducea la o serie de mișcări ritmice- ale braţelor, ale picioa- * 
relor și ale. corpului, execulate rigid şi .urmărite mai mult 
din punctul de vedere: al frumuseţei executării. lor. decât din: 
acela al folosului real. Pe ici colca, mai ales în- şcoalele mi- 
lilare se execulau mișcările acrobatice la fus, - trapez, .etc.. 
Abia. de câţiva ani, în urma unui regulament special do: 
gimnastică 1) sa dat o mai. mare întindere exerciţiilor fizice 

„Şi Sau privit aceste: exerciții ca absolut necesare” pentru edu 
cațiunea fizică a celăţeanului soldat, : | i Ă 

Iligiena, care 'esle o parle importantă a 'educaţiunci fizice 
nu a putul contribui cu mult la acest întreit scop, de oarece, 
„până acum 10—15 ani, nici școalele nici cazarmele nu -în- 

- dleplineau condiţiunile .de "higicnă “şi .nu se pusese multă 
slăruinţă şi multe mijloace la îndemână pentru răspândirea: 
și aplicarea” preceptelor higienice. ? - „- - , 

Pentru a” înţelege mai bine valoarea mijloacelor şi a sisto- 
melor de educaţiune fizică ce a “început a se -aplică la noi 
de câţiva ani încoa, este necesar să aruncăn! o privire asupra. 
trecutului şi prezenlului acestei educaţiuni în alte timpuri şi! în alte părţi. - e: 

In anlichilate. Antichitatea a dat multă importanţă educa- . i . î . ” . .. 

1) S'a decretat. în' anul 1905.. 

 



țiunei fizice, Pe lângă educaţiunea militară Spartană, în Gre- -. 

cia nu puteau lua parte la revistele pompoase şi la defilările 

colective: ale. oraşelor: decât numai bărbaţi prezentabili şi 

bine desvoltaţi. Aceeaşi preocupare - era. şi peniru femee. 

Exerciţiile fizice au, devenit cu limpul instituţiuni de stat 

la Greci, lăsând instrucția intelectuală pe seama familiei. A- 

ceastă pregătire fizică se făceă în gimnazii, adică în. nişte . 

grădini unde xeneau. tinerii: şi se luau. la întrecere fizică, la 

lupte, alergări, aruncări cu arcul, curse călări şi cu. carul. 

Cursurile erau obligatorii. Ce deosebire între cuv: ântul Gim- 

naziu“ la greci. şi acelaşi cuvânt la moderni! De aci, prin. 

exagerare, au' ajuns grecii la cultul frumosului fizic; adică 

frumuseţea complectă. a formelor şi-a mușchilor. Desvoltarea -: 

corpului "eră pentru ci un ideal. Negreșit -că timpul modern hu 

mai -poate şi nici. nu va mai trebui'să ajungă la această 

esclusivitale de admiraţiune. a- omului fizic. In rezumat, 

Grecii prin educaţiunea fizică, întrebuințau cinci “feluri de . 

exerciţii: “lupte, alergări, salturi, asvârliri cu lancea; asvârliri . 

cu discul, urmărind. desvoltarea fizică, fără scop practic. 

- Romanii căutau afară" de aceasta şi un scop practic, astfel. 

ci învățau, pe lângă exerciţiile fizice, călăria şi înotarea. 

Creştinismul până la începutul evului modern a schimbat 

idealul pentru cultul corpului frumos, înlocuinduil cu. cultul 

sufletului. 

“Evul modern a încereat o reacţie încurajând din nou edu- ': 

caţiunea fizică şi căutând a readuce spiritele către această - 

parle a. vicii :omeneşli. 

Astăzi cducaţiunea fizică este ridicată la adevărata ei 'im- 

“portanță mai mult în Anglia. (Rezumat din Pcd. Găvănescu). 

Infiinţarea unor şcoale, organizate în felul celor 'engleze, 

pare a fi pe cale de împlinit la noi. Şi,. de sigur, că armata 

va avea chemareă să organizeze asemenea şcoalc, căci ca, 

prin specialitatea ci, este prin excelenţă, ş şcoala de educaţiune 

fizică şi naţională. "Serialul Sa dat, rămâne. timpului să-şi 

complecteze opera. Când? nu se ştie, dar se poale prev edeă 

că acest semnal, fiind _cșit - din -o "necesitate .socială,. nu va 

rămâne ca un strigăt în pustiu. “Adevărul triumfează prin 

însă-şi puterea lui şi: dacă este adevăr în. eridinţa de a se în- 

fiinţa asemenea şcoale, de sigur va triumfa. - 

La moderni, se poate zice că sunt trei sisteme de! “cduca-” 

ţiune fizică şi anume: 

„-Sistemul ' suedez constă în mişcări libere sau la aparate 

9 . 
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-înadins construite pentru desvoltarea. fiecărui muşchiu * în 
parte şi în armonie cu o bună Iuneţionare, liziologică a 
corpului.: 

Sistemul german constă în mișcări şi sărituri adesea pe- 

riculoase la aparate peulru a -desvoltă “iniţiativa şi curajul. 

Excursiile intră, deasemenea în sistemul german. 

Sislemui englez „constă în sporturi și “anume: exerciţii de 

alergare şi luptă ca la Greci, înotare şi călărie ca lu romani, 

Afară de aceasta, maiau excursii, plimbări, patinaj, jocurile 
de croquei, Law n-tennis şi dilerile alte jocuri « de minge. 

Se poale însă aduce critici temeinice atât sistemului. exclu- 

siv german câl şi celui exclusiv suedez, şi de aceea, de câţiva 
. încoace s'a -pronunțat tendința de a se combină- întrun sis- 
tem mixt exerciţiile fizice, din aceste trei sisteme, pentru a 
se puteă rcaliză cele trei scopuri ale educaţiunei fizice: sănă- 

„late, (convine “sistemului suedez), lărie, (convine sistemului 
englez), agilita!e, (convine sistemului german şi englez). 

In prezent, la: noi, pare a se împământeni -un asemenea 
„ Sistem mist, combinat din “tole trele sistemele. Diferitele 
societăţi particulare şi pe ici colea unele, familii au adoptat 
o bună parte din sporturile engleze. Şcoalele şi instiluţiunile 
tind către sistemul suedez pe care însă din lipsa de mijloace 
va trebui să-l .asocieze cu cel german, fiindcă. mai toale 
şcoalele sunt înzeslrate cu aparale germane. e | 

In ceeace priveşte exerciţiile fizice în armală pare a începe 
răspândirea sistemului suedez, care, fără „îndoială, este cel 
mai indicat pentru noi, dacă se combină cu mişcări de curaj - 
şi iniţiativă din sistemul - german şi cu: agilităţi din sistemul. 
englez şi: din jocurile româneşti. 

De altfel, ultimile scrieri asupra - gimnăslicei suedeze cu: 
prind mișcări din loate: ireile sisteme, iar ultimele modificări 
în - șistemul german cuprind foarte multe bărți din acel 
suedez. 

- + 

Deci, ne. găsim în faţa unui compromis între . aceste- trei 
sisteme, adoplându-se din ele: aceeace convine fiecărui popor; 

„cu alte cuvinte: acecace se poale împământeni. 
Aci, la înpământenire, să. fim şi noi atenţi 1). 

  

  
1) Ministerul île păsboiu, a lrimis încă de anul trecut doi oli: 

ţeri, în Sucdia, pentru a studiă educaţia fizică de. acolo, ŞI 
avem multe speranţe, în camarazii noştri irimeşi acolo, cari 
cunosc şi nevoile poporului nostru, şi nevoile armatei, sub 
raportul fizic.



Nu ari - , 
  

o Wiigiena, 

Penlru cz cducaţiunea fizică să-şi poală alinge. scopul 

“(corp sănătos, tare și 'ager) se cere cu-alături cu “exerciţiile 

fizice cari contțibuesc -mai mult la întreţinerea lărici şi agi-. 

lităţii corpului să lucreze şi higiena pentru a, asigură o bună 

funcţionare a mistuirii şi o. bună funcţionare a “cireulațiunii 

sângelui şi a respiratiunii. Când exerciţiile fizice, vor, lucra 

„în armonie cu higiena, alunci înlregul scop al educaţiunei. 

fizice, va îi complect realizat. O: bună rmistuire şi o regulată 

circulațiune a sângelui şi a vespiraţiunei, atârnă, în prima linie 

“de următoarele elemente: Ilrană, curățenie, . cer, îmmbrăcă- . 

minte! iar buna întrebuințare a acestofe elemente se obține 

dela elevi prin o serioasă îndrumare şi prinirun conlinu con- 

trol al şefilor. A lăsa ca buna lor întrebuințare să se obțină - 

numai pe cale argumentalivă făcând concesii elevilor până se 

vor convinge! prin argumente,” despre vs aloarea acestor ele-. 

amcule higienice: $ sau a da numai sfaturi .sau ordine fără u 

controla * exceutarea lor, ar îi şi în paguba elevilor și în, 

paguba societăţii. Ială - 'condiţiuile mai însemnate de uvut -. 

în vedere la. întrebuinţarea acestor elemente: --. 

a) Irana. Organismul omului suferă zilnic?o pierdere, prin 

muncă fizică sau intetectuală, prin funcțiunile organice, prin. 

acţiunile muşchiulare, elc., şi, această pierdere, trebue să fie 

înlocuită: cu puleri noi aduse de afară, penlru a se. asigură | 

santitatea de sânge necesar. Această cantitate de sânge -0 

“asigurăm prin hrană curată şi îndestulăloare.. In ceeace! 

priveşte _ hraria curală, fiecare din noi avem mai mult Sau: 

mai puţin noţiunile necesare însă, în ceeace priveşte hrana 

îndeslulătoare. greşim mai toţi: unii nu ne “îndestulăm în-* 

deajuns; iar alţii: ne. îndestulăm de prisos. 

Cei cari nu ne îndestulăm deajuns formăm două grupe. 

Grupa întâi o 'formăm acei cari nu - întrebuințăm veniturile 

proporţional, peulru a ne asigură înțâi hrana şi apoi: cele- - 

lalte .trebuinţe.: Cheltuim pe lux, satisfacem. -diterite încli- 

națiuni , vanitousc, pierdem banii. la cărţi, cu femeile, în 

cheturi, orgii, etc... şi neavând veniluri pentru acestea, luăm 

din bugetul hranei. „Grupa a doua € o îormăm acei cari împin-. 

2)--Asupra higienci în cazarmă cunosc câteva scricri impor- 

-tanle ale urmălorilor medici militari: „Călinescu, Crăiniccanu, 

„Bădescu Ch. și Î. „Popovici. E | . .
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esle “aceea că. supunem 

"vreme. Această muncă 

" c alimentele și să nu ne îi 

a 

gem munca şi ocupaţiunile până acolo că neglijem orele de hrană, neglijem hrana. în general. “Tot din această “categorie fac parte şi avarii cari nu se "hrănesc suficient. 
Socielalea nu trage foloase dela omul-care munceşte fără a. se hrăni, căci, acel om va cădeă în curând bolnav, sumenat,. „Neurastenizat şi va deveni 'o. plagă a societăţii, iar nu un element folosilor. Vizitiul experimentat nu lasă. calul să tragă. “cât poale, nici părintele înţelept nu lasă. copilul să ridice: cât voeşte şi nici cducatorii nu ar trebui să îndemne poporul. şi pe' elevii lor a munci. cât pot, fără a se odihni şi hrăni. Noi, ofiţerii, trebue să ne ferim 'a împinge zelul până la a neglija hrana şi orele de odihnă ale soldaților. * | „” Părerea mea esie că, în .momente grele vom găsi eroii tot. printre acei cari au muncit dar s'au. hrănit bine şi la timp, căci, acei cari nu sau hrănit de ajuns nu vor fi capabili de energie şi eroism în asemenea momente. i „In fine, sunl şi oameni (bogaţi, leneşi şi lacomi) cari se "nutresc mai mult decât ar. fi necesar. Dacă -s'ar observa. imediat consecinţele fatale ale Supraîncărcărei cu alimente, alunci numai acei cari ar voi să se sinucidă sar mai încărcă cu supra-alimentaţie. | - - Supra alimentaţia aduce o pagubă momentană şi o pugubă inai - târzie, Pagubă momeniană este aceca că ne face greoi. irândavi, pirotim, nu putem fi ageri nici la lrup, nici la „minte, câte două până la trei ore după masă. Paguba viitoare: 

organele digestive la o muncă grea „Şi de prisos cu arderea... alimentelor, . uzându-le prea din de prisos; “nu numai că uzează, zi cu zi, aparatele digestive, dar,. după câtva timp, bolnavese astiel organele că nu mai. pot “digera, producându-se para-. lizii, congestii, 'secrețiuni infecțioase, etc. De altă parte, substanțele alimentare nedigerându-se bine, se trimet în sânge acide nepreparale, cari încet-încet otrăvese sângele producând desnodământe îatale pentru fiinţa noasiră.. _ | Mijlocul cel mai bun “de -a ne opri la o" hrană îndestulă- toare, este acela să observăm când devenim greoi după masă Și Să nu mai mâncăm atât cât am mâncat în. ziua când am devenit greoi... „ Aa „ . Mijlocul. de a. arde bine alimentele şi a prepara. bine Ssubslanțele, este acela ca, în timpul imesci să. mestecăm bine: 
e Spiritul prea ocupat de chestiunile „Profesicnale ori de alte Nevoi, căci din această cauză mâncănr 

..



  

zepede. şi inconştient, ceeace este un mare rău. In fine, după 
masă să ne mişcăm, să ne preumblăm, : :să-ne distrăm, cău- 
dând astfel ca spiritul să nu fie ocupat cu chestiunile pro- 
„fesionale decât numai în momentul când trebue să începem - 
munca cu care ne îndeletnicim. - | 

„Negreşit că nu .este ușor a ajunge la această disciplină 
de spirit, adică: la masă a ne ocupa cu masa, la repaos cu 
repaosul şi numai: la serviciu cu chestiunile „de serviciu, 
iotușşi, prin dese: sforţări, ajungem. Iă acest rezultat -și atutici _- 
începem să simţim mulţumiri şi plăceri sufleteşti, cari ne 
ridică pe noi, în ochii noștri înşine, + 
Macame de Genlis1) se miră zicând:- n'am crezut că vit: 

tulcea depinde de o bună, digestie. : 
Franklin în autobiografia sa a pus între virtuţi sobrieiatea, 

- adică: „nu mâncă până. la - în yreuere, ua: beă până sc de 
" amețeşli:. DR - | 

Afară de cele arătate până aci, mai adăugă ăm: Este o di 
toric de căpetenie a.. educatorilor militari de a : îngriji ! ca: 

* hrana. soldaţilor să. fie. suficientă şi la timp dală.- | 
“Poporul nostru nu ştie -a se hrăni şi avem datoria a-l în 

“ alrumă pe calea unei bune hrăniri. Pe lângă: îndatoririle 
prevăzule de regulamentele militare asupra hranci, sc, mai 
„recomandă : E 

Multă curăţenie. şi ordine la veselă şi pe timpul mesci. O. 
„deosebită îngrijire ca distribuția . să se facă corect, iar oame- 
nilor absenţi dela masă, să. li se păstreze hrana caldă Şi To 
:complectă, - 

- “La marșuri şi exerciţii să nu's€ întrebuințeze Drana rece 
decât în cazuri de: forţă majoră. Prin diferite convorbiri 

- educalive să se explice soldaţilor rolul hranei substanţiale și 
regulată, arătându-se exemple de familii şi popoare degene-: 

- rate din cauză că nu s'au hrănit îndeajuns. In fine,să li se 

„ recomande ca întorși la vatră să ție scamă “de învăţăturile . 

““şi pildele văzute în cazarmă cu privire la hrană, să le explice” 

Şi să le răspândească la toţi cunoscuţii lor.. 

.b Curăţenia este: tot atâl de necesară pentru intreținerea 
«corpului ca şi nutrircă. ” 

Oxigenerarea şi calitatea “sângelui nu “se face numâi prin 
nulrire și. respiraţie, ci, şi prin lranspiraţie, de aceca se. 
recomandă îngrijirea şi curăţenia corpului, prin spălare.. 

2 

  

.: 1) Notă. găsită prin “textele mele, dar nu ştiu din ce autor 
am luat-o. | 

d [. ” - Ă
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Spălarea deschide porii şi lasă să iasă afară maleriile ce 
ar strica calitatea. Payot, face socoteala că canalurile porilor 

dacă sar pune cap la cap ne-ar da. 15.000 m. de lungime, 

„Iată dar câ este de. impor lant să ținem cu multă îngrijire 

curăţenia “ pielei pentru a nu barieada sislomul acesta de 

tuburi, prin cari es afară. din corp, “materiile netrebuincioase: 

sângelui. > 

Necurăţenia porilor, pe lângă răul ce aduce „sângelui, mai 

“aduce şi o pagubă persoanei noastre morale, căci, prin. 

cur ăţenia ascule spiritul, îl 

"tigiului. persoanei noastre morale. Sar 

"mirosul urât al năduşelii, devenim nesuteriţi . celor din jurul 
nostru. și pierdem mult. din valoarea ce am aveu-0; taţi 

inteligenţei sau altor calităţi. 
Sărăcia nu este o scuză 'peniru „necurătenie, căci. apă și, 

"săpun peniru spălarea corpului şi rufelor, o mălurică şi un 
“băț. pentru sculurarea hainelor, un cui. pentru aşezal hainele. 
când ne desbrăcăm, un: ac.şi a;ă peniru cusulul lor când 
sunt ruple, se găseşte! în casa oricărui „sărac, Cecace . lip- 
seşle săracului și boţa!ului nu:rdar, esle voința. 

N „Săpunul şi apa 'au rol social, căci ceeace desparte 
pe oameni în două” clase. sunt: murdari şi curaţi“. 
APayol). . : - 

Curăţenia corpului, şi. a îmbrăc znialei: d ând nu sunt con- 
îundate cu luxul, constituese o pârghie pentru ridicarea pres- 

părea  muliora că 
este o încercare copilărească a. lega curăţenia cu condițiunile “ 
de ridicare a prestigiului persoanei noastre, însă, există “multă. 
legătură, şi cu mullă convingere recomand- această ale: 

face fostoresecnt,: îl escită, îl 
îndeamnă la acțiune, îl disciplinează, îl asigură de concursul 

„ce îl are. din partea corpului şi-l face astfel: încrezălor! 
individualitatea sa. 

- Curăţenia desvollă gustul” bentu frumuseţe şi ordine, (gusz 
tul estetic) și sentimentul de „demnitate, făcând pe om să se 

- prejuiască prin îngrijirea ce îşi dă cel însă- şi persoanei sale. 
In câleva cuvinte se poale zice că: Curăţenia este semutuț 
învbederal ul.unei culturi „şi educaliuni solide. Noi, educalorii 
militari, acm, daioria să o „Prelindem- chiar până la cxae: 
rare all 'în :cecace. priveşte curăţenia personală.câl şi a obiec- 
elor. şi efectelor jiecărui soldat înpa: ete, precum și curăţenia 
localurilor, „efectelor, mobilierului, grailurilor, şoselelor, ele. 

. . ” . 

i
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„Baia pe întregul corp să se facă cel puţin odată. pe săplă-: 

mână. (De alifel aşă se face); iar spălatul până la brâu şi - 

pe -picioare să sc-facă' în ficcare-zi (aşă se face în cazarmele 

„unde sunl lavabouri). Se ştie că soldaţii la venirea sub drapel 

socolese adevărate "pedepse pentru ei regulile de higienă „ale 

corpului; iar mai târziu ei singuri cer să fie duşi la bae. 

Şi când de gândeşti că sunt unii cari cred că ziua când fac 

soldaţii bac, ește pierdută din punctul de vedere al: pregătirii 

de răsboiu, nu ştii ce să mai crezi (12).- 2 , - 

c) dcrul. Cea mai mare parle din influenţele externe 

stricăcioase corpului provin din cauza aerului viciat în care 

trăim. | ” „a ae - 

De altfel, pregătirea noastră mililară făcându-se măi mult 

în- aer liber, avem avantajul de a nu suferi mult limp din 

cauza aerului viciat. -. - . , Și “ 

Totuşi, pe timpul cât stăm în cazarmă şi pe timpul cât 

stăm în bivuacuri și tabere. avem datoria a îngriji ca acrul 

înconjurător să nu se - vicieze, Dacă în: camere nu avem: 

„posibilitatea “a ţine o parte” din geamuri deschise, . chir pe - 

timpul cât sunt oamenii în acele câmere, şi dacă nu avem 

ventilatoare puternice, este absolută nevoc' ca din când în 

când să aerisim. camerile, piin “deschiderea generală a ușilor şi 

“a ferestrelor, trecând oamenii în alte: camere, pe sale satk 

afară. a A Ra 

Pe limpul nopţii este nevoie să aerisim "camerele prin ven- 

tilatoare sau deschiderea geamurilor de sus, din o parte a 

amerii: N e E 

In labere şi pivuacuri. trebue să se ia serioase măsuri ca 

oamenii să nu-și facă trebuinţele decât în anume locuri și 

„cât mai deparle de pivuac sau tabără. De altfel regulamentele 

noastre sunt destul de precise asuprt acestor măsuri. Le -. 

- repelăn aci pentru a repelă înco “odată de câtă importanţă ” 

"este o disciplină severă pentru executarea striclă a acestor 

măsuri. - , DN a | 

Este nevoie să se facă dese conferințe educalive asupra 

acrului şi importanţei lui, din punct de vedere higienic, de 

„oarece, o mare parte. din soldaţii noştri, neglijează cit totul 

„la ei în casă higiena aerului. . Si 

Să li se ' vorbească despre - nevoia camerilor spaţioase, 

-* despre febesire moi mari la locuinţe, despre înprejurimea 

curţii, despre latrină la fiecare casă, despre netoia de a avea. 

<oteţe, grajduri, bordee, ete., pentru păsări și vile spre a nu 

S
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I€ mai ţine în tindă, pe prispă şi în faţa -casei precum se 
întâmplă acum. E a i i 
„-d) Imbrăcămintea. Din punctul de vedere higicnic îmbră- 

- cămintea trebue să scutească corpul de înfluenţele . schimbă- 
rilor atmosferice, şi, de altă parte, să nu împiedice desvol- 
tarea “în mişcările libere ale corpului. Nevoile noastre pro- 
fesionale fac ca să nu se. poată îndeplini complect acesto 
două condițiuni, totuși, se studiază şi se ţine mult: scamă de 
cle la alcătuirea diferitelor sisteme de îmbrăcăminte militară. 
Insă, ceeace fatal nu poate “să îndeplinească organizatorii 

“militari, pot să înlăture. cu. înlesnire conducătorii “şi: educa- 
torii “militari, prin diferite măsuri ce sunt datori să ia în 
variatele cazuri. şi împrejurări în cari ne putem găsi. Aşă, 
lăsarea sau ușurarea ranițelor la toată unitatea sau la: unii 
soldaţi mai debili, scoaterea cravalclor, deschedrea la gât şi: 

“lăsarea pieptului “liber, schimbarea cismelor cu opinci, înlo- .€ 
7 2 „cuirea bluzelor cu tunici sau cu maniăle și invers, între- buinţarea flanelelor. și a gluguşurilor, întrebuinţazca foilor: „„de” cort ca pelerine, etc., sunt măsuri cari atârnă de bunul simţ 

parie din solda 

al: şetilor şi pentru” cari "regulamentele nu se opun, dacă aceşti șefi ştiu 'când și cum să, facă uz de-ele. Do „ Pentru curăţire: şi „îmtreținerca efectelor de' îmbrăcăminte. 
și a cfeclelor de tol felul să se pună multă slăruință şi să se îngrădească dela început cu o disciplină severă. O bună c." 

„di noșiri vin de acasă cu urâlul obicciu de'u nu-şi îngriji efeciele. Li nu şliu a: curăţi o haină de praf, ao așeza bine după ce s'a desbrăcat de ea, ci cred că hainele şi. încălțămintea - se curiă și se: lustruese numa: sărbătoarea, „+ Să nu se creadă că areastă grije cade în sarcina gradelor - * 

. înferioare. In. primele zile ale. venirei soldaţilor sub drapel. Să se pună o deosebită. grijd de loți ofiţerii și reangajaţii unităţilor pentru buna "vegulă a echipărei oamenilor şi a întreţineiei efectelor; iar în cursul anului să se inspecteze | şi controleze cât mai des. îmbrăcămintea. și sîntrebuinţarea obiectelor şi a etecielor, căci are o mare imporlanţă edu- - calivă. 
„A crede că aceste controluri ” și “inspecții 'se fac mumai pentru a îndeplini o iormalilate administrativă, ar fi a.nu ne „cunoaşte rolul. de educatori.. 
„?4. Munca şi odihna..A munci nu însemnează a lucra. numai , cu puterile fizice, ci, cu oricare din puterile fizice și psihice. .
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-«l€ cari dispunem, şi în orice timp, pentru a desăti arşi voinţa - 

şi a innobila sufletul, „ 
Un- om harnic. desfăşoară . în orele de lucru toată energia 

fizică de. care este - capabil, în orele “de repaos chibzuceșta." 

programul -pentru lucrul: ce urmcâză, îşi dă seama de re-: 

.zultatele obţinute: faţă de cele ce voeşie- să mai obțină, işi - 
ace bilanțul. cheltuelilor, îşi aranjază “corespondenţa, îşi cla- 
“sează nolele, îşi aranjază garderoba, biblioteca, cte.—iar dacă. 

este însurat, discută cu copii. şi îngrijește de educaţia lor,.se 
„distrează cu ci, când ese la plimbare caulă să-şi „distreze spi- - 
rilul, să-şi înlesnească circulația sângelui prin sporturi, să -: 

:salisfacă - diferite sentimente estetice, “să întâlnească diferiţi 
prieteni, să discute cutare şi cutare chestiune, să ia cutare ori - 

- cutare, informaţie, în fine, în. orice momeit al zilei, dela 
«leşleptare până la culcare, este îutr'o complectă activitate. 

Omul acliv își dă seama că un: moment pierdut este 

pierdut pentru totdeauna, şi, de aceea,” caută să “profite de 

-ficcare moment. De aci” ar'puteă crede cineva că este nevoe 
:să ne fixăm un orariu zilnic de lucru, în care.să “prevedem | 

„modul, de întrebuințare al fiecărui moment. Cred că, riu trebue 
„un asemenea orariu zilnic, căci azi sunt atât de variale ocu-, 
„paţiile și atâl de schimbătoare împrejurările, încâl un pro- 

„gram. zilnic mai mult: ne îngreunează! decât ne ajulă. Ase- 
: menea orariu ne-ar descuraja când nu Yam putea execută -: 

“la literă, ori ar fi un motiv. să ne: scuzăm lenea căutând noi 
singuri împrejurări cari să ne facă a nu execută -orariul, 
Vorbesc aici de orariul activilăţei noastre personale în ser- 

“viciu, şi, acesta, cred că-nu' esle necesar. In loc de „orariu, 

„zilnic irebue numai un program de- lucru general în care 

:să ne fixăm idealele ce voim a le atinge. După stabilirea - 
:acestui program de lucru să. ne fixăm în trăsuri” generale - 

anijloacele -la “cari vom recurge peniryu a-l “alinge, şi piedicile 

sce trebue să. înlăturăm în cale “către realizarea programului. 

-Călăuziţi” de acest progran general, : trebue să profilăm de 
iloate momentele pentru a-l realiză. a E: 

Negreşii, că trebue-să holărâm de scara ce voim să facem 

:a doua zi, fără însă a fi nevoe să holărâm momentele în cari 
"vom face ceeace am hotărât. Totul stă numai în faptul de.a.-. 
îi activ, căci momente pentru activitate nu lipsesc. In această 

“privință să aplicăm sfatul strămoșesc: nu lăsă pe mâine 

«cceace poi face ezi“. .
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- A fi Darnie însemnează să sai dimineaţa cu curaj sin 
pat, să-ți faci toaleta „repede si cu inimă, să le pui la 
lucru fără. şovăire și fără a “îngădui vre-unei ocupaţii 
străine să pătrundă în spirit; a fi activ însemnecază a nu 
cili peniru memorie, a nu îi niciodată pasiv, ci a face, 
totdeauna sforțări. , ” . - 

Dar iarăşi lot harnic eşti: când te scoli şi hotărăști să 
ie plimbi sau porneşti să vizitezi un muzeu, dacă simţi 
sleindu-se rezerva de forţă nervoasă şi dacă .sforțările 

“ ale la lucru încelează de a îi rodnice; căci e o mare 
prostie a' stărui mullă vieme în sforțări sterpe cari 
te istovesc şi te descurajază. Trebue: să ştii să profiţi 
de acele clipe de întrerupere a lucrului 'spra-a - vizită 

„colecţii de lablouri sau a convorbi cu amici inteligenţi. 
„ Poţi? fi harnic chiar mâncând, silindu-te să mesteci 
alimenlele 'aşă încât să fereşti stomacul de o sporire de 
Muncă. + i . _ E | 
“Mizeria cea imare a tinerilor provine din momentele 

acestea -de inerție, de: lipsă de orice. fel de. voinţă, risi- 
pilă prosteşte într'o lene ruşinoasă. Stau ceasuri întregi 
la tualetă, îşi pierd dimineaţa căscând sau foiletânl - 
a lene o carte, apoi alla, ele. Nu ştiu să ia nici o ho- 
tărâre de a nu face curat nimic, nici de a-lucră. Nu e 

: deloc nevoe: să” cauţi ocazie a fi acliv,- căci ocazii pen- 
iru aceasta ți se înfățișează toată ziua de dimineaţa 
pănă seara. . i . | N i 
„Aijlocul -capital de a ajunge .la această stăpânire a 

energiei lale. e de a nu le culcă niciodată seara înainte 
de a-ţi fixa lămurit treaba ce ai să faci a doua zi. Apoi 
a doua zi dimineaţa odală deștept, îţi aduni gândurile, 
îți, silești spirilul fără. a-i lăsa timp să apuce în altă 
pari, să se înhame numai decât la treabă chiar în liim- 
pui lualetei, şi îţi duci. trupul înaintea mesei: dle lucru, 

„il pui pe scaun, îi dai condeiul în mână, fără a-i lăsă 
vreme să se deu înapoi. , 

Pe lângă acestea, dacă la plimbare sau în timp ce ci-: 
teşti ceva ţi- sc ridică-în conștiință o remușcare că-nu 
faci. nici o treabă, dacă simţi atunci fiorul calul alunci 
bune porniri ce se naşte în. suflet, “trebue să le foloseşti 
numai, decât de el.-Nu trebue să faci ca aceia curi 
"Vineri dimineaţa. hotărăsc vitejeşie că de Luni fără 
greş se-vor pune la prelinsa lor. hotărâre; căci. aceasta 

"nu-i decât o- minciună faţă de ci însă-și, o pornire, ne- 
- pulineioasă. Trebue, cum! zice Leibnilz. să ne Tolosiui 
„de pornirile cele “mui bune „ca de glasul lui Dumnezeu 
cari ne chiamă“. A pierde aceste prilejuri,. a înşelă 

"aceste porniri bune. amânând pentru mai târziu execuţia 
“lor, a nu proiita Ia moment de ele spre a creiă bune 
deprinderi Şi a -laze ca sufletul nosiru să nu guste. bu- 

„curiile bărbăleşti ale muncii, aşă încât să le păstraze 
„multi timp aroma, e cea mai mare crimă” ce poţi săvârşi: 
“în contra educaţiei şi energiei“. (Puyol. Educe; Voinţei:. 

. - s -
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Afară de cele arătate până aci, prin hărnicie- se obţin. trei. 

ioloase principale : folos economic, folos „educaliv şi folos: 

moral. - ea 

Folos. economic. “Ne. creem o poziţie mai bună, sau, în cel 

mai. rău caz, ne creem O poziţie mai conșolidată decât a. N 

acelora cari parv in la asemenea poziţii prin lingușire, făţăr- 

„nicie, „prolecţie, drepturi” moștenite, etc. Aceştia din urmă. 

“sunt expuşi a perde acele poziţii pe” când cei cari le- -au o- 

cupal. prin muncă nu pot îi tot așă de UȘOr . înlăturați. 

ALL folos economic este âcela că, prin muncă. ajungem „a me. 

jorma deprinderi în direcţia care lucrăm şi astfel produceni 

înzecil decât acei cari sunt numai figuranţi în această direcţie. 

"Munca ne face-să existăm prin noi înşine şi astfel nu. 

cădem, în ruşinea de a depinde de alţii. Munca uşurează po- 

vara şi astiel ajungem a produce mult: cu sforţările puţine. 

rezultat, la care nu pot. să ajungă acei cari nu muncesc 

serios sau cu continuitate, în aceeaşi direcţiune. , 

Muncind. ajungem a apreciă mai bine” valoaraa. Limpului $ şi 

a“ împăcă munca cu odihna;-pe când leneşul nu poate s; 

ajungă la acest fericit rezullat, căci cl nu ştie câl trebue să. 

pauncească, dar mai ales nu șlie cât trebue. să ceară , altora, - 

a. munci. 
De aceea, vedem pe unii din aceştia, când ajung mai mari, 

- prelinzând altor a 0 muncă continuă sau desordonată ce duce 

la surmenaj şi istoveală,. sau 'veilem pe alţii făcând concesii 

de odihnă păgubitoare indivizilor în special; instituţiei şi. țărei 

“în, general. . . , 

Folosul educativ. . Prin muncă ajungem să ne dăm seama, 

de armonia ce trebuie. să existe între ceeace gândim” şi» ceeace . 

voim: a face, şi asttel evităm ridicolul în care cad: acei cari” 

dorese să facă lucruri sau să îndeplinească roluri pentru cari 

„puterile “nu-i ajută. 

„Prin muncă ajungem a înţelege marele avantaj al vâindue- - 

Jei în orice „aeclivitate, ” Când puneni “uneltele: la locul lor. 

cărțile pe categorii, aaralele pe specialităţi, perdem mai 

puţin timp, suntem mai puţin” obosiţi şi producem mai mult 

decât acei. neorânduiţi. Astfel, încet încet ajungem a ne de- 

prinde _cu rânduiala, care face să producem mult cu sforțări. 

„puţine. | 

Prin muncă contribuim Ja educarea “celor din» jurul nostru. 

căci, muncind dănr exemple reale, ce au o influenţă educe alivă
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“puternică “asupra elevilor noștri, mai puternică decât orice 
„ametodă, pedagogică. o : 

Prin muncă evităm năpădirea de idei cari trec prin minte, „căci, vrând nevrând, ircbue să fim atenţi la - lucrarea ce. facem. | | A . 
-: Prin muncă reuşim! a înlătură escilațiunile sensuale la cari 
cădem când avem o imaginaţie prea vic, şi când nu suntem” | 

„„Ocupaţi. a ” 
“In fine, munca înlesneşie desvoltarea mușchilor, circulaţia sângelui, respiraţia, arderea alimentelor şi repedea lor asi- milare. :- | De e 
Folosul moral. Prin muncă se măreşte prestigiul şi valoa- 

rea persoanei noastre faţă de cei cari ne înconjoară și faţă 
-de. instiluţia şi țara căreia aparţinem. - | 

Esle drept că, în aparenţă, par a îi mai consideraţi, mai „„eunoscuţi şi mai căutaţi pedanţii, linguşitorii, snobii, ete. dan se 
„dacă dăm la o parte mirajul din câmpul fenomenelor sociale. „observăm că aceştia din urmă Îaţă de oamenii. muncitori, 
:au valoarea şi prestigiul pe care îl au femeile pierdute faţă” -de cele cinstite şi gospodine: le taută şi-le posedă cine voeşie, -dar evită toţi a se căsători cu ele. - . i 

Munca produce plăceri trainice p2 cari nu le poate produce nici o altă activitate: leneşul ajunge să 'moară de_urât, chel- tuitorul disperează când nu mai are-ce cheliui, vanitosul se «descurajează când numai poite- amăgi opinia publică, tin- auşitorul şi parvenitul are" nelinişiea neprevăzulului; ps când „omul muncitor şi acliv îşi măreşte, pe deoparte, energia şi . 
individualitatea, iar pe de altă parte, îşi procură. lui însuşi plăcerea lucrului sfârșit sau a. lucrului creiat prin el însuși. - 

FA a De mici începem să ne. bucurăm când am “putut face un -căruţ, un biciu, ete. și până murim simţim “senzaţii dulci „Și nlăcule, când vedem ceva: terminat -sau făcut de noi în-. “şine. Curi: din noi mau guslat plăcerea dulce a câtorva nio- mente de odihnă ori a unei seri liniștite,  sândind cu drag la „ «ce um Tăcut azi și cu speranţă la ce vom face mâns. Plăcerile produse prin satisfacerea fără rost şi fără morală a sen- sualilăţii, ori: salisfacerea diferitelor şentimente josnice, *pro-. „duce oboseală, neliniște, mustrare de cuget, ele. pe.când plă- „ cerea produsă prin miincă mărește în faţa noastră înşine “si în faţa celor ce ne înconjoară, valoarea persoanei noastre: iar sporul acesta de prestigiu moral, mereu crescând, pro- . 
Us. 

«duce fericirea. 

i
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f) Odihna. Odihna este pentru sistemul nervos ceeace este * 
hrana pentru întregul organism; E - 

Precum lipsa de hrană slăbeşte puterea noastră îizică, tot așa, lipsa de odihnă, slăbește sistemul nertos şi-l duce la 
desnodăminte fatale ca: surmenaj, neuraslenie, paralizii ete. 

Odihna lucrează” asupra sistemului nervos în: două. deree- 
țiuni: pe de o parte înlesneşte asimilarea hranei: în sânge; 
pe de altă parle restabilește echilibrul celulelor nervoase. 
Cum se știe, orice escitaţie de afară irită o serie 'oarecare: 

„de celule; iar când escitaţiile urmează unele după altele, iri-. 
taţia. acelor celule crește până. ajunge la desechilibru. Acest 
desechilibru al. celulelor falşifică senzațiile şi ne face să 
vedem. faptele sau mai slabe, sau mai tari ca în realitate, 

Mijlocul de a stabili echilibrul celulelor este odihna. 
Odihna nu trebue confundată cu lenea, căci lenea linde să. 

nu supue celulele 'la nici un fel de “iritabilitate, pe. când! 
odihna, din contră, prepară celulele să primească orice irita- 
bilitate până la „înălţimea escilațiilot“ şi să producă mişcări 
corespunzătoare. - | ” | 
L.eneșul nu 'gustă odihna, căci cl nu cunoaște senzațiile 

„Plăcute și dulci ce străbat organismul muncilorului, când se 
odihnește după muncă, nu cunoaşte nici bucuria simțită de 
muncitor când vede că, după odihnă, a recăpătat vioiciune şi 
energie pentru reînceperea lucrului: Lencşul nu înţelege. că 

* precum. îrigul face căldura plăcută, tot aşă munca face o- dihna plăcută şi nici nu poate simţi el această plăcere. L.e- 
neșul nu cunoaşte libertatea şi fericirea lucrului produs priur _€l însuși; cl rămâne rob al tendinței de nemişcare, de lene a celulelor şi astfel socotește odihna ca: scop în loc de a a: 
socoli ca .mijloc, | 

Viața omului se poale compară cu.o lungă călătorie; iar. 
„odihna se “poate “compară 'cu popasurile ce irebuesc făcute 
pentru a se puteă continuă călătoria, 

Pr Precum la o lungă călătorie. întrebuințăm opririle scurte. . 
haltele mari, popasurile_și' etapele, tot așă, în viaţă, între- 
buinţăm recreaţiile mici, * repausurile mari şi somnul. Pre--.. 
cum nu va ajunge la destinaţie “călătorul care ar voi să par- 
curgă : lumea fără popasuri, tot așă, muritorul care sar 
încumentă să lucreze şi să muncească “fără odihnă, nu. va 
puteă sfârși cu bine. calea. vieţei. 

“Tendinţa “tratatelor de educaţiune şi morală nu este de a: | 
„Îndemnă pe om să lucreze mai mult decât îi permit puterile 

..



  

. psiholizice ci, numai de + a lucră, cu. pricepere şi cu intensitate 

in orele - admise pentru . Vieru. Precum englezii spun . că: 

timpul este bani, tot aşă, putem zice. „recreația““, „oulihna“ şi 

„somnul“ sunt aur când ele“se fac în scopul. de a căpălă 

energie pe care:să o. utilizăm în orele: de. lucru când nu. tre- 

bue să picrdem timpul.. a. | 

liste locul aci. să vorbim de un rău ce Bânitue arimala. 
“noastră, în ceeace privește odihna: fiecare din noi în dorinţa 

de a prodiice mull, luăm din. repaosul soldaţilor, lucrăm. ore 
„suplimentare, ziua ori. seara, ca să întrecem pe. compania 2-a, 

3-a, ele. venim Mercurea şi Sâmbăta după. prânz pe furiș, 

sau ne- lăudăm în gura mâre că facem! instrucţie suplimen-. 

tară, ete. Duminica şi' sărbătorile facem inspecţie, instrucţie, 

le. şi astiel” ne trământăm şi îrământăm și pe alţii, din 
zori în noaple,-cu convingerea că am produs nui mult” decât 

alţii cari întrebuințează - numai orele de program. .. - 

“Răul: merge mai: departe: dacă se întâmplă să vie -de la 

«comandamentele superioare. vre-un ordin” pentru joc de răs- 

boiu, călătorii. de inslrucţie, citire de regulamente,. studii, etc. 
„alunci. se îa ofițerilor Mercurile şi Sâmbelele după prânz, 
ori -Duminicile și sărbătorile pentru execularea ordinilor ve- 

ile. Astfel, delă mic.-până la mare, facem abuz: de autori- 

late, luând din odihna: prevăzută de. programe, odihnă ce esle 

„dej a foarte redusă. Acest rău bântue cu' furie în armata. 
noastră, şi, pe ici colea, constitue o bună: notă de avansare 
pentru acei cari nu ţin scamă de nici un repaus şi cari mun- 
cesc trupa şi ofițerii din zi în: noaple. 

Dacă autorităţile. superioare cer câteodată mai  mauit decât 

„se poale da în orele-de îucru, nu o fac cu intenţia de a 
„destiinţă odihna, ci, pentru că acei -cărora se adresează nu 
previn la timp şi cu argumente convingăloare despre impo- 
sibilitatea de realizare a cererei ce li se tace. Acesta însă 

„este cazul particular, iar: cel general, esle acela că: de sus - 
se cere adesea numai cât rebus, dar jos. lipsesc metoadele 

„pentru a se obţine rezultatele cerute în limitele orelor regle- 
mentare pentru lucru, şi, din această Cauză, se fură din să- 
Mătalea şi energia trupei și a ptițerilor, luându- -se odihna. 

“Cine - are . deplină tonștiință. şi. cunoştinţă despre rolul şi 
misiunea sa, acdla .şlie să împace cererile de sus cu nevoile 
„de jos, fără-a jigni interesele unora sau altora, şi fără a se 
deme când este vorba de fapte şi de idei de iniţialivă „pr iu 
«cari se ridică instituția şi se asigură valoare ca ci. ,
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Până să ajungem la-aşă stare de-cultură educativă, eu fără 
să fac o glumă, aşi crede că trebue să se dea uinătoraut 
ordin: Cine ia din repaosul reglementar al. trupei. şi ul oli- - 

ferilor fără molive “de Inallii Ordine de Slal, acela pierde 

«dr eplul de avansare; condiţiunile unei “Dune pregăliri de răs- 

Doiu, în timpuri netmale, fiind azelea de a lucra cu melodă 

şi înlensilate numai în orele fixale de programe şi de a: 

„purlă o deosebilă grijă pentru higiena, hrana şi. odihna re- 
: Jlementară - a Irupei şi ofiterilor. . ; 

Payot spune că nu sa. scris niciodală prea "mult pentru 

repaos şi lot el citează pe Topliler care.a zis:- trebue să 
ducrezi amicul meu orele reylemenlure şi apoi să nu mui faci 
nimic, să mergi să vezi lumea, să hoinăreșii, fiindcă numai 
asliel susții ce ai învățat, observi şi legi” ştiinţa cu viața în 

loc de a o legă numai cu memoria“ _ 

-Prin recreaţii. şi” odihnă nu trebue. să înjelegstu -nemişea- 

rea, dar nici prin mişcare nu trebue să înțelegem numai 
jocul, plimbarea, gimnastica, sportul, etc.,- căci putem prea. 

Dine să punem. sângele în mişcare. prin enioţii, prin senti- 

menle. estetice, prin sforţări spirituale, ete., de "exemplu: 

țăranul. agricultor ori lucrătorul de fabrică, odihneşte corpul 
“stând jos, dar poate provocă mișcarea sângelui ascultând 

slujba religioasă la biserică, ascultând lăutarii la horă, ascul- 

tând cântecele flăcăilor şi fetelor la, șezălori, ele. Cu alle 
- euvinle mijloacele: pentru aclivilalea sângelui în timpul re- 

creaţiilor variază după felul ocupaţiilor. cu cari ne îhdelet- 

nicim, ! 7 | 

Nici stabilirea echilibrului. nervos nu se face numai prin 
.nemişcare, de aceea chiar se 'zice omului supărat: du-te de . 
ic. plimbă la aer curat, ascullă o muzică, du-le la leatru, mai 

"lasă necazurile şi supărările și cuulă petrecerile, pricteniL 

Surmenaţii şi oamenii obosiţi de niuncă se regenercază 
tot “prin, mişcare pentru ca să înlesnească o bună ardere a- 

alimentelor şi să ajungă la echilibrul celulelor. . 
Cu privire la somn se. recomandă a dorni cel: puţin 7 

“ore şi cel mult 9 după cum se simte cinevă. mai:slab sau mai - 
tare. Prescrierea că trebue să ne sculăm la 5 ore dimineaţa, 

dacă vrem să fim sănăloşi, nu-mi pare exactă. Scularea ire- 

bue să se facă în raporl cu serviciul: sau ocupaţia ce avein ; 

iar culcarea astfel ca să avem cele 7—9 ore de somn necesare | 

unei. bune reconstituiri. 

Când din diferite împrejurări suntem împiedicaţi a dormi
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- zilele 

“ pulem face aceasta, trebuc' să ne ferim a rămâne mult datori 
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necesare, trebue să plătim această datorie adăugând îm 
următoare “câte-o. jumălate oră, sau o: oră. Dacă n 

somnului, căci dobânzile acesici datorii, cresc compus şi von. 
suporiă consecinţe de plată grele sau fatale. . , : > 

5 Sfaturi speciale pentru asigurarea repausului trupei și 

înlăturarea” oboselilor zadarnice. 

„Pe lângă învăţăturile ce se pot trage -din cele spuse 
până aici, privitor la: odihnă, se. mai recomandă urnră- 
toarele pentru odihna trupei: . . i 

d) Să se stârpească obiceiul'de a luă din odihna sol- 
- daţilor: întrebuinţându-i la” corvezi, etc. în orele pres- 

crise pentru odihnă. | | 
b) Să se ţie riguros -seamă de rândul soldaţilor la 

:corvezi, plantoanc, gărzi şi diferite alte servicii pentru 
„a nu se înpovără prea mult unii soldaţi.” A 

a . . c). Să se poarte o deosebită grijă pentru păstrarea: 
liniştei pe timpul soninului soldaţilor. 
„) Să se stârpească obiceiul .de a scula soldaţii pe 
limpul nopţii pentru îngrijirea efectelor, . etc. E 

ec) Orele prevăzule pentru întreţinerea şi îngrijirea 
- efecielor să se mărească, luându-se din orele de insirue- 
ție, când oamenii vin dela exerciţiu pe timp ploios, no- 
roios, etc, căci alifel, neajungând timpul, gradaţii, în: 
mod fatal, rup din orele prevăzute pentru repaos. 

e) La, alcătuirea „programului să se socotească. ca 
„timp de lucru şi timpul petrecut su curăţenia şi întreţi- 
nerea efectelor, a mobilierului şi a localurilor, căci îm 
acest timp, soldaţii consum energie. Multe programe și 
mulţi .şeii păcătuesc' la alcătuirea programelor, prin - 
faplul că socotesc acest timp ca repaos. - 

:: 9) Una, din cauzele de înirângere a trupelor la răs- 

y 

"boiu este oboseala, trebue dar să ştim a înlătură oboseli: 
zadarnice, și a repară oboseli ivite. Oboselile au cauză - 
adesea în ignoranță sau neglijenţă. Şi una şi alta poate. 
să o găsim atât la obosiţi cât şi la cei chemaţi să utili- 
zeze trupele. Pentru a o înlătură atât dela unii cât şi 
dela alţii se, cere instrucțiune, educaţiune și experienţă,. 
în măsură necesară fiecăruia, faţă de rolul la care este 

chemat... : E 
Toate regulele din tactica elementară şi generală ur- 

măresc între aliele înlăturarea oboselilor zadarnice, 
deci, prin ele, pulem ajunge la aplicarea înţeleaptă. a: 
formulei de mai sus. Adaug aci consideraţiunile” fizio- 
logice cari au dat naștere acelor regule:_ -. i 

a) Oboseala produce o. cheltuială în organism, deci;. 
este necesar a pune la loc această cheltuială—rolul ali-- 
mentaţiunii. N N
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- D) Cu 'cât cheltuiala 'esie mai mare cu atât mai mare. - 
trebue să fie reparaţia—suplimentele de hrană în -pe- 
rioadele de grele de oboseală. . - „i - 

c) Repaosul permite pe de o parte muşcbilor a re- 
căpătă forța lor; iar pe de altă parte permile organis- 
mului a elimină -materia himică vătămătoare produsă 
de oboseală. -. a E II 
Momentul și durata repaosului are o mare importanţă, 

de. accea, tactica se ocupă în detaliu cu mijloacele de 
repaos ale "trupelor (repaosul pe loc şi.gencral pe" 
timpul” exerciţiilor, halte mici și mari, “popasuri, - sta-: 
ționare pe timpul” maârşurilor). Pi , - “ 

__ Când este: nevoe .de o muncă grea, să-nu se aștepte 
producerea  complectă a oboselii, căci atunci repaosul 

„va trebui să fie prea lung şi se va întârziă produ- 
cerea muncii. ” „ : 

Marşurile forţate să se organizeze cu repause înainte 
de a se produce oboseala complectă. La urcarea în 
munţi să.se facă repause mult mai dese decât la 
marșuri în şes, şi să se.facă înainte de a se produce 
oboseală. A " a " 

Afară de repausele cari evită oboseala mușchilor să 
“se facă repause scurte și foarte dese cari evită înă- 

„ buşirea respiraţii mai ales la urcușuri. - 
Aci intervine -şi arta şi experiența. De aceea se şi 

zice: omul experimenilat ştie când să previe; șeful pre- 
“gătit şi experimentat ştie când să ordone. - : « 

4) Cu-cât oboseala este. mai mare şi de durată mai 
: lungă cu atât timpul pentru repaos se.măreşte, De -- 

- aceea, după o perioadă de marșuri nu ajunge o noapte: 
de odihnă. Tot de aci ese și necesitatea vacanţelor şi 

„a concediurilor. A i a. 
ec) Oboseala produsă de un efort scurt de mare inten- 

silate dispare mai repede decât oboseala produsă prin '- 
o muncă de durată. Această constatare justifică mărirea 
timpului şi a perioadelor de repaos în timpul marşuri- 

- lor şi necesitatea respectării: absolute- a odihnci prevă- 
zulă în programe și a celei din sărbători, pe limp 
de pace. | " 

î) La condițiuni egale de repaos, surmenajul este de: 
temut la trupele tinere cari mau trecut. încă la reflexe. - 
multe din mişcările omului de răsboiu. De aceca re- 
cruţii, în timpul pregătirei lor de răsboiu, (rebuesc să 
fie menajaţi. - E 

Ficearo: om ca, şi fiecare trupă, au giadul lor. de 
putere peniru mișcare, peste care dacă trece, se pro- 

„duce oboseala : respirației. De aci reese nevoia, peuiru 
şefi,. de a cunoaște gradul de pulere şi de mişcare al 
omului şi a trapei peniru ca nu cumva să fie pusă la 
mişcări peste puterile ei. ceeace. ar .aduce-o în inposi- 
Dilitate de a produce lucrul de care esie capabilă. 

Tot de aci reese nevoia de a pune respiraţia la oare- 
_ . _ - . | 10



  

* dustriali. se pol obiş 

-peclivi ai mișcărilor speciale. 

“piratoare, înlăturând grăsimele de pr 

„Şi oricât de robust, lotuşi, nu vw: 

„antrenat, chiar mai puţin robus 

“rului suul mai desvollaţi dec 

- desvollaţi, ca 

" munca şi utilul pe: car 
„Special. Aceasta se e 
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zare forțare pentru a mări prin aceasta, capacilalea 
respiratoare a organelor respective, NI 

Există o artă de a respiră, şi, această artă o 'posedă 
„acei cari fac dese exerciţii. . * 

Obişnuirea cu emoţiile ce: sa produc în diferitele 
împrejurări ale răsboiului, înlătură în parte oboseala 
respiraţii.. . a ÎN E a 
"Antrenamentul este mijloc puternic de a înlătura obo- scala. - ” 
Anlrenamenlul este. de două feluri: a) Generul; b) „Special. Antrenamentul general constă în a pune cor- pul în condițiuni de. a execulă. orice mişcare impusă 

. de voinţă pentru a obţine dela el maxinium de lucru. La acest rezullaL+se ajunge mărind capacilalea res- 
isos din “organism şi mărind pulerea mușchiulară prin exerciţii fizice. 

* Orice on care 
susceptibil pentru antrenamentul special -(particular). Aşă oamenii de âmp, sportmeni, chiar” lucrătorii in- 

nui mai repede cu antrenamentele speciale răsboiului, decât oamenii de „birou (de aci nevoia de antrenare general 
-armă şi serviciu), 
„Antrenamenlul “special: constă în a obişnui mușchii şi "voinţa “cu mișcări speciale fiecărei profesiuni. Acest antrenament este abs 

mului de” lucru. | Ss Na 
De, alifel- observaţiunile: de. loale zilele ne duc la nevoia antrenamentului special. In adevăr: un agricul- tor, ori. ficrar, oricât “de antrenal ar fi pentru “muncă 

a puleă suportă greu- 

olut necesar pentru obţinerea maxi- N Snibieitat 

lăţile” unui marș. lung, precum 
Ina ] t. Nevoia de antrena- ment special stă în nevoia de 

desvoliat la duelişti decât bicepsul la : gimnasticii de lrapez şi bară fixă, 'Tol așă muşchii dela mâna [iera- S it acei ai picioarelor sol- dalului, cete... a - 
Este constatat că r 

aduce desvoltare 
de observat, că. 

epelarea deasă a: unui exerciţiu a mușchilor respectivi, însă mai esle unit oameni deși au aceeași mușchi € acei pe care-i au unii oameni “antrenați special, totuşi, cei dintâi nu “sunt. capabili de a produce 

se explică prin aceea că antrenamen- tul nu are numai avantajul desvoltării mușchilor, ci şi pe. acela că dispensează voința de a lucră şi a consumi energie la mișcările perfecţionăte prin antrenament, Aşă se explică -de ce un infanterist antrenat însă cu muşchii slabi ai picioarelor, 

posedă antrenamentul general, este mai. 

a- pregăti muşchii res- 
Așă tricepsul este mai: 

suportă greutăţile marşu- 

L
i
 

ă aolfiţerilor şi a gradaţilor de orice | 

le suporiă un soldat; 

e îl produce” cei cu antrenamentul *



  

lui, mai bine decât. un lucrător agricol cu mușchii pi- ” 
cioarelor destul. de tari, însă ne-ăntrenat. - ” 

Să se observe că un “abtrenainent: exagerat poate duce 
la. oboseală generală, „a surmenaj. Acest Simplom se 

“cunoaşte atunci când sa pierdut din greulalea corpului. 
Antrenamentul să tindă “a desființă grăsimile de prisos, 
dar greulalea pierdută dela ele să o ădauge la densi- 

- Matea” muşchilor. 
Aşă, se explică necesilatea cânlărirei soldaţilor în di- 

. „Terile perioade din! pregătirea da răsboiu. 

, 5 Buna dispoziţiune | 7 

suna dispoziţie este senin al. unei stări intelectuale bine. 
„Tânduită şi al unei stări: Îizice bine întreținută, 

Indispoziţia, melancolia, - amărăciunea, descurajarea, pesi- 
mismul, ele, sunt” semne -de nesănătale fizi că sau "proba 
lipsei “de vitalitate. sufletească. Ie “ , 

Când apar asemenea dispoziuni rele. “trebue să căutăm *-- 
ciuzele intruna din aceste două direcţiuni; şi, să ne silim a 
înlătură auzele, căci, : asemenea “dispoziţiuni rele aduc pa- 
gubă şi individului și 'socictăţei în care el trăeșie, .- 2 

Reaua dispoziţie—pesimismul' în general-—poale „deveni o 
boală socială care dacă. se generalizează devine eredilarii şi 
„atacă, vitalitatea rasei. N : i 

Educatorii militari sunt datori să “întreţie buna - dispoziţie 
„a elementelor aflate sub prdinele şi conducerea lor. _ 

Azi, când greutăţile vieţei sunt aşă de mari, fiecare din noi: 
căulăm oameni cu fruntea desereţitiă şi cu” surâsul pe buze” 

„cari să aducă. în jurul noslru un fel de lumină - sufletească 
capabilă dea ne mări energia în timpul lucrului și -a ne 
procură bucurie în timpul .repaosului. îi 

Acolo unde sunt oumeni posomorăţi, trişti, meloncolici; nu 
este nici spor la lucru, nici linişte îu timpul repaosului. 
Asemenea oameni trebuesc comparaţi cu soldaţii cari în loc . 
„de a primi cu entusiasm și bucurie răsboiul, ar începe a se: 
văilă de greutăţile frigului, ploilor, noroiielor, neajunsurile. 
hranei, ete, i , - 

Când năvălese” în sullelul nostru despoziţiuni rele, trebue. 
„Să le întăturăm aducând! în ajulor idei, și sentimente opuse. 
puternice, (vezi, stăpânirea ideilor și sentimentelor bune). 
Munca şi evitarea - singurătăţii suut de asemenea puiernice 

„mijloace pentru a înlătură dispoziţiunile .rele. Vrei să eviţi 
„melancolia şi să păstrezi sănălalea lrupească și sullelească?



  

zice d. Găvănescu, respectă această scurlă regulă: nu îngăduit 
“singurătatea şi lenea1). - . o ia 

Un om bine lămurit asupra scopului vieţei, cu'un plan de 
„+ lucru bine calculat şi cu mintea limpede nu se va lăsă bătut 
de împrejurările grele ale viejei, ci va luptă cu curaj pentru, 
n atingerea scopurilor ce şi-a propus, înlăturând. toate pedicile - 

“ce. i Ise opun. | E | - 
| Fiecare din: noi vom fi isbiţi de dureri în viaţă, vom aveă 

_ > „de întâmpinat greutăţi pentru realizarea idealurilor. noastre, 
„vom fi opriţi în cale de împrejurări neprevăzute, de dușmani, 

cc. dar a 'desperă din- aceste cauze, a ne opri în fața lor şi 
a ne văicări într'una de duşmani Sau alte piedici, ar însemnă 
să ne otrăvim singuri . viaţa şi -să ne -punem singuri piedici 
la calea pe care trebue să mergem. Ne otrăvirm viaţa fiindcă 
dacă ne 'gândim mereu Ja greutăţi şi dureri, împiedicăm pe de 
o parte buna digestie, buna respiraţie şi astfel viciem sângele 
cu acizi otrăvitori, cum este de exemplu bila din fiere, şi de 

„altă parte gândindu-ne mereu la suferințele noastre, ne su- „..„  gestionăm singuri şi suferim îndoit. .! a 
„» Ne punem piedici la calea ce trebue să urmăm fiindcă, pe 

de o parte, bolnăvim corpul și de altă -parte "devenim nesu- 
.. feriţi societăţei. Afară de aceasta prin reaua noastră dispo- 

zițiune contribuim la întinderea boalei sociale a pesimismului 
care, dacă se generalizează atinge stabilitatea rasei. 
“Trei pătrimi din. oamenii descurajaţi, săraci, mâhniţi, 

i "aruncă vina pe lume, pe duşmani, „P2 guvern, pe întocmi“ 
rile sociale, cte., în loc de a o aruncă pe ei însă-şi,. şi astfel. 

Să n pe lângă alte 'cauze "de descurajare se mai haște în ci „ura“ Bă Și „invidia“ două palimi ce nu pot trăi niciodată la un loc; en buna dispoziţie.. Trebue să. ne „silim a depăriă din su- 
fletul nostru aceste două patimi şi a le înlocui cu „iubirea“ 
pentru tot ce ne înconjoară, căci numai astfel vom puleă şî să depărtăm dela noi. dispoziţiile rele, A o : Când zicem „iubirea“ nu înţelegem, cum” înțeleg descura- 

IE “jaţii, să .se plângă în toate. ocaziile iar “lumea să-i iubească 
. “şi să le vie în ajutor, Ci înţelegem a iubi! lumea întratât. 

. .. încât să o păzim de.a-i mări suferinţa cu “suferinţele noastre. 
„.„ Durerile să.le ascundem în faţa .lumei şi să nu le arătăm 

decât acelora cari trebue ori cari voesc să ni le cunoască. 
"Către ceilalţi membrii ai 'societăţei avem datoria să ascun-. 
TD —— | 

. ” a. 7 
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dem durerile căci la rândul lor au alle dureri, pe. care noi 
mu îrcbue .să le mărim. De aceca, faţa: liniștită, fruntea ne- 

„ încrețilă, Surâsul, vorba veselă, curajul, buna dispoziţie în 
“general ne, face Plăcuţi şi necesari socielăţei. - 

In corpurile de trupă unde lipseşte buna dispoziţiune la 
“soldaţi sau ofiţeri, nu. se' poate spera la rezultate frumoase . 
„educative. 

Buna dispoziţiune nu se ordonă, ci se crează. Pentru a lua 
fiinţă, educatorii trebue să cunoască. legile desvoltării şi -for- 
mării sufletului omenesc. . i 

, 6., Opinia publică. _ 

Opinia publică are asupra activităţei noastre, , puterea ce o. 
are vântul asupra! pânzelor unei bărei. 

Precum barcagiul mar putea împinge barca pe întinsul 
apelor, fără. ajutorul vântului; lot aşă noi n'am putei! con- 
dinuă storțările fără ajutorul opiniei publice. 

„Nici o sloiţare—zice Tayot—nu poale fi susținiută “ 
vreme de luni și ani întregi fără această îmbărbătare 
"din parlea opinici publice. L-a Athena unanimitatea ad- 
miraţiune pentru „puterea fizică şi pentru genul literar 
a făcut să răsară, cu toală micimea teritoriului, Mă-. 
„nuchiul cel mai: bogat de allcţi, poeţi şi filozoti! ce a.“ 
putul vre-o dată produce o ţară. La Sparla, dorinţa de 
a fi lăudat de public produse o. rasă de o energie 

“exiraordinară“,. 

-Dar lăsând la o parte. exemplele anlice, m avem decât să 
privim viaţa de azi pentru a constată că, din copilărie până 
Ja bătrâneţe, sunten împinşi la acţiune prin puterea opiniei: 

Nu plângem, nu ne murdărim, nu cerem tot. ce. vederi 
„Îiindcă mama ori doica ne: spune că nu şade“ frumos și că va 
râde lumea de noi. - 
Muncim în şcoli peniru întâiel late ca să. fina bine văzuţi de. 

părinţi, rude, camarazi, ele., iar când prin întâietate nu pu-. 
lem satisface opinia acestora, “alunci- o bună parte dintre 
noi recurgem la alte: ocupaţiune ori alte mijloace numai și 
numai să avem şi noi o bună. opinie de partea noastră. Unii 

„ne apucăm de ștrengării ca să avem opinia ştrengarilor de 
parlea noastră, alții ne apucăm de jurnalistică ca să părem 
că suntem ceva, unii facem chefuri monstre şi ne lăudăm. că, 
bem mult ca Ti fim și noi la ceva mai bine ca alţii, unii



| _ , | E | . a 130 _ Ra - 
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apucăm călea linguşirii, a slugărniciei, a mijloacelor. oculle, 
elc., numai şi: numai “să “obţinem lrecerea clasei ori lillurile. 
de absoltire, cu -care să ne prezenlăm opiniei. | , 

De aci în colo, adică în luptă propriu zisă a vieţei, obser- 
0 văm mai clar, cum loată sforțurea ne este împinsă de opinie, 

cu deosebirea numai că: unii neavând în: vedere alle scopuri 
decât satisfacerea vieţei “materiale și a simţămintelor josnice 
ne, lăsăm împinși de o opinie de moment, o opinie de bâlciu, 
o opinie materializală, care satisface numai “nevoile fizio- 
logice şi procură. numai avanlaje Şi plăceri momenlane; pe pa „când alţii abatlem barca vieței din vântul opiniilor” de mal 

. ÎN sus, şi o lăsăm împinsă numai de. opinia care sacrifică inle- "vesele şi plăcerile momentului, pentru interese și plăceri ce se refer la persoana noastră spirituală “iar nu la carnea Și stomacul. persoanei noastre, i Sa i Aceasta din. urmă am numit-o opinie istorică, adică opinie: „care rămâne şi după ce persoană materială (corpul) va dis- - „Pare. Această opinie. crecază presligiu nouă, familii, ţărei şi | întregului neam, pe când “cealaltă ne apropie de viața animală și de aceea o numim opinie -animalică. “ Tinerii cari pierd- nopţile la masa verde, acei car mesc cu roluri: josnice- pe lângă cutare. ori culare, acei cari se înjosesc, linguşesc, *se târăse pentru a obţine ceva; loţi | aceștia sunt împinși de opinia animalică sau â instinctelor; pe când acei- cari întrebuinţează energia şi “inteligența pen- i ru a-şi îndeplini conștiincios datoriile, acei cari preler o 0 Daină modeslă, un lraiu sobru în marginile venitului și po- -ziţiei lor în locul luxului şi al traiului abondent oferil de e cutare ori culare în schimbul “vreunui rol josnic, şi, în fine, Na acei cari prin voința, caracterul şi inteligența lor voesce să " obţie cedace alţii obţin mai uşor prin mijloace josnice, toţi. i aceștia sunt împinși de opinia istorică, ” ” -. Incă din copilărie bar a vieţei ne: este împinsă prin ajutorul 
__ Opiniei, dar conducerea bărcâi ne o fac părinţii, pe când ca | _ oameni maturi barca vieţei este împinsă de opinie dar lrebue 

să! ne o conducem singuri şi dacă nu Şlim să o conducem, Vântul opiniei animalice ne va face să rătăcim calca. XNoinţa şi caracterul constituese cârm: 
vesc să-şi conducă barca după vântul opiniei istorica. „Mijlocul 'de a nu greşi calca din cauza opiniei animalice, „„.” este acela de a lăsă barea în voia opinici istorice. Această 

„opinie contribue la crearea persoatici noastre spirilualizate.. 

    

i se mulţu- 
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a pentru-cei care do- 

 



Ie 
. 

„la crearea persoanei morale, care țrăește atât, în. mintea celor. 
ce nu ne văd și nn nec cunosc cât şi în mintea generaţiilor: - 
ce vor urmă după moarte. De câte ori ne simţim. împinși de 
“vre-o opinie trebue să ne punem întrebarea aceasta :- faptele 

noastre suni în raport cu ceeace suntem în realitate, sau nu? 
_In-cazul afirmativ suntem în direcţia opiniei istorice, în _. 
cazul negativ suntem în direcţia opiniei de moment, adică ne 
„împinge rântul e me face să. lucrăm falş în scopul de a părea : 

ceeace nu suntem. In acest din urmă caz om înșelă opinia de. . - 
moment și poale: că vom lrage oarecare profite momenlaue, | 

dar, din toate aceste profile nu se adaogă nimic la crearea . 
persoanei noastre -spiritualizală, căci, „pe ogoarele opiniei 

„istorice nu. trăese oameni de: aceştia, - a _ 

- Deci, orice opinie care ne-ar împinge către. acţiuni ce în- - 
“rețin numai partea peritoare „cul material“ să o evităm şi 
să- ne lăsăm împinși numai: de opinii ce întreţin partea 

„durabilă, adică „cul 'spirilual“. (Vezi sancţiunile naturale)...” 

Praclicarea tuturor îndatoririlor morale şi sociale. descrise 

în această carte duc la crearea persoanei noastre spiritua-. 

lizală. DI DI ID a 

7. Cultul oamenilor mari!) 
i 

„In viața” socială lrecerea dela o formă -veche la o formă. 

nouă, se face prin influenţa ce-o'au oamenii mari asupra 
poporului. - Se Ic 

- - „Isloria aceea ce: omul a săvârşil pe lumea "aceasta, ; 
- este în fond: isloria oanicnilor mari... oamenii mari Și. - 

societatea sunt -două treimi într'o continue influențare .. . 
reciprocă. 'Toale lucrurile pe cari:le vedem. săvârşite 
pc lume, sunt, drept vorbind, întruparea gândurilor şi 
realizarea practică a oumenilor mari. In oamenii mari 
săsesc glas loate gândurile și lucrurile pe cari alţii nu + 
pol să le expuie, mintea lor clară și pătrunzătoare, dă: 

„viaţă gândului obscur al unei întregi epoci; el aduce la 
humină, formulate clar, aspiraţiile şi dorinţele confuze 
a generaţii întregi. Omul mare (eroul) croește druniu- 

„rile pe. care să pășească multă vreme -omenirea, dru-. 
muri cari plevin din ce în ce mai largi (Carlyley)“. : 

    

ty.Se poale celi pe largi în: „Puterea sufletească“ de Ră- 
"<lulescu-Motru: „Carlyle“. traducere de C. Antoniade. „Eroii“, 
„dle Carlyle, traducere de C. -Antoniade. „O .bine facere“, 
articol de A. Vlahuţă. „Universul“, Ianuarie, 1910. .„Idluca- 
ţia prin sine însuși“, de G. Aslan. „Educaţia voinţei“ de 
Payot. Tip. „Minerva“, Idem „Curs de Morală“. * 

a i



IS 

  

| Precum există oameni mari cari au lucrat pentru binele 
* * „omenirei şi pentru cari trebue să aibă cult, toată omenirea 

„7“ Nwlon, Galilei, Kant, cte.), tot așa există oameni mari cari 
Să au: lucrat pentru binele Mnui popor. Pentru aceștia din 

- urmă trebue să aibă cult; poporul respecliv. : . 
** Poporul care nu poartă cult pentru oamenii săi mari nu 

va pulea ridica sufletul său la înălțimi divine, nu va aveă | 
Caractere şi voințe morale. - A N 
„Sunt oameni mari ai popoarelor, cari prin energia și munca 
lor, nu au contribuit la adevăruri universale, mau descoperit * 

” nimic în ştiinţe, mau creat nimic în arte, dar au lucrat -în 
“alte: direcţiuni economice sau “morale pentru binele nea- 
mului lor. Ie E 

a Unii din aceştia au trăit ori trăesc poale retraşi în cine 
"ştie ce: colţ depărlat al ţării, cu toate aslea au fosl și sunt. 

oameni mari în ţara, în instituţia,. în cercul, sau colţişorul 
în care au fost ori sunt, căci au avul ori au o influenţă bine- - Tăcătoare” asupra semenilor cari au trăit sau trăesc la un - loc cu ci. In comparaţie cu semenii lor au fost ori supf 5 mai alenţi și mai stăruitori pentru nevoile materiale sau morale. simţite, în acel timp de ţară, de instituţie sau de cercul din care face parte, îndreptându-i mai ușor şi mai repede 
pe. calea nevoilor simţite dar. nepracticate cu pricepere şi cu iolos'de nici unul diri ceilalţi semeni. 

„ Zisei că: i-d făcul să îndinteze mai ușor şi mai repede pe 
. calea nevoilor simțite . dar  nepricepute de ci în acel limp: 

Da! societăţile au anume trepte 'de desvoltare şi în fiecare 
"din. aceste trepte, 'au anume nevoi, pe cari, după constată- rile de mai sus, le realizează prin anume oameni mari. - 

D: Nădulescu-Motru. zice," în - această privinţă: 
Fiecare societate dă numele de om mare acelui a cărei pentru unele popoare „originalitatea slăvilă se caută în _Sesluri corporale, în îmbrăcăminte, în deprinderea de . a munci; (la noi, aceasta din urmă pare că ar trebui) „Pentru alle popoare originalitatea : slăvitiă se -caută în „sis inventarea celor mai multe probleme şliinţifice şi plăs- A muiri artistice; între unele şi altele se înșiră apoi mare acela care.nu a adus cu sine o deosebire utilă în" sociclale:, . : a !s N Fiecare. societate dă numele de om mare acelui a cărei i aclivilate corespunde nevoilor sale bine simţile nu este ia mare acela care esle cu sine o deosibire utilă. în so- cietale“, 

Be 
_ „Oamenii nari de iaple“ pe cari d.- Rădulescu-Jolru îi



pn 153. 

“anal numește „Cameni de carucler“ sunt. acei prin cari socie- 

Aatea progresează,” fie în aplicaţiuni ştiinţifice, fie” în fapte 
imorale, fie în organizaţie socială, fie în orice ramură de 
„aciivitate socială. Faptele lor arată azi ceeace semenii lor vor! 
trebui să facă mâine. Numirea „Oameni de “caracier“ dată 

„de d. Rădulescu-Alotru la oamenii mari de fapte nu lrebue 
luată în înţelesul restrâns al caracterului moral, ci, întrun 

înţeles mult mai larg, căci, din punct de vedere moral, sunt 
„oameni. de caracter și acei cari execulă zi cu zi îndatoririle 
“morale şi profesionale ale cercului din care fac parte, fără 

„a-şi frământă însă mintea. şi -fără a-şi chinui sufletul casă. 

facă cevă mai nou, mai bun şi mai moral. 

Aceşti oameni odată convinşi de- valoarea utilitară a ideilor 
Ştiinţifice, estetice, sociale sau morale ale” oamenilor mari 

„4le idei pornesc lupta: pentru punerea în practică] a acelor. idei + 
:şi, nici o piedică nu-i oprește, nici o tentaţiune nu-i abate, . 

„mici o ameninţare nu-i. înspăimântă până ce nu văd reali- 
zându-se faplele mari, sau până nu mor luplând pentr u re ali- - 

„zarea lor, 

Studiul unor asemenca - „oameni nobili, fericiţi, -OMCNOşi, 

„cari au trăit viaţa. deschisă, . puternică, dosă ârşită ; studiul 

modului cum-au_ gândil ci, cum au dus. viaţa de loate zilele, 
„cum Său resemnat în faţa loviturilor înfricoşate ale soartei * 

-ori în faţa loviturilor veninoase ale duşmanilor ; toate acestea, 

- puse alături de progresele 'ce a realizat 'socictuica, patria ori. 
omenirea prin ci, au mare influență usupra voinţei: noaslre. 

Nimeni nu a devenit o personalitate. până nu a avut: îna- 
intea sa un model pe care şi-a impus să-l imiteze şi Să 

perfecţioneze. 
Michelet, marele istorie francez zice în scrierea „Tinerețea. - 

„mea“: , E , 

„leama pentru viilor, - dușmanii. inci personali, duş- 
mănii patriei- care erau la doi paşi (1811) frigul, lipsa 
de îoc, de mijloace şi chiar de hrană pe acea zi mă 

făceu să cred că lotul sa sfârșit cu minc... Dar, deo- 
dată isbii cu pumnul în - masă şi simţii o căldură şi 

bucurie. Cine-mi dădii acest bărbătesc avânt? Acei cu 

care trăiam în fiecare zi, adică autorii mei favoriţi pe 
care îi citeam și dela care mă inspir am. 

Stuart Mill zice că tatăl său obişnuiă a-i “pune în mână 

“cărţi care. reprezentau oamenii energici şi br: wi în lupla 

-cu sreutăţile mari. . 

sr



. omcnirei. 

o Mp | 

> August Comte avea atâta încredere în cultul oumenilor. mari. încât a dat ideia să se facă un calendar, trecându-se în fiecare zi numele și biografia câte unui bine făcător al 

Payot zice:...smeditaţiunea celor” nobili,. celor mai” curagioşi gânditori ai tuturor timpurilor. şi ţărilor ne desrobeşte._con- ştiinţa ; inteligenţa numai este prăbuşită de prejudecăţi, -cre- dinţe moștenite și temeri neîntemeiatec. 

. 

In istorie găsim mulig exemple de oameni -mari cari au imilat şi perfecționat” pe "alţi predecesori sau „contimporani ai lor. - . _ a E - Moltke: în diplomaţie şi în-arta militară nu a făcut altceva decât a imitat: şi perfecţionat ideile unor predecesori şi con- timporani ai săi. | a az a "Napoleon. ca model de energie a avul pe. generalii antichi- tăţei Cesar și Alezandru, iar ca model pentru studiul ştiinţei 
> 

- militare a avul pe” baronul da Teil şi pe -scriilorii Guibert, Feuqutres, DBourcet, Loyd, cele. | a „Dar afară de miile: de. exeniple istorice, putem observă chiar în viaţa: de toale zilele” ce influenţă frumoasă și bine- . Tăcăloare a lăsat asupra elevilor, maeștrii lor. Aproape în fiecare zi auzim spunându-se de cutare. sau culare că este un „demn cler al culărui sau culărui om mare. - Dar cultul oamenilor mari se practică la noi ? Putem spune: Nu. a | ! _ Entusiasmul lineretului pentru omenii mari â scăzut, mai. - ales de când sa scos din programele şcoalelor, cuitura. clasică reducându-se totul la formule. de economi2 polilică și la învăţăminte pozitive malerialiste. | "Curentul materialist a pătruns în întreaga noastră socielale, - nu atât prin convingere științifică cât Prin aceea că, fiind | -Tău înţeles, a părul şi -pare -multg a, că prin el justifică imo-. ralităţile și căpătuelile la care se dedau. Teoria „dupia Peniru: etistență“ care nu este allceva decât: o huină-a minciunii pusă pe adevărul de altă dată „lupte pentru viață“ a perverlil şi perverleşte mereu simţul moral al societăţii. | a Sa „Incei, încet, teoriile, luptei pentru existență ne-a dedat la „cultul persoanelor infhienie, la cultul persoanelor. mari prin poziţia lor materială, iar nu prin Taplele lor mari. . * „Copiii noştri nu aud Şi nu văd nici în familie, nici în şcoale, nici în socielale, vorbindu-se cinstit despre oamenii



mari ai neamului sau serbându-se cu căldură memoria lor ș 
ei văd însă prea mărindu-se cutare sau cutare om influent, 

cuturae sau cutare bogălaş, elc. - 

la moariea lui Ilasdeu și a altora de felul” lui abia au 
asistat câţiva literați şi prieteni, pe când la moartea. culărui. 
om al zilei asistă lume venilă din toate colțurile or: işelor şi - 
țării. 

Este drepL însă, „că „de câţiva ani încoa, bale un vânt: 
" priitor cultului pentru oamenii mari ai! “ neamului. Aşi se 

explică serbările pentru coniemorarea : lui Ştefan-cel-Mare,. 
Cuza, Şaguna şi Eminescu precum şi manifestaţiile de sinceră 
simpatie pentru -Maiorescu precum şi grandioasa rugă făcută 

la București, pentru sufletul marelui filo român” Karl Lueger.. . 
Să vedem acum, în instituţia noastră militară—şcoala de 

"educaţiune a maţiuni—ce am făcut şi ce facem pentru culțul 

oamenilor mari? . « - 
Pentru educaţiuriea soldaţilor şi alât cât permit programele: 

pregălirei de răsboiu (dela care nu trebue să ne abatem) am 

pulea zice că sa făcut ceva, -ori mai bine zis, se face cevă 

în timpul de faţă, şi sperămisă se facă chiar, mai mult... 

Așa de exemplu: afară de sărbătorile naţionăle cu'a căror” 
ocaziune: se vorbeşte seldaţilor de eroii respectivi şi “de îm- 

portanța, istorică a zilei, dându- li-se şi-exeniple de cult, prin. 

ceremoniile militare. făcute cu acele ocaziuni, afară. de cultul: 

pentru dinastie care se face în toate ocaziunile ; -se mai ţin 

„soldaţilor “conferințe de istoria neamului atrăgându-li-le a- 

„lenţia nu atât” asupra naraţiunei istorice a timpurilor că. 

asupra faptelor oamenilor mari ai ţărei, li se arată — când 

vin ocaziunile—muzeele şi . localităţile istorice, “se afișează 

prin cazărmi tablourile” şi tfotogratiile „eroilor şi oamenilor! 

mari ai ţărei, în fine, se profilă de toate ocaţiunile pentru a 

înrădăcină în sufletele soldaţilor iubirea pentru eroii şi oa- 

menii mari ai ţărei. In fine sc practic ă cultul peniru apostolii 

relegiunei „creştine. i 
„Dacă. însă pentru cducaţiunea soldaţilor se face şi sa va 

mai face cevă în acest sens, pentru cdueaţiunea intelectuală 

„Si morală a celor chemaţi să cduceze pe soldaţi nu se face 

nimic. 
Cultul şi cunoştinţa vieţei şi aelivităţei oamenilor - niari 

are un rol imporianl nu numai asupra educaţiunei voinţei și 

caracterului nostru dar încă şi asupra lărgirei cunoștințelor. 

 noaslre generale şi profesionale. . Car icra ofițerului fiind apro- .



  

«le care spuneam că avem ncvoe a citi peniru „Curent cu cultura nouă, Rin- spus că este 
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pială de apostolat nu se va puteă duce la adevărata ei menire dacă ofițerul nu va cunoaşte. viața şi gândul apostolilor, ce l-au precedat. : | - In programele şcoalelor noastre nu există nici un curs prin care să putem face cunoștință cu oamenii mari ai, ar- malei în general şi ai akmatei noastre în special 1),.- 
In Germania sa înţeles de mult acest lucru Şi aşa se explică cun găsim acolo o întreagă literatură asupra oameiiilor mai ai armalei germane, - Ia Ă Da -.. In prefața unei cărți de acest fel, iată ce am găsil: 

„ăclivilalea cducalorilor renumiți ai armatei pentru a formă întradevăr productivă generaţia de azi, este scopul acestei colecţii. Ea pleacă dela convingerea că succesul armatei depinde de cducațiunea technică în prima linie a conducătorilor inferiori ai rupe "şi de _ actorii intelectuali şi: morali cari. nu se Yormează decât. prin personalităţile ce stau în capul armatei. In. colecția de fați—scrisă scurt şi popular-—voim să descriem pe o- bază științifică. în 1 fiecare detaliu, trăsurile caracte-: „Tistice ale temperamentului şi activităţii oamenilor în- - = semnaţi ai armalsi, aşă cum este.ncvoe' pentru desvolla- - Tea şi educaţia armatei. Descrierea biografiei “persona- __lităţilor cari doreşte şi recunoaște iimpul lor istoric, x N ne ajută să învăţăm şi să” aspirăm prin ci, uri succes), 
N De. sigur, că sunl încă mulle asemenea “scrieri în limbă „Sermană. Am văzul chiar la -un'.alt camarad o scriere. înti- tulată: „Puterea personalităţii“ în care se arată rolul oame- nilor mari ai armatei şi se demonstrează în ce constă pu- lerea lor asupra semenilor lor și intluenţa lor! asupra bunului aners' al instituţiei, Sau asupra victoriilor câștigate în răsboaic: „Noi, nu avem până în prezent asemenea lucrări, * a E | - E Sa: 1) In 1907 am scris în N. M. un articol intitulat în fasa noului cureni de cullură“ şi pe lângă alle. cunoștințe 

a-ne pune in 
hevoc şi «le „o istorie a literaturei științei militare“, înjghebată cu biogratii, sumare „lare şi exem 

"cu evoluţia acestei Științe și cu. actuala unit fără a mai fi nevoe.de prea multă istorie mi răsboaielor, - ăi 

ate de doctrină, 

1) Cărţile apărule în acest scop sunt următoarele: 1) Der  Srosse . hurfărst; 2) Kânig Friedrich : Wilhelm: T und. Farst Leopold von Anhalt Dessau; 3) l6nig Friedrich der Grosse; 1) York; 5) Scharnhorst; 6). Gneisenau ; 7) Rlausewilz ; -5) Boycen; 9) Prinz Friedrich Karl von - Preusscn ; 10 şi 11): Maiser Wilhelm der &rosse und Roon; 12) Moltke... 

lrmala. 

ple parţiale din răsboe, spre a me pune în curent | 

litară narativă,a -



Negreşit că a “fost greu . să pornim deodată cu lot ceeace 
trebuia -pentru înălțarea culturii. noastre intelectuale: şi mo-. 

„Tale, dar, de aci înainte, “întârzierea nu av? mai fi iertală. 

mai ales că numărul. camarazilor cari pot să înzestreze lite- 
“ralura cu asemenea lucrări s'a mărit şi se măreşte mereu. 

Este un câmp nou de lucru pentru camarazii cari doresc _ 
- să fie folositori instituţiei pentru lucrările lor şi cari au do- 
rința de a se. ilustră prin scrieri cu adevărat necesare, cul- 

scrieri muncile, gândite, cercetate, . comenlate şi : sprijinite 

pe cunoștințe solide; iar nu-—cum pare a fi tendinţa actuală 
și cum am spus—de a se ilustră prin scrieri superficiale, 
„multe la număr dar cari—vorba unui camarad—n au nici o- 

vină că au -apărul.. : - - . 

Biografia oamenilor mari ai armatei noastre, legată de: 

istoricul ci, pusă în legătură cu "ideile şi faptele analoage - 
din armatele dela care, sau . inspirat aceşti oameni mari, 
precum şi cu starea mentalităţii: şi situaţiunii țării şi armatei 
noasire în acele timpuri, desigur 'că ne-ar face să cunoaștem. 

mai repede, mai uşor: şi în. mod mai plăcut evoluţia ma- 
terială, morală şi intelectuală a instituţiunii noastre mililare,. 

ne-ar face să cunoaştem în mod mai sigur multe din prin- 

cipiile ştiinţei şi doctrinei militare... .. a 
Greutățile 'de ordin material şi moral prin cari au trecut ” 

oamenii mari ai: instituţiei. noaslre, invidiile ce au stârnil,. 

rutina ce au avut de învins, timpul ce a trecut dela apariţiu- 

nea ideilor susținute de'ei până la adoptarea acelor idei de 
către majoritate sau de către cei chemaţi a le aplică, precum 

și timpul petrecut dela această fază până Ja trecerea în fapt 

a acestor idei, toate acestea studiate şi arătate cu compe- 

linţă, vor contribui. mult .la mărirea culturii noastre generale, 

Și vor contribui :mai mult, foarte mult chiar, la înăjțarea . 
„ noastră morali prin „cultul pentru oameni mari ai neamului” 

şi ai inslituţiunii militare“. i ” 

iii Ă 8rTimpul. a 

Timpul este, în , educațiune, factorul“ cel mai puteriiic. „Ceea. 

„te nu putem obţine deodată, prin metodele cducalive, Ob 

ținem. prin “ajutorul timpului.“ 
Nici o noţiune nu se poate imprimă în memorie dintro. 

dată ci numai prin repetire; nici un act voit nu poale îrece 

la deprindere (act reflex) decât. prin repelire ; un sentiment.”
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Să rău nu-l voni putcă, înlătură decâi prin repeţite alacuri dala 0 <onlra lui, în fine, nici o. idee bună, nici o deprindere” bună și nici un-fel de periecţionare a funcțiunilor psiho-fizice nu ii se. poale face fără dese repeţiri şi. exerciţii. Ori, când zicem repeţire înțelegem imediat noțiunea de limp, căci, nu se - poale. repeţi nimic decât în: timp. , ii - Orice patimă, orice” deprindere rea şi orice noţiune rea, "lasă în crecrul nosltru o urmă, înloemai cum o lovitură de o -Dăţ lasă o 'vânălae pe corp, şi, nu. pulem Şterge această, e armă din “creer prin nici o altă putere decât prin timp. ji „= Pulerea noastră stă numai în aceeâ de-a nu mai da. atenţie ideilor, patimilor și deprinderilor rele, dar: Şlergerea urnmci ". lăsată „de, acestea nu o putem .face fără ajutorul timpului. e Ideile cari ne preocupă şi cari, la început; au urme slabe : :Şi obscure: în mintea noast ră, sapă prin repelire și cu limpul 0 adânci urme, devenind pulernice motoare de aclivitate per= ". Sonală. Opera limpului “pentru înerustarea ideilor în mintea noastră se poale usemănă cu opera picăturei . de apă - care -ajulală de timp: își croeşte canal prin stânca de piatră. Afară de rolul _asup ra funcţiunilor noastre psihice, timpul î măi are şi 'un rol: economic, exprimat de englezi “prin - maxima timpul este banii. : e - 

  

A - “Toate tratatele . de- educaţiune și -tratate de economie poli- E tică dau învățături Şi - norme pentru economisirea. și între- - buinţarea cu folos: a: timpului. . Tendinţa în toate aceste tratale nu este de a întrebuinţă- » pentru lucru mai mult timp “decât permit puterile psiho- " fizice ale omului, ci, este aceca, de a întrebuință cu price-. i Pere și inlensiv orele reglementate: pentru lucru. | ă - Mijloacele: mai principale pentru .a' ccoriomisi limpul şi a - întrebuinţă cu folos orele -de 'lucni sunţ următoarele: a 4) Intre încetarea odihnei. şi începerea muncei să nu pier-. i „demn nici un minut, | o ? Dă Timpul pierdut în pat după ce nc:am. deșteptaţ, timpul | pierdut cu tualela după ce ne-am "sculat, timpul pierdut în > discuţii şi palavre după ce ne-am așezat „la lucru, timpul pierdut: cu căutarea obiecielor, când nu le punem la locul „lor Şi cu aranjarea obiectelor, când nu suntem obișnuiți a le avea. întotdeauna aranjate; dacă sar adună la un loc între -ctalca de 18—50 ani ne-ar da cel puţin 3 sau 4 ani pierduţi . în “zadar: _Î | Ă | Ială ce spune” despre Darvin, fiul 'său:



N 
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” „0 parlicularilate -a caracterului său eră respectul 
:peniru limp. Nu uită niciodală ce lucru preţios este. 
vrenica.... economiseca şi minutele... niciodală nu perdea | 
minutele ce i-ar fi rămas liberet) închipuindu-şi că 

- peniru aceste câteva minute nu irebue să se mai apuce 
de lucru 2). i a o 

Se zice că un oarecare autor a prezenlat nevestei sale o 
“carte scrisă în iminutele și sferturile Ko gcâs pe care le perdeu 
"când dejunul nu eră gata. | a n 

b) Nu irebue începute: mai multe lucruri de odată. Nici 
Jucrălorul intelectual nici cel manual nu poate duce la bun 
sfârşit lucrările, dacă le începe deodată. ” Ă - 

- Imerălorul inteleclual nu poate îndreptă în acelaş timp: 
alenţia în două direcţiuni şi prin urmare nu va pulea-apro- . 
îundă . bine chestiunile. dacă atenţia nu lucrează complect 

într'o singură direcțiune. +  :: i, 
Lucrătorul manual -nu poale execută lucrarea cu îndemă- 

nare şi repede dacă nu o praclicează fără întrerupere. Divi-. 
ziunea muncei, principiul din economia politică, are scopul. 

„ale a [face ca omul prin deprinderi asupra unui singur fel de- 

ocupaţie să se perfecţioneze şi să producă în acelaşi (imp, | 
mai mult decât altul. nedeprins cu acea lucrare. In tratalele 

de morală sunt mii de exemple în aceaslă-privinţă: Ială unul: 
7 - - , 

„la o fabrică un ştrengar de 15 ani ducea. . lucrăto- 
rilor apă pentră băut: Mai. erau şi alţii care duceau apis 
însă el făceă aşă de lesne această slujbă, apa lui cră 

aşă de proaspătă; vasul în care ducea apă aşă de cural, 
„el eră aşă de modest, că lucrătorii îl Dăgară de seamă _” - 

şi prin laudele ce ci îi aduceau ajunsese băial în birou. 
-Aci fu tot aşă de. sârguilor şi azi este .președinlele so- 
cietăţei „Carnegie“ înr îrunteu a 60-de mii de lucrători. - 
Deci: un singur. lucru dcodali dai bine; iulă taina is-: 
bândei, : ae , LL 

> “C0 Nu lăsă nici O lucrare de azi pe. mâine, căci împreju- 
zările şi: evenimentele se succed aşă de repede încât nu pu. . 

tem avea siguranţă că mâine vom dispune de timpul pe cure: 

comptăm azi, . E ” RR 
Cine este hotărât să-şi: educeze voința şi să-şi înfrângă. 

lenea nu trebue să. lase „nici treaba dini”un minut în alt 

- Minut, căci aceasta ne va îndemnă să lăsăm. . treaba dintr un 

ceas la “alt ceas şi, încet încet ne sapă lenea fără să băgă 

„ 2) Proverbul zice: cine cală timp, pierde Limp; - 
*) Reprodusă din „Educația voinței de Payol“. 

! 
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de seamă, până lăsăm treaba de: azi pe: mâine, din săptă- 
mâna asta în cea viitoare, din vară în iarnă și tot.așă până: ne pomenim legaţi de mâini .şi de. picioare - de către liră- nica lene. , Ma 

d) Dacă ne-am hotărât a scrie o carte penru care consul- tăm 5—Gautori, trebue ca imediat ce citim chestiunile. care 'ne- privesc să le scoatem din cărţile respective şi să le clasăm: 
“într'un carnel pentru a nu răsfoi, din nou, acele cărţi, când vom începe lucrarea noastră. | 

c) Când mergem în cutare. direcţie -sau” la cutare afarece 

= 

„trebue să ne gândim a luă toate obiectele sau datele de care 
„avem nevoc, pentru a nu fi siliţi să amânăm afacerile, ori să . “pierdem limpul întorcându-ne a doua oară, sau să cheltuiu 

x
 bani trimeţând „pe alţii să ne aducă obiectele și datele ne- cesare. . . " + - , . , „De. aceea, este Line ori de câte ori plecăm la vre-o aiacere să ne “punem întrebările: de ce merg acolo? ce -voesc să jac? ce-mi trebue pentru aceaslă afacere? ce mai pot face - în acest drum? am luat sau n'am luat tot ce-mi irebue? iar la întoarcere să ne punem întrebările: am terminat tot: ce am voil?.am uitat. ceva nefăcut ori neluat, cum -irebue să. 

Pprocedăm altă dală peniru a termină mai. repede şi mai bine afacerile de asemenea natură? 
- - DD Să nu cădem în greşeala de-a luă din timpul necesar re- creaţiei, odihnei sau somnului căci, prin aceasta, nu econo- misim timpul ci pierdem timpul.



- 
CAPITOLUL, VIII. 

i 

„ 1—Ce sunt virtuțile. Cari sunt virtuțile principale sunt: Cu- - - 
Tajul, Cumpilare, Prudenţa, Răbdarea. : ” A 

„1. Virtuţile nu se nasc odată cu noi decât ca nişte înclina- 

țiuni, ce pot dispare sau ce pot să se transforme în apucături 

periculoase, dacă nu intervine educaţiunea pentru a le des- 

voliă şi îndrumă. Numai prin exerciţiu și prin cducaţiune 

pulem obține virtuțile. Ele pot aveă “diferite: numiri după 

grupa de aclivităţi morale. din care fac parte. La: capitolul | 

„Slăpânirca deprinderilor. bune“ am arătat mai loale vir- 

tuţile ce trebuese desvoltate prin educaţiunea militară. Insă. 

"cea mai mare parte din -acesie aclivităţi şi deprinderi morale 

se reazimă pe patru virtuţi individuale mai de scamă, şi 

anume: Curajul, cumpălarea, prudența și răbdarea. | ” 

Curajul. S'ar putea defini astfel: puterea de a nu ne teme 

nici dc durerile ivite nici- de cele ce se pot ivi, se numeşte 

curaj. Cum unele din aceste dureri pot veni pe cale fizică 

şi altele pe'cale sufletească, lot aşă putem împărți curajul 

în: Curaj fizic şi Curaj suflelese (moral). | 

Curajul fizic a fost 'şi este necesar în lupta omului 

„natura, luptă ce cere răbdare, durere, şi sacrificiu din partea - . 

omului. In timpurile cele mai depăriale, adicii în acelea când - 

omul 'se isbea cu omul pentru existenţă, - atunci, curajul fizic 

eră necesar şi pentru această luptă. Astăzi însă lupta penlru 

existență, s'a redus la- lupta “sufletească şi intelectuală. care: - 

cere mai mult curaj sufletesc decât curaj fizic- Astăzi ata- 

curile sunt de ordin moral, conlra credințelor, contra idealu- 

rilor, contra: concepţiilor sociale, - economice, etc.. şi, prin 

” ia ; 1 

Cut 

”r
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| urmare, necesilalea curajului fizic rămâne numai în luplă cu 

a - natura; iar pentru celelalte feluri de luple se cere curajul 
SR sufletesc. Adi militarii trebue să desvollăm în mod armonic. 
| ambele feluri. de curaj. In adevăr: în timp de pace avem 

dese ocaziuni. de-a luplă cu nalura; iar în limp de răsboiu 
se alaugă la lupla' cu natura şi lupla fizică dinire noi și 
vrăjmaşul nostru, şi deci, penru aceste lupte este nevoe 'de 
curajul fizic. Curajul sufletesc ne este de o polrivă de necesar 

- fiindcă a'acurile morăle cilate inai sus vin şi contra nousiră 
şi contra armatei. Da încă curajul moral la militari trebue. 

„să întrează pe acela al membriloi celorlalte înstituțiuni, pen- 
iru a sprijini curajul fizic prin. cel moral. Curajul fizic îl. 
obținem -prin o-educa'iune. fizică raţională și prin exercițiile 
praclice ale pregătirii de răsboiu; iar, curajul sufletesc î-l 
obținem prin o sericâsti instrucțiune şi educaţiune morală. 

«Să căulăm a formă la fiecare din noi puterea de a rezistă la 
: _- da durerile sufleteşti de. orice natură, în lupta pentru afir- 
Di marea personalităţii și a idealelor morale. In psihologia po- 
îi - porului nostru se. constată lipsa de curaj moral când nu 

" lucrăm -în srupă sau în masă. Gândirea şi pulerea noastră 
este gândirea şi simţirea grupei sau a massei din care facem 
parte. Acest defect trebue înlăturat prin o cducaţiune puter- 
nică a curajului moral. A. se celi în această privinţă: „Su- 
felul ncamului nostru“ de Rădulescu-)Molru 1), profesor uni- 
versilar. o . - 

De altfel, educaţiunea în armată este îndreptată în: sensul 
desvoltărei curajului moral individual, lotuşi, o pedică pu- 

* ternică -se punc: acestei virtuţi prin lipsa “de. cunoştinţe pe- 
dagogice a multora din cei chemaţi să desvolte aceasiă forță 
“sullelească, şi prin lipsa de grade inferioare capabile de a 
supliui pe ofiţeri în timpul lipsei-lor din cazarmă, 

  

| „Să se vorbească soldaţilor cât măi des despre această 7 aa virtute dându-se exemple din - istoria neamului, din progresului social, economic, cultural, ctc.. Să sc caule | exemple din viaţa. militară. Să se procure cărţi de cetit i cu exemple de:virtuţi morale. _ . „Să se laude şi să “se aducă: la „cunoştinţa soldaţilor . aptele de curaj moral şi fizie întâmplate în armată. _ N Să se desvolie încrederea indivizilor în ei însă-şi în IC şei şi în camarazi, căutând a nu descurajă pe acei cari - au „dorința de a se manifestă, dar nu obțin deodată 

  

o , 1) „Biblioteca Lumen“ No. 43. Da Aa :
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ș rezultate bune.” Să nu se pedepsească niciodată faptele 
mărturisile şi cari nu se repet preu des de călre ace- 
laşi individ. Să se ceară cliiar dela indivizi a-şi judecă 

și mărturisi fapta greșită, urmărind apoi dacă-el insă-şi 
aulă îndreptarea. Una din cauzele lipsei de curaj mv- 

ral, este frica, şi.de aceea, să nu căulăm a înfricoşă 

pe, elevii noştrii prin . măsuri: aspre, prin  mustrări, 
„prin enervări, ete, In locul fricei.să obţinem dela ei 

respect pentru noi şi pentru ei însă-și, ambiţiune de a 

se afirmă şi desvoltă, mărturisind ci însă-şi cum _ a 

corectat azi cceace a greşit ceri. - 
- Pretenţiunile. prea mari şi în disproporţie -cu timpul 

4 

și puterile disponibile, sunt cauze cari. oprese desvol-  - 

larea curajului moral la: subalterni. Ei. sunt siliți a re- 

- curge adesea la minciuni pentru a NU sc CXpulie lu 

_pedepse dacă mau putut execută complect ceeace li sa 

prelins. Abuzul de autorilate şi iipsa de tact în judeca- 

rea greşelelor, de asemenca,' omoară simţul curajului 

moral la subalterni“. 

Exlremităţile la care poate ajunge un curaj fizic sau su- . 

fletesc ncechilibrat sunt: femeritătea și poltroneria. “Pemerari - 

sunt toţi acei cari înfruntă durerea fără a cumpăni efectele 

dezastroase ce: vor urma .penlru ci şi pentru societate, din 

aceasiă înfruntare.. EX. temerari sant militarii cari se vor 

duce deadreplul în focurile dușmanului fără a ține seamă 

de scopul luptei, de rezultatele. ce ar. decurge "prin pierde: 

rea sau exterminarea lor, fără .a întrebuința focul, manevra 

şi terenul, ele Poltroni sunt. acei cari fug din faţa dușmanului 

de teama durerilor, fără a ţine seamă. de pagubele morale 

și materiale ce decurg de aci, pentru, armată şi pentru țară. 

Când voinţa funcţionează în mod rațional, rând înce reue- 

ţiuni potrivite cu natura lucrurilor, când omul -aută să cvile 

ceace e în mod natural neinvincibil şi când înfrânge cecace 

se poale înfrânge, atunci voinţa exercită virtutea numită 

„curaj“. Curajul ce. deci considerat. ca mijlociu între, două 

atitudini neraţionale, faţă cu pericolul, îaţă cu durerea, Îuţă 

cu posibilul. e 

„A fi temerar ori polt e u 3 potrivi 

-  neraţional şi defecluos. l-a mijloc stă cu rajul, reaci A 

- mea inteligentă faţă -cu natura, raportul proporții 

dintre forțele individuale şi forţa împrejurărilor. € . 

Găvănescu)“. .. - _ 

Curajul pornit din o educaţie solidă, nu Lrehie „con 

fundat cu curajul pornit din uric său patimă şi ne 

socotinţă. . . .. . IER N 

în om la furic izbește cu cuțitul pe alţi doi sau irei 

ron esle prin urmare deopolrivă .
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“mai voinici .ca el, altul cu patima hoţiei are curajul să treacă noaptea: prin fel şi î0l de primejdii, altul răzbunător înfruntă cu. curaj 'diferițe "piedici până sa ajungă a-şi satisface răsbunarea ; dar toţi aceștia sunt lași şi tricoşi în faţa judecăței, în faţa opiniei sau câud esie vorba de alte fapte de curaj unde nu intră furie, Palimă sau nesocotinţă, ci, întră- numai idei sau. senti- mente nobile. - “ a Omul educat. este curagios în orice “împrejurare a. vieței, şi simie frica“ numai când e vorba de îfaple rele sau imorale. - : o Omul educat nu are frică de nici o piedică ce i se pune în cale la realizarea planului de lucru co și-a pro- pus și nu se dă înapoi dela Iaple mari și croice când va îi vorba de interese nobile sociale. 
Turenne, în una din bătăliile sale, a exprimat 'par- feci deosebire între curajul fricoşilor sau pătimașilor și între. curajul omului educat, prin cuvinlele urmă- toare, adresate lui însăși: „tremurați cușcă de oase dar eu lol vă voiu duce a:olo unde dalcr.a cere“. o. - In răsboiu . ca şi în viața de toate zilele, aven Nez voic de acest din urmă curaj. care. se obține numat prin voinţă Şi educaţie. 5 „Când frica “începe să ne coprindă din cauza unei împrejurări grele prezentă, trebue să-i opunem, - priit ratiune, idei și. sentimente puternice care: să depărteze “irica. Pentru ca să fim curagioşi noi înşine, sau pentru. a face pe alţii curâgioşi trebue să ținem seamă! de ui  măloarele patru. condițiuni: : . * i 4) Curajul va fi alât mai mare cu cât vom iubi mai mult. ocapaţiile cu care me” îndeletnicim.. De exemplu :. „url. copil care voeşte” cu” toată dragosiza -să fie lemnar, linichiziu, mecanic, ete., va răbdă cu curaj greutăţile. uceniciei, căci pe el nu-l preocupă greutăţile prezeniu: "lui sau acelea ce va mai întâmpină, ci, îl preocupă, nu- mai plăcerile pentru viitorul meseriei pe care vocşie să: o înveţe“, i - | i Ie Noi, educatorii militari, trebue să avem mereu în. grijă acest c'emeni al curajului şi să întrebuinţăm toată puterea inteligenţei și toată căldura inimei noastre: pentru a “face ca ficeare soldat să iubească cu adevărat: arma şi armata. ! i | , - Acolo unde n'am obținut iubirea soldatului pentru. armă şi armată mam îăcul nici jumătate - din 'eceace lrebue pentru” preparaţia de răsboiu. Sa - b) Curajul este cu atât mai mare cu cât cunoaștem. - "mai. bine profesia. N . DE Aaa Vânătorul cu experiență nu tremură când vede. ursul sau .porcul mistreţ, tinichigiul  dibaciu nu se teme de- înălţimea turielor, sludentul silitor nu se teme de greu- “tutea problemelor, soldatul stăpân pe armă şi con- ” Ştient de rolul său nu se va lee în fața adversarului. Sunt ingnoranţi cari au curaj la. început” pentru orice 

a -
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întreprindere dar, încet încet, pierd curajul din cauza 
neprevăzutului, din contră, peniru oamenii care cunosc . 
bine profesia, neprevăzulul nu este o piedică ci un 
mijloc de aţâţare la lucru. De exemplu: „nişte soldaţi. 
șlab instruiți nu vor avea curaj a intră a doua oară 
în luptă, după prima înfrângere; pe când cei instruiți 
vor fi nerăbdători până să încerce a doua, a treia şi. 
a patra oară atacul pentru a obţine. isbânda și a-şi ex- 

„Plică cauza nereușitei de care ci nu se îndoesc nici- * 
odată. E o - 

c) Curajul devine fără margini când avem încredere 
în tovarășii cu care lucrăm -sau în șefii care ne con- 
duc. De aci trebue să înţelegem.de câtă importanță 
«sie încrederea. trupei în şefi. , i 

Nu numai în armaţă dar şi în viaţa de toate zilele 
simţim mai mult curaj când suntem înconjuraţi.de per- 
soane sau tovarăşi în care avem încredere. De aceea: 
trebue ca, în orice împrejurare să căutăm contactul 
cu persoane hotărâte şi bine îndrumalte în direcţia ce 
ne preocupă. - , i _ 

__ Contactul cu oameni nchotărâţi, nestatornici, șovăi- 
tori, etc., este una din cauzele de descurajare. a celor 
mai mulţi tineri. m . a 

"-d ) Curajul este cu atât mai mare cu cât suntem 
mai convinşi de valoarea faptelor şi ideilor: ce susţinem. 
Pe un om convins de valoarea faptelor şi ideilor sale . - 
nu-l poale descurajă nimeni; cl îndură -cu curaj orice 
greutăţi ar" întâmpină în viaţă. Isus. a fost răstignit pe 
cruce, Socrate a fost condamnat să bea cucută Galileu 
condamnat. să-şi pue lacăte la gură, Spinoza blestemat, 
August “Comte scos 'din. slujbă, totuşi aceştia nu sau - 
descurajat când] a fost vorba să-şi susție faptele şi ideile. 

* Azi, din fericire, prigonirile nu sunt aşă “de mari, 
totuşi ele se.petrec: pe o scară mai mică în cercul în 
care irăim. De aceea suntem datori ca, oricât ar îi de 
“dureroase 'prigonirile,. persecuțiile, răutatea dușmanilor, 
disprețul. geloşilor, lipsa de mijloace, elc., noi să sus- 
ținem cu tărie ideile şi faptele, dacă avem convingerea 

că ele pot contribui la perfecțiunea și fericirea generală 
a socictăței din care facem parte. (Vezi datoriile me- 
ritorii). - e , A NE _ 

In categoria curajului intră şi facultatea ce trebue 
să aibă omul de a şti să renunţe, şi să se rescimneze: 
să renunţe la lucrurile ce-i -sunt neaccesibile sau ac- 
cesibile prin-prea multe jeriie şi să se resemneze faţă 
cu durerile şi -nevoile inevitabile ce decurg din N 
tura. lucrurilor, din situaţia pământenească a omu ui 

Omul e dator să-și mărginească trebuinţele, să com altă 

dorințele şi' pofiele, care, cu cât se satisfac mai mult, 
cu atât devin -mai' puternice, subjugă voinţa şi ipose 

Aibertatea. “In 'aceasiă privinţă nu „ştiu ce om ce ebru _ 

trecând priniwun oraș mare ȘI văzând atâtea lucruri 

prin vitrine a zis: „o mulţime de. lucruri sun i“ pe 4 

care nu-mi lrebuesc mie“. (Vezi „Cumpălarea“).
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LR o . NY i E „_D. general Jlerjeu mai dă următoarele puncle * relative, 
“la curaj: o , e : - 

Curajul este un element puleruic al disciplinei, căci .. fără de el mililarul. cel mai instruit ȘI. înzestrat cu senti- menle oslăseşti: se. va găsi adesea în neputinţă de a execulă un ordin dacă va fi împiedicat de nervii tră- IE dători;. şi sub stăpânirea acelora, voinja-i va fi nimi- cilă de. lipsa de curaj și va săvârşi acele -de indisz. ciplină, 
-„ Apoi d. general dă urmăloarea definiţie p2> care o: „împrumulă din lucrarea căpitanului Paul Simon: „Cu- - jul este un compus foarte complez ale cărui elemente [rencipa'e sunt: obiceiul. te a fâudi, de a voi şi a lucră in'obosca'ă, în suferință, în pericol. obiceiul de a vedeă rănile deschise, sângele curgând, de a auzi strigăte de «durere, deluncturile și șueratul gloanțelor şi obnzelor, voința de a învinge, sângele rece, temperamentul agre- siv," încrederca în şeli, în camarazi, în line însuţi, în- t credere în noroc, disprețul a lversărului““. - : 

Cumpătarea. S'ar pulea defini astfel: puterea de a renunță la orice plăceri atunci când cle ne abat din calea virtuţilor, se numește cumpătare. Educaţiunea trebue să întărească asilel. voinţa, să desvolte asliel sentimentele și să lumineze usttel mintea încâl să se poată păstră cumpătil faţă cu plăcerile de prisos. Mai ales. plăcerile 'sensuale trebuese supuse puterei de: cumpătare. Actul sensualității trebue socotit ca un act sfânt ce: i ne ridică către Dumnezeire, iar nu să ne coboare mai. jos- „decât animalele. , a - „Cumpătarea la mâncare, la băutură, la distracţii, la polre- ceri,. la- vorbă, şi la cheltuială, dă - proba pulerei noastre de ” Yoinţă. | 
| | - Disciplina militară, Ocupaţiunea, și felul „Vicţei din .ca-: zarmă, sunt, astfel! alcătuite încâl să influenţeze indirect asu- “pra trupei pentru obţinerea aceslai virtuţi; “iar nouă educa- torilor militari, ne rămâne numai “controlul, instrucţiunea. morală și pildele -Penlru a *desvoltă complect la soldaţi a-' ceastă virtute, . ÎN | „Noi educatorii militari Să căutăm a obţine pentru : no - această virlule prin cultură temeinică și prin căularea plăcerii. în aclivitate și muncă. : - . 

Prudenţa (prevedere, înţelepciune 
tere din lumina minţii. La călq voltă . curagiul şi cumpătarea, 

). Această virtute ia naş- 
ura_ acesici” lumini se des- 

i 3 
a + A,
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Îi . o 

„Ea se poale numi „rațiunea.p cactică“ care nu numai 

“că percepe teoretic regulile și mijloacele pentru reali- 

“zarea idealurilor unei vieţi tericite, dar încă cuprinde 

şi pulerea de a îndeplini . acele reguli şi de a aplică . 

acele mijloace. i , 

Prin ea. se învața şi se aplică, adevărata atitudine faţă 

cu durerea şi cu plăcerea“. (Etica, Găvănescu). Ă 

Se poate observă dar, că prudența se obţine prin o 'seri- 

oasă instrucțiune a minţii, pusă în raport proporţional cu: 

“ aplitudinile, cu ocupațiile, cu voinţa şi cu sentimentele -fie- 

căruia. 

Răbdarea. Este virtutea de a privi cu linişte toate fenome- 

nele vieţei şi a întâmpina cu „curaj suferinţele și . greutăţile 

ne-înlăturabile ale ci. -: a . : 

Omul răbdător urmăreşte cu stăruință realizarea planului. 

de lucru ce şi-a propus şi împiedică. să năvălească în mintea 

și sufletul “lui desnădejdeă şi descurajarea. Proverbul zice: 

unde este minte multă este și răbdare multă, E 

Dar această virtule „răbdarea“ nu se poate căpătă “decât 

prin instrucţiune, prin “experienţă, prin educaţiune și prin 

voință. . . o a a 

Din lipsa de experienţă sau instrucţiune” nu. cunoașteni 

legile, regulele sau normele” după care. trebue :să lucrăm în 

direcțiunea aleasă şi. din aceaslă cauză voim să alingen 

rezultatele înainte de posibilitatea” materială. „Un  bucălar - 

care nu șlie în câl timp se coace un Cozonac va scoale: lava 

din cuplcr la fiecare . minul; j - 

ncașie bine mieseria; va cere elevilor să învețe înlro zi 

cecaze nu se poale nici. în cinci zile. Un şef care nt a lucrat 

până să ajungă aci, va cere subalternilor în 0 zi. sau două,. 

lucrări ce nu se pot da nici într'o lună sait două. Un peda- 

og care nu cunoaște legile de “funcţionare « .pulerilor min-- 

Ia'e, "psihice, sentimentale, ete: va cere: înlr'o zi ceeace nu 

se pcale obţine înlrun an. “foţi aceştia sunt nerăbdători şi 

se supără când nu obţin rezultatele aşă repede cum cred, ei, 

nefiind destul. de stăpâni pe cunoștințele” necesare” întrepriu-. 

derei cu care se îndeletnicesc. - a 

Fenomenele se supun: cauzelor lor, iar: nu nerăbdărei 

ncastre şi nu este nici un mijloc de a îniirână această ne- 

răbdare nefolositoare decât prin 0 serioasă 'şi suficientă ins- 

irucțiune știinţiiică, sau O lungă. experiență: 

7 

un profesor care muși CU-
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, Insuticienţa. de instrucţiune culturală; socială şi morală pro- duce de asemeni: multe cazuri de nerăbdare, | In armată se observă multe asemenea cazuri: sunt cama- razi cari, în” timpul. şcoalci şi uri an doi după școală, mun- _cesc cu dragoste şi cu entusiasm. pentru carieră, însă după -. acest timp 'se descurajează; se lenevesc, devin blazaţi, melan- colici, etc. Intrebaţi asupra acestei schimbări răspund că mu li se dă atenţia meritată, nu-i lasă: şefii să lucreze cum știu “şi cum cred ci că e bine, nu sunt recompensaţi, şefii nu Sunt așă cum credeau ci, au fost pedepsiţi în loc să fie încurajați, ele. .. a ME 
Dacă cercelăm' mai - adâne "cauza acestor. descurajeri ob- servăm că este cu totul alta; aceşti tineri sunt crescuţi în teorii morale! şi sociale, relative la o lume şi o instituţie ideală care nu se găseşte: nici la noi, nici: în vre-o parte a lumei, ci, se găseşte nuniai. în mintea autorilor acelor teorii. - „Aceşti tineri n'au idee despre ceeace este ideal în icorie și - cecace. este real în practică. Ei nu cunose mijloacele prin care puleni împăcă idealul ce urmărim cu realul în care Irăim. Ei sunt ca -felele de pension cărora li s'a spus cum irebue să. gătească într'o bucătărie unde este totul de' nichel, alami, marmoră, ele.; iar nu cum irebue să- gătească când NU ta găsi nimic din acestea; sunt ca fetele cărora li sa „- SPUS cum se îngrijeşte mobila de pluș, miălase, 'etc., iâr nu cum irebuie să muncească şi: prin câte greutăți trebuie să Ircacă pentru a obține -acesiea; li sa spus cum este bărbatul manierat, feți-trumoșii, nobilii, etc., dar nu cum ar pulca cele, prin darul .cu care le-a înzestrat Dumnezeu, să' facă din orice om trudit, Chinuit şi muncit, un făt-frumos al ci. Precum jumătate din fetele crescute cu asemenea teorii, sc descurajează sau cad în greșeli, după: ce intră în viaţa con- jugală, tot aşă jumătate din tinerii noștri ofiţeri după câţiva ani de serviciu cad în greșeli, . descurajare, pesimism, . ete, „Răul însă în ambele acesle cazuri vinc din lipsa de cunoștințe reale, practice, şi raţionale, din insuficienţă, cultură socială şi morală, care se manifestează prin nerăbdare. . - Lipsa de educaţiune este, de asemenea o cauză de -nerăb-. “dare. Nu avem metodă în lucrări, suntem nestatornici, ne ocupăm inai. totdeauna de altceva, decât ceeace ne priveşte direct, etc, | a Eu Acesle. cazuri. de . nerăbdare se înlătură numai prin edu- ațiune, metodizându-ne în lucrări, fixându-ne cu străşnicie
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mumai asupra lucrărei care. ne interesează, stâpânindu-ne 
curiozitatea peniru a nu mai vedea sau cercetă ceeace nu ne: 

interesează şi, în fine, obișnuindu-ne - a ne înfrână emoţiile 
şi supărările. Pentru alingerea acestor rezultate am arătat 

:mijloacele necesare în diferitele 'capilole din „această, lucrare, 

„de accea nu mai revin. 
Pe lângă ordine şi ri ânduială mai trebue încă, prin căncaţie, 

să pătrundă în om „credinţa religioasă“, căci de multe ori 

în. viaţă întâmpinăm greutăţi, supărări, nedreptăţi, lipsuri, 

“melc. care fac să ne pierdem. răbdarea oricât de inteligenţi 

şi de culți am fi şi oricâtă voinţă am avea 1). | 

In asemenea momente de descurajare numai prin: credință | 

căpătăm răbdâre şi energie pentru a duce înainte lupta: 

„Dar o răbdare prea mare poate să fie nefolositoare şi 

poate să ne dăcă la lene sau nepăsare, de aceca este bine ca 

-omul să-și deă bine seama ce şi cât irebuce să rabde. 

In această privinţă am găsit în Payot o formulă ' ce: pare 

«destul de bună: „omul este “dator să rabde ceeace nu se poate 

înlătură“, . : . - 

Mai adăogăm următoarele: . î.: 

„Când omul rabdă ceeace nu se poale înlălură, este, în- 

țelept; dar când rabdă. ceeace se poale - înlătură, este fără 

voinţă și fără caracler“. ai 

  te   

1) Vezi „Sentimentul religios“; „Datorii către credință“; 

„Adevărul moral“, „ )



„CAPITOLUL IX. - 

CAUZE CE IMPIEDICĂ DESVOLTAREA VOINŢEI 

t _ 
: . 

1.—Tendinţa omului de a se ocupa cu lucruri noi şi idei 

care nu-l privesc, 2.—Presumpţiunea: 3.—Sensualitatea. 1.— 

Erorile de judecată. 5.—Mânia. -6.— Mediul. , 

Afară de ideile şi sentimentele rele, pe cari le putem în- 

lătură prin.imijloacele descrise în capitolele precedenic, mai 

sunt încă multe piedici ce se opun la 'desroltarea voinţei. 

Parle din aceste piedici sunt” chiar în noi: înșine, iar parte 

sunt afară din noi. ” | : | 

Le vom studia pe rând: | 

1. Tendinia onudlui de a se ocupă cu tucrari noi şi idei 

ce nu-l privesc. 

An vorbi mai sus de această tendință Şi am SpUs că ia 

naștere din cauza lenci intelectuale, care nu ne lasă să apro- 

fundăm chestiunile relative la ocupaţia şi profesiu noastră, 

ci ne împinge la chestiuni noi, fiindcă este mai Uşor a.cu-, 

noaşte mai multe chestiuni în suprafaţă de ăi a pătrunde una 

singură în toate amănuntele ci. 

La această tendinţii a lenci trebue să ne opune cit în- 

dârjire nelăsând spiritul să se plimbe încotro voceşte. 

Tendinţa aceasta de a trece dela o chestiune la alta, ori 

dela un lucru la altul vine şi de acolo că, astăzi sunt foarte 

mulţi indivizi cari au câștigat poziţii frumoase amăsinul  lu- 

mea cu aparenţe de a toate şliutori sau a toale făcători. Şi, 

- cum fiecare dinire noi lucrăm ca să ajungeni din ce în ce 

mai bine, când vedem pe unii şi pe alţii ridicându-se așă din 

chiar senin fără muncă, fără cinste, fără inteligență, atunci— 

o parle. din noi—cădem în greşeala de a recurge la mijloacele 

întrebuințate de aceștia. / , 

Dar aceasta este proba lipsei de voinţă şi de caracter. Acei
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, 

«cari lasă” calea „voinței şi a caracterului penlru a adoptă pe a celor de mai sus, se pot compara cu femeile cari lasă calea ciustei, a castităţei şi a gospodăriei pentru a apucă pe aceea „a femeilor pierdute 
„2. Presumţiunea. Presumţiunea' este „o piedică la desvol- larea voinţei şi a caracterului, Opinia prea bună ce ne facem "noi despre noi înşine, ideia -că sunlem perfecţi şi că este perfect tot ce facem noi,-ne împiedică a observă greșelile și prin „urmare împiedică adevărata noastră desvoltare. , Presumţiuneu ne face îuduli şi îngâmfaţi. Bătrânii noștri „au avul groază de asemenea oameni, de_aceea găsim o mul-. țime de proverbe. relalive; „Capra piere ue râe şi coada lot în sus o ține“. „Fudulului nu-i şale bine dacă nu-i şi prost“. „„Să te păzeşti de fudul și de omul care nu știe că-i prost. Cine se înfățișează lumei. lrufaș, gâlcevitor, despreţuitor, - „Întailibil, acela sau Şlie că nu-i tocmai capabil și recurge la asemenea mijloace pentru a induce opinia în croare, sau - nu-și dă scama' de ceeace poale şi asliel se crede cecace nu este, Modestia şi tactul- sunt forme nedespărţite de omul cu cul- dură serioasă, de omul moral şi de omul educat. A fi cineva anodest nu însemncază să cedeze din cceace i se cuvine, sau să nu spună cecace cugetă; dar modestul cere ct i se cuvine „Şi spune. cecace crede. sub o formă lipsită de aroganță, pe- dantism, dispreţ, îngâmfare, cte. - - Oamenii bogaţi Şi -parveniţi cad adesea “în. prezumţiune, : Părându-li-se că “sărăcia cesle o rușine şi că săracul mare drept la cinste şi: respect. Să ne păzim de a cădea în, asemenea Areşeli ridicole, căci, în faţa moralei, nu: există decât două feluri” de oameni: răi şi buni, precum există în faţa reli- „giunci: credincioși şi necredincioşi, precum există în faţa hi- “gienci: cura!j și murdari, 

"Va fi foarte posibil: ca loemai bogatul 'sau parvenitul să mu fie aşă de -bun, aşă de credincios, şi aşă de cural pre cum este săracul pe care ci. îl despreţuesc. E , In presumţiune. cad de asemenea o mulțime de intelectuali . . «lespreţuind pe loţi acei cari mau învățat şi cari nu cunosc "aliferitele Științe ori nu au titluri academice. Negreșit că a fi om învăţat este un ideal superior, dar a crede că cei cari nu îndeplinesc. aceste condițiuni sunt demni de. dispreţ, ar „Îi o greşeală de ncerțat. Şi omul de Știință și cel fără de Ştiinţă poate să fie un bun Păriute, un bun frate, un bun ce- 1ăţean, un-bun profesionist, un bun patriot, şi, cel care în-.
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" deplineşte aceste condițiuni are drept la. stimă şi respect,. 

indiferent de poarță baston de mareşal, sau de este un Siri- 

“plu plugar, meseriaş, conducător de tramvai, cte 1) - 

In această privinţă se zice : „în studiu, pe lângă, voinţa 

de a iu te descurajă se cere şi voinţa de a nu deveni vanitos- 

de izbânzile tale şi voinţa de a te lumină cu râvnă dar fără. 

îngânfare şi aroganță“. o a 

„In-fine, în presumţiune, cad „parveniţii şi ariviştii_cari 0- 

dată ajunși. unde nu nicritau, despreţuesc şi nesocolesc cer- 

curile din care au eșit?). a e 
3. Senzuatitalea, este iarăşi o mare piedică a voinţei. Me- 

diul conrupt, literatura pornografică, tablourile obscene, ten- 

lajiunile fenicilor a. căror profesiune este vânzarea cor- 

pului, localurile comerciale a căror bază este.exploatarea slă- 

biciunilor sensuale, toate aceslea contribuese, în largă măsură 

la escitarea senzualităţei şi prin urmare contribuesc, în largă 

măsură, ' la întunecarea Taţiunei şi la înlăturarea sentimen- 

telor bune cari sunt baza” voinţei. i 

Dacă avem o imaginaţie prea vie, senzualitatea noasiră se 

va pronunță mai puternic şi astiel împinși de. pornirile sen- 

sualităţei, vom pierde de sigur calea pentru desvoliarea şi 

întărirea . voinţei. - i e 

De accea trebue să ne impunem a evilă toate împrejură- | 

rile ce escită. senzualitatea, însă, nu trebue înţeles pri - 

aceasta, 'să fugim ca sihaştri în păduri, ori să ne retrage. 

ca mizantropii între cei patru pereţi ai casci. i 

Nevoile profesiunei, lupla pentru asigurarea traiului de 

loate zilele, nevoia -de a schimbă idei, de a îndeplini oarecari. 

convenienţe, de a contribui fiecare dintre. noi la progres şi 

la fericirca generală a socictăţei, ne impun să nu evităn! so- 

cietatea, ci, din contră să o căutăm și să trăim în mijlocul ci:. 

Societatea o putem compară cu un tealru de răsboiu unde 

se luptă . două armatei adverse: armata celor buni - contr 

„armatei celor răi. Mijloacele de luptă-a celor dintâi sunt." 

ideile, sentimentele, deprinderile şi faptele bune; iar mij- 

loacele de luptă ale celor de al doilea sunt conrupţia ideilor.. 

a sentimentelor și faptelor bune prin lucrări protivnice, 

  

1) Yezi „Datorii către, ştiinţe şi arte“. - a 

„*) Parvenit șau arivist se numeşte acela care nu prin IMC- 

ritele sale proprii ci, numai ajutat de noroc și prin sprijinul. 

altora a ajuns dintr'o poziţie mică la una mai mare. (Vezi . 

„Datoriile oslașului: de căpitan Sturza). - SE -
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Escilarea senzualilăței este manevra cea mai sigură pen- 
“tru.a conrupe ideile,: sentimentele şi faptele bune. i 

Mijloacele pentru înlăturarea acestei manevre sunt: „a Înt- 
bogăţi mintea “cu idei morale puternice, a desvoltă în noi 
sentimente : superioare şi a opune împrejurărilor  nefavora- 
bile alte împrejurări favorabile scopului ce ne am propus. 
Ce! mai bun miiloz este căsătoria“, - o 

4. Erorile de judecată. "Vorbesc aci de erorile provenite 
din” dilerile cauze psihice, iar nu de cele proveniie din lipsa 
«le cullură. Erorile de: judecată provenile din lipsa de cul: 
tură se înlătură prin studiu şi cercetări mai adânci, pe când 
erorile de judecată provenile din diterile cauze psihice nu se 
pot "inlătură “decât prin 0 serioasă cducaţiune. 

Arăt aci cauzele principale “psihice - cari produc erorile 
de “judecată: ! Si . 

a) In 'capitolul „Elementul afectiv al voinței“ am arătat ce 
sunt palimile şi “ce influență au cele asupra raţiunei, iar 
întrun aliniat din acel capilol am arătat piedica ce se pune 

“la educarea voinței de către două din aceste patimi „ura“ şi 
“ invidia“. "Totuşi, sunt silit să mai revin peniru a arălă cum 
„pâtimile, de orice natură ar fi! ele, întunecă raţiunea şi fal- 
şifică adevărul. : o | | 

Explicaţia psihică este urmăloarea: „Patima produce în noi 
„emoţii 'pulernice ce abat atenţia dela buna ci direcție şi o 
obligă a lucră numai în sensul patimei. Odată ce atenţia 
lucrează în direcţia ce coiivine palimei, atunci toate ideile 
se îndreptează în această parte, aşa că raţiunea se în- 
lunecă ne mai fiind ajutată de atenție şi ne mai având la 
îndemână idei cari să o ajute. - i Avarii, hoţii, senzualii, prezumţioșii, lacomii nu “pot vedea „adevărul din cauzele arătate aci, a o | b) Se mai întâmplă. adesea, erori de judecată din cauza influenței sentimentelor asupra inteligenţei. - 

D. Găvinescu zice: | ! 

„Sentimentele împiedică spiritul de a vedea ceeace nu servă la întărirea lor, ele silese spirilul să profacă toate elementele nefavorabile, în aparențe amăgiloare a . „unor elcinente favorabile, | , 

Mama oricâl ar aveâ un copil de prost, de rău, de hoţ, ca nu vede din loate faptele lui, decât pe acelea din cari PY reese că fiul.său nu este ași de rău Şi că din contră, cl este un băiat foarte bun dar lumea "are necaz pe el,
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'Supersliţiosul care mi pleacă Marţea lu drum, ori care nu în- 

“rebuinţează numărul 13,ori care crede că-i merge rău când 

se întâlneşte cu un popă, etc. caută numai faptele şi pro- 

bele cari îl întăresc în această părere şi trece cu vederea 

peste acelea ce ar conlrariă superstiția lui. 2 

Tot aşă se explică cum foarte mulţi oameni de valoare se 

înconjoară numai de linguşitori, de pedanţi. Aceştia exploa- 

icază câteva slăbiciuni ale omului de valoare făcându-l să-i 

vadă. numai prin prisma sentimentelor acestor. slăbiciuni. 

Cele mai multe femei adultere fac pe Dărbaţii lor să le 

creadă cinstite, exploatând în profilul lor o parte din slăbi- 

ciunile bărbaţilor şi astfel fac pe aceştia să le vadă numai 

prin această prismă. , IE 
De aceea când apreciem pe cineva, când holărâău asupra 

cuiva, când luiim vre-o hotărâre pentru noi înşine trebue 

să ne întrebăm dacă vedem adevărul așă cun este sati îl 

vedem. prin vre-una din slăbiciunile noastre, adică, nu-l ve 

«dem ași cum este. 

c) Mânia produce erori de judecală. Omul mâniat nu mai 

poate observă nimic cu precizie şi nu mai poale chibzui cu 

judecată, căci mânia pune stăpânire pe toată firea lui şi îi 

împiedică raţiunea, voinţa şi libertatea. 

Apucăturile omului la mânie au asemiinare cu apuciăturile 

beţivului: răstoarnă, sparge şi rupe lot ce întâlneşte în cale,. 

înjură, insultă, atacă, cte. de aceea proverbul zice: „omul 

la mânie cade în nebunie“. . 

Mânia se poale învinge de om, oricare ar fi starea nervoasii 

sau temperamentul lui, dar pentru aceasta este metoc de 

multă voinţă şi de un puternic concurs al mușchilor (vezi 

rolul mușchilor în educaţie). Din nenorocire însă o buni 

parte din oamenii mânioși nu voesc să recunoască că aceasi 

e un defect şi nu încercă a lucra ca să se corijeze. 

Negreşil. că sunt împrejurări când se mânie cineva 

tocmai: prin puterea, judecăţei şi a voinţei sale, dar a 

ceste împrejurări sunt dintre “cele rari în viaţa omului și 

pentru aceea proverbul zice : „omul tărziu la mânie cesle 

mai mare decâl un vileaz!j“, Acestor oameni le side bine 

  

1) Mai toate proverbele din această carte sunt luate din 

colecţia de proverbe Socec, extrase din proverbele d-lui Zane,
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N 
Ă , . 7 i .. + „ chiar la mânie şi din- mânia lor se îndreaptă multe lucruri, 

şi se: face mult progres, pe când acei cari se..mânie dis 
obicei aduce mari piedici bunului mers al treburilor şi al pro- 

Si gresului.: Aceştia sunt primejdioşi, au sprincenele încruntate, “ 
nările dilatate, dinţii le serâșnese şi parcă sunt „tot gala să 
muște pe unii sau pe alţii din jurul lor. Viaţa înț'jurul unor 
„asemenea. oameni este nesuterită și de accea, educatorii mili- 

- tari, trebue să ne ferească ale acest: fel de mânie prin care fac 
pe subalterni să peardă” dragostea pentru ci și prin urmare 
să “facă serviciul militar desgustat. - Aa 
d) dlediul. Mediul ne duce de multe ori la erori de judecată 

şi prin urmare la fapte pe cari altă dată le condamnaserăm. 
„Dacă trăim întrun mediu viţios, în câtva timp, ne formăm 
după persoanele cari compun. acel mediu; Exemplul dat de 
„persoanele din acest mediu şi sofismele cu care ci îşi scuză 
viţiile se prind: încet. încet .dc spiritul şi firea noastră, : în 

» virtutea legei -imitaţiunei şi astfel fără voe ne pomenim fă- 
„când fapte şi susținând păreri ca ale acelor persoane. 

Poporul cunoaște din experiență această iufluenţă a me- . diului şi de aceea zice:. „spune-mi cu- cine le aduni ca să-ți spun cine eşti“, “. Sa , 
Mai ales mediul format de leneşi, sensuali şi. de aşă zișii „ »băeţii cheflii“ are o influenţă fulgerătoare asupra tinerilor “a căror voință “nu este încă bine” îndrumată. „Această influ- enţă vine de acolo că membrii unor asemenea medii sunt mai. adesea foarte -inteligenţi şi Ştiu să atragă prin spiritele lor; prin manieri, prin gustul cu care se îmbracă, etc. | Incă o cauză a influenţei acestui mediu este că persoanele cari îl compun au anume argumenle și anume manicii de a justifică purtările lor şi a le da o aparenţă - de fapte bune. şi necesare. ÎN aaa Astfel de oameni au anume mod de a despreţui pe tinerii serioși şi sârguilori. . : | | Pa ” “Toate. aceste mijloace ale lor sunt sugestive şi prin ele atras pe mulţi tineri în cursă, falșificându-le dreapta judecată. Este dar de daloria fiecăruia din noi să evităm mediul oamenilor. viţioși, căci, în asemenea medii nu se” întăreşte . voința şi nu se formează caracterul. - 

>



„  "PARTEAII 

“CAPITOLUL I. | a 

CARACTERUL MORAL 

RP. P. Haşdeu. 
Credința e mai presus de știință. 

Voința e mai presus de inteligenţă, 

Iată de ce credința şi coința singure 

domină lumea, domină şi tor domină 

- totdeauna. 
Crediuța şi Voina întrunite consti 

țue o sinleză numită £ caracter. 

Cât de puţine sunt caracterele ! 

1.—Factorul intern şi extern al individualităţii sufleteşti. 

2.—Caracterul moral ia naştere din cooperarea factorului 

intern şi extern. Ce este caracterul moral. 3 —Adevărul moral 

şi creștinismul. 4.— Caracteristica datoriilor morale. 5.—Sanc- 

ţiunile şi rolul lor. . 

1. Fiecare om se naşie cu însuşirile lui particulare prin 

care se deosebește de ceilalţi oameni: unul este mai iute, 

altul mai domol, unul mai simţitor, altul mai puţin simţitor, 

unul cu mintea mai agcră, allul cu mintea mai greoae, aşi 

că, sub acest raport nu seamănă om cu Om, precum SCa- 

mănă două picături de apă. Această deosebire se datoreşte 

modului cum este construit sistemul nervos al omului. (Tem- 

peramenlul :) şi sc mai datorește stărilor sufleteşti moştenite 

dela familie, dela strămoşi fiecăruia din noi. (Eredilalea )- 

  

:) Temperamentul. Gradul de sensibilitate şi de energie da- 

torit sistemului nervos se numeşte temperament... Lu 

_2) Eredilatea. Precum se moştenesc dela familic, moşi şi 

strămoși, unele particularităţi fizice, ca: talie, asemănare de 

figurii. mers, vorbă. ctc.; tot ași se moştenesc Şi unele par- 

ticularităţi sufleteşti, ca: gusturi, aspiraţiuni, talente, veselie, 

bunătate, ctc. . - 19
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Aceste două firi născute odată cu noi, suter modificări mai 
“mari sau mai mici, în limpul vicţei;- moditicări: produse de.: 
socielalea în care trăim, de instrucţiunea ce primim, 'de edu- 
câţiunea ce ni se face sau ne facem, ele. i 

Observăm, dar că' sunt -doi factori cari lucrează pentru: a 
delermini. aclivitatea sufletească şi fizică. a. omului, către 

" anume direcţiune: unul este factorul intern (Temperamentul . 
şi crodilalea 3); celalt este factorul extern (Instrucţia, educa- 

„ţia, mediu]). Din lupta ce se dă, şi, am pulca zice, din modul 
cum se slabileşie armonia dintre aceşti doi factori, se for- 
mează o a doua individualitale: sufletească a 'omului.. 

Pentru a se întipări bine: în minte acești: doi factori; pre- 
„cum şi clementele ce îi compun, dau schema de aci.. 

Individualitatea. sufletească a omului este rezultată din: 
. 7 

  

  

    

    

Individualitatea „ Individualitatea - - Individualitatea moştenită dela : ] „... născută | "formată 

a Y. Y . Y Y — 4 
= ” s | = Ă = = - - - E e -2-o ză | - = 5 £ 

ou 8 5 5 8-a E Z î 95 2 E 5 i Z 35 Da e SEE 
Factorul intern i . Factorul extera - 

Ea Caracterul PNI 
. ' i 

| Ă i 

3)  [ixistă -Aânsă ă ă 3 ş 
) Există o strânsă legătură între temperament şi -caracler 

. + ., 
Cozi .. +. . e. 

- 

şi de aci s'au născut discuţii și polemici asupra caracterului:, unii susțin că caracterul „Sc naște odată cu omul şi nu poate pei modilicat prin educaţie; alţii susţin, din contră, că prin „€ducaţie se poate face un caracter bun, dintrun caracter rău. 
t 
oi am dat la o parie aceste polemici şi vorbim aci de „ca- " raclerul moral“ adică de rezuliul total al faptelor .unui om: care având voinţa bine îndrumată, lucrează conform cu le- gile sociale şi „morale, adică lucrează întrun mod relativ colistant, în orice împrejurare sar găsi, m
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2. Din cooperaţiunea acestor doi factori se deturmină acţiu- 

„ile individului formându-i astfel -caracterul moral. . | 

_ Educaţiunea nu poale să creeze puteri noui în individ, ci. 

ea, poate numai să desvolte şi să îndrumeze pe acele naturale, 

pentru a face din om un isvor de fericire pentru el şi pentru 

societate. Fără educaţiune, se. poate întâmplă ca forțele bine 

născute să nu se poată produce «din cauza celor rele cari 

năpădesc în sufletul. şi mintea individului, fie. din însă-și 

natura lui, fie din influenţele exterioare ale mediului, fie 

dintro instrucţiune greşită. ! n 

S'a arătat în partea întâia a acestei lucrări, diferite. melode - 

pedagogice .penlru -a desvoltă - şi îndrumă elementele facto- 

“rului intern, rămâne numai să complectăm datoriile morale, 

pe cari trebue să.le aibă: în vedere educaţiunea pentru a 

formă oameni cu caracler moral“. a 

- Caracterul moral este o. rezultantă a acestor doi factori şi 

el poale fi mai bun sau: mai rău, după dibăcia sau" după 

întâmplarea fericită de a sc combină” în_ aluat, proporţii 

convenabile din aceşti doi faclori. SI - ! 

Potrivit cu cele spuse până aci, ială.o definiţiune conve- 

nabilă a caracterului dată de d. Găvănescu: | . 

„Caraclerul ese ' deprinderea voinței de a. funcţionă după . 

o normă condiționată și imprimată, . parte din factorul năs- 

cul a! înclinațiilor organice, parle de factorul influențelor 

educalive venite dela mediul îizic şi. moral, sau chiar dela 

voința rațională a individului. o . . 

Aşa dar caracterul nu € o funcţiune psihică îndeplinită 

de vre-un organ special din corpul nostru, cum este de pildă, 

memoria, alenţia, sentimentul, ele. ci e media generală, re- 

zultanta tuturor faptelor şi acţiunilor noastre, influențate în 

proproţie mai mare sau mai mică de către cei doi factori 

principali. -. SR - 

Când totalitatea faptelor sunt conforme! cu principiile mo- 

ale şi cu legile sociale, adică sunt dictate de raţiulic, execu- 

fate prin voință și controlate de conştiinţă, atunci avem ca- 

racter moral. și invers, când „faptele noastre mau nici o con- 

sideraţiune pentru morală nici un respect pentru legile so- 

ciale, nu pornesc dela rațiune .şi conştiinţă atunci „iravent 

„caracter“ sau „avem caracler rău“. | | - 

Oamenii cari fac azi fapte bune, mâine faple rele. şi lot 

astfel alternează faptele bune .şi „rele fără. a se determină 

către unele sau altele, se zice că au-un „Caracler capricios 

sau neslulornic“. “ !
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Cei cari mau caracter sunt! oameni periculoși pentru so- 
cielate; iar cei cari 'au un caracter capricios (nestatornic) 
sunt oameni în cari nu se poate complă, de oarece ci nu au 

= un criteriu moral după cari săvârșesc faptele, ci le Ssăvârşesc 
după: polite, pasiuni, împrejurări, temperamente, etc, 
“Numai oamenii de caracter! constituesc valoarea şi con- 

Ştiinţa unei: societăţi; iar acolo: unde lipsesc, acea societate 
se nimicește. o 

Iată ce a zis J/. S. Regele Carol 1 cu ocazia jubileului de 
40 ani, asupra puterii caracterelor: - ” „„„Wu uitaţi că mai mult decât -talentele, caracterele holă- 

“zăsc scarta popoarelor şi numai forța morală le poate apără 
de învingere şi” nimicire“, _ ă 

Un filozot-a zis: „cele mai mari schimbări se fac nu prin 
geniu, ci, prin forța covârşiloare a caracterului“, 

Cunoscutul pedagog W.' Rein, a 'zis: „Bărbaţii şi femeile | de caracter constituesc conștiința unei societăţi şi este fericit 
poporul unde suprema laudă, stă în calificativul „este ur 
"om de caracler“. 

” „La noi se aude pe ici pe colea acest calificativ, dar irebue” „Să lucrăm mult, serios, patriotic, şi fără întârziere pentru! 'susţinerea și răspândirea acestui calificativ, căci se aud mai „des alte. calificative 'de laude cari. dau nota unci atmosfere "pe ne-ar puleă bolnăvi moraliceşte. In familii, în societate. în diferite discuţii, auzim des calificative de laudă cani de tipul următor: „bravo lui! şlic-să-şi facă afacerile, suceşte po pe toţi pe degete şi azi puţin îi pasă, are bani, moșie, ete... Bravo ci! şiie să trăiască, toată ziua se plimbă, face lux, voiajează, o ţine culare, îi piătește luxul cutare, are bărbat: bun, o iubeşte și o lasă să facă ce vrea“, 7 Mai auzim Şi altele : „lasă-l să sufere. dacă e prost, cel Crede că numai cu. adevărul şi cu cinstea -poate-să ajungă bine, face pe mândrul în loc să se ducă şi el să se roage de' cutare ori- de cutare, să caute protecţie, să: se înscrie în- trwuri- partid - politic, ete, - Da IN | Câtva timp mai auzim Și de acestea: “sa luat. o. hăirână: dar puţin îi pasă, are bani, îşi Iace gusturile cum vrea, căci “cu bani îşi găsește linere destule“ sau: ia-l bătrân că mâine „Poimâine moare: şi îţi Yămâne averea, mai ales de-i îi deşteaptă. să faci un copil“, | Sa " Fiecare din ni am auzil şi auzim zilnic asemenea -califi+- calive de laudă și, de: sigur, fiecare simţim că mediul moral
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în care trăim se viciază amenințând să strice caracterele, 

să dărâme socictatea.- - , 
_ Mulţi din cei cari recunosc viţicrea mediului moral nu gă-! 
sese vindecarea în educaţiune, ci, în transformarea organi- 
zărei sociale polilice, ctc.- e 

Aceştia însă nu ţin seamă că elementul vital a ori cărei: 
„organizări sociale sau oricărei grupări. politice este omul și . 

că tără reforma sufletului şi a mentalități omului sunt za- 

darnice orice reforme sociale 'sau politice. : - 

3. Adevărul moral. coprinde o sferă mai întinsă decât ade. 

adevărul ştiinţific căci el complectează . prin credinţă ceeace 

nu Sa putut şi nu se poate pătrunde prin rațiune ., 

Rațiunea n'a puiut şi nu poate să explice cauza de origină! 

a sulletului și a conştiinţei, nici geneza sentimentului moral 

aflat în germene în fiecare din noi, şi nici care este puterea 

“rânduitoare a întregei fenomenalităţi a universului. 

"Ateii şi oamenii de ştiinţă cari cred că maşina luimmci so 

conduce numai 'cu material procurat de rațiune. și cari tă- 

găduesc divinitatea lui Christos, nu pot'să ne explice cum s'a 

întâmplat că morala creștină sa răspândit. pe întreg pă- 

mântul -şi a făcut atâtea schimbări în organizările sociale | 

precedente creştinismului, deşi Christos nu a fost seriitor, 

nu a fost învăţat, nu a fost fiu de nobil trimis la şcoli, nu 

făcuse studii filozofice. | | 

Ateii cei mai dârji spun că Christos eră om deştept, dar 

nu ne dă un exemplu de când e omenirea până azi de un om 

deşiept şi oricât de învăţat, care să îi făcut. atâta revoluțic 

socială şi ale cărui învățături să se îi întins, ca învățăturile 

lui Christos pe întreg pământul. Sunt asemenea exemple, dar 

se găsesc numai la întemeietorii de religiuni. : 

Ateii şi mulţi oameni de știință ne cer să-i credem pa 

cuvânt, că, învăţăturile. lui Christos mau origină divină şi că 

„adevărul “moral nu se întinde dincolo. de rațiune, dar nu 

poate să dea nici o probă. despre aceasta, ba încă, din zi în 

zi, vorbele lor goale încep să "nu mai fie luate în seamă, 

căci criza morală cauzală de teoriile lor, a început să se 

întindă dela un capăt la celalt al lumei. , 

Malterialismul sub toate pseudonimele sale . nu poate ră- 
” . 7 . : . 

  

0 “Credinţa esle mai presus de ştiinţă. DB. P. IIajdeu



  

-.. mâne fără consecinţe “și oricine priveşte azi criza morală 
„nu poale găsi altă explicare decât că omenirea, nu ştiu pen- 

tru a câtea oară, a făcut greşala să creadă că mașina lumei 
poale: să meargă fără. „Nemurire şi Dumnezeire“, fără idea- 
Jismul religios, adică fără adevărul moral. 

Isbânzile “japoneze au explicare în forța “morală a acestui 
popor, sprijinită pe nemurire, i | | 
“Acest lucru Pa înţeles poporul. german care practică ade- 

„vărul moral, şi tot aşă de bine la înţeles englezii cari întot- 
deauna au privit mântuirea: sufletului .ca ” cea mai gravă 
“problemă a vieţei; întreprinderile: cele mari industriale şi 
comerciale, nu le-au absorbit energia toată şi nu i-a făcut 
să uile viaţa viiloare. La ci slujba religioasă este una din da- 

„toriile dela care nu se abate. nici nobilul, nici săracul, nici 
intelectualul, nici industriaşul. La ci cărţile religioase şi li- 
“teratura morală religioasă nu lipsese din nici o casă şi 
există societăţi care împart anual: poporului cărţi religioase 
de 2—3 milioane. La ci sunt mișcări religioase ce au uimit 
lumea și au dezarimat pe * mulţi din atei sau oameni de 
știință ncîncrezători în divinitate. i 
„In 1905 sa publicat de către: W, Slead în „La Revue“ sur 
"arlicol întitulat: „Reînvierea religioasă“ în care arată că, în 

“ sudul Angliei și în mare parle din Statele Unite sunt mişcări 
religioase ce se întind cu uimitoare repeziciuni şi care dau 
proba greșelei de a susțline că progresele ştiinţifice: sunt. 
armatele din fața cărora fuge credința. . 

„In. altă parte a articolului zice: 

lată ce spune: : ! - 

„loale reînvierile. religioase din Anglia: au un fond 
identic; toate reprezintă primăvara credinţei în sufle- 
lul omului. sențimentut prezenţei reale a unui Dumne- 
zeu etern în noi în jurul nostru, mai presus de noi, prin care trăim şi ne mișcăm prin ajutorul căruia sun- 
tem stăpâni ființei noastre, în finc, aceste reînvieri, . 
reprezintă sentimentul nemuririi” sufletului. 

„Malerialistul cel mai încăpățânat care respinge cate- 
goric.ȘI pentru: totdeauna existența sufletului în om, 
War putea. rămâne .rece între oamenii aceștia atât de 
mişcaţi în adâncul lor, şi dacă ar fi drept materialistul 
acela mar pulcă să nu recunoască 'că în credinţa lor, aceşii oameni ai -rcînvicrilor "religioase; au câștigat şi câştigi mereu o forță motrice ce ie deschide calea cea bună şi le aduce mulțumirea de a trăi pe care el, ma- 

„terialist, mar putea să le.o dă. - - 

7 

|
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Dar oricine poale găsi: exemple despre 'pulerea adevărului 

moral în istoria trecutului, în evenimentele prezente şi în 

însăşi conștiința sa dacă nu ește pervertită şi amorţită de 

interesele meschine ale luptei pentru existenţă, ale vicţei ma- 

terialc. o aie E E - 

Adevărul moral ne este dat nouă prin religiunea creştină. 

Creștinismul nu atinge întru nimic demnitatea omului: şi 

- drepturile raţiunei. Creștinismul :a fost şi este, de aproape 

două mii de ani sprijinul. inteligențelor celor” mai luminata 

” şi mai slatornice. Creștinismul nu are decât un singur precept: 

de bază: „iubirea“ cuvânt desvoltat în toată. evânghelia creş- 

lină al cărei model a fost Christos... Id 

Sub influenţa acestui puternic dar al. iubirei, omul poate 

să practice cu curaj şi hotărâre datoriile. impuse de viaţa sa 

în societate, sacrificând parte din interesele personale . pen- 

iru a realiză alte interese mai mari familiare, sociale, şi 

umanitare. | d 
id „ ” . Ă i 

" „Poruncă nouă, dauă. vouă, ca'sa vă iubiţi unul pe 

altul precum cu wam iubit pe voi“. i 

Din această poruncă a făcut: El baza moralei creştine). - 

1. Emil Faguel în broşura „Du Devoir 2) arată în chip ma- 

gistral care este caracterul propriu al datoriilo r morale şi cari 

Sunt: semnele distincte pentru a se deosebi datoriile morale de 

celelalte activităţi ale omului. Oe i a 

„Datoria este o poruncă interioară, foarte imperioasă, care 

ne împinge, după cazuri, „a lucră“. ori a „nu lucră“ care ne 

ordonă „a face“ ori „a nu 'face“. şi care poruncă—fie 'afir- 

malivă fie negalivă—o considerăm indiscutabilă. Semnul dis- 

tinctiv al datorici'stă toemai în-această imperiorizilate internă. 

1) Să se citească pe larg aceste chestiuni în scrierile d-lui 

dr. Paulescu, profesor de fiziologie, la facultatea de, medicină 

dela București. . . . ae 

a) Instinele sociale. Patimi şi conflicte. Remedii morale, 

DV) Suflet şi Dumnezeu. Librăria Sfetea. Sa . 

3) Vezi „Les Dia comandements“.. Câte o broşură pentru 

fiecare din aceste porunci. . , . 

Librăria Naţională. București. Costă 1 leu broșură. In 

- fiecare hroşură se vorbește de una din aceste porunci şi 

anume: . . N 

lubeşte-te pe-tine însu-ţi. Iubeşte compania ta. Lubește pe 

tatăl, pe mama şi pe copii tăi. lubeşte pe amicii tăi. lubeşte . 

pe bătrâni. Iubeşte-ţi profesorii. Iubeşte-ţi patria. lubeşte a-. 

devărul. lubeşie-ţi datoriile tale. lubeşte pe Dumnezeu.
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“trascedentală. Ea nu ne dă ordine precum le-dă un stăpân 
“oarecare; ci ne împinge, ne antrenează la fapte pe cari le 
aprobăm chiar când sunt grele. Nimic, în noi, afară de aa- 

toric, nu are acest caracter. . 

Iată un alt semn distinct, sau poale cel mai distinct semn 
al datoriei: ne- împlinirea datoriilor. produce remuşcări, pe 
când orice alte acţiuni ne-împlinite produc numai regrete. 
Aţi pierdut. ocaziunea unui noroc oarecare, vă veţi reproşă 

Singuri; veţi regreta; veţi zice: am” fost Stupid, am fost 

prost, elc. dar nu-veţi avea remușcări. Pe când, din. contra, 
dacă vaţi făcut o -situaţiune printr'un act culpabil, vă va 
pătrunde un. sentiment de degradaţiune, de înjosire şi veţi 
recunoaşte dreptul | de a vă reproşa şi alţii. Acestea produc un 
sentiment de dispreţ de sine însă-şi; pe când regretele nu-s 
decât sentimente de milă pentru sine însă-şi. Așă dar, datori- 
ile la început ne împing, ne antrenează sa (face“ ori „a nu 

face“ iar în urmă, după executam sau ne- -executare produc 

plăceri sau remuşcări după cazuri. e - 
Remușcările sunt însă-și datoria care în loc de a mai zice 

trebue. sau -nu trebue să. faci, zice retroacliv: Trebuia și crai 

dalor să faci sau să nu faci şi apoi începând iară-și a co- 
manda pentru viitor zice: repară atât cât -este posibil, cecace * 

„tu ai făcut, adăogând încă: ceeace vei face de aci înainle 
„va îi ca să micşorezi. remuşcările iar nu ca să le distrugi, 
căci atât este reparalil. . 

Să se observe chiar că, regretele nu sunt lipsite de farmec 
„pe când. remuşcările sunt pline numai „de amărăciune, de 
îndată - ce începem a le simţi. . os ! 
„Regrelele au în cle:un vis plăcut, visul de ceeace am fi 

putut face de mam fi fost proşti, ele. Acest vis este penibil 
„. Aducându-ne aminte de ocaziunea perdută, dar este și mân-: 
_găetor sugerându-ne ideea de ceeace vom putea face când 
se vor mai ivi asemenea ocaziuni. . 
“Din contra, remuşcările sunt în întregime pline . de amă- 

„Xăciune pentru că cele sunt pătrunse în acelaş limp şi de sen- 
timentul degradării şi de: acela al ireparaţiunei. * 

3. Din citaţiile de mai sus şi din experinţa noastră proprie, 
:se poale deduce, dece: practicarea sau .nepraclicarea dato- 
iilor morale atrage asupra noastră recompense sau pedepse, 
„din. partea: societăţii; mulțumire sau remuşcare din partea - 
„conştiinţei, . cu alte cuvinte, - dă naştere la sancţiuni. 

>
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“Sancţiunile acestea din atară sau din noi înşi-ne formează 

dlouă grupe: Sai 
a 

_-Sancţiunile sociale, adică din afară, date de voinţi străine _: 

„eului nostru. - A . | 

„Cuprinde: a) sancţiunile legale: pedepse şi recompense, D) 

sancţiunile de laudă sau defăimare ale opiniei publice: 

Sancţiunile naturale, adică din năwmitru, date de om sie 

însuşi, prin conștiința şi prin puterea patimci. i 

Cuprinde: a). sancţiuni morale, b) sancţiuni fizice, şi €) 

sancţiuni” viitoare. a 
Sa: 

„Vom vorbi despre fiecare din aceste sancţiuni: 

Sancţiunile sociale. Diferite legi civile ale Statului şi legi. . 

speciale ale instituţiilor stabilesc parte din datoriile morale - 

-ae trehbuese să le îndeplinim şi hotărăsc “recompense pentru 

acei cari îndeplinese aceste datorii sau pedepse, pentru acei 

cari se abat dela cle (Sancţiuni Legale). o - 

Insă legile nu pot prevedea. regule şi sancţiuni pentru toate 

faptele oamenilor, de aceea, sar crede că faptele nepre- 

văzute şi nesancţionate de legi nu cad în nici un fel de sanc- - 

iune. Dar, cum se ştie, în fiecare societate sunt anume 0- 

biceiuri, moravuri, datine şi tradiţii cari cer îndeplinirea - 

unor datorii a căror sancţionare se Îace de către opinia pu- 

blică prin laudă şi încurajare, sau . prin desaprobare -şi 

dispreţ. . - - E | 

Aşă dar, datoriile morale ce scapă prevederilor. legale, sunt 

sancţionate de opinia publică. -- po 

„Se ştie însă că legea, ca şi opinia publică, cade câteodată 

în greşala de a recompensă şi lăudă pe cine nu merită și a 

pedepsi sau despreţui tocmai. pe acei meritoşi. -Se mai ştie - 

că omul poale să facă ca unele din actele sale să scape ncob- 

servale de păzitorii. legilor sau de opinia publică şi de aci 

Sar crede că acesle acle ascunse rămân nesancţionate. Dar 

asupră, acestor acte intervin: sancţiunile : naturule. | 

.Sancţiunile naturale. Pentru omul moral ca şi pentru omul * 

cu cultură superioară nu rămâne nici un act fără sancţiune, 

căci ei nu îndeplinesc datoriile de leama sancţiunilor legale 

sau le opiniei publice, ci le îndeplinesc după îndemnul con- 

ştiinţei lor. Sancţiunile conştiinţei, adică mustrările şi mân- 

gâicrile sunt adânc simţite de aceşti oameni şi nici o faptă 

nu rămâne în ei nesancţionată de însă-şi conștiința lor, 

Sancţiunile acesica le simţim pe cale morală sau pe cale 

fizică. : : . - - "
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a) Pe cale morală: simţim plăcere, salisfacţiune şi liniște interhă, când ne îndeplinim toate datoriile. Aceste _simţiri formează fericirea noaslră; iar când nu, ne îndeplinim da- loriile, atunci ne. mustră conștiința, suntem nemulțumiți şi neliriiştiţi, ni se: lurbură -pacea internă: şi asliel ne depărtăm de icricire din cauza „remuşcărilor. | - 
Db) Pe cale “fizică: împlinirea datoriilor morale me /nve- seleşte şi veselia ne însănătoşează, . ne păstrează sângele “curat, contribuind “astfel "la: întărirea “sistemului nervos; pe când, din contră, neîndeplinirea datoriilor ne întristează, ne turbură sângele, nu ne lasă să ne odihnim şi să ne. hrănini liniștit, astfel că toate aceste neajunsuri slăbese sistemul nostru nervos. | SE . | | In fine, dacă sancţiunile pe cale morală sau pe. cale fizică. întârzie a .veni asupra noastră, aceasta nu -însemnează că am. scăpat de ele, căci defectele noastre trec asupra copiilor noștri și trec continuu : din generație în generaţie, astfel că sancţiunea se va "pronunţa . asupra descendenților noştri. dacă a întârziat a Yeni asupra noastră 1). | Această "sancţiune naturală, fizică sau morală nu se poate. ” înlătură, precum nu se poale_înlătură cineva pe el „însu-și, Nu va scăpă omul niciodată de ochiul şi pedeapsa conştiinţei. când aceasta nu este Pervertită. S'au văzut oameni. cari deşi sau scăpat .de pedeapsa umană, (legală sau socială) deși erau. siguri că nu vor fi niciodată descoperiţi, fotuşi au fost siliți. „de forța supranaturală a sentimentului moral, de mustrarea. “ conștiinței, să - vină. singuri înaintea justiţiei şi să denunțe: „faptelor lor cau cum âr fi fost ale altora, acuzându-se -ca şi cum ar fi fost chiar ei vinovaţi 2). i “In fine, afară de sancţiunile naturale descrise până 'aci, şi confirmate de ştiinţa pozitivă, mai: există două feluri de “Sancțiuni naturale: viitoare, Și anume: în îi a) Sancțiunea istorică care se! referă la persoana noastră. * Snirilualizată, 

b) Sancțiunea divină care se referă la sufletul nostru și. care este bine cunoscută din exemplele date în morala creştină. * Sancţiunea” istorică se referă la persoana. noastră spiriluali-- 
1) “Teoriile Științifice asupra credilăței şi atavismului de-- -monstrează cu prisosință că defectele organice şi morale lrec - asupra copiilor noștri, dacă nu Şlim a împedica această tre- cere prin educaţiune,- . - , *) Vezi „Sancţiunea morală“. din  elica d-lui Găvănescu. .
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zată, adică la persoana noastră rămasă . în mintea generaţiilor 

viitoare după moartea nostră. In adevăr: când faptele noastre 

au fost contra regulelor de morală şi de progres, atunci, în 

mintea generaţiilor viitoare persoana noastră se. reprezintă. --. 

în mod nefavorabil și această reprezentare - durează - secole 

a 

întregi resfrângându-sc . în mod - nefavorabil „asupra tuluror” - 

descendenților noştri. Când .faptele noastre au „produs rău, nu 

numai familiei şi ţărei dar chiar omenirei întregi, atunci a- 

ceastă restrângere nefavorabilă nu cade numai asupra descen- 

denţilor noștri, ci asupra palrici ori. naţiunei din cari noi Îa- . 

„cem -parie. Aşă se explică cum unele naţiuni urăsc pe acelea 

ai căror oameni. mari „le-a-tăcut vre-un rău În VrC-O epocă .- 

oarecare istorică. Sunt în istorie multe exemple de acestea. 

Invers, când persoana noastră: spiritualizată rămâne repre- 

zentală favorabil în mintea generaţiunilor următoare, atunci . 

acest mod de reprezentare se restrânge în bine asupra des- 

„ cendenţilor noştri ci şi asupra “patriei sau naţiunei noastre. 

Pentru. a găsi exemplul navem. decât să ne gândim la avan- 

tajele ce au copiii unui mare patriot, ai unui mare filantrop, 

etc., după moartea lui, ori la 'reputaţiunea re sărsată asupra 

vre-unei țări, ai cărei conducălori au fost umani şi drepți. 

Exemplu: Franţă şi Germania sunt! simpaltizate de alte po- 

poare graţie -oamenilor lor mari reprezentâţi în mod favo- 

- rabil în mintea acelor popoare. Invers: „noi Românii moște- : 

_nim ură contra unora din statele vecine, din cauză că în min- 

tea noastră sunt reprezentaţi nefavorabil conducătorii dir 

diferite timpuri istorice ale acestor -state.:



CAPITOLUL: II. : 

1.—Instinetul sociabilităţii. Impărțirea vieţei sociale în spi- 

riluală şi materială. Pregătirea omului pentru . aceste două 

vieţi prin împlinirea datoriilor morale. 2.—Clasificarea dato- 

riilor- morale. Datorii morale obligatorii şi datorii morale 

meritorii. 3.—Datoriile morâle nu împiedică libertatea indivi- 

dulă din contră o asigură. 4.—Natura drepturilor morale. 
ba 

“1. Omul se naşte cu instinctul sociabilităţii. De altiel acest . 

instinet îl au şi animalele). Asociarea aceasta instinctivă 

dintre om şi om a dat naştere la obiceiuri, regule şi legi 

relative "la drepturile şi datoriile omului în viaţa socială. 

“Viaţa socială este de două feluri: spirituală şi materială.  £ 

Viaţa spirituală cuprinde morala, ştiinţele, artele, filozofia, 

ete. iar viaţa materială cuprinde industria; comerţul, agricul- 

tura, ele. - e 

” Cine își îndreptează toate puterile numai către una. din 

aceste vieţi nu poate să aibă un caracter moral, căci, carac- 

ierul moral presupune o perfectă armonie între modul de 

“a fi al omului în lupta pentru existență, (viaţa materială) şi - 

. modul de a îi ca element al vieţii sociale. cc 

A pregăti armonizarea sufletului individului cu sufletul 

societăţii, înseamnă: E | | 

a) A desvolta în ei facultăţile sufleteşti cari au ca scop 

participarea la viaţa spirituală a societăţei. E 

b)-A-i da un rost activ şi bine determinat în viața ma- 

ierială a societăţii. a 
Postul activ, al omului în societate face să se deosibească 

1) Câinele şi pisica ajung adesea la prietenie,” de oarece 

instinctul sociabilităţii este mai puternic decât acela al urei 

dintre ei. Ie N CE . 

/



1 

  

om de om prin specializare și prin poziția materială, pe când 
datoriile morale aduc pe:om lângă om, făcându-i să se a- 
propie sufletește și asigurându-se astfel progresul vieţii spiri- 
tuale și morale a societăței. —.- e 
Specializarea și poziţia materială mărește distanţa dintre om 

şi om,pe când desvoltarea -Tacultăţilor sufleteşti prin împlini- 
„„Yca acelorași dalori morale, face să dispară- această distanţă. 

„2. Datoriile. morale se împart în două mari grupe: 
a) Datorii către noi înşine. - 
b) Datorii către societate. .. . , 
Daloriile morale către noi înşine le-am arătat în parlea „întâia a cărței, rămâne să arătăm- acum cari sunt. datoriile călre socielate. i „Inainte însă de a arătă aceste datorii, este nevoie să ne oprim puţin asupra rostului şi firei datoriilor morale, - 

Ambele feluri de | datorii. morale tind la desvoltarea "Voinței şi la formarea caracterului moral al individului, iar aceste două ideale educative tind la mărirea fericirei sociale. Insă această fericire socială nu se va alinge. nici de noi; nici. de generaţia următoare, nici de generaţiile ce se” von „ Strecură câteva sute de secole de aci înainte, căci ne desparte - numai câteva zeci de secole de anii de barbarie, şi, în acest “timp nu sa putut aruncă aşă de ușor toate pornirile . factorului intern protivnice voinţei şi caracterului. Suntem. însă datori ca, 'pedeoparlte, să împlinim toate datoriile Imo- vale - cari au produs iericirea socială. de azi; iar de altă “-parle să lucrăm -cu inteligență, vilalitate sufletească, energie şi voinţă pentru” a spori din ce în “ce mai mult această. îcricire, DE o îi 

De aci decurge o nouă Srupare .a. datoriilor morale: a) Datorii morale obligatorii, b) Datorii morale meritorii. „Prin cele dintâiu' lucrăm ca să menţinem fericirea atinsă până în prezent, prin cele: de al:doilea lucrăm ca să mărim câ! mai mult această fericire, adică prin cele dintâi facem" ceeace irebue făcut, prin cele de al doilea facem ceeace ar mai trebui făcut, .. 7 i Aaa Rostul recompenselor . și “pedepselor 'dictate de „societate „(sancţiuni sociale). este în strânsă legătură cu felul acesta de clasificare a daioriilor. morale. ” : - 
4
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Ca să reiasă- bine deosebirea între aceste două feluri de . 

datorii şi legătura. lor cu recompensele şi pedepsele, dau aci 

câteva exemple luate din viaţa de toate zilele: unui copil de 

3—7 ani i șe dă bomboane şi prăjituri, dacă ţine hainele cu- 

„rate,- dacă nu plânge, dacă nu sparge geamurile, 'etc., însă, 

“tot acestuia, după cetatea de 7 ani nui se mai dă nici 0 re-- 

compensă pentru faptele de mai sus, fiindcă cecace fusese 

meritoriu până la 7 ani—când copilul nu judecă—devine după: . 

această etate, absolut obligatoriu. Cu cât va îi copilul mai 

i inteligent şi mai înaintat în vârstă cu atât sar simţi mai o- 

ensat când l-am recompensă pentru faptele de mai sus. 

Dacă ne-am încercă să spunem unui bacalaureat că-l ducem, 

la: plimbare- de nu-şi va "murdări cactul, ori că îi luăm 0 

bicicletă dacă îşi va face -ghetele, sau dacă se va spălă “pa 

gât, de sigur că am aduce acestuia cea mai mare ofensă. 

„Implinirea datoriilor obligatorii nu se recomnenscază şi .cel 

mult se aprobă de opinie, însă ncîmplinirea acestor datorii 

se pedepseşte, căci, aceasla presupune rea voinţă, sau, alle 

| cauze de natură bolnăvicioasă despre care nu ne ocupăm în 

i cartea de faţă. i e 

| „2 Ceeace se recompensează, fie moral, fie material, este îm- 

plinirea datoriilor meritorii, adică acelea cari contribuesc la 

mărirea perfecţiunei şi fericirei actuale. De exemplu: co- 

i pilul la 7 ani nu se recompensează. dacă nu mai sparge geă- 

| muri, dacă nu mai plânge, dacă nu sc mai murdăreşte, elc., 

dar sc recompensează dacă învaţă bine, dacă scrie bine, dacă 

| „îi place să se ocupe, etc. _ DR 

| Plecând dela acest exemplu âm puleă întrebă pe mulţi din 

| 

  
membrii instituţiei noastre, pentru ce pretind recompense 

excepționale când. îşi îndeplinesc datoriile obligatorii? Nu .- 

li se pare că se aseamănă cu copii a căror inteligenţă fiind 

| fragedă trebue să le dăm -prăjituri pentru a-şi face datoriile 

| obligatorii? Nu Li se pare că asemenea pretenţiuni dau nota 

| lipsei de cultură, de educaţie şi, sar. putea zice, proba lipsei 

| 
; 

de inteligenţă? 
Este drept că asemenea pretenţiuni au luat naștere din 

cauza influențelor polilice şi mai ales din cauza nestatornicici 

legilor, care a adus avantaje“ de avansare, decoraţiuni, elc., 

| multora din cei care nici măcar datoriile obligatorii nu le 

împlineau bine; dar, de aci, nu trebue si scoalem regulă 

generală, ci,-din contră, îrcbue să lucrăm şi să sperăm că 

aceste. două rele se vor îndreptă, dacă fiecare din noi-vom 

„i aduce o îndreptare cât de mică, nouă înşine. : 
1 ” . .
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Ea _ | Pa 
“ Datoriile meritorii au . dreptul 'la recompense, laude ori 
admiraţiune atât timp cât nu au intrat în regula. generală. 
"Spre exemplu: acum. 60—70 ani eră lăudat, recompensat: 
şi admirat tânărul care vencă de bună voe să se înscrie pe 
tabelele de recensământ în loc de a aşteptă să fie prins cu 
areanul. Astăzi însă, prezentarea de bună voe nu mai este o 
datorie meritorie, ci o datorie obligatorie, pe care, dacă nu o 
va împlini va suferi consecinţe. , - . 
Acum 30—40 ani eră admirat şi recompensat, prin scutire 

_de serviciu, tânărul care ştia carte, azi ştiinţa de carte nu 
mai. conslilue o datorie meritorie, ci o datorie obligatorie 
către noi şi călre societate. . 

Tot așă acum 15—20 ani eră, lăudat, avansat, ete., ofiţerul 
care ştia topografie sau tactică, care venea regulat la ser- 
viciu şi care execută programul fără să fie controlat de şeli;. 
astăzi însă acestea au devenit datorii obligatorii şi nu 'consti- 
tuesc un merit excepţional pentru cei cari le îndeplinesc. 

Meritul constă în -aceea că: alături de datoriile obligatorii. 
dela cari se -abat numai oamenii răi, să contribuim prin: 
“muncă, energie, personalitate, iniţiativă, virtuţi, idei, lucrări, 
„Pentru desvoltarea ştiinţelor mililare şi pentru cea mai bună. 
pregătire de răsboiu; etc., la mărirea prestigiului nostru şi al. 
instituţiei adică să căutăm a fi cei mai buni. între cei buni. 

- Gradul de desvoltare morală al unei națiuni, societăţi, insti- 
tuțiuni, ca şi la individ, se cunoaşte după numărul datoriilor 
morale obligatorii pe care le îndeplinesc membrii lor. Când 
națiunea, societatea, instituţiunea ori individul Ă., socotește 
meritoriu ceeace B. socotește “obligatoriu, atunci A. este in- 
ferior lui B.1). | Pe 

De exemplu: în cutare ţinut din Oceania se prind recruţii 
cu arcanul, iar la noi “vin de bună voie; acel ţinut este infe- . 
rior faţă de noi In ceeace priveşte datoriile către patrie. - 
„În ţara A. se depărtează din armată orice element care. nu 

îşi îndeplinește complect datoriile obligatorii, pe când în 
ţara B se recompensează cu excepţiuni cei care le împlinesc 
şi se trece cu buretele peste faptele rele ale acelor-cari nu. 
le îndeplinesc, șiergându-i cel mult dela dreptul de recom- 
pense excepţionale, dar lăsându-li-se dreptul de recompense: 
normale ce se cuvin numai oamenilor cari îşi îndeplinesc datoriile meritorii. . .. . 

Care din aceste două ţări sunt mai înaintate moraliceşte? De sigur că ţara A, e ? d da 
1) Vezi „Elica“ de Găvănescu. e



“ Massa oamenilor de bine într'o socielate,. instituţie, elc., o - 

formează aceia cari îşi îndeplinesc cu religiozilate datoriile - 

obligâlorii. Aceştia privesc-cu drag şi mulţumire la acei din- 

„tre si cari conduşi de ideale şi ajutaţi de natură pot lucră şi 

pentru datoriile meritorii. Dar ceeace” îi, jieneşte pe ci este 

cii: în rândurile lor se păstrează şi se menajează - acei cari 

“nu-și îndeplinesc datoriile obligatorii. -Este timpul să se curețe 

instituţia noastră de aceştia din urmă. Na 

„3. Să vedem acum, dacă datoriile morale împiedică sau nu. 

libertatea individuală, 

“Sunt mulţi oameni cari cred că a fi liberi însemnează a- 

face cceace le trece prin minte, a face tot ce cer instinctele, 

pasiunile. şi pornirile, a trăi nelegaţi de nici o condiţiune şi 
A 

neobligaţi a da socoteală de vre-un. act săvârşit. Aceştia însă 

confundă iibertatea tocmai cu ceeace, fără multă bătae de 

cap, se poale vedeă că este robie. De exemplu: un beţiv care 

nu poale rezistă viţiului, care se abate, la toate cârciumile şi 

își vinde hainele pentru un pahar de alcool, cade în noroaie, 

se în la bătaie. cu trecătorii, cu gardiştii,  cte., este -cl mai 

liber decât un om care alungă instinctele, pasiunile şi porni- 

rile rele şi care prin! voinţă, energic, rațiune şi conșiiinţă de- 

vine om harnic, cinstit şi respectat? De sigur că liber este 

acesta din urmă, căci el face ceeace vocşie, înlăturând toate. 

piedicile ce se opun voinței sale. E | 

Cum poate să fie mai liber un! cheltuitor, un sensual, Lut 

hoţ, un nervos, un răutăcios? decât acela, care prin puterea, 

energia, voinţa şi conştiinţa sa alungă risipa, sensualitalea,. 
PI 

_hoţia, nervositatea, răulatea, elc., şi lucrează conform cu re-. 

“gulele, principiile şi “legile. ce conduc către perfecţiune şi 

„nilor şi reacţiunilor chimice, 

fericire. - = 

Dacă aruncăm ochii în Iwcculul istoric observăm că omul 

” sălbatec şi chiar cel din timpurile mâi puţin vechi nu eră aşă 

liber precum este omul din ziua de astăzi, căci, pe acele 

vremuri, nu se stabilise regulelc, principiile și legile după 

care un om, prin voinţă, energie, rațiune şi conștiință” putcă 

să Jucreze, numai pentru bind şi drept, înlăturând toate pie- , 

dicile. care se opuneau acestei direcţiuni. 

Precum chimistul, fizicul, - arhitectul, ete., ar: 

mâini şi de picioare, adică ar fi rob al necunoscutii u 

war cunoaşte legile puterei moleculare, gravitaţiunci, acţiu- 

rezistenţei materialelor, elc., Și 

13 . 
x 

fi legat de 
tului, dacă.
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dacă mar şti legile şi: regulile pentru aplicarea acestora, la 

interesele omului; tot aşă, fiecare- din noi.am fi robi ai 

„neşliinţei și ai necunoscutului dacă mam cunoaște. legile psi- 

hice şi regulele morale prin cari putem să îndreptăm puterile 

noastre sufleteşti după interesul şi voinţa noastră. 
In timpurile vechi, cun spuserăm mai -sus, oamenii nu erau 

liberi: să: călăilorească unde voiau, să clădească case şi lucrări 
-de arlă oricât de mari 'şi de grele, să sirăbată mările și o- 
-ceancle în toate direcţiunile, să copritidă cu minlea. fenome- 

 „menalilatea din jurul lor şi să-şi mărească averea şi proprie- 
“tatea oricât ar puteă şi ar vreă, căci, atunci nu se cunoșteau 
legile pentru asigurarea progresului material, intelectual şi 
sufletesc; pe când astăzi prin cunoașterea, aplicarea şi supu- 
ncrea la aceste legi omul a devenit mult mai liber 'şi va 
deveni din zi în zi mai liber. 

. : 4 - , 

4: Nalura drepturilor noastre imorale este identică cu a 
datoriilor: noastre,-de aceea, în această car e, nu ain vorbit 

“nimic . despre. dreplurile noastre morale. 
Ficcare datorie a noastră către alţii, corespunde unei da- 

torii identice a altora către noi, şi acesta este dreplul nostru. 
S'ar părea de aci că dacă cineva nua îndeplinit o datoric oare- 

care călre noi, nu .mai suntem obligaţi nici noi a împlini 
datoriile către el şi către alţii. Insă, o asemenea interpretare 
ar îi falșă şi nedemnă pentru Starea de cultură din ziua de 
azi.  Neîmplinirea . datoriilor morale înseamnă lipsă de cedu- 
caţic, lipsă de cultură, lipsă de: caracter, înseamnă întrun 
cuvânt, sălbătăcie, şi, dacă se găsesc oameni. în asemenea 
slare înapoiată, na trebue să-ne cobbrâm şi noi'la acelaș 
nivel cu'ci,. aa 

Când avem ncplăcerea. să lucrăm sau să fim în contact: 
cu asemenea oameni, este bine să cviliim relaţiunile cu ci, să-i prezentăm opiniei publice, să-i reclamăm când vă fi cazul, dar, în nici un caz, să nu cădem în. greşala: de a crede că nu irebuc “să "ne împlinim datoriile morale către ci şi către alţii. N ÎN



CAPITOLUL III 

1.—Datorii conjugale. 2.—Dalorii către "copii. 3.—Datorii . 
între îraţi. 1.—Datorii către părinţi. 5.—Datorii către bătrâni. 
6. „Datorii către fete tinere şi femei. 7.—Datorii călre prie- 
teni. 8.—Datorii către “săraci și către suferinzi. 9.— —Datorii | 
către persoane 'de diterile naţionalităţi. | iei 

4, Datorii conjugale. | a 
„Soţul şi soția ar “e ebui i în totdeauna 

, să'şi facă puţină curle, 
-- - (Carmen Sylv a) 

Tamilia este prima formă şi condiţiune a socielăei. Pu-. 

- dere ca care leagă şi întăreşte familia 'este iubirea, devotamen- 

“tul şi respectul reciproc dintre meibrii familici.. | 
Familia este şcoala unde soţii îşi 'compleclează cdue aţiunea 

şi. unde fii -primese primele noţiuni de ceducaţiune morală. . 

De aci, din familie se nasc virtuțile cetăţeneşti şi patriotice, 

începând cu iubirea, devolamenlul, respectul între soţi, apoi 

între copii şi părinţi, între fraţi și surori, între. familiile Ira- 
ţilor şi ale surorilor, între familiile. lor cu ale acelor dim- 
prejur şi aşă mai departe. Dar pentru ca familia „să fie o- 
demnă “şcoală de virtuţi trebue ca soțul să aibă o sinceră 
hotărâre de a face fericită pe aceea care i se încredin- 
ţează lui—renunţând la tot ce a avut. mai scump până în“ 

acea zi—holărându-se a nu face o roabă din soţia sa. 
Insă, din nenorocire, nestatornicia pune piedică la multe 

vicţi conjugale, şi aslfel vedem după un an sau doi, ba câte 

“odată după o lună sau două, că soții nu se mai iubesc, nu se 

pot suporlă,. se ofensează prin diferite  impulări şi nu se 

silesc a. fi plăcuţi unul altuia. Dacă căutăm cauzele acestei 

stări degradatoare a familiei observăm că sunt două: -
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a) Soţul se căsăloreşte fără a, a fi cunoscut bine soţia înaintea 

” căsătoriei. De aceca, orice tânăr, înainte de a se căsători, 
„ -lrebue să fie prudent şi rezervat în alegerea soţiei; trebue 

să se încredinţeze bine de calităţile aceleca pe care voeşie 
să o facă nevasta lui. 

0) Cei mai mulţi soți uită că în căsătorie ca în toate îm- 
prejurările vieţei, trebue voinţă tare şi temeinică; adică, uită 
să-și zică în ficcare zi: „hotărârea ce am luat a irebuil să 
o îndeplinesc și orice sar întâmplă voesc să o păzesc cu 

nestrămultare“. 

Nici. o căsătorie “nu poale fi fericită „decât cu aceste . 
condițiuni. . | 

Fiecare bărbat trebue să rămână convins de următoarea; 
ideie a nu şliu cărui cugetător: „Nici o femee „care a. iost 
bună în ziua căsăloriei nu-și pierde bunătatea în „companie 
unui soț care nu încetează. de a o dubi şi a merilă iubirea-ci“ 
„Sufletul femeci este blând, recunoscător şi dispus a “iubi 
Pe acela care se arată statornic do a o iubi şia merita stima: 

„Ea fiind dotată cu multă sensibilitate se irită repede de 
nepoliteele şi necuviinţele ce o umilesc, și această iritabi- 
litate o împinge la o nebiruită antipatie contra soțului ci; 
rezultând de aci abateri. din ce în ce mai mari sau mal 
imorale, - 
„Negreşit că bărbatul nu trebue să devie, sclavul femeei. 

incapabil de a-i face observaţiuni, dar iarăşi nici nu trebue 
să le facă ași încât din aceste observaţiuni, femeca să simtă: 
jugul autorilăţei despoltice a soţului. . 

O. condiţiune penlru a face pe femee devotată bărba- 
lului este şi aceea ca bărbatul să fie stimat şi respectat de 
“lume, pentrucă, prin aceasta, femeca să se simiă onorată: 
de a-i îi soție. Dacă însă Dărbatul devine mândru faţă de 
Soia lui, şi caulă a-i se impune prin accea că este stimat 

şi respectat de lume, atunci mai mult va pierde decât va” 
câștigă faţă de Soţia sa. 

Sunt femei care ţin la bărbaţii lor cu toale că le negli- 
jează şi le tratează rău, iar bărbaţii fără nici o mustrare: 
conştiinţă, continuă cu lipsa de atenţie şi ncomenie către ele. 

„Însă aceștia se înşeală dacă „cred că sinceritatea acestor fe- 
“mei vine din iubire, Ele au prea mare e -nobleţă .de: suflet! şi prea multă virtute ca să recurgă la. certuri: sau infidelităţi 
faţă de bărbaţi, dar aceasta nu “înseamnă că-i - stimează, îi
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“âubesc sau sunt devotate, ci numai 'că,. fiind prea bune, îi 

„iartă, Sosesc însă împrejurări când aceste femei rău apreciate 

- şi rău tratate de bărbaţii lor, cad pradă unor pasiuni ce. 

Slrică liniştea lor. şi a copiilor. lor, şi astfel, cad nenoroci- 

„ele, fiindcă. n'au fosl iubite ori măcar “apreciate. 

O. altă palimă care supără şi înjoseşte pe femce este ge-. 

Jozia bărbatului sau o pază afară din cale de riguroasă. 

Şi gelozia” şi paza peste calc de riguroasă nu numai că nu . 

asigură sinceritatea femeci, dar încă o provoacă a deveni ne- 

sinceră, ne devolată şi fără respect faţă de soţul ci. 

2. Datorii către copii. 

- Ferice de poporul unde părinţii vor 
ajuta pe copti să fie morali şi înibitori, 

_ depărtând răul din mintea şi sufletul 

Virtulea fiiilor depinde dela o bună şi serioasă creştere. 

Creşterea bună și scrioasă este cea mai bună şi durabilă - 

moștenire ce se poate lăsă copiilor, şi, constă, în a le dez- 

vollă armonic puterile fizice, intelectuale, şi morale, făcându-i 

capabili să îndeplinească bine datoriile în orice împrejurare 

a vieţei pentru a îi folositori lor, familiei şi patrici. o 

Familia germană, franceză şi engleză se îngrijeşte [oarle : 

mult de această moştenire ce trebue lăsată copiilor, iar în 

ceeace privește moștenirea de bani, moşii, proprietăţi, se in- 

“ieresează foarte puţin. , - 

La noi, din nenorocire, se petrec lucrurile invers şi de 

aceea mai mulți de jumătate din copii care moştenesc averi 

în loe de educaţie, ajung după. oarecare timp muritori de 

foame. , , 

Oricare ar fi profesia ce vom dă copiilor trebue să căutăm 

a ţese instrucţiunea relalivă profesici cu fire din următoarele 

- precepte morale 1): - 
“Autorilale paternă: cu cât copiii se vor izbi de o solidă 

autoritate paternă. cu atât ci se vor disciplină mai mult, vor 

căută să. practice preceptele: şi exemplele din . casă sau - 

şcoală și. vor şti la rândul lor să fie autorilari şi drepți. 

Prin, autoritate "paternă nu trebue înţeles bruscarea sau bă- 

taia, ci- numai o purtare serioasă şi dreaplă lăudând şi re- 

  

1) Aceste sfaturi trebue să le practicăn! fiecare dintre noi, 

călre subalternii şi către mai micii noştri. 

*
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compensând ceeace esle bun, desaprobând şi la nevoie- pa- 
depsind ceeace este rău, . | ” , Iubire: să fie obicinuiţi copii a iubi florile, natura, ani- malele, “păsările, cântecul, limba strămoşească, datinile ȘI obicciurile slrămoșeşti, de asemenea să fie obişnuiţi a iubi fraţii, surorile; rudele, prietenii, oamenii. celebri, oamenii morali și eroii, o - | i "Mijloacele pentru a sădi în inima. copiilor acesle semințe “ale iubirei nu sunt preceptele 'sau teoriile, ci exemplele. Dacă "copii văd la- părinţi” cum îngrijesc ilorile, cum se bucură de ” frumuseţile naturei, cum. îngrijesc animalele, cât ţin la limbă, tradiţii, cântece. şi datine strămoșești, cum își iubesc rudele, cum "admiră pe oamenii celebri, pe oamenii morali și pe eroi: atunci aceste exemple se vor înrădăcină adânc în min- lea şi inimile lor şi putem îi siguri că, din acești copii, vor .- eşi. cetăţeni, patrioţi şi oameni de bine. 
Credinţa: 'Trebue să inițiem p2 copii în preceplele treştine,. îndreptându-le mintea și inima către Dumnezeu. | . * Preceptele,. parabolele şi naraţiunile creștine au pulerea să "desvolle în inima copiilor eredinţa, speranţa, răbdarea, mila, iubirea 'şi respectul. - - ! | Familia nu poate să recurgă înlotdeauna la' metode peda- - gogice pentru a forma inima copilului, de aceea. recomanda- ". ţiunile de mai sus îndeplinesc cu sueces aceste melode. - Pildele:; Cei mai buni şi mai siguri învăţători și educatori : ai copiilor sunt pildele. Copilăria din firea ci este imitătoare “şi urmează pildele ce vede: dacă cei. din jurul copiilor: sunt pioșşi, virluoșşi, demui şi amabili, copilul se 'va arătă imediat râvnilor de a deveni, asifel,. dacă însă, din “contră, cei din jurul copilului vor fi Slricaţi, -răulăcioşi, leneși, ete. alunci copilul va deveni ca dânșii, a 
De aceea, pa deoparie, avem daloria a d - copii şi de altă parle a-i Păzi de contact cu copii răi. , 

| - Copilul care va avea nenorocirea să fie în contact cu nă- răviţi, ori lăsat în seama profesorilor Și educatorilor cari. nu ,cugelă la adevărata cducaţiune” morală, va deveni vălă-- mător lui şi” societăţei. 
Către copii nu au dalorii. numai părin țean buni şi Patriot. | . Dacă preceptele Şi exemplele bune date d copii lor, nu le Yor praclică ceil 

a pilde bune către 
ul cu oamenii sau. - 

ji, ci oricare 'cetă- 

e părinţi către | 
alți “cetățeni când sunt în. * 

' + 
a
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contact „cu .copii, atunci de sigur că opera educalivă a pă- . 

rinţilor şi a şcoalelor: nu va, da rezultatele așteplate. Fiecare 

dintre noi avem datoria să contribuim la desăvârşirea a- 

cestei opere educative prin pilde şi precepte morale. i | 

Dela .bătrân: până la acela care este cu câţiva ani mai. 

mare decâl copilul ce întâlnește în cale, toţi avem datoria 

_să privim pe copii: ca pe ai noştri înşine sau ca pe îrații 

noştri mai mici, să-i tratăm cu blândeţe şi cu înţelepciune 

penitru ai face să se abată dela fapie “rele îndemnându-i la 

faple hune. Să ne "păzim a practică în faţa lor vre-un fapt. 

jisnilor moralei şi bunei educaţiuni. | o 

Un bun cuvânt ieşit din gura noastră, o căutătură sinceră 

şi onestă -a ochilor noştri îi poale depărtă dela greșeli. şi le 

poale însullă dorinţa de a merită stimă şi consideraţiune. 

- Avem datoria să nu descurajem pe copii şi pe lineri ce au 

“speranţe frumoase în viilor, ce entuziasm "pentru vre-o ocu- 

paţie oarecare, ci, din contră, trebue să-i încurajem şi să le 

dăm sfaturi frumoase şi folositoare sau să-i abalem.dela o. 

cale greșili prin vorbe dibace dar pline de sinceritate; iar 

nu "prin cuvinle ce descurajează și 'amorţesc. orice energie. 

Să ne purlăm cu copii allora ca şi cu ai noștri înşine penl- 

iru- ca să îndeplinim acele sfinte -preceple ale Mântuitorului : 

„dcela care primeşte un copil în numele meu pe mine mă 

primeşte, iar 'acela cane va supără pe vreunul din aceste 

crealuri. ce cred în mine, pentru acela mai bine ar fi aise 

alârha 6 piatră de gât şi a-l aruncă în fundul mării“ - 

De altfel şi noi avem de învăţat multe dela copii: la, ei 

vedem fapie dezinteresalg, la ci vedem gingăşie și iubire 

sinceră, la ci vedem faple de milă, de dreptate, ele. cari ne 

fac. adesea! să ne ruşinăm.. Greutățile vieţei” ne. amărăsc 

adesea, dar este de ajuns un zâmbet, o vorbă! dulce, o gin- 

găşie a unui copil pentru ca să se aducă veselia în sufletul. 

nostru. . . E | 

Afară de aecasta,. copii prin spiritul lor de observaţie şi 

prin modul sincer cum îşi spun impresiile şi părerile lor, 

- zeflemisese unele licuri şi obiceiuri rele, ale noastre, . făcân- 

dune să ne lăsăm de ele. Adesea, faptele de imoralitate sunt 

împiedicale prin: atitudinea demnă de multe ori conștientă, 

a copiilor, Am putea zice că: dela “copii învăţăm să fim 

morali şi-iubilori; iar ci învaţă dela noi cum să trăiască ; 

în moralitate şi: iubire. E ” _ 

Lamenais zice: „După ce îţi dat copiilor voștri hrană tru 

„ 

e
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- pească să nu credeţi că Waţi făcut datoria către dânşii: dela 
voi să învele a cunoaşte. şi a deoseli binele de rău, a iubl 

binele și a-l face cu plăcere; a uri răul și a fugi de el cu: 
groază. _ 

: 3. Datorii între fraţi. 

, i | ia _._ Fratele cosiru este carea cdastră, 
Î ! căci toi sunteți toţi membri aceluiaș 

. a A corp ce cată a însufleți acelaş suflet + 
trataţi-l deci ca pe carnea voastră pro- 

. - “ prie. 
tLamenais 1). 

Asemănarea de! sânge, traiul. împreună, hrănirea cu ace- 
leaşi alimente, împărtăşirea acelorași bucurii, acelorași în- 
tristări, creşierea în aceleaşi poveţe ale părinţilor, la -acelcași 
cântece şi îngrijiri ale mamei, dau naștere între îraţi la 
multe sentimente nobile 'altruiste, cari îi împing. instinctiv: 
la împlinirea de, datorii reciproce bazate pe iubire, respect | 
şi “încredere nelimitată. . : Sa : 

Din aceste sentimente altruiste între fraţi pornește isvorul 
celorlalie virtuţi cetăţeneşti şi patriotice. - | ” 

Pentru ca acest isvor să fie limpede şi deajuns de puternic. 
întru susținerea celorlalte virtuţi, trebue ca fraţii să împli- 
ncască -urmăloarele datorii: | | 

Să aibă încredere unii în alţii comunicându-şi sentimen- * 
„tele şi grijile, ajutându-se "cu consilii, cu creditul, cu averea, 

cu braţele, în fine, cu tot ce împrejurările vor cere, peniru a 
- se ridică. prestigiul -şi stima fiecăruia dintre ei. 
“Să îngrijească unul de altul în orice împrejurare a vicţei, 
şi. mai ales atunci când părinţii, 'din cauza bătrâncțelor, ori 
încetând din 'viaţă, au lăsat pe fraţii mai mici. fără ajutor. 
Fraţii 'sau surorile mai: mari, trebue să îngrijească: de cei 
mai mici întocmai cum au fost îngrijiţi de tatăl şi -mama, 

"lor. In acoastă privinţă, Sfânta Scriptură zice: „iată ce este 
“bun sau ce este frumos, nuniai a locui frații împreună“. 

Fraţii trebue să-şi ierle greșelile, să se îndemne la fapte . „bune, să se încurajeze unii pe alţii, să se poarte: cu cuviinţă 
- Şi polileţă între ci, căci, acei cari se obignucsc cu. purtări rău voitoare, ori necuviincioase cu îraţii, așă vor rămânea şi către ceilalți oameni. : i -” In fine, fraţii să se poarte îndoit de delicat cu “surorile - PIN Ai . 

> 

, 

1) Cartea poporului: său Drepturi şi Datorii.
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"Aor -„căci, ele sunt dotate cu graţii covârşitoare, cu senti- 

amente mai nobile și mai delicate prin care revarsă seni= 

mălale şi. bucurie în toată casa. Prin acest: dar ceresc, ele 

_gonesce din sânul familiei relele dispoziţiuni, modcrează re- 

“proşurile şi vorbele rele. cc es Ydesea din gura părinţilor, 

„dar în acelaşi timp fiind mai sensibile au nevoie să fie fc: 

srite de supărări, să fie mângâiale şi “consolate în sulerinţe, 

-şi de aceea fraţii sunt datori 'să le dea dovezi de respect, 

-slimă, iubire şi o delicală atenţiunc. o - 
. 

4. Datorii către părinţi. 

Recolla către tată şi mamă este ui 

. păcat pentru suflel şi o nenorocire 

! “ N pentru familie. | (Platon) 

Şezoala virtuților se începe în căminul părintese şi nu pu- 

4em pretinde că iubim patria, pe Dumnezeu şi umanitatea 

“dacă nu ştim a iubi şi respectă pe părinții care ne-au făcut 

creaturi ale lui: Dumnezeu, ne-au făcut oameni, cetăţeni. . 

"Tata şi mama sunt cei dintâi prieteni în viaţa noastră şi 

“o sfântă datorie ne obligă la recunoştinţă, respect, iubire şi 

indulgență către ci. _ 

" Dragostea şi respectul către părinţi sunt instincte puler- 

nice înăscule în noi, cu toate astea marca intimitate în care . 

irăim cu ci, ne face pe unii din noi să nu avem toată grijă 

şi atenţia de a fi cu ci amabili şi respectuoşi. Lrebue însă 

să ne păzim de asemenea greşală şi să ne purlăm cu ci în 

tot momeniul cu 'acclaș respect şi aceiaş delicată atenţiune: 

pe care o cer munierile frumoase şi plăcule. i 

Sunt mulţi cari cred că copii trebue să se poarte în ioală 

libertatea către părinţi şi să nu le arate nici o formă exle- 

vioară de delicaleță, respect, -ete., căci părinţii sunt siguri 

de dragoslca fiilor lor şi nau nevoie de asemenea forme 

delicate -exterioâre, pentru a li se probă iubirea fiiască. Tre- 

bue să ne păzim de această interpretare greşilă căci, pe deo- . 

parte, dăm exemple urâte, şi. de altă parle, nu ne vom putea : 

deprinde cu manieri frumoase şi plăcute dacă nu le vom 

praclică chiar din sânul familiei, şi chiar cu acel cari, “din 

cauza iubirei ce âu pentru noi, trec cu vederea aceste greşeli.. 

Drâgostea către părinţi "nu este numai o datorie de recu- 

noștinţă, ci, o datorie cerută cu străşșnicie de buna cuviinţă. 

.
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Sunt cazuri loarte: rari, când sar părea că părinţii nu au 
dreplul la recunoştinţa copiilor, însă în asemenea cazuri lre- 
buic să! lăsăm - consideraţiile acestea şi. să ne gândim că lor 
le datorăm viaţa și că am fi infami dacă: le-am arătă nepă- 
sare sau necuviință. Afară de aceasta noi avem datoria de a. 
mări fericirea şi liniştea socială şi dacă am necisti pe. pă--- 
rinţii noșiri, am produce durere celor cari privese această 
hecinste și am da un rău exemplu către tinerii şi copii cari 
din nerorocire ar: fi în contact cu noi. N 

Cine cutează să fie cenzorii” părinţilor lor, cum .vor puteă: "să fie carilabili şi iubitori, către ceilalți membrii ai socielăţei ? A prelinde cineva ca părinţii, spre a fi respectaţi, să nu aibă nici un defect, să fie modele desă rârşite ale neamului omenesc, ar fi absurd şi imoral. Noi. înșine  putea-vom oare: zice că sunlem_fără defecte? Chiar când tatăl şi mama vor: Ii departe de a avea sentimentele nobile și virtujile ce avem. |, noi, totuși suntem datori a chibzui lucrurile astfel ca să-i. scuzăm, să le tăinuim greșelile în fața altora și să preţuim. - calităţile lor cele bune, căci, dacă lucrăm astfel vom deveni. noi înşine buni, pioși și generoși. ! D Vârsta înaintată a părinților. îi duce la multe îniristări.! şi noi prin blândeţe, vorbă bună şi duioasă, prin delicată. atenţiune pulem $ă aducem o mulţumire bine-făcătoare ini-- mei lor. A o „ Ii 
Acestea suit daloriile morale ale “copiilor către părinţi şi. se. pot. rezumă în lroj cuvinte: devolument, respecl zi iubire.. Niciodată “copiii nu vor puiea plăti sacrificiie materiale: făcule de părinţii lor peniru: ci, dar ori când vor pulea să. împlinească” către ci daloriile morale, de mai sus și de aceea. _iecare dinire noi să ne aducem. aminte că: binecuvântările > ce rostesc un tală şi o mamă asupra unui iu recunoscălor,. sunl sancţionate. întotdenuna de corescul părinte. | SIânla scriptură zice: „respectă pi (alăl: şi pe mama a,. ca să-ți fie ţie Dine şi să trăești ani mulți p2. pănuinl“. Afară de datoriile copiilor către părinţi, avon fiecarg dintre- noi datorii către Părinţii allora, respeelândui Şi noi lot aşă precum îi respectă copiii lor, Dacă se întâmplă să găsim. copii ingraţi către părinţii lor trebue să încercăm a-i readuce: la senlimente mai bune. a E | Sunt copii ajunşi în poziţiuni frumoase "cărora le este. ru--. şine a-și prezentă părinţii care suni muncitori, plugari, me- Scriași, ele. Noi avem. datoria să aducem pa acești copii la. 

N



sentimente mai bune și să-i convingem că nu .cste rușine a. 
prezentă pe părinţii lor. Mulţi dintre aceşti tineri cad în 

greşeala aceasta din cauza .prejudecăţilor sociale, iur nu din 

cauza sentimentelor lor ce sunt destul de nobile. Noi: lre- 

bue să căulăm a sparge negura formală de aceste prejude- 

căţi şi a arătă- acestor copii că valoarea li se „mărește vu 

atât “mai. mult cu cât au ştiul să-și, asigure niște pozi- 
țiuni frumoase cu toate că: părinţii lor” nu au avul “sau 
nu au aceste poziţiuni - frumoase. - , 

Când avem sub ordinele noastre subalterni este: frumos 
să ne interesăm de sănătatea părinţilor lor, să le înlesninv 
ocaziile a se revedea cu părinţii lor. , Me 

In certurile sau discuţiile cu camarazii, cu egalii şi chiar 
în: mustrările ce aducem subalternilor trebue să'ne păzim 

a insultă părinţii acestora, a vorbi de viţiile ori defectele părin- 
ţilor “lor, căci, nu este nimic mai dureros decât fiorii *ce: trec 

prin inima copiilor când aud că li se insullă părinţii: 

5 Datorii către bătrâni... 

Bătrâneţea are dreptul la respect din partea tinerilor: In 
persoana fiecărui bătrân irebue să vedem, imagine a. părin- 

ţilor noștri. . . - 

-Xechii Spartani aveau o lege care ordonă tinerilor a se 

sculă la aproprierea unui bătrân, a păzi tăcerea când el 

vorbeă, a-i face loc unde l-ar întâlni. la noi nu ordonă. 

legea acest respect dar ni-l ordonă biserica şi morala ca să-l 

practicăm, căci, este semnul cel mai frumos și mai sigur 

al unei "minţi luminate şi al unui suflel curat şi, moral. 

In acest respect este atâla frumuseţe, încât aceea cari uilă 

a-l Practică, îl admiră văzându-l practicat de alţii. 

Cuvântul bătrânului trebue ascultat. ca-al unuia care. 

trecut prin mai multe decât noi. Chiar când cecace spun Dă- 

trânii nu se potrivește cu icoriile moderne sau cu cecace am 

- învăţat în şcoli, nu- trebue să arătăm dispreţ sau indiferenţă 

pentru cele spuse de ci, ci trebue să fim delicaţi penlru a 

nu-i jigni. Alară - de “ aceasta noi tinerii suntem entuziaşti, 

avem încredere în orice tcorie nouă şi nu putem prevedea 

consecinţele aşă precum le pot prevedea bătrânii, de, aceea, 

trebue să ţinem socoteală. de părerile şi experienţa lor, chiar 

când acestea par “în contradicţie” vădilă cu "ideia cea nouă. 

'Frebue. să fir indulgenţi faţă de defectele fizice sau .psi-
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hice ce le au bătrânii din cauza elăţei înaintate, chiar când 
când . aceste defecte ne-ar jigni câtva, căci, a reproșă bă 
trânilor nişte defecte ce nu stă în pulința lor să le îndrep- 
leze, ar fi a le mări suferința cu dinadinsul. ” 

Noi lincrii facem adesea greșala de a reproşă bătrânilor 
şi strămoşilor că nu au fost destul de practici, că nu au 
Ştiut să facă :cutare ori Culare lucru, că tot ce au făcut a 
fost rău, şi că numai ceeace facem noi este bun. Această 
Sreşeală trebue să ne păzim a o.mai face, căci, dacă astăzi 

„Nu ne place ceeace au întocmit ci, nu însemnează că acele 
întocmiri nu au fost bune pe acea vreme, şi nici că sar fi 
putut face mai bine în acea .vreme. ” a 

Dacă au întocmit așezăminte ce nu ne pac azi, nu este 
un .moliv că acele aşezăminte nau fost bune atunci, şi nici mu avem dreptul a crede că atunci se puteau întocmi mai 
bine... i 
“Dacă ci au întreprins: răsboaie care le tânguim azi, oare nu 

vor îi avut ci atunci motive reale pentru acele răsboaie, pe. | 
care noi nu le putem apreciă ori judecă azi ? 

Crilica faptelor bătrânilor și strămoșilor noştri nu trebue 
să. fie aspră, ci, trebue să arate numai partea bună! a fapielor,: mai bune. | 

Bătrânul Caton a. zis: Pa - 

„Cel mai greu lucru este acela de a face pz cei ce vor veni după noi, să înțeleagă şi să justifiae ceeace sa pulut şi: nu sa putut în timpul nostru. pa 
"Răul acesta de a critică aspru şi fără socoteală faptele bă- trânilor şi . predecesorilor * este foarte înrădăcinat la: noi în armală şi cred că-mi fac o datorie spunând că dacă nu vom luptă a desrădăcină acest defect, în zadar 'vom lucră cinstit. Şi bine în toate celelalte direcțiuni. i 

N 

N | | | 
6. Datorii către fete şi femei tinere. 

N ” ' . . Ă . „Una dintre datoriile morale de căpetenie este accea de a -respeelă repulaţiunea și cinstea fetelor tinere şi a femeilor căsătorile sau văduve... . „ - „Nici când suntem în „apropiere de acestea, nici. când sun- „dem deparie de ele, nu “trebue să vorbim sau să lăsăm -a se înţelege fapte ce ar jigni repulaţiunca și cinstea lor. Din nenorocire sunt tineri şi oameni mai bătrâni chiar,
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cari nu respectă femeea şi cari îşi fac un merit lăudându-se 

cu succese asupra cutărei sau culărei femei, care poate că 

este mai ușoară în societate dar care, cu toate astea, « este: 

foarte onorabilă. - 

Trebuie să ne” obișnuiin a nu da crezământ acelora cari 

_critică și bâriesc femeca; iar de-altă parle noi înşine să ne 

păzim a nu atinge prin vorbă, manicri sau fapte, reputa-.. 

țiunea femeilor. Precum nu ne-ar părea bine să auzim sau să 

știm că s'a alins cineva de reputaţiunea mamei, surorilor” 

fiicelor noastre, tot aşă trebue să ne gândim că am face rău 

altora lovind * în repulaţiunea mamelor, surorilor sau  fii- 

celor lor. 
Când ne simţim atraşi de “frumuseţea şi i calităţile cutărei. 

fele; sau. cutărei femei trebuie să punem piedică acestei a- 

 tracţiuni dacă nu suntem în poziţiune de a luă în căsătorie, 

-sau, dacă prin aceasta am lovi în reputaţiunea lor. Nu este: 

bine să lăsăm pe o tânără fată să spere în amorul nostru 

dacă nu putem să ne ţinem de angajamentele luate. Aceiaş: 

purtare trebue să avem şi către femeile măritate. Şi fetele 

şi femeile măritate pot foarte uşor să cadă în lanţul iubirei 

noastre dacă prin îel şi fel de atenţiuni, “angajamente, jură- 

minte, elc., căutăm să le turburăm sufletul şi mintea, "dar 

„trebue să.ne gândim că eroismul nu stă în asemenea cuceriri, 

ci, stă în aceca de anu turbura fericirea și liniștea. nici unei. 

ase, din contră, a contribui Ia mărirea acestei liniște fericiri. 

Fetele tinere din cauza frăgezimei : -minţei lor, din cauza. 

sentimentalităţei lor, din cauza lipsei de experienţă se încred 

ușor în vorbele şi în jurămintele noastre. Adesea cad vic-.. 

lime” din. cauză că însă-şi “părinţii: lor se încred în vorbele: 

noastre neînchipuindu-și că poate să fie cineva aşă de mişel 

“de a intră în casa lor pentru a-le necinsti şi a le strică Li- 

“niștea şi fericirea. De aceea încă odată repet, trebue să ne: 

păzim de a inspiră vre-un simțimânt de iubire vre-unei fete: 

-pe care nu avem nici gândul, nici puterea de ao luă în 

căsătorie. : 

Aceeaşi altitudine trebue să avem şi pentru femeile mări- . 

tate.. lată ce am găsit în această privință într'o scriere 1): 

2) Datoriile omului“ , traducere din - franţuzeşte, 'de P. M. 

Georgescu în 1892. Tip. Gutemberg. Originalul este în italic" 

nește. scris de Silvio Pelico și tradus în franţuzeşte în 18- 

ediţii. Parte. din datoriile arătate în acea carte m'au inspirat. 

Ja înjghebarea unora din capitolele acestea . 

.. - . , 
Pi
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„L'erește-le ca de o faplă din cele mai imorale de a răpi unui! bărbat afecțiunea soției sale 2). Dacă el -va fi demn: de iu- birea ci, perfida la purtare va fi considerată ca o crimă chiar dacă bărbatul . nu” merită slimă, defectele sale -nu-ţi dau "nici un drept de a degradă pe acea nenorocilă ce se numeşte soţia lui. Pentru soţia ce a dal de un. bărbat rău, nu rămâne - nici o alegere: ca trebue să se. supună de a-l Ssuporlă și a-i "rămânea credincioasă,. cât legalmente esle legală de el. Acala care'sub falşa dorință de a o consolă o înduplică la un amor culpabil este un criminal - egoist, şi, chiar de ar crede că conduila lui ar fi pornită diu un simţimânt de compălimire, - " toluș, acea conduită va fi o compălimire închipuilă,. îunestă, criminală. Inspi rând . acestei femei un simțimânt de amor, nenorocirea ci se va mări; pe lângă chinul ce ca cearcă ăzând că are un! bărbaț așă puţin vrednic de iubit, tu ai adăogal şi truda de a-l uri în fiecare zi mai mult, iubindu-te! pe tine. Mai adaogi poale pe lângă acestea, şi gelozia Dărba- tului, cu toate chinurile ci; mai adaogi peste toale, şi accea slăşieloare Ccugelare că ca este vinovată. O femec rău. căsă- lorilă, nu ar! pulea găsi odihnă decât vicţuind fără molivc, de: reproşuri, de imoralitate cu soţul ci, şi oricine îi vorbeşte «le linişte, sub alt înţeles, acela minte şi o aruncă :în dureri. . »Ăşă “dar, pentru toate acesie femei cari ar. fi devenit demne: de aprecierea Şi de stima ta poartă-te asitel încât să nu, aci să sc nască în societate” bănueli deiăimătoare, din, ciuza prielenici tale către ele. Fii rezervat când vei intră în vorbă despre ele, cu oamenii care şi-au făcut un obiceiu de” a judecă întrun mod umilitor. Unii ca aceștia în închipuirea ce-și fac despre alţii, nu iau altă povaţă decât dela perver- „Silalea însăș a inimei lor. 'Tâlmăcitori greşiţi ale :vorbelor «e li sc spun, ci dau un „înţeles “perfid celor mai - simple cuvinle! şi faplielor celor mai: inocente ; ci. visează mistere acolo unde nu: sunt de îcl | - a „Orice oni care nu-şi pune toată silința de a conservă neatinsă onoarea şi repulaţiunea unci femei, şi care sar _Măguli,- de un simţimânt. înjositor, cu ideia” de a vedcă la: dânsa vre-o slăbiciune, Pentru el, acela nu este la drept vor- bind,. decâl. un mizerabil” care ar merita să fie gonit din orice societate modestă şi cinstită, i 
ÎN 

” o. 
- - î. 2) Câte scandaluri de fclul acesta nu se comit zilnic, şi fără 

-- mustrare, din nenorocire, în, societatea de azi. -



| 

a 

| 7. Datorii către. prieteni. e 

Prielenia este o legătură îrățească între două sau trei 
- sullele, niciodală mai multe, cari. încetul” cu încetul ajung -. 

a “fi neceşare "unul pentru altul, cari găsesc unul în celalt 

o perleclă înţelegere, ajutându- sc “şi încurajândi-se la faple-. . 

bune. -. : E 

Prietenia curată se face numai între inimi virtuoase și de 
aceea. nu trebue să dăm numele de prieteni unor oameni a 
căror purlare este prea puţin sau chiâr de loc virtuoasă. 

Când doi irei oameni netrebnici se adună la un loc pen- 
tru a face faple rele, u cleveti, a tură, a înșelă: a spionă, 

a trădă, etc., atunci nu este prietenie, căci aceștia nu sc gru- 

pează pentru fapte bune ci pentru interese josnice şi imorale. 

Când profitul. material va încetă sau când altă grupare va 
„oleri avantaje mai mari, atunci fiecare din. membrii unei 
asemenea” grupări sc vor înşelă, se vor eleveti, se vor fură 

„ şi trădă între ei. Astfel observăm că ceeace numesc ci prie- 
ienie este numai: o grupare imorală. : - - 

De aceea trebuie să: fim cu băgare de seamă la alegerea 
prietenilor. Să preferăni mai bine a nu avcă prieteni decât să 

dăm. numele de prieteni unor. oameni cari nu merilă acest 
-nume şi carc doresc. prietenia noastră numai pentru pro- 
fitul lor personal și. pentru a sprijini imoralilatea lor în 

- buna noasiră reputaţie. Prin această recomandațiune, adică 
„de a: avea. multă rezervă la alegerea prietenilor, să înţelegem 
că nu suntem datori a aveă bunăvoință călre. toţi, oamenii, 
Din- contră, - prietenia este tocmai un mijloc de a ne ajulă 

între noi pentru a face cât mai mult Dine şi a creia cât mai 
multă fericire celorlalţi oameni, fără însă a-i socoli pe. toţi 

“prieteni. o [ ” ” 
La şcoala prictenici dăm avânt sentimentelor nobile, obiş- 

- nuindu-ne a îngriji: de soarta şi de. sănătatea fizică și psi- 
hică a altora, sau :obişnuindu-ne a- purtă. grije intereselor 

altora. cu: cari nu suntem legaţi prin interese materiale, ci 
“numai prin sentimente. altruiste superioare. 

Sentimentele -altruiste superioare ce se nasc “între soţi, 

„+ între copii. şi părinţi, între fraţi, surori şi între: rude se. în- 
lăresc la şcoala - prieteniei și de aci pornesc cu mai “multă 

> i-tărie şi- mai multă ! intensitate; către; societate, “pairie şi uma- 

“nitate. 

"De aceca trebue. să ştim „că . acela - care: nesocoteşte reli- - 

3
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» 

giunea, nesocolește familia, nu respectă. pe părinţi, acela care - 
nu simte că este dator a îngriji de demnitatea sa personală, 
nu înţelege că este dator a onoră pairia- prin energia şi mo- 

“ralilalea sa, acela. zic, fie cl cât de inteligent, cât de talentat, 
câl de orator, cât de erudit nu are drept a fi numit prie»: 
“tenul nostru; ori câtă” dragoste ne-ar arătă şi. oricât. sacri- 

- ficiu ar face pentru a obţine priielenia noastră. Cum ne va 
“respectă pe noi un om care nu respectă nimic din cecace 

îl înconjoară ? ! - 
Când însă vom. nemeri - un prieten, alunci trebue să 

„onorăm cu sincera. şi nețărmurila noastră iubire, căci ase- 
mienea prietenie dă sufletului un avânt puternic înobilându-t 
apărându-l de apucături josnice. Prietenul căruia îi iertăn 
câte un mie "'deleet poartă pentru noi stimă, iar aceluia 

"căruia îi scoatem calităţile în evidenţă, îl abatem dela căi 
greşite, îl sfătuim, îi arătăm “adevărata lui - valoare, atunci 
când alţii i-o întunecă sau el însuși nu o cunoaşte, asemenea 
prieten devine devolat şi recunoscător "pentru . ioată viața, 
"căpătând de aci pulerea şi dorința de a lucră înainte peu- 
„ru dobândirea altor virtuți: - E 

Aşă se” explică cum înaintează repede spre: perfecţiune 
unii oameni - cari erau departe de așă sentimente frumoase 
şi care ar fi rămas. pentru totdeauna despărțiți de calea bună 
dacă n'ar fi întâlnit în cale prieteni demni 1). ui ; N 

Aristotel” distinge trei feluri de prieleni: „prieteni pentru 
deslălare, prieteni penlru interese şi prieteni peniru. faple. bune“. 'Tot acest filozof zice „că .„cele două dintâiu nu sunt - Prietenii adevărate, pentrucă acolo cineva iubeşte pe celalt sau pe ceilalţi pentru destătare sau interesul său, şi de aceea asemenea prietenii sunt supuse Ja schimbări şi 'pretaceri“, 

Așă dar, adevărata prietenie este numai aceca dintre oa- „..menii virtluoși cari' doresc deopotrivă binele lor ca şi at altora. Negreșit că asemenea prieteni vor merge împreună la desfătare, ori își vor „apără împreună! interesele, dar .a- ceasta va fi o „consecință „a prieteniei dintre ei, iar nu uir motiv. de prielenie. Când: desfătarea nu va mai fi, or când interesul va dispărea, ci tot vor rămânea prieteni, . căci! vir- 
Xotă.—Eu am avut noroc de asemenea prieten şi lui îi dedic - aceste rânduri. Numele lui este scris în inima mea şi. nu îu- drăsnesc să-l scriu aci, de teamă să nu fiu bănuit că-l lingu- şesc: este superior în grad. ÎN



  

  

"tutea va produce desfătare sufletească chiar. fără destătări -. 
exterioare, sau interese materiale. 

„a 
8. Datorii. către săraci şi către suferinzi 

"1. Oamenii ajung săraci fie din cauza boalelor sau altor 

- cauze nenorocile, fie din cauza Ilenei, fie din. nechibzuire. 
Pe cei dintâi trebuie să-i ajutăm materialiceşie, cât mijloa- 

“cele ne: permit; iar în cazul când nu putem să-i ajutăm ma- 
terialiceşte trebue să nc silim a-i recomandă altoră cari - 

pot să le vie în ajutor pentru: a le înbunătăţi soarta. 

„Dar, dacă avem datoria de a-ajută, a îngriji, ori a susţine 

pe acei dintâiu, avem însă mai mare datorie de a înlătură, 

despreţui şi a ocări pe cei săraci din cauza lenei.. Sunt mulţi 

săraci cari cerşesc pe stradă sau se vaită de sărăcie. fără 

însă a face ceva ca să scape de această stare, ba, din contră, : 

recurg la fel de fel de minciuni, schimonosiluri, ete., pentru 

a scoale hrana fără a munci. Din categoria acestora fac 

parte şi cei cari nu cerşesc, dar îi vedein şi îi auzim mereu: 

văitându-se că :m'au de lucru, nu pot câştigă, etc. ; . 'dar nici 

nu fac încercări şi sforţări pentru a porni la o “treabă oare- 

care, Ajutând pe aceştia încurajem lenea care este cea mai 

mare piedică a progresului. 

Trebue însă de a fi.cu multă băgare de scamă pentru a nu 

greşi să despreţuim, să ocărâm sau să nu ajutăm pe un sărac 

care sar găsi în această situaţiune din cauze independente 

de voinţa lui. - 

In fine, pe cei săraci din cauza nechibzuirei i lor, adică din 

cauza luxului, pornirilor - instinclive, pâtimilor, etc., „trebue 

să-i ajutăm. prin poveţe, îndemnuri şi chiar. cu ajutorul ma- 

terial, căci aceştia au posibilitatea să se. corijeze. Dar esid. 

foarte prudent a nu-i “ajută cu mai “mult decât prisosul pu- 

terii noastre: materiale, căci” o a doua. greşală 'a acestora . 

ne-ar aduce, şi pe noi în aceiaș lipsă. | E 

Exemple se găsesc chiar între- noi: girul sau bani înipru- 

" mulaţi camarazilor luxoşi, cheltuitori, jucători. de “cărţi, vi- 

„ ţioşi, clc., a pierdut şi pe cel ajutat şi pe ajutător. Se aduce 

" mare serviciu unui camarad când nu-l împrumutâm şi nu-l-- 

girăm dacă-îl ştim că din cauza nechibzuinţei se. găsește 

în sărăcie. - | 

Pe.. suferinzi- de diterite oale avem datoria a-i încurajă, 

-a le spune cuvinte de mângâiere, a le procură medicamente 

Ne ” - | > 14 x
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când sunt mai săraci, a le da “informaţii, în fine a face tot 
ce ne stă în putință -peniru a le micşoră suferinţa. | 

- Sunt suferinţe morale pe cari dacă nu avem puterea a Je „curmă, avem, datoria a nu le mări. Aşă de exemplu: .nu 
"Arebue . să amintim nimănui de fii neascultători, de durerile,-" nenorocirile sau de pierderile: ce au suferit, nu trebue să “baljocorim sau să desprețuim' pe oamenii cari fără voia lor "au pierdul diferite bunuri, nu trebue să amintim -suferinţele” „unui soţ "nenorocit, în fine trebue să cvităm orice discuţie sau împrejurare ce. ar puteă mări suferința morală a cuiva. "Dar, afară de suferinţele de: natură materială, ori suferin-. 
„ţele morale! descrise aci, mai sunt un fel de suferințe ner- voase' asupra cărora 'trebuc să procedăm altiel decât cum arătarăm mai sus. De exemplu: maniacii cari sc plâng şi se jelesc întuna despre boalelc şi suferinţele lor, -le vom face mai mult. rău dacă îi vom , compătimi, căci ci tocmai de boala compălimirii suteră. Cu „aceștia trebue să fim indife- renţi. Cu, o mică aluzie, o zellemea, ele. le facem mai mult bine. decât cu compătimirea. : " _ , Tot aşă trebue să ne puriăm cu hipohondrioşii, cu nerăb- - dătorii,: cu maniacii, ete. --. i Da Călre aceştia avem o Singură datorie: a nu nec -supără când din cauza Doalelor lor nervoase ne fac nepolilețe, dar trebue să le reamintim sau să le adresăm aluzii când se ivește, “Yre-un momeiil favorabil din care ar puteă să tragă folos bolnavul. N ăi d 

9. Datorii către persoane de diferite năționalități... 
Să nu despreţuim pe. oamtnii. de alte naţionalității, să nu a batjocorim limba, credinţa, -obiceiurile Şi datinile lor; :dar să pretindem. ca ci să ne respecte în "acelaş “mod. Cu. alle cuvinie să ne purlăm cu oamenii de diferite naţionalităţi în- tocmai cum zice proverbul: „Te respect ca să mă respecţi“. Străinii, veniţi în țara “noastră trebue să fie bine primiţi, întocmai ca musafirii veniţi : în casă, dar brecum ru -per- mitem musalirilor să critice câsa, aşternutul, mâncarea,. obi- "ceiurile noastre, elc..- tot aşă nu irebue “permis străinului a „ne: critică starea economică a, ţărei, turală, comunicațiile, instituţiile, aşezămi „Sa nu înțeleg a da cu parul în. capul asemenea . crilici, căci nici pe musafir 

“Starea noastră cul- 
ntele, ctc.. Prin: acea- 

acelora cari îşi permit 
ii obraznici nu-i luăm -



  

la “Bătaie, dar înțeleg | că prin atitudinea corectă şi. demnă, 
prin “orice alt” mijloc legal şi permis. de bunele manieri, „să 
„aducem pe acel străin la sentimente mai bune sau să-L fa- : 
com a înţelege'că nu ne convine şi nu permitem să fim -eri- . 
icaţi în casa noastră, 
“SI nu cădem însă în greşala de a _cuede că străinii nu, 
irebuc să vie. sti locuiască - în ţara noastră, ci, trebue să 
“observăm nuinai ca” ei să nu creadă ori să lucreze astfel 
“ca şi cum noi am fi dalori să-i jine m, să le dăm tot ce le 
irebuc, să-i respectăm, elc., iar ci să ne trădeze, . să ne jelu: 
jască ori să nesocolcască respeciul ce datorește penru: găzdui- 

rea ce le dăm. - 
Avem datoria s “dăm. cu ar agosle străinului informa 
țiunile ce-ne cere? “si Să-l călăuzim când se găseşte încurcat - 

“în” vre-o afarece. “Trebue să ie păzim însă a spune străinilor 
„Ceva despre armele, fortificațiile sau diferitele măsuri luate 
„de statul nostru, pentru apărarea țărei sau a conaţionalilor 

- noşiri aflați prin alte ţări. Ă 
De asemenea trebue. să ne păzim a critică în faţa 'sirăi- 

nilor moravurile noastre politice, morale sau ori. ce alte dez. 

.. 

„ecie sociale, căci, dela sirăini nu trebue 'să aşteplăm nici ; 
îndreptare, nici consolare, ci din contră ci se bucură de relele 
ce Dântue la noi și caută să profite de ele. Nici nu trebue. 
să ne lăudăm, să exagerăm calităţile. neamului "nostru . în 
aţa străinilor, căci, - lauda nu ridică Peamul precum ru ri- 
dică nici. pe individ. : 

: Cecace ne ridică în faţa: străinilor cari trăesc în fată Noas: 
” iră” este aceca ca ci să vadă că:n6 îndeplinim' cu punctualitate - 
“Şi energie aclivitatea zilnică, că negustorul, funcţionarul, pro 
îesorul, militarul, Jucătorul, preotul, “ete. îşi face cu dra 
gosle îndatoririle personale, familiare, sociale și patriotice, 
“că ne. respeclăm unii - -pe alţii, reșpectăm legea, ! „respe clăm 
"în fine tot ceeace face cinste:. nouă, familiei, neamului și. 
“ţărei. Când străinii ne vor! vedea astfel; nu va fi nevoie să. 
le mai spunem nimic din gură, căci vor înţelege ci mai mult 
-decâl | le-am spune noi despre ce. sunlem şi. ce vom îi.



2 CAPITOLUL. IV. 

1.—Dalorii către lege. 2.—Datorii pentru desvoltarea și Înlă- 
zirea sentimentului naţional: -păterea sentimentului național. 

Ce au tăcut şi'ce fac alte popoare pentru educaţia patriotică. 

Indemnuri pentru: noi. La străini moarte şi sclavie -aflăm. 
3.—Datorii către limbă, obiceiuri, tradiţii şi credinţă. 4.—Da- - 
„torii către profesie. 5.—Datorii! către ştiinţe şi arie, 6.—Da- 
jorii către armată. 7.—Dalorii către umanitate. a 

pm 71, Datorii către lege. a 

Legea este regula scrisă și impusă tuturor în. scopul de a. 

se asigură utilitatea comună. Suntem datoti să ne supunem 

Jegilor şi să: veghem ca ele. să fie respectate și executate 

pentru a se asigură cât mai mult utilitatea comună. Această 

utilitate comună este de trei feluri: a) materială, b) su/le- 

Jească, c) a diferilelor "instituţii. a 

a) Legile pentru “utilitatea comună materială se numesc 

„legi civile“, Aceste legi au pornit din nevoia ce au simţit 

“oamenii-de a se solidariză pentru a dobândi siguranța pro- 

_prietăţei lor, 3 i 
Prin proprietate „nu “trebue să înţelegem o îăşie de pă- 

mânt pe care suntem stăpâni, ci trebue să înţelegem orice 

ocupaţiune fizică sau -intelectuală prin care: ne asigurăm 

existența: materială. -Magistratul, profesorul, „ofiţerul, ingi- 

nerul, doctorul, 'advocatul, scriitorul, muncitorul, etc., este: 

proprietar: pe - profesia sa precum proprietarul ese pe 

pământul său, pe plugul, pe boii săi, etc. ÎN A, 

Membrii solidarizați şi-au -impus între ei oarecari datorii 

și drepturi în scopul de.a se garantă siguranţa acestor 

proprietăţi. - .: i -



Omul nu a pulut Progresă până ce nu sa solidarizat 
cu semenii săi. Pa : "Acolo unde simţul solidarităței lipseş sau să se obție progres, -- 

2 

te nu poale “să fie 

- „Rostul legilor civile este locmai acela de a prevedeă toate: - condiţiunile! prin care se poale garantă -solidaritatea necesară progresului. * Di 
Insă obligâţiunile acestor legi sunt impuse. la evoluţiuni din “cauza progresului Şliinţific, din cauză: progreselor. cul- turale și din . cauza: variațiunei condiţiunilor de trai. Din. "acesle cauze o parte 'din. membrii Solidarizaţi duc o luptă continuă. contra” legilor actuale. şi cer schimbarea lor cu. alele .noi mai bune şi mai «praclice. In faţa acestei lupte, cădem mulţi în greșeala “de a crede că nu trebue să ne mai supunem legilor. în vigoare. 'Trebue: însă să înțelegem că o- a o . î - i. MR . 

„lege în vigoare -chiar cu oarecari detecte, esie mult mai fo- lositoare şi mai necesară “bunului mers al progresului decât. -- dacă nu vom avea nici .o lege. De accea suntem datori să ne supunem legilor până în momentul când ele sunt înlocuite: cu altele, ! 
-„Penlru a se putea înţelege” mai bine importanţa acestui: sfat, iau urmăloarea comparaţie din. Payot: „legile sunt pen- : dru noi ceeace sunt zăgazurile pentru Olande:i. Precum acele zăgazuri apără pe Olandezi contca inundațiunilor şi ravajelor „acestor “inundaţii, lot aşă legile ne apără contra tuturor duş- "“manilor din alară şi tuturor instincielor şi [iornirilor re! . dinăuuiru. Acei Cate nu se supun unți “legi în vigoare pa 

*. cinstiţi ştiu să-și ascundă - faplele „nelegale s "agenţii însărcinaţi a observă siriel 

molivul că. este deleclioasă şi -că lrebue schimbală ar. face (tcecuș greșeulă ca Olandezii. cari ar Tup? zagazurile acluule. înainte de a -face altele. SI o 
Spusci mai sus că Suntem datori nu numai a ne supună legilor dar încă-a observă ca legile să fie. respeelate şi! exe- culate de alţii. S'ar putea zice. că noi avem numai daloria de: a.ne supune legilor, iar. nu şi pe'aceea de a observă execu-: larea lor. Negreșit Că acesta este idealul moral şi economie la: care irebue să ajungem, însă, azi.o bună. parte din oamenii ne- 

ale şi o parte =din 
a “Supunere 'la legi fac abuzuri şi lovărăşii necinstite cu delicvenţii, de accea sunt. cazuri când noi ca particulari, avem - datoria să intervenit SI să demascăm faplele cele necinstile și nelegăle. O singură
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condiţiune se” cere: denunţarea noastră împotriva nelegali- . . 

tăţilor, hoţiei, crimei, imoralităţei, etc., să fie lipsită de orice 

patimă josnică şi nebănuită de vre-un interes personal. Afară 

de aceasla denunţarea să fie fățişe, iar nu anonimă, 

v) Legile pentru “utilitatea comună sufletească se “numesc. 

„legi divine“. a - : 

„Odată cu -obligaţiunile pentru asigurarea atilităţei „mate- 
- riale sa prevăzul—în legile civile—și oarecari obligaţiuni | 

morale peniru a.se asigură utilitatea comună suflelească, . 

dâr desăvârșirea acestei utilități nu. se poate îndeplini de. 

către legile civile fără ajutorul legilor divine. 

Nuimai „legile divine“ pot să asigure omenirei pacea. su- 

Îletească, susținându-i energia: în lupiele atât de variate şi, 

câte odată “alât de dureroase, pentru utilitatea « comună ma- 

“teială, iu - , 

“Legile “divine sunt “elerne şi. “adânc! “săpate în: conştiinţa * 

omului. Aceste legi au împins pe om dela creațiune să cer- 

celeze şi să deosebească „binele“ de „rău“ şi „dreplil“ de ” 

„nedrepl“: Aceste legi au servit omului ca "reguli de aclivi- 

tate. încă de'când.nu existau legile civile. „. 

Vechiul testamenl coprindea prescripţiuni cari 'se refereau 

şi la viața de. Stal adică la legile civile, însă, Isus, a dat la 

oparte acesie -prescrieri - şi a propovăduit omului numai po- 

veţi şi” porunci morale, iar în ceeace privește legile civile a 

zis: daţi Cezarului ce. este al Cezarului adică: “supuneţi-vă 

„legilor. Stalului din care faceţi “parle. 

Legile “divine ale religiunci. creștine grăite omului prin 

fiul lui Dumnezeu; constiluesc ' legea evanghelică din care. 

Sa exclus ceeace se referea la prescripţiunile ” civile lăsând. 

“numai legile eterie ale moralei și "adevărurile relative la - 

dogmele credinţei. - ” - 

Prin învăţăturile. creştine omul poale să fie “cetăţean! bun 

şi drepi,în orice parie a “Tumei Sar afla, sub orice formă de 

guvernământ ar fi, orice poziţie socială ar avea, orice bu- 

_curii sau dureri ar întâmpină. .- 

-. Prescripţiunile din legea „evanghelică creştină. sau i răspândit 

în. omenire: ptin Apostoli şi succesorii lor, devenind obliga-. 

torii numai prin pulerea adevărului moral coprins în ele, şi, 

aducând la calea dreptăţei şi a voinţei lui Dumnezeu sute de 

milioane de oameni. rălăciţi. 

„Datoriile morale “sociale. >. prevăzute. în „legea eva ghelică, ”
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* de-am 'lrecut în diferite . capitole ale acestei lucrări, alăturând la ele şi icoriile „Științifice sau prescricrile din legile civile Telalive la educaţiunea noastră morală.. > Sa 

  

. 
Ii 

; | €)- Să vedem acum ce înţelegem prin legi penru utilitatea 7. specială a instituțiilor. - 
Afară de legile civile şi divine la care trebue să se supue "cetățeanul în? orice. stare şi situaţie Sar află, mai sunt led „gile speciale alc "fiecărei instituţii. La aceste din urmă legi sunt obligăţi să sc supue numai membrii cari fac parte din aceiaşi instiiuție, Aceste legi constiluesc „clisciplina inslituției“, „Aşă instituția clerului, a Şcoalelor, a justiţiei, a armatei, elc,, au legi speciale cari constituiesc la un. loc disciplina lor. Prin "aceste 'legi disciplinare. se asigură legalmente bunul mers al instituţiilor, se stabilesc raporturile de autoritate, atribuţiuni şi relaţiuni ce trebue să "existe între şefii şi: subalternii aceleaş instituţii 'şi se prescriu „sancţiuni - pentru - îndeplinirea sau ne-îndepliriirea prescricrilor disciplinare. -  Sancţiunile contra abaterilor disciplinare sunt cu alâl mai, severe cu câl viitorul țărei este mai. mult legat de. buna stare „a insliluției. De excinplu: sancţiunile pentru “abaterile dela: îndaloririle polițienești sunt mai "puţin. aspre - decât -saneţiu- nile. pentru abalcrile dela îndatoririle inilitare. . - Aşă sc explică pentru ce 'saicţiunile pentru abaterile, dela îndatoririle militâre sunt mai aspre decât sancțiunile pentru „abaterile dela oricare alte instituţii ale palrici. | Așă ar trebui să fie Privită disciplina militară de: către * oricare - bun patriot şi de către oricare membru 'a] instituţiei | Militare și astfel să se înțeleagă necesilalea codului de jus- . liție special militar, - ” m - IN Numai aşă, cei dintâi nu se vor mai miră. când pedepsele militare se vor aplică. cu severitate, iar cei de al doilea nu vor face nici o concesie pentru abaterile dela îndatoririle | militare, — - - E -- . Datoriile - celăţenilor Călre legile : disciplinci . nililare sunt „acelea “de a cducă pe copiii lor—viilorii oşteni—cu dragoste pentru instituția militară şi cu încredere în: conducătorii a-: cestei. instituţii; iar daloria noastră Ca conducători este să îndeplinim cu o sfântă grije îndatoririle ce ni se impun de „disciplina “mililară; iar ca educatori să întrebuințăm toată pulerea noasiră intelectuală şi sufletească Pentru a face pe subalternii noștri să cxecule îndatoririle mililare din dra-



„goste, pentru cauza mare! a acestei instituţii şi din respectul 
„ce le vom inspiră noi prin exeimplul și prestigiul nostru: iar 
au cum se făcea până acuni, „prin pulerea fricei de rigorile 

„disciplinei militare. „: ” 
N * - 

Ca încheere „asupra datoriilor către legi, nu găsesc: alt “sfat 
anai bun şi mai polrivit ţărei noastre decât următorul, spus. 

«lin tot sufletul şi din toată convingerea: „peniru - numele 
ui Dumnezeu, să nu mai schimbăm aşă des leiyile țărei şi 

mai ales legile instituţiei” militare, căci, -p2 (ara asta nau 

adus dușmanii atâtea rele câle am adis nci prin schimbarea 

„prea deasă: a legilor“. - i . 

2 Datorii pentru 'desvoltarea și întărirea sentimentului 

național |. 

Cea mai de. căpetenie: datori2 de patriot esle: a lucră din 

“oale. pulerile pentru desvoltarea și întărirea sentimentului : 

maţional. Nu: există duşmani atât de puternici şi atât de 

„mari 'ca Să poală distruge un popor în care conştiinţa na- 

4ională este formată, adică un popor care își cunoaşte! indi= 

-vidualitatea şi origina, își' cunoaşte. forțele, drepturile . şi 
„datoriile. Din “această conștiință naţională “se naşte uni: .: 
"Jalea de voință şi de aspiraliuni“ a poporului, sau, „unitatea * 

în cuget și în simiiri“ cum ziceau marii patrioți, Heliade Ră- 

„«lulescu şi Andrei Mureșanu. . . - 

Chestiunea conștiinței naţionale, a desvoltărei şi întărirei 

“sentimentului «naţional, fiind în strânsă legălură cu. cariera 
„armelor, şi privindu-ne de aproape ca educatori ai naţiunei 

ircbue să-o cunoaştem în toate amănuntele ci. Pentru aceasta 

reproduce următoarele lrei paragrafe (a, b. şi.c) relative la 

-conștiința şi sentimentul naţional, din lucrările de „educaţie 

şi învă(ământ“ ale d- lui G. N. Coslescu 1). 

a) Puterea sentimentului naţional, Ui popot tânăr 

___ca al nostru şi duşmănil din toate părţile, trebue să 
. fie întărit “prin sentimentul datorici şi iubirei -către 

țară și neam. . : 
In istoria. popoarelor, avem destule pilde strălucite, 

în această” privinţă. 
. Cinci milioane «le Cehi stră ini, din toate părţile de 

  

1) Sper că autorul nu se va supăr ă Şi că cititorul va” aveă- 
răbdare să citească. aceste paragrafe: -



„"opresiunci britanice, manifestă mercu-ura sa implaca-- 
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„Pulerea. Germanici şi Austriei, -perzistă în „Speranţele lor patriotice. De trej secole şi mai bine luptă Germanii „ŞI Austriacii să-i nimicească. Nimic însă nu: i-a putut dezorguniza. : Cehii conştienţi de origina lor, luplă cu. izbândă în mijlocul oceanului. de Germani. N „De şapte suie de. ani, Englezii puternici, - biruitori şi. culţi, luptă să slingă națiunea Irlandeză: şi necontenil se isbesc de “forţa de rezistenţă a acestei națiuni în care. sămânța naţionalismului—aruneală de poeţi şi învăţaţi—. creşte și fecundează.: „Insula Irlanda, masac rată și ge- mândă;, a cărei inimă sângerează de veacuri. sub călcâiul 
bilă și dorul din ce în ce mai mare de libertate. Ea îşi. arală aceste sentimente prin cântece răsboinice pline. . de revoltă, prin. corlegiuri în care se desfăşoară dra- pelul negru, funeb ră: emblemă” a sufletului său coprins.-: de doliu. o i e NR Cnutul rusesc ma fost: destul de iare să înăbușe as- piraţiunile naţionale ale Finlandei şi să contopească cele: . . două milioane Şi -jumălate de Finlzndezi în muscălimea. . ” colosului nordic, Couștiinţa naţională umple. pe. micul | "Dopor al. Finlandei de vigoare şi de curagiu în luptele - ce duce penlru “ câştigarea libertăţei pierdute, fără Să. se lcamă de biciul de foc ul despotismului, ce se in-- vârteşte” deasupra "capului său. Când i sau suprimat. „legile "particulare, preoţii finlandezi au. celebral servi-- ciul de doliu, femeile umblau pe strade îmbrăcate i doliu ca văduvele şi. orice serbare, orice pelrecere eră. suprimală, Re - . o In Transilvania unde cultura naţională şi-a făcut. drum, Românii au îndurat toale opresiunile,. şi lirania.- maghiară n'a putut.. face multe viclime de renegaţi. Aici torturile, spune d. Delavrancea, nici țapa, nici. * muchile de stânci, nici roata cu care erau frânţi cu 'sau lără lovilura muchoei de lopor, nici aspectul înfiorător ale, drumurilor, presărate : de cadavre, nici ciopărţirea - şi împrășlierea “în. loale oraşele a bucăţilor din irupul martirilor lor, nu au intimida și supus pe poporul român, | aie E Si:Românii de peste “Carpaţi şi Finlandezii și Cehii, şi Irlandezii sunl exemple. măreţe în istoria omenirei,: cure irchue să se convingă, că un Popor. nu piere când conștiința de. neam este aprinsă în sufletul său. b) Ce au făcut şi ce fac alte Popoare. pentru educa- 

[iu puriotică. Indemnuri Penlru noi. . 5: - - Din cele mai depărtate, veacuri, Ppopoarele—pătrunse: 
de pulerea sentimentului național—au' căuțat să des-- volle în tinerime iubirea de țară, mai Dresus de oriec,.: 
Istorii educaţiunei ne prezintă numeroase exemple Li Spartani, ideia de patrie eră așă- de desvollală,.. 
încât mania, fiind covârşilă ioldeauna şi pretulindeni de iubire către odorul ei; Pornindu-și copilul la. luptă,. ii ură; sau victorios sau mort; învins niciodată, ”
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Spre a oțeli virtuțile “civice “ale tinerinici, Spartanii 
organizară celebrele lor coruri, în: care grupa. bălrâni- 
lor aleși de oparle cântă: „A'oi am fost odată: lineri,- 

"viteji şi .curugioşi“. Glasul tinerilor de alături răsună: 
„oi suntem acum; cei mici să ia aminte“. Corul copi. . 

ilor le răspundea: „Și noi vom fi vileji, ne legăm să vă 
şi înlrecem'“, i Mita , 

Acnianul' la vârsta de 18 ani, când ajunge “soldat, 
îngenuchia: în faţa altarului, jurând: să lupte până la: 
cea, din urmă picălură de sânge pentru patrie, spre o-. 
o lăsă urmaşilor mui înlinsă și mui pulernică de cun 
au găsil-o. * e . 
Dacă revolta către. lată şi-mamă esle un păcat; re-. 

volta către palrie este-o crimă, zicea Platon. 
„Când Grecii şi Romanii pierdură virtuțile civice, încli--. 

-“narea dea se jerlii. după idealul ce făcuse mărirea pa- 
lriei lor căzură, când Polonii pierdură dragostea de 
patrie, care închegase în neamul lor. un. puternic regat,. 
:ăzură. ” | , - . o. 

In urma atâtor. pilde, astăzi- popoarele—dela cele mai 
mari, mai puternice, mai culte: şi cu tradiţiuni istorice, .. 
-până la cele" mai: mici şi mai noi—lubptă să deştepte 
conştiinţa naţională prin şcoale, prin serbări -ad-hoc, - 
prin reviste şi broșuri, prin conferinţe, prin. monu- - 
mente, în care se simbolizează faplele glorioase, ete. 
Pulem spune că nu esle o ţară astăzi, .în care princi- 
piul de naţionalitate să nu se afirme. cu putere. Multe 
din slalele culte îşi răcoresc :sullelul aprins. de văpaia.- 
șovinismului, ridicând" în slăvile cerului tot ce este al. 

„lor, şi înegrind tot ce este străin. - 
. A 

Dela cele ma imici până la cele mai pulernice, sla= 
“tele: se închid între zidurile celui: mai îngust 'egoism 
naţional. ă - RE ” „. 
Germanii. iu se inspiră în. cercetarea trecululului de- 

cât de dragostea” pentru Germania lor. Noi: protesăm 

“aci că știința mare patrie; Germanii susțin fără ocol 

teza opusă. [Este falş, serie” Giersebrecki,. un istoric. 
al lor, -că. știința mare patrie; știința nu lr6bue să fie 

cosmopolită ci naţională; ca. trebue să. fie germană, 
Toţi Germanii au. un cult pentru patria lor şi ci înţeleg 

cuvântul patrie în adevăratul lui înţeles; esle Vaierland, 

ierra palrum, pământul străbunilor, este ţara aşa cum 

“au avut-o și au făcut-o strămoșii: lor. Ei iubesc acest 

“Wecut, îl respectă şi. vorbesc de dânsul ca de un lucru 

sfânt, Ei admiră până şi barbaria strămoşilor. Ei sunt 

plini de veneraţiune în fața legendelor, sălbalice şi gro- 

solane ale poemei Niebelangilor. 'Loală această anlichi- 

tate este pentru dânşii” un: obiect: de credinţă puternică. 

Mai toţi urăsc regimul vechiu dar această ură în loc Ă 

de a sc. îndreptă- la ci. în contra Germaniei, se exallă | 

“în contra străinilor. Când vor ca să alace regimul 

feudal, ei aruncă loale blestemele" în contra feudalilă- 

ței franceze.. Când vor să. atace monarhia absolută, ci



  

„= se năpuslesc asupra lui 
cipii germani, mari şi 

>» In loc să condamne ne 
".. revocarea edictului de 

Ludovic-al' XIY cași cum prin- 
mici mar fi fost nişte despoţi. 
toleranța germană, €i contamnă : 
Nantes. IN: : Istoricii germani sunt: foarte severi pentru străini. Grecii, zic ci nau avut "niciodată sentimentul poetic în “acelaşi grad ca rasa germană. Faţă de Roma, care : a comis în vechime păcatul de a fi întârziat invazia „Germanilor. şi - în evul 

“telor imperiale, ci sunt 
„ţia lor este fără milă. 

mediu .de a pune stavilă pol- 
„foarte puţin indulgenţi. Erudi- 
faţă de Franţa și Polonia. Ei domonsiră că acesie două națiuni trebue detestate, că în caracterul lor este: numai: ambiţie, uşurinţă, de- prinderi rele, „conrupţie, că iotdeauna au iost perfide şi destrânale și că Ira 

«Prusiei, 2 . 
Şi ce înrâurire a avut 

serman, se poale vede 
“unica istoricului ZZenr 

nța trebue suprimată în îolosul. 

această istoric. asupra sufletului 
a din faptul că Bismark mul- 
e Sybee că i-a dat un mare sprijin prin scrierile sale istorice, spre a afirmă uni- „*_ tatea morală şi “politică a Germaniei.. Invăţământul serman, spune real, armează pe Şco- “lari nu numai. pentru lupta .vieţei, ci Şi penlru răs- boiul istorie” dintre națiuni şi dintre rase; iar. un pro- "lesor german îşi face 

„Să. deșteplăm. în copil 
un fiu-al naţiunei! gern 

astfel profesia. apostolului său: 
o mândrie conștientă de-a fi 

hane şi nu al alieia;-cl trebuie “să-și inlemceze fericirea în ideia de a trăi după exem- "plul nobililor săi slrămoși, Și” cată să-şi propue a nu degeneră dintr'o rasă ce are şi-a afirmat drepturile din- năintea lui Dumnezeu Şi a lumii“, | "Tot acolo tinde. şi învățământul îrancez.. In „cărțile lor de istorie „universală întocmite - pentru Şcoală, ej vorbesc numai de Tranţ 
murile cu care ci au poare trăese peniru e 

„izolare, o 

primar, iată ce spune 
ne învaţă că nu trebue 
că înainte, de loate şi 1 

a şi de. Francezi și puţin de nea- 
venit în atingere ; celelalte po- vul francez, în obscuritate şi 

Lavisse, scriitor de merit în cărțile sale pentru cursul copiilor: suferinţele irecutuluj să iubim pe acei care ne urăsc, nal presus de orice cată să.ne iubim „Franţa, patria noastră scumpă şi apoi umanitatea!) . Până şi Bulgarii în zorul lor de a propaga -nuţionalis- „mul, nu numai că exallează actele lor de curagiu şi de Patriotism, dar pun în mâinile şcolarilor cărţi de istorie in care isprăvile lui Alexandru cc] Mare le dau ca fă- cule de Bulgari. Ei au fost, zic cărţile de. școală bul- găreşti, stăpânitorii „Asiei Mici, ai Peninsulei Balcanice, ai văii Dunărei şi ai coastelor Mării Negre până la gura răului Don. Intr”o epocă posterioară, Grecii lorţară o : parte a locuitorilor să. A 
. 1) Alfred Fouillce, op. cit. p. 287. 

adopte limba elenă, fondul po-:



a oa. a: 
- - . 

  

_pulaţiunei însă a rămas tot bulgar pe toată Peninsulz. 
A 

“ până la Termopile... Bulgarii sunt adevărații strămoşi - -" 

ai puternicei rase slave 1). , 

. „Invăţătorul: român” caută -să-şi . îndoiască ardoa- 

rea” când e vorba de glorificarea -partrici înaintea |, 

minţilor fragede. In' această privinţă, găsesc pline de 

înţelepciune şi „de patriotism, cuvintele următoare ale 

d-lui ministru, Spiru Jfaret, pe. care le culeg dinti”o-. 

circulară a sa, adresată corpului didactic?): „Căutaţi 

- a face pe. elevi să prejuească evenimentele” mari ale: 

istorie noastre mai mult decât pe acele din istoria: 

- altor popoare; să se convingă că strămoșii lor au fost . 

eroi, 'că au luplat şi - şi-au vărsat sângele, ca să con: 

„serve ţara care îi udăposteşte . astăzi; redeșteptați în 

inima lor! aceeaş aprinsă iubire de țară, ca urmaşi ai 

- acelor mai eroi. Siliţi-vă a-i convinge. că țara lor? este - 

„cea mai. bună (ară, că neamul este cel. mai viteaz, cel 

„mai nobil, cel nai ienergic dih toale neamurile. Nu vă 
lemeţi că veţi cădea în esces pe calea aceasta; ori cât 

de 'deparie veţi merge, cu atât mai bine va fi. Căulaţi 

în care trăim: este una din cele mai. mari -din istoria 

- noastră; că Suveranul nostru esle.unul din cei mai mari 

-din câţi au ocupat până acum tronul (ării; că nici 

odală. poporul român “nu a avut mai bine cunoştinţa 

exaclă a.„valorii sale; că niciodală. nu a dal într'unn 

limp aşă de scurt, mai multe şi mai 'mari : dovezi - de 

vilalitate şi de pricepere;: că- niciodală nu a avut o: 
poziție mai înallă între popoarele. Europei, decât aceea 
pe care și-a “câștigat-o în această din urmă jumătate de 
.secol, prin vitejia şi înțelepciunea Lui. Luptaţi pentru 

a nu lăsă sc prindă rădăcină la dânşii deprinderea de-a 

găsi rău tot ce văd și tot ce-i înconjoară în fara lor“. 

“ Combateţi din toate puterile. tendințele unei şcoale 
_nenorocile, :care lucrează pentru a distruge în sufletul 
lor orice avânt generos şi orice încredere în. oameniț -.* 
şi “instituţiile ţărei, iarbă veninoasă care paralizează 

tocmai ceeace face puterea şi bucuria tinereţei: credința. 

_ în bine3). Pa . a DI 

„_c) La slrăini moarle și sclavie aflăm. , . 

In trecut, -de nenumărate ori sa. semnat procesul 

verbal de moarte al-naţionalităţei. noastre. Voinţe să- 

nătoase ne-au întors de pe drumul durerosului calvar; 

- mulțumită potriotismului lor, am ridicat capul din , 

„ “umbra care ne oprea vederea şi: am ..revăzut soarele” li- “ 

: bertăţei. Inconjuraţi de popoare cu dușmane aspiraţiuni, 

  

1 Citat de d. profesor. Rădulescu-Motru. în WNoua' Revistă 

Română din cartea asupra Macedoniei de dr. Cleanthes Nico- . 
laides. Editura îranceză, pag. 146-147. . : 

2) Cele se se zice pentru profesori sunt periect. aplicabile. 

pentru noi educatorii. militari. a Na .- 

-,3) Istoria de Victor Duruny, vol. I, pag. 156.. 

încă a. face sci intre adânc în mintea linerilor, că epoca - 

>



  

cerul ţării se“ arătă negru şi posomorât în viilor şi sin- gura scăpare. este deşteptarea conștiinței . naţionale. și iubirii de neam. Când un Popor înlruneșie aceste două - imsuşiri—şi laptele o dovedese—sourele libertăţii nu apune după teritoriul: său. . - XR La slrăini nu găsim nici o scăpare, Protecţiunea străi- nului—spunca „Filip, Regele Macedoniei, apelând la Greci să lupte în potriva  Romanilor-—este ca umbra acelor arbori. care omoară toi cecace acoperă 1). ” . Apriga ură cu care Străinii au urmării neamul nostru 
: " în decursul atâtor veacuri, vârtejul 'de suferinţă” şi „de adâncă descurajare—prin care el : irecul—nu ne în- sădue să ne. odihnim vrăjiți de &ulcea. perspeclivă că cei de peste graniță ne vor întinde. mâna de ajutor. Am fost zidul creştinătăjei de care Sau sfărâmat în 

. Irecerile lor, nenumărale ordii ale păgânătăţei ş am fost 
a zidul neclintit cea opril învingerile sălbaticilor cohorte 

„ Musulmane, care aveau drept ţintă cotropirea. Europei... „Cene? Numai prestigiul isloric, căci sângele vărsat” pen- 
-"lru Europa este acoperit cu o heagră uilare,; Adâncă pildă că pe nădojdea Şi-pe ajutorul allora, să nu caute 
În zadar a se rezemă suferiloarea omenire“: - | Am reprodus aceste Paragrate. din” lucrarea d-lui Ga. X. „Costescu fiind că: tot Cecace zice d-sa Penlru profesori este 

Care a fost răsplata noastră pentru atâtea lupte crân-, 

perfeeci aplicabil vealru noi ofițerii, ca educatori ai poporului. | “Invăţătorul, preotul şi ofițerul au! acelaş rol şi: se servesc de aceleaşi mijloace! când e “vorba să desvolte şi să întărească 
"conştiinţa "naţională şi sentimentul corespunzălor. „O ar-.. 

mată nu poale să. aibă putere morală dacă-i lipsește - noţiu- 
nea patrici şi a patriotismului, dacă mare entusiasm pentru 

“realizarea idealelor de. integrare naţională căci, fără aceasta 
“Bulterea ci imorală cade Şi se anulează. &,- . : | „Pentru armata noastră alăluri de ideia Piurici şi a patrio- 
tismalui. Ircbuie pusă. şi. ideia care se naște din. palrie şi 

" Patriotismul ce se întinde spre graniţele ândurilor şi vi- 
surilor noastre. Avem, slavă "celui de sus, o ţară română, 
dar. tricolorul nosiru nu acoperă încă: tot Neamul românesc. 
Au-l acopere, dar să tăcem şi să nu uităm că alturi de ideia 
de. patrie şi de Palriotisni să săpăm adânc, și tot mai adânc, 
în crecrul nostru de român, ideea de națiune: şi naționalism), * 

1) Patriotul Costache, Negri, într'o cuvântare ținută în 1889 
la Paris, în mijlocul cmigraţilor. Vezi în „Revista Noucre „din 
"1889, „Pâg. 321, articolul d-lui. Papadopol “Calimacn, membru. 
al Academiei Române.” Ma i , - 

1) D. general Herjeu. „Disciplină, doctrină, iniţiativăse, p. 20.



In patagratul: € ce urmează arăt elementele sufleteşti pe cari 
““lrebue să se. rezeme educaţiunea naţională pentru Massa po- i 

porului noslriu. . : 

3. Datorii către. limbă, obiceiuri, tradiţii, şi „credinţe. - 

a Ă "Un om eu 0 credință este o putere 
N , .- socială, egală cut uouă-zeci şi nouă de 

. : oameni cari v'au decăt interese. 

- . : ” (Stuart Ain) i 

Sunt multe. tratate: de morală ce duc luplă de moarie 
contra obiceiurilor, tradiţiilor. şi credințelor, unele chiar con- 

“tra limbei materne, pe moliv că acestea a împiedică „Progresul . 

“ţinând pe om înlănțuite e . ! - 

Negreşit - că dacă ne-am ţinea de obiceiurile, tradiţiile” şi 

„credinţele veche în ceeace privește comerţul, industria, agri- 
cultura şi ştiinţele, ar fi un rău căci mam pulea ținea piept 

cu.celelalte naţiuni cari au adoptat. toate mijloacele “moderne 

„pentru producţie şi progres, dar nu trebue să amestecăm a-: 
cestea cu obiceiurile, tradiţiile şi credinţele morale, cari au 
tocmai tendința inversă decât: cele de sus; adică a ne cieosehi 
sufleteşte, de celelalte naţiuni. | 

Dâcă mwar.fi fost limba, obiceiurile, - tradiţiile şi. “credinţele _ 
încă din timpul năvălirilor: barbare nu ne-am. fi putut deosebi o 

de barbari şi am fi fost contopiţi la olallă cu ci precum sau 
contopit. Bulgarii cu Slavii. - a . - 

Aceste” patru elemente: ne-au .servit. ca să ne adunăm când 

„barbarii reușeau să ne desparlă și să ne grupăm când ire- - 
buiă să le facem piedică, Dacă lăsăm la o parie legăturile de 

sânge al rasci, care” este.o forță nedesiructibilă, şi dacă ată- 

“duri de „limbă“, „obiceiuri“, „tradiţie“ şi „credințe“ . punem 

şi „pământul țării: atunci găsim cinci elemente ce au dat 

naştere sentimentului naţional şi palriotic adică acelei. puteri 

ce ne unește pe toţi într'o voinţă şi o dorinţă, înir” un cuget 

:Şi o simţire naţională. . 
„Chiar dacă dispar unele din aceste elemente, tot nu dispare. 

sentimentul, naţional şi patriotic, căci, din fiecare element 

„ (limbă, obiceiuri, tradiţii, credinţă, pământ) pornește câte o 

rădăcină cu sovă la „sentimentul naţional şi precum “pomul nu: 

se usucă dacă nu i se lac toate rădăcinile, tot aşă. senti- 

: mentul -acesta nu: va dispărea - „decât: odată cu. ultimul din. 

aceste cinci clemente.. e Si a



. 
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„Ungurii au ocupat pământul Transilvaniei, cu toate astea e rămas Românilor de -acolo, limba, obiceiurile, tradiţiile şE. credința pe care nu le-a putut-o. smulge și pe care zi cu zi se- încearcă în zadar să le o smulgă. Este destul să citim sfor- țările ce le fac Ungurii ca să le alunge limba românească. „din şcoale, să facă procese. de contravenţie țăranilor când. 

, 

sunt la sărbători sau alte .petreceri făcute după obiceiurile şi. tradiţiile neamului, piedicile ce se pun când -este vorba să se "ridice biserici și scoale sau alle instituţii: morale, condamnă- rile ce se.dau pentru portul naţional, pentru cântecul cutare” “sau culare naţional, zic este destul să privim acestea ca să „Înţelegem rolul ce are limba, obiceiurile, tradiţia şi credinţa, în desvoltarea și întreţinerea . sehtimentului naţional. Românii Macedoneni sau unit și Sau cunoscut prin limbă, obiceiuri şi tradiţie. Deşi :nu aveau noţiunea pământului na- țional, deşi credinţa lor: eră la fel cu cea grecească, deși în. biserici se făceă slujbă grecească, deși locuiau în aceleaşi: „Sale. cu Grecii sau Bulgarii; având aceleaşi ocupaţii, totuşt nu Sau asimilat nici cu unul nici cu altul, căci afară de cre- dinţă, care se aseamănă şi afară de pământul pe care locuiau: împreună crai alte trei elemente ce îl deosibiau ca cerul. de pământ: limba, obiceiurile, - tradiţia. |. Ă Românii transilvăneni cari s'au dus în. ultimii âni după. câştiguri în America, - nu au putut trăi acolo până ce nu şi-au făcut biserici, şeoale şi sociclăţi morale unde se duc să vorbească, să cânte și să petreacă româneşte, căci afară - „de banul! americanilor, ci nu mai pot iubi nimic străin de 

„ireacă curenţi de bucurie prin. tot 

naţia lor. | II E . Acesta este rolul limbei, obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţei. în desvoltarea Şi întărirea sentimentului naţional, și cine își 

* 

râde -de acestea, sau cine nu' şti să le facă iubite şi dorite: . de_tot românul acela nu se poale chemă patriot. Din cauza pseudoculturei. de mai anii trecuţi cum o nu- meşte d. Rădulescu:Motru, a bălut şi pe la noi un vânt ne- norocit contra limbei; obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţei. Azi: mai bale.:încă dar nu mai'face ravagii, , Astăzi pare că sa înțeles că nu este o greșeală a cu noașie, câteva limbi streine. penlru a Ne puhe în curent cu toate descoperirile “moderne, dar. este o mare greşeală a despreţui limba- maternă cu care. NE Spunem gândurile și: când ne pasă și când ne râde bucuria. în -suflet şi care face să 

corpul când 'o pronunţăm.:  



u 

= 

„vorbele „Mamă Tată , „Frate“ .. „Soră“ ete. în limba stră- 
moșească. Când  pronunţăm limba. „Slrămoșeâscă. simţim 
_de - odată "în corpul . nosiru curenţi de bucurie, produşi 

„de amintirile pe cari le aduc în minte vorbeie pronunţate. 

- De cuvântul „mamă, „lală“, „frate“, „soră“, ete. sunt legate, 

toaie amintirile frumoase 'ale vieţei; căsuţa și grădina. unde 

“am trăit, murmurul apei unde ne scăldam, cântecele mamei 

„când -ne adormeă, săriturile. şi jocurile fraţilor, bucuria, tatei, 

„etc. ; pe când cuvintele muller,' valer, mere şi. pere din alte 

. limbi ne lasă reci. şi nu produc asupra noastră: nici una :din 

. bucuriile de: mai sus? - - 
„Patriotul şi învăţâtul german Fichle din epoca de re. 

naştere naţională a Germabiei a zis: limba este însăși na-. 

„jiunea. a ' - 

Limba strimoșească ne face : să simţim. Ducurii când auzim 

legendele, poeziile . şi "cântecele strămoşeşti. Din  norocire - 

în “ceeace priveşte cântecele strămoşeşti sa început la noi 

"un curent -puternic și este de:-prevăzut. că peste câtva limp 

vom avea nota noasiră caraeleristică : în- ceeace priveşte cân- 

" tecele, Societatea „Carmen“ . din ' Bucureşti a. dat primul | 
„semnal şi azi au începul să se întocmească alte. muilte : :s0- 
cielăţi “pentru cultivarea sehlimențului. naţional - prin muzică. 

Legendele". și poveştile “ spuse la. vatră sau în „faţa sobei, : 
ori când mama voeşte să ne adoarmă, etc. au tot aşă de puter= . 

nică influenţă morală. Esle îmbucurător că în cărţile nouă 
de citire de prin şcoale s'a introdus mai toate acestea, pu- 

'nându-ne alături de: cunoștințele, practice „pe cari: trebue. să le. 
„cunoască elevii.! 

Tot aşă produc curenţi de bucurii şi mulţumire” obieciurile 
“neamului cu privire la pori, la hrană, la relaţii comerciale, 

la cunoștințe, la. prietenie, la traiul casnic, și, aşă se. explică 

de -ce după câteva luni de căsătorie în străinătate abiă aş- 

teptăm să venim -în ţară unde ne simţim ca la noi acasă, 

adică să vedem şi să trăim în obiceiurile” ţărei noaslre;. nu 
cu. acelea, ale altor neanuuiri, „pe cari nu „le îngelegeni şi nu le, 

simţim. 

Negreşit - că sunt și suflete parvertite cari se. simt mai-bine. 
la străini. "dâcât la ci, acasă, dar aceştia sunt puţini şi nă- 

dăjduim că vor dispărea. De altfel. chiar de nu vor dispărea 

aceștia, nu esto nici un rău, căci, nu se poate, pădure fără 

uscături: şi ţară fără proştii ei. ” , „ 
e
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TI radiţiile au "acelaș elcel asupra sufletului și simţurilor 
"noastre. Nu ştiu Cui nu i sa înflăcărat inima şi bucurat, su- 

| îlctul cu. ocaziunea expoziţiei naţionale când “s'a pus mult 
„> înteres pentru 'scoaterea “în, evidenţă a -frumoaselor noastre Pr " tradiţii: „nunta ţărănească, tradiţiile istorice, pluguşorul, ele. 

*. Din toată copilăria nu ne rămâne nimic mai întipăril. în - 
minte ca tradiţiile. şi nu este nimie mai dulce şi mai bine- 
făcător pentru suflet decât amintirile copilăriei însoţite de 
partea ce am luat” și bucuriile ce am simţit la practicarea” lor. . _ Ei - * , - - . 

Credinţa cu diferitele rituri bisericeşti, adică: asistarea 
- la slujba religioasă, spovedania, împărtăşania, botezurile, nun- - ţile, deniile, slujba învierei, a naşterei lui Christos, cântecele biscriceşii, procesiunile religioase, ctc., lasă adânci urme în: 
"sufletul nosiru, : 

Ă „Copilul în biserică se vede alăluri de omul malur având aceleași drepiuri şi datorii ca şi el. De aci. începe copilul să - primească noţiunea drepturilor şi datoriilor şi de aceea bi-"! scrica cu riturile ci, influenţează în bine şi puternic ceduca- - iunea copiilor. ” E 

„__ Dreceptelor. bisericeşti a căror pulere educativă nu se mai '-Poale pune la îndoială. -- .: 
Pentru binele naţiunei' noastre; pentru înflorirea şi întărirea ci în fața altor naţiuni: străine care o dușmănesc şi din care cu o:bună parte traeşte la un loc, nu există putere mai înăl- Țătoare și mai întăriloare de suflet, ca puterea credinţei creş- tine. D. Cuza 1), vorbind „de. întărirea naţionalităţei şi de în- temcerea - unei culturi curat românești care nu trebue să o: „aşteptăm decât dela Românii de sânge, zice: | 

i 

2) Vezi prefața. dela „Xaționalilatea' în artă“. 

Cu privire la armată a, general //erjeu zice: 

„_»ăceşti: români 'de Sânge nu pot aşeza pe alte baze ideale temelia culturei curat româneşti, decât pe temelia statornică pe care stă de veacuri națiunea română, iemelia credinţei creştine“, Ie 

“ „Învățământul religiunei - nu poale. să lipsească. din şcoală şi din cazarmă; pe religiune trebue. să înte-! meeni educaţia „morală a şcolarului şi. a soldatului, prin ca irebue să ferim tineretul de a alunecă pe povâr- 

4 . 

Asupra adulţilor disciplina bisericească are influenţă cduca- tivă” puternică, afară „de influenţa - morală a rugăciunilor .şi



a, 
  

-  nişul necredinţei. şi al scepticismului, e care împinge mai 
cu seamă pe omul ignorant .la pierderea simțului mo- 
ral. Fără credinţă nu poate. fi disciplină“. 

Ta finc, d. general Idrca? =) zice: 

„Lăsaţi oamenilor credința lor, lăsaţi-i să fie reli- 
- gioşi căci vor suporta necazurile vieţei. cu mai mare, 

„Tesignaţiune şi vor muri'cu mai mult: curaj. O armată, 
credem: noi, în care şi mic şi mare ar aveă siguranţa 

“ unci alte vieţi; ar Îi o ârmală de eroi“. . . 
, * 

Rezultatul datoriilor din acest capitol este: 

Avem dâloria ca, pe de o parte, noi înşine. să Căutăm a 
iubi şi respectă limba, obiceiurile, tradiţiile și credinţa stră - 
-moșească ; iar de altă parle, ca educatori, să depunem loată 

puterea minţei' şi sufletului nostru peniru a face să sc. răspân- 

-dească. şi întărească. dragostea peniru aceste elemente. 

A crede că putem desvollă 'sentimentul naţional şi patriotic 

fără a prăclică mai înlâiu aceste elemente, este tot aşă cum. 

am crede. că se. poate construi o. casă, fără zidăria, fără 

“ Jenan” sau făr ă niciun fel de mater ial. E 

4. Datorii către profesie. - 

- - Din Proverbele Românilor : 1) 

“ a Multe ştie, multe croeşte şi nici- 
una nu isprăteşte, 

- , Ă b) La lenine ctopliud, cărănidar nu 
- : te faci; dar nici meşter. de lemne lu- 

„cerând cărămidă. 

„Prima "datorie către profesie este aceca de a ne ocapă ui: 
mai de ea. Proverbul zice: Cine umblă după doi iepuri nu 

prinde nici unul. Tot așă cine. se ţine „de: mai multe treburi 

'nu face nici un binc. 
„De aceea militarul trebuc să sc ocupe d imilităie, pro- 

jesorul de catedră, . comerciantul de comerţ, etc. 
Chiar în :profesic este bine să ne specializăm într'o sin- 

gură direcţie dacă voim a produce 'mult: şi bun.. 
Aceaslă specializare este folositoare: atât 'nouă personal 

cât şi "profesiei sau. “corporației - -din care facem parte. Noi 
personal ne simţim mai în larg; mai pulernici, mai conștienți 

de puterea noastră. când putem face un lucru cu dibăcie și . 

când vedem că, din zi în zi, progresăm ;. iar” instituţiei: sau . 

  

2) Introducere - la articolul „Pedepsele ' disciplinare. în. 
timp de pace“. „România Militară, 1897. „



  

corporației din care, facem pariie i.se măreşte prestigiul când 
fiecare din membrii ci lucrează cu 'conştiință şi dibăcie. 
A doua datorie este: să “căutăm a “îndeplini conştiincios. 
însăreinările sau ocupațiile” noastre profesionale. Prin. con- 
Știință în împlinirea datoriilor,. să. nu înțelegem numai a 
“execută întocmai cele 'ce ni se prescrie de legile, - regula- 
mentele, sati obiceiurile profesiei, ci să facem ca puterea. de: 
rodire-a muncei noastre să fie din zi în zi mai mare şi mai 
intensă, introducând sau întrebuințând tot ce este mai bun, 
mai “praclic, mai drept, mai logic 'pentru câ ceeace facem: - azi să fie mai bine ca ceri. : - , 
-A-ne mulțumi să lucrăm numai aşă cum 
alţii sau numai așă cum, scrie la cutare ori.cutare articol ar fi a lucrâ.ca o maşină; iar nu ca un om. . 
„Fierarul. chiar. harnic. nu este conştiincios, dacă nu caută: '- ca lucrările lui să fie din zi în zi mai bune, Un profesor” care. îndreplează temele şcolarilor,—cum 'se face de obiceiu— dar. care nu se pune: în locul şcolarului-și nu se gândeşte la: A 

j d 

drepteze, nu este conştiincios 1). -. A . Tot aşă nu este conșliincios instructorul care Sar mulțumi "să execule programul şi îndatoririle -reglementare: fără a se gândi sau fără a-şi frământă spiritul pentru a găsi "mijloacele: cele mai practice ca subalternii lui să priceâpă şi să, execute „cu dragoste ceeace li se spune şi ceeace trebue să aplice. „A treia datorie: să nu cădem în greşeala de a mări atât: - de mult valoarea profesiei noastre încât celelalte profesii să. „mi se pară de despreţuil. i îi Sunt foarte mulţi oameni m 
au în socielate, sau „spori ; : ați de titlurile ce posed. Acestora. li se pare că toate celelalte ramuri de activitate sau celelalte: titluri sunt, inferioare. lui sau titlurilor lui. Sunt militari cari: nu pot suportă pe nici un alt profesionist, sunt advocaţi cari cred că, în ci s'a concentrat lot ceeace este știință şi a „devăr; sunt magistrați cari cred că dela ci începe şi'cu ci se sfârşeşte lumea; și; ' în fine, 'sunt foarte mulţi, din toţi aceştia şi din alte profesii chiar, cari socotesc pe muncitori. pe comercianţi, pe agriculiori, pe țărani, ctc., ca nişte pro-: fesioniști. de rând, de despreţuit, de ocărât, ete. . “: ” Lăsând la 0 parte - exemplele aceslea generale, nu avent 

2) Gurs de morală. 'Trad. după Pay ot_de d-ra. Teodorescu. . 

am învăţat dela! 

mijlocul -cum l-ar face . să înțeleagă greşelile şi să se în- - 

ândri de profesia sau rolul ce- *



«decât să cercetăm cxemplele speciale din însă-şi instituţia 
- moastră: o să vedem: infanteriști care cred că se va .câștigă.. - 

- victoria numai cu. regina - bătăliilor, cavaleriști care despre- 

“ţuesc pe infanteriști, artilerişti care dispreţuese şi pe unii 

și pe alţii, ofiţerii din aceste trei arme care cer: decapitarea . 

«ofițerilor asimilați; camarazi speriaţi: de titlul de absolvire al - 
unei şcoli, ori de titlul de nobleţă al familiei, fiecare 'din- 
aceștia privesc cu dispreţ la ceilalţi muritori membri, : ca şi 

„i, ai aceleiaşi instituţii. Vom vedea... încă pe. unii speriaţi .- 

-«de poziția sau rolul ce-l au pe lângă. cutare ori cutare, vom - 
vedea provenienţe franceze, germane, etc., .cari cred că cei. 
rămaşi în - țară le sunt. cu totul. inferiori, vom -vedea ofiţeri 

. din aceiași armă privind cu dispreț la ceilalţi camarazi, von 

vedea în fine fel. de fel de oameni de aceştia cari cad în 
;dreşeala de aşi preţui prea mult rolul, profesia, specialitatea .. 

„sau rangul ce'port, despreţuind lot cecace este afară din ci. 

Trebue să ne silim a'nu cădea în această greşeală, ci a da 
„deopotrivă consideraţie. pentru toate .instituţiile, toate profe- 
siile și toate ramurile de activitate care contribuesc la pro- 

gicsul şi întărirea patriei. Cei ce. nu pot.să ajungă la acest. 

“rezultat moral, mau nici voinţă complectă nici caracterul . 

format. .:. | IRI 
A patra datorie către. protesie este următoarea: meinbri 

cari fac parte din aceiaş profesie să fie 'solidari între ci: aju- 

tându-se materialiceşte şi sufleteşte, :pentru ca “profesia “să 
“progreseze şi pentru “ca fiecare membru din acea profesie să... 

„devie un element bun pentru cl, pentru. profesie, pentru so- 

cielale şi pentru patrie. Societăţile de ajutoare pentru nicm- . 

Dri, întrunirile culturale, şcoalele pentru adulţi, serbările şi 

-excursiunile societăţilor, corporațiilor, ctc., sunt mijloace pu- 

ernice pentru progresul material'-şi moral.-al membrilor . 
aceleaşi. profesii şi „pentr u întreținerea” sentimentului de „so-: 

Jidaritate. e Ă : 

a 5. Datorii către artă şi ştiință., | 

d Adevărul, binele şi frumosul sunt trei puncte către cari 

Sa îndreptat. omenirea dela creaţiunea ei până „astăzi - și 

„Călre care va continuă să se îndrepteze, până se vor În 

” trupă aceşte trei puncte într” unul singur: perfecțiunea. 

Prin pulerea inteligenţei a. lucrat şi: Tucrează . omenirea ca 

să descopere. adevărul, prin „puterea voinţei a lucrat şi lu-



“tatea şi: puterea sufletească a 

* 

creazi ca să “creeze binele; i 

- , —— 

ar: prin puterea sentimentelor a. lucrat "și lucrează. ca':'să creeze frumosul. din adevăr şi din bine. : , . "Frumosul acesla fie în științe, fie în poetică, fie în muzică, fie: în. sculptură, -pictură, arh 
loc „irta“; iar şliinţa care 's 

ilectură, ele, constitue la un 
e ocupă cu studiul Artei se numește „Estetică“. Datoria noastră” nu este a ști cum Să. creează frumosul, căci aceasta e preocuparea specialiștilor; dar avem datoria a cunoaște rosiul frumosului în educaţiune şi a întrebuința frumosul în viaţii de toate zilele Sunt. oameni- cari preocupaţi prea mult: de! profesia lor, : de grija existenţei, de neplăcerile zilei cad în greşeala de a. „crede că aria Priveşte numai 

cari au timpul material pentru 'a se interosă de art 

pe,arlizti şi pe oameni bogaţi 
ă, 
Ș 

Intre viața morală a individului, ca şi a 'poporului, şi între | frumosul creeat prin artă cxistă O strânsă leegătură. ” Tot ce produce omul pentru viaţa , sa materială, pentru „avuţie, hrană, bani, etc.” disp 
"eâză el pentru artă; ştiinţă, bir 

Popoarele între elc nu sc cu 
ârta lor. o 

are; pe când tot ceeace cre- 
he și frumos, rămâne, 
nose decât prin Şliinţa, și priur 

Poporul care nu creează nimic în Științe sau în arte ră- mâne necunoscuț Și chiar nici ni se poale socoii ca un popor care trăeşie prin prop 
suflclească. 

” 

ria Sa putere intelectuală - şi 

Prin artă-se dă posibilitatea contemporanilor şi posteri- - lăței să cunoască şi să judece gradul de cultură, personali- 
unui popor.. Dacă la expoziţia: jubilară din 1906 m'ar fi fost oarecare . arhitectură românească, dacă 

ale nu ar fi existal nici op 
românească, dacă în literatura” 

în diferitele ramuri iudustri-. 
rodudţie cu cararcipr de artă 
noastră nu ar fi fost nimic cu Caracter românesc, putem. înţelege uşor ce ar fi zis străinii „Vizitatori: „foarte bine!. au Progresat “Românii, au muncit, au agonisit; dar nu vedem. nimic -creiat de ei, tolul este “dual “sau împrumutat dela alle popoare“, 

, „ărta mai cu seamă păstrează ființa unui popor pen- iru că se concrelizează în lucrări care nu lrec, liind. înlipăriri ale sufletului nostru nemurilor, Piere” faima popoarelor producătoare "Simgure clipe de inspiraj „Păstrânda-i amintirea, 

de bogății, dar productul unci. ie genială rămâne „Pe veşnicie pa „Poporul care nu are cultura sa proprie, aita sa, este: 
*-
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, silit să. împrumute; acestea dela alte. popoare şi atunci 
acel popor nu mai.există prin el însu-și...“. „7: 
„Este doar evident: că, în sânul omenirei. popoarel€ 
nu au fiinţă decât prin cultura lot deosebită; de îndată 
ce imilează cultura. altor neamuri ele se confundă CUL 

„ dânsele şi nu mai există 1)“. 

Din cele arătaie se vede- clar cât de necesar este ca fiecare 

dintre noi să iubim şi să încurajăm. arta românească în care 

lrebuie : să se oglindească ființa suilelului nostru. 

De câtvâ. timp se observă la noi un curent” îmbucurători 

relativ la. aria românească. - 
ț 

„Cântecul şi poezia sunt moduri de. a se: exprimă. simţi- - 

rele şi aspiraţiunile | unui neam. Prin cântec şi poezie se ex-.. 

primă bucuriile şi întristările unui neam ca și ale individului. 

Cântecul şi poezia au: legat sufletește poporul nostru, mai. 

„mult decât l-au legal lecţiile de patriotism şi. învățământul 

istoriei cântecul. fiind înţeles, şi simţit „de membrii unci 

“naţiuni. 

Prin cântec şi poezie şi-a spus român. la român, ce simte, 

ce gândeșie şi ce „poale. Chiar prin asia sa caracterizat TO- ă 

mânul ca poel.- ” 

De câţiva ani a luatavi ânt înbucurător, cântecul 2) şi poezia. - 

„Noi educatorii militari, avem. datoria să contribuim la în- 

tărirea acestui curent, făcând „pe soldat să iubească cântecul 

și poezia românească. 'Corurile prin companii, rescadro ane și 

baterii vor aduce mult. folos în această direcţiune. 

Literatura. românească a început să fie gustală de cei de 

. 

„sus şi să fie răspândită. în clasele -de jos. Noi putem: con- 

tribui cu mult-folos la răspândirea acestei Literaturi, înfiin- 

- ţând biblioteci prin unităţi şi încurajând sau înlesnind chiar 

- daţi cu cântecele românești, răspândite $ 

pe soldat pentru a-şi procură cărţi din literatura românească. 

In fine pulem 'coniribui- cu ceva chiar la răspândirea 

gustului pentru arta românească: în 1 fesături, lemnăric, arhi- | 

teclură. şi ceramică. - N 

De câţiva ani s'a inființat la Bucureşti. un “muzău- de arlă 

românească în care sunt adunale obiectele de artă din ramu- 

-rele de mai sus. Noi ofițerii trebue să vizităm acest muză, 

  

2) Vezi. “Naţionalilatea în arlă“ de d. .Cuz i - 

2). Socielatea Carmen din București a contribuit la lăţire ea 

“ acestui curent şi este -bine ca ofiţerii: să obişnuiască pe sol- 

de. această socielale.. 

zia românească.



şi să.- îndemnăm pe 
ziteze şi ci. - - A a E ând intri în acest muzeu, deodată te simţi cuprins de 

„ 232. 2 EI Lc 

gradele inferioare și pe soldaţi să-l. vi- 

un fior dulce care ie face să vezi; în fiecare obiect, ca intr'o: „oglindă; tot suiletul şi simţirea neamului. românesc. Când N cşi din muzău - îţi rămâne : mintea pironită către "viitorul ce - oale să aibă acest popor, care, numai prin. energie şi sen- timent, a creial obicele de arlă ce se disting puternic în faţa. obiccielor de artă -modernă creiate de. alte. popoare prin „„“culiură şi civilizaţie. - | D.. T'zigara Samurcaș; care! a lucrat “peniru înfiinţarea a- - seestui muzău, zice: AI o 

Cu privire la aceste ramuri de artă națională putem con-: tribui încă construind localurile. militare, în stil româriesc. _XNu înțeleg pentru care moliv nu am 'consirui cazarmâle în stil” românesc. aa 

„Uh muzău în sensul acesta este cea mai bună şcoală peniru popor. In ca se capătă, fără altă pregătire, ci numai prin intuiţie, cele mai frumoase Iecţiuni de pa-. -. triotismi, 

2. Epoca în 'care trăim se caracterizează prin repezi: schim- bări în. toate direcţiunile de aelivitate omenească. Aceste re-.. 'pezi” schimbări impun individului ca şi socictăţei să se adap- deze la noi condițiuni de viaţă. . - Ia ar penlru ca adaptarea la aceste „lioi condițiuni, de viaţă . „Sau reacţiunea contra lor, să o facem îni deplină cunoștință „„ irebuie să ne călăuziin după niște puncte fixe, întocmai cum ue călăuzim după punctele cardinale, -- -: PE . Numai știința sigură poate să constitue acăste "puncte fixe și să puc.la dispoziţia noastră mijloace sigure Pentru ca să "trecem fără pagubă şi fără zguduire dela o. Stare veche de „. lucruri la o stare nouă. 
Experienţa personală a fiecărui individ sau experienţa _ “ popoarelor. fără ajutorul, științelor nu ar fi putut să asigure. progresul. i , | | Cauza patriei, a naţionalităței,! a moralei, a credinței, etc, , nu “ar. putea să reziste atacurilor ce li se. daii de către pseudo- . . 

culţii din ziua de azi, dacă: luptătorii pentru aceste: cauze „nu Sar armă cu puternice adevăruri şliinţitice şi cu' cohvin- „Băloare idei filosofice. 
Din toale acestea se naşte datoria pentru fiecare din noi de



  

"a respeclă pe oamenii de ştiinţă şi de a-i i ajută să se răspân- 
- dească adevărurile Șiinjitice până în massa de jos a „PO- 
poralui. 
«Din nenorocire însă Ştiinţa întâmpină” trei feluri de piedici: 
Prima piedică se “face de rutiniști: aceştia obişnuiţi cu o 

'slare veche de lucruri se: opun la orice “stare nouă de lu-. 
cruri fără nici un moliv ştiinţific, ci, numai din “cauza: fricei . 

"sau lenci de a-şi frământă mintea: ori a-şi deprinde aclivi- | 
"lalea cu o nouă direcțiune. .. | . - 

Exemple se pot găsi chiar la noi în -armată. . 
A doua piedicăi i se. face: ştiinţei -de către acci. pscudoculți 

cari în dorinţa dp a se ilustră, de a ajunge. în vre-o poziţiune 
oarecare sau cine ştie cu ce tendințe personale, „răspândesc 

"idei noi, metoade noi,- mijloace noi „industriale, curente, noi 
culutraic, ete,, ctc., susţinându- -l€, cu o' pojghiţă de argumente 
«convingătoare şi inducând lumea în. eroare asupra folosului . 
teoriilor susţinute de ci. Dar punerea în practică a acestor 

„deorii a produs” desamăgire, Si astel sa născut, oarecare nie- 
încredere - în ştiinţă. | 

In fine, a treia piedică i se face şliinţei chiar: de către unii” 
“oameni de ştiinţă. Aceștia, uitându-şi rolul: şi legătura lor cu - 
-massa cea mare a societăţei, devin îngâmfaţi, mândri, dispre- 

““țuilori, batjocorilori faţă de ma'ssa. cea mare 5 de aci: su 
„născul o ură-a massci contra şiinţei. . 

Din cele arătate până aci se nasc următoarele datorii ale 
“ învăţaţilor. către ceilalţi muritori şi viceversa: 

a) Oamenii de ştiinţă să fie: respectoși şi: îngăduitori “cătte 
„Massa mare a socictăței, căutând a o "convinge de valoarea... 

 :Şliinței prin. foloase reale şi apropiate. mentalităţii ci, iar nu. 

“prin îngâmfare, argumente sau metode 'pe are: massa “nu 
„este încă preparată a le. primi. * - ! 

De altfel astăzi este aproape constalat că îngâmfare a, .aro- 

„ganţa și încrederea prea mare. a „omului în Ştiinţa lui esto 
iocmai proba. neştiinţei lui, , 
D) Massa de „jos să nu poarte -ură “nici oamerilor de 

“Ştiinţă. nici ştiinţei îh sine, căci, cum spuscrăm mai sus, nu 

-poale' să fie. “progres materi al - Și moral acolo „unde - este. ig- 

„noranţă. ” - 
-c) In fine, noile, condițiuni de viață: să nu fie. adoptate 

-cu prea multă încredere, căci se poate întâmplă să prezinte. 

„numai o “aparenţă de avantaje; dar nici să nu pesistăni, preă 
„mult Cu. neîncrederea în aceste noi condițiuni de viaţă, căci
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Sar pulea întâmpla: să rămânem în urma altor naţiuni care le-au adoplat la timp. : - | Pentru ca să nu greşim în' adoptarea noilor condițiuni. de viaţă. este bine sii nu socotim oangeni de știință pe toţi "acei care cer să se aplice imediat ceeace au citiț pe ici colea, dar nici să nu ne luăm după acei care cred că, fără a citi „pot să spue. cuvântul lor asupra adaptărei sau. neadaptărei la noi condițiuni de viaţă. Să ascultăm de acei care au ştiinţă și experienţă. A | .. : - 

“6. Datorii: către armată. . e o. 
! O armată trebue să aibă două prin . cipii ca normă : disciplină şi să nu .. a facă politică,- i 

| Feldmareșalul von Blumenthat +, 

Prima condiţiune pentru a aveă o armată tare şi bine așezală este aceea ca între celăţeni și militari precum şi între celelalte instituţiuni și instituția militară să exisle o Aeimeinică solidaritate: şi armonie. A PN Acolo unde cetăjenii, presa, autorilățile civile şi guvernanţii „au neglijat armata ori au socolit-o ca o povară bugetară, sau unde curentele socialiste, anarhiste, “cosmopolit, selc., au: ” atacat armata socotind-o ca-o instituţie rămasă din timpurile „barhare, acolo zic, a urmat întotdeauna o calastrofă: * Infrângerea francezilor în 1870 şi a ruşilor în 1901 este. proba evidentă a acestui . adevăr. | ! „Să ascultăm mărturisirile” învinșilor : - Iată ce serie generalul Thomas despre cauzele - înfrânge- rei francezilor. a a | E 
0 mulţime: de soliști susțineau prin presă dezarma-" rea generală, Irăţia universală, cie., alţii sofişti la modă aruncau disprețul. lor suveran asupra răsboiului și batiocoreau armatele: permanente ca un rest de barhbarie, adus Civilizației... La toate acestea sa mai adăogal și literatura şi. teatru; un romancier de. talent inventă lipul căpitariului Biterlin. Generalii . fură mo- delaţi după tipul generalului Bum şi aşă” mai încolo. “=: Toale aceste. inepţii crau ascultale şi aplaudate de e mulţime “de oameni reputai inteligenţi. ” - 

Despre înfrângerea ruşilor în' Manciuria iată „Ce scr ie că- pitanul: Crasnow: 
: 

„Noi ruşii nu eram gâla de răsboiu, nu credeam în, 
.



  

-.
. 

se
 

. 

„eram plini de năsbâtii filantropice şi de vise israelite. 
sau urmanilare ale. lui Block, care cu formule matema-: 
lice ne arălase că în starea actuală a armamentului,. 
răsboiul devenei imposibil şi asta ne linişlise. Noi pre- 

1: Darăn juneţea pentru tot, afară de serviciul militar“... 

"In alte scrieri rusești găsim următoarele: 

„Catedrele, literatura și presa “strigau că naţionalisinul 
este o concepţie demodată, că patriotismul nu este demn. -. 
de intelectualismul modern... .că răsboiul este un rest. 

_de barbarie şi că armata este principalul obstacol al: 

: progresului“. , - | : PIE 

. In literatura franceză şi rusă se găsesc mii de exemple. de 

acestea, dar nu este locul aci. să reproduc prea multe. Am. 

reprodus pe cele mai de sus, pentru ia prin ele să ne aducem. 

aminte că și la noi au fost până mai anii trecuţi asemenea. 

curente de dușmănie și neglijare a armatei.- Dar. pentru. no-- 

rocul acestei ţări. a trecut vântul rău şi azi .presa, cetățenii. - 

guvernanţii și polilicianii înţeleg mai bine ca întotdeauna că. : 

România. are. nevoie de 'o:armală tare, şi bine aşezală.y 

Cu toate astea trebue să o spunem că; această bunăvoință 

pentru armată ar îi întârziat de a veni complect dacă două." 

împrejurări, una externă și-alta internă, nu, ne-ar îi adus-: 

la aceste! bune 'seritimente. Imprejurarea externă a fost con- 

îlictul româno-bulgar din 1900 iar cea internă a fost mişca- 

rea țărănească din 1907. Și una şi alla din aceste împrejurări 

ne-au convins că fără o armati lare şi bine așezată, nu poale 

_o ţară să fie: respzclată şi liniştită. Se 'vede că de aceca zice 

„Până nu le :lo- - - Î. "ae . 

proverbul: „Fiecare rău cu binele lui“ or: 

„vești de pragul de sus nu-l wezi pe cel-de jos“. 

"de a o creea. , 

“grijită armata: acestei țări de căl 

Ajutaţi de experiența făcută “în “aceste două îiprejurărE 

şi ajulaţi de cultura serioasă ce a. început să apară dela un 

capăt la celalt al ţării, avem motivul să credem că la noi în 

fară nu se vor'mai întoarce vânturile rele de dușmănie şi 

neglijare a armatei. Cetăţenii, presa, guvernanţii şi politiciani 

noștri vor privi armata “cu alţi. ochi decât cum o priveau 

până acum şi nu se'vor mai lăsă amăgiţi de interesele per- 

sonale, pe ici colea politice, 

teoriile răspândite de cei cari nau nici patrie, nici puterea 

i 
. 

.- ' 

adevărat că trebue să fie iubilă şi în- 
Dar pe cât este de C i 

re cei arătaţi mai sus, pe 

„posibilitatea 'lui, şi nici nu. doream a ne prepară. Noi. 

-sau de visele. utopiştilor «şi:
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- alât este: îndoit. mai adevăral că noi. ofiţerii trebue să depu- ” nem muncă şi dragoste pentru: a ridică din “ce în ce mai mult - „prestigiul acestei instituțiuni. - - E | | „+ Pentru ca să atingem acest rezultat avem datoria să a- -ducerm la: îndeplinire următoarele puncte . generale: - 1) Să ne Jacem o “cultură. generală suficientă penlru ca să putem rezemă -pe ca buna noastră preparaţie... profesională, . să putem rezistă prin ca la încercările de distrugere a socie- „Jăţii prin teoriile socialisie, anarhiste, cosmopolile, umani: -: lariste, elc., şi, în Tine, ajulaţi de această cuilură: generală să Hutem îndeplini cu pricepere rolul nostru de conducători ai. + Oaslei-şi educatori ai celățeanului soldat, ae i b) Fiecare! dintre noi să ne asigurăm, pe deoparte, iubirea -, subalternilor prin împlinirea tuturor datoriilor impuse. nouă, și, de altă parle, să căulăin ca Prinir'o'atiludine cortclă, prin „- “mManieri, prin bunăvoință, prin coreclitudine, etc, să ne. asi- guriim iubirea şi stima cetățenilor. : Prestigiul institutiei este : formal din suma - Prestigtilor fiecăruia din noi, de aceea îrc- "bue “să avem multă grijă pentru a ne asigură acest prestigiu personal. Ma - a a a 
î „Cu cât lumea civilă ne cinsleşte “mai mult, cu atât ai noi mililării- trebue să recunoaştem .print”o purtare A corespunzătoare dreptatea ce n. se face... Prelenţii >... neînlemeiale şi “nedrepte, grandomania, adică pornirea „de a se crede cineva 'inai mult decât este, fanfa- ronada adică obiceiul de a vorbi cineva prea. mult de. meritele” sale, aroganţa, adică purtarea - despreţuitoare îaţă de alţii nu. corespund de loc.rostului unui ofiţer. şi „Contribue a-l micşora, * - : 

„€) Ca instructori Irebue. să lim a pregăti pe fiecare. soldat „_. Pentru răsboiu, iar ca. „educatori“ “trebue să ştim a desă- - „o Dârși educația celățenească a soldaţilor întărindu-le puterile - Jizice, intelectuale şi sentimentele Prin îndeplinirea daloriilor oslăseşii : -* 
: 

„în. „2. Vezi „Datorii Ostăsești:e, căpitan Sturdza, - e 
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7. Datorii către umanitate. 

a Cosmopolilismul nu există decăt în. 
ia : Ă „ simulațiune: EL sai e, pretextul pen-— 

i - fru lenea şi indiferentismul celor cari 
mu cunosc ax alt scop în lume de căt 

E acela de a (răi bine, ; 
îi - - sii. Eminescus, , - 

Precum. un individ nu va putea să fie folositor patriei -- 

sale, dacă nu. se va îngriji mai întâi de energia, voința şi - 

caracterul său; dacă nu va căută să atingă el însuşi idealuri. 
morale din ce în ce mai superioare; lot așă o naţiune nu va 
puteă să -fie folositoare. umanilăţei. dacă nu se va - îngriji. 
mai întâi de. energia; voinţa.şi caracterul “poporului său. : 
Omenirea nu este altceva decât naţiunile privite:la un. 1oc,. 

prin urmare progresul omenirei- nu se_va pulcă atinge decât: 

atunci când. fiecare naţiune va iucră pentru progresul cei 
îisu-şi, a A | e 
"A-ne gândi şi.a lucră peniru progresul omenirei înainte: 
de a .ne gândi:şi a lucră pentru. progresul..patriei „ar îi a 
lucră tocmai contra omenirei. O naţiune care ar lucră astfel 
ar fi tot aşă de periculoasă- pentru omenire precum ar fi un 
individ care s'ar -văicări toată ziua că patria merge rău, dar” - 

în schimb, el ar trândăvi toată ziua și nu ar aveă ce mâncă 
nici el nici cei din jurul său din cauza Ienei lui. Ii 

Năţiunile prin cari. a Dătut vântul “rău al. umanitaris-” 
mului au fost” învinse de alte naţiuni prin .răsboie cum ant 
arătat la. capitolul “precedent. (Exemplu .cu Franţa în 1870 

şi Rusia în 1901)... e e e 
* Franţa, în urma dezastrului. suferit în“ 1870,'a: (ras învăţă- 

“ turi folositoare, după cum .se poate vedea din. literatura ci.. 

Iată ce zice Lavisse în cărţile sale didactice: - 

“ „suferințele trecutului ne învaţă că nu trebue să 
iubim pe acei cari ne urăsc, căci înainte de loale şi 

„mai presus, de orice, cată să: ne iubim Franţa, patria. 

„noasiră scumpă și apoi umanitatea“. - , --- a 

Dacă în : Franţa se vorbeşte astiel către generaţiile tinere, 

apoi cu atât mai mult noi 'suntem datori să luptăm contra. 

-- ideilor umanitariste,  cosmopolite, elc., cu cât sunten În- 

conjuraţi, de duşmani din toate părţile, şi cu cât se știe de 

orice roinân, că frumuseţile” şi bogăţiile ţărei noasire au des- 

chis. de sule: de ani pofta vecinilor duşmani ca să ne înghiţă. | 

De altfel, cum se ştie şi. cum .am spus: în alt capitol, la 

noi-nu prea au prins” rădăcini ideile umanitarisie, căci pe 

lângă împrejurările cari ne au deschis ochii, ne-a dat: Dum-
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mezeu palrioţi al 'căror cuvânt a. [osl Şi este mai greu decât ideile răspândite de către” umanilariştii duşmani ai acestei ări i . | * Dau aci câteva citațiuni ale unora “din “aceşti patrioţi: A, Cogălniceanu cu ocazia deschiderei cursului de istorie: “naţională la Academia Mihăileanu din Iaşi, în 1813, a zis: „as0mul înainle de neam și:a iubit lamilia, înainte de lume și-a “iubit neamul şi partea de pământ,- fie mare fie mică, în care părinții săi au lrăit şi. i-au îngropat,. în care el sa născui, a pelrecut dulcii ani ai copilăriei, ce nu se mai înlorc,- a simțit cea dinlăi bucurie. și cea diniâi durere de bărbat. "Nu cunose încă un neam, nici o seminţie cât dle barbară care Să .nu' aibă acest simțimânt“. ” " „o Vasile Conta: „Dacă este a:levărat că noi lrebuie să res. - „Peclăm principiile de umanitate, apoi înainte de toate trebuie să- respectăâm principiile de conservaţiune, de existenţă naţio- nală, și numai -dupi ce vom: respeclă acest principiu împe- zuliv “pentru noi, numai alunci, ne cste Pernus, şi ni se poale | "Cere ca să respeclăm şi celclalie principii umanilare de. care se fac alâla vorbă“, | De D. "Cuza: „Poporul român nu are alt inijloc de a-se de. volă intereselor umanilăței decât „deservind cauza naționali. Lățci sale. Orice popor care. lucrează în mod: cinstiț la «lesvoltarea naționalităţei lui, în marginele teritoriului ne este "i trebue sc ne fie deopotrivei de scump, cdci, pentru noi u-  manitatea . progresează când vor progresă națiunile“. In fine, d. general IIerjeu zice: „hăsboaiele de unii trecuţi | Îilre Turcia. şi Grecia, între Anglia și Satele Sud alricane, . Rusia şi Japonia, precum și altimele cvehimente din Balcani arală până lu evidenţă, că ideile despre pacea universală sunt. numai nişte vise amăgiloare: şi că acel care. se va lasă pe . Scama acestor vise va fi desigur distruse, 55 Din toate cele aratăle până aci reese că datoria noastră ca ofițeri şi educatori ai naţiunei este să depunem” toată puterea noastră intelcetuală “şi sulletească pentru ca, pe de 0 Parte, noi înşine să nu împrăştiem visele amăgitoare ale , umanitariștilor, cosmopoliţilor, etc. iar pe de altă parle - : "o parte noi înşine să: nu împărtăşim visele amăgitoare ale umanilariştilor,. cosmopoliștilor, etc. iar pe de altă parte "să facem ca soldaţii noştri să aibă, ca și noi, acelaş cugei şi „aceiaşi simţire, căci lucrând pentru întărirea fizică, intelee- pi " tuală şi morală a patriei lucrăm pentru binele umanităţei. 
O —
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Armata este întocmită din două elemente: unul 
„statornic, ofiţeru! şi plotoiierul ; altul trecător, sol-. 
datul. . - e “ 

Din punctul de vedere al educațiunei, întâiul 
element, adică ofițerul şi plotonierul, trebue să 
îndeplinească. două condițiuni principale : *. | 

a) Să ştie a-şi complecta educaţiunea prin sine . 
însu-şi formându-şi voinţa. şi caracterul. . . 

b) Să ştie a face educaţiunea celui de. al doilea 
„element, adică soldatului când va trece prin serviciul 
„activ. a e 

In studiul de față am arătat căile prin cari 
„elementul statornic al armatei va putea să înde- 
plinească. cele două condițiuni de mai sus. - -. 

Nădăjduesc că, în mare parte, am atins .buna 
mea. intențiune. n o 

 Mă-tem însă “că sar putea să fiu întrebat . 
astfel: a a 

„De ce n'am arătat şi materia necesară pentru edu- -. 

caţiunea morală a soldatului ? - . 
Răspunsul 'meu ar fi: materia necesară. pentru: 

' .educaţiunea morală a' soldatului, este prevăzută în 

“regulamente. Mai mult decât prescriu regulamentele, 

„soldatul nostru nu poate să. ştie, nu .are timp să: 

„ştie, nu trebue să -ştie. a -
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Datoria noastră de educatori ai soldatului nu sță 

- pricepere, cu iniţiativă, cu. personalitate, cu îndemâ- nare, cu curaj, cu dragoste de „țară, cu dragotte de tron şi.cu credință. în Dumnezeu. e Acesta este rolul armatei ca şcoală a națiuriei, “Şi numai astfel vom rămâne exact în cadrul pro- : "fesiunei noastre militare... o
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ște <doctoria». 

Șterge: pe «ce» ultimul cuvânt, o 
citește « vanifoşilor». In loc: de «întărirea» citește «îr2/dfurarea». 

oşilor» 
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a se pune “virgula. “apoi a se adăoga cuvântul « Ciocârlia », 

După -cuvântul Strașina 

se șterge. («şi 

„o 
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