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Este. şliința—şi

cu dânsa instituția ce o elaborează, Universitatea—

un organ intelectual al vieţii nalionale ?

|

Răspund afirmaliv paginele ce urmează, prin însuși ' rostul prelegerilor jinule asupra educației, la începulul marei lragedii a răsboiului
mondial, în epoca înfrigurală a nculralilății noaslre, când ne sbuciuma
„Jândul intrării în ac/lune pentru intregirea Neamnlui.
îi
i
"Ce-i. trebuia atunci sufletului najional, când fiinla clinică românească era pălrunsă de fiorul ce cutremura întreaga omenire ?
Să fie trezi asupra însemnătă|ii clipei istorice
unice care deschidea perspeclivele speranfei de realizare a unității “ polilice naționale.
Să
«core

jerifa

se

întrețină și
supremă

întărească
conșliinla
' daloriei de onoare
pentru asigurarea exislenţii fizice și morale,

care

„Să se aducă la lumina minții rezorturile adânci ale sufletului
omenesc cari împing la luptă în faţa primejdiei,
,
Să se inlensifice încrederea în noi înșine, arătând virtuțile
de vile-

jie şi eroism ale caraclerului naţional.
Să se spulbere

fantil,

naivilăjile

A

toxice

ale pacifismului

,
fatezist

şi in-

!

Să se facă operă
de educalie najională, în- vederea
adaplării la
cerințele momenlului istoric al mediului mondial şi al menirii
noaslre în--

lume.

i.

Să se concenireze luminile
deo urgenţă culminantă şi de un
Și lotuşi să se facă ştiinţă,
„bieclivă, sub călăuzirea iubirii de
|
Drepiale umană.
lală ce au voit să realizeze
anul 1914—1915.

i

şliinfei educajiei asupra unei probleme
interes absorbitor. e
cu toată
rigoarea cerulă de teoria oAdevăr şi de Dreptate, de o supremă
|
prelegerile
”

de
”

Pedagogie

Ele constituesc prima parte a cursului de Educație

eroică.

linute

în
”

,

Imporlanfa permanentă, nu de momeni, a problemei
se evidenţiază,
arălându-se elemenlele eroismului nu numai în limp de
răsboiu, dar şi în
limp de pace, în viafa socială, politică, familială, ştiinţifi
că, în viața de

loldeauna și de toate zilele,

|

Prin aceasta se legilimează așezarea problemei în :
cadrul etern
şiiinlei educajiei, ca un aspecl al idealului vieții.

al

IV
A doua parte a Educaţiei
eroice, care va urma, con[inâad prelegerile din anul 1915—1916,
întrerupte prin inlrarea [ării în „războiu, lind
a demonstra că, dupăcum întreaga . şliință aciuală este . polarizată
spre

chestiile vitale

puse

omenirii de mersul şi nevoile răsboiului,

tol astfel

educajia popoarelor, instituțiile fundamentale ale viejii de stat şi ale vieții
nafionale, din timpurile - vechi ale culturei curopene până ăstăzi, “au fost
inspirale şi stăpânile de grija pregătirii pentru luptă, fie pentru luple de
apărare, fie pentru lupte de atac, după firea etnică a fiecărui popor.
E o demonustrajie istorică a necesităţii Educaţiei eroice.
Revăzând,

zumalive luale

pentru

îngrijirea formei şi precizarea

de 'cineva din publicul auzilor

ideilor, notele re-

al 'acestor prelegeri, am

refrăil sbuciumul. sufletesc al clipelor de îngrijorare şi de încordare când
au fost concepule şi pronunțate. Cât răsună în ele din lonalitalea adâncă

„a frământării vitale de atunci ? Foarte puţin. Mal nimic.

|

Și, toluşi, tocmai ecoul emoțional, subiectiv, aproape. imperceptibil
-peniru altă conştiinţă, a fost poale un moliv mai mult să dau
la iveală
acesle cugelări asupra unei probleme ae'vecinică actualitate.
30 August

1926.

,
„LI. Găvănescul
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—
Să

precizăm

înțelesul

cuvântului

-

„eroism“,

Regele Carol, încercând a face apologia sufletului românesc, spune că nu se găseşie o altă limbă care să aibă patru
cuvinte

aproape

pentru

aceaşi

idee:

voinicie,

vitejie,

eroism. Prin toate aceste cuvinte ne îndreptăm mintea

bravură,

către o.

însuşire ce se manifestă prin punerea în cumpănă a luiuror
forjelor, a vieței chiar, pentru păstrarea unui bun moral.
Voinicie şi vitejie nu e absolut acelaş lucru. Un om voinic ar putea să nu fie şi viteaz. Deși cu o musculatură herculiană, să-şi piardă curajul, cumpătul. Şi tot aşa de posibil e ca
un viteaz să nu fie numai decât un atlet.
Voini-ecia
forță: forță vizibilă, dovedită în acțiune, ori în
stare statică. Vitejia e forța concepută sub formă dinamică. La
pulerea fisi
'a voiniciei
că
se adaugă impulsul caracteristic al
energiei sufleteşti, avântul luptei şi al biruinţei, curajul.
Cuvântul „bravură“ e .mai mult de cât o simplă traducere

a cuvântului vitejie. Se zice Mihaiu Viteazul sau' Mihaiu Bravul.,
Dar elementul

elică

psihic

din

„vilejie“ se. colorează

cu o nuanţă,

în „bravură“. Astfel că se pot găsi cazuri în care cuvân=

tul „brav“

are un

înțeles deosebit

de

„viteaz“.

„A

brava“

în-

_seamnă nu numai a înfrunta cu curaj o primejdie fisică; poţi
brava o situaţie de ordin moral. Dela vitejie la bravură, trece-

rea într'o. ordine mai mult de natură morală e ceva mai nuan-

țată. „Eroismul“ face un pas mai hotărât în această direcţie.
Eroismul este vitejia conștientă de scopul superior în serviciul căruia se pune. Eroul nu e o simplă desfășurare de forţe
în contra allor forțe pe cari voește să le răpună,: vis vim vicit.
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Pentru erou, ceeace e mai scump,nu e nici viața, nici biruința ca alare, ci e o idee, o cauză, o aspirație de ordin moral.
In faţa primejdiei evidente, sacrificiul vieţei îi apare aproape
ca o condiție de triumfa ideei.
|
„Viteazul se luptă ca să se bucure de vitejia sa; eroul
pleacă cu gândul jertfei totale. Iar viaţa, de-i rămâne, e o minune, la care n'a ţinut.
De ordinar eroismul e podoaba însuşirilor personalităţii:
omeneşti individuale. E rar cazul când un popor întreg se prezintă ca erou; căci popoarele luptă pentru conservarea lor, Şi
nu este exclusă eventualitatea unei prelungiri de existenţă în
condiţii umilitoare, cu toate dovezile de vitejie. Desigur, simpla

conservare,

sub

orice

formă,

poate

să:fie

uneori

singurul

mijloc. de a păstra, pentru timpuri mai prielnice, germenii
unei desvoltări umane superioare.
Un popor devine erou atunci când, luptând pentruo idee,
pentru o credință, o pune mai presus de existența lui. Când
Franţa, la: 1870, provocată jignitor, a pornit la luptă, preparatănepreparată, riscând totul peniru onoare, pornirea aceasta pe
viață sau pe moarte; pentru a-și salva demnitatea naţională, este
pornirea unui popor, eroic, Popor eroic este şi Belgia, în răz“ boiul actual. Ea n'a primit pentru păstrarea teritoriului, a bogăjiei, a integrităţii, modalitatea şi condiliile puse de altă putere
„_covârşitoare, de Germania. Deşi mică, slabă, părăsită involun-"
tar, a rezistat,

şliind ce

soartă

o aşteaptă:

guvernul

şi aproape

un popor întreg în surghiun.
|
Aa
Mai degrabă găsim, cum spuneam,
individualităţi eroice,
„Chiar armate întregi eroice : cazul lui Leonida şi al armatei lui,
„bunioară. Dar acestea luptă pentru fericirea ţării, a restului națiunii. Cazuri de naţiuni, cari în întregime 'să se sacrifice, sunt
„extrem de rare. Primul ministru al Angliei a spus “că decât să
se facă complice cu acei ce vor să înjosească ființa şi civilizajia omenească, mai bine să dispară țara lui de pe pământ.
Gândire eroică, pusă în acjiune de Belgia.
Vitejia este o însuşire inegal împărțită la oameni şi la
popoare. Gradaţia merge în jos până la popoare fricoase.
In răsboiul actual s'a confirmat din toate părțile vitejia ro- :
mânească, la toţi Românii ce au luat parte la el: şi au luat
pârte până azi Românii toți — afară 'de cei din Regatul Romă:
niei. Dar e tragic că această vitejie a! trebuit să şi-o arate câte
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odată Românii unii în contra altora. Regimente româneşti din
Austria şi din Rusia au fost slăvite de aceste state străine pentru
vitejia lor, vitejie risipită nu pentru viaţa neamului şi statului
românesc. Laudele străinilor confirmă cuvintele lui Alexandri,”
în urma răsboiului dela 1877:
Lumea astăzi ne cunoaşte. „Român zice, viteaz zice“.
Condiţiile în cari se dă răsboiul mondial de azi fac apel,
mai mult decât oricând, la virtuțile eroice ale omului. Inainte
se dădeau luptele pe uscat şi pe apă; acum şi pe sub apă
şi în aer şi pe sub pământ. O armată franceză a ;încercat să
treacă pe sub un tunel; altă armată, germană, i-a eșit în întâm..
pinare prin partea opusă ; s'au întâlnit sub un cimitir, unde Germanii s'au instalat în cavouri ca în fortificaţii.
Răsboiul acesta în condiliuni noi,-pune înainte riscul
distrugerii personale : cine pleacă la luptă, pleacă aproape cu
siguranță de a nu se mai întoarce. Şi această idee de jertiire
este condijiunea eroismului, pe lângă convingerea morală, ideia.
î în

conducătoare

înaltă

“

luptă.

Eroismul nu se arată numai în lupta fizică. Elemeniul moral ce conţine, se poale arăta oriunde se pune ideea de jertfire a vieţii, a fericirii, pentru ceva mărej, pentru
ceva sfânt.
Avem eroi şi în limp de pace, nu numai de războiu. A fost un
mare erou moral Socrate care, înaintea judecăţei, fiind întrebat
-ce pedeapsă crede că merită pentru: greşala. închipuită ce i se
impută

şi de

care

se ştia

nevinovat, a răspuns

că

merită

să fie

slăvit de stat şi întrejinut pe spesele publice. Aruncat la închi“soare, când alții au vrut să-i scape viaţa, a refuzat, spunând
că mai presus de viaţă este respectul legilor şi dacă ar fugi
din închisoare! ar călca legile, temeliile statului. A preferat să
moară, conform ideilor cu cari a trăit.
|

Un erou intelectual afost Giordano Bruno. Căzuse

în con:

flict cu doctrina timpului. Plecând dela ideia că există două infinituri, unul moral, al divinității cârmuitoare ; altul fizic, al lu- |
mei, al cosmosului ; şi că două infinituri nu potsta unul lângă
altul, ci se

suprapun

total, ajungea

la concluzia

că

divinitatea

este însăşi lumea. Deus sive natura. Pentru această concluzie
logică a minţii lui a fost ars pe rug.
A fost un erou de ordin moral Fichte, care, pentru a se
apăra de acuzarea nejustificată de ateism, a preferat să piardă
situația lui întreagă, câștigată prin muncă încordată de om sărac

şi cinstit, decât

să primească

un

avertisment

secret.
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A preferat

judecata

în faţa lumei, la lumina
mare:
ori .
pedepsirea lui fățişă, .ori reabilitarea compl
ectă.
Punctul lui de vedere filosofic n'a fost înțele
s şi a căzut
învins, redus la pribegie. Erau atunci timpu
rile mari şi fru-

moase

ale

Germaniei
; dacă

Germania

se

laudă

azi

prin

cul-

tură, reputaţia ei au făcut-o “spiritele de
elită: din acea epocă,
pe cari nu le mai înțelege și nu le mai urme
ază Germania de
azi. Fichte voia înălțarea omenirii prin stârp
irea egoismului şi
căula să ridice sufletul omenesc prin puter
e de idealitate ce
„renunţă la toate bunurile pentru demni
tate şi credință. Ce ar
zice el azi

de

acţiunile

Germaniei ?

“Eroi de ordin moral au fost și sunt
toţi luptătorii din
Transilvania, ce luptă pentru libertatea
unui popor, luptătorii.
pe cari lanţurile ce le-au strâns mâinile
şi închisorile ce le-au
stins viaţa, nu i-au descurajat: au înţele
s marea dreptate is-.
torică a unui neam şi au vrut trium
ful ei...
Şi în ştiinţă omul poate avea atitudine
eroică. Exploratorul
ce se. duce la pol, aceia ce-şi expun
viața pentru a stabili un
adevăr: câte. suflete eroice în împrejurăr
i paşnice ale culturii!
Şi
orice situaţie a vieții. poate da posibilita
tea unei atitudini eroice. Când îji pui în joc fericirea,
viața, pentru îndeplinirea
unei

ţinte ce |i-o

cere

obligajiunea,

cinstea,

mila, iată ce va să zică eroism.
Cari sunt elementele constitutive: âle
sufletului
Anlicipez una, dominantă :- disprețul
-de moarte.
a

demnitatea,

eroului ?

II

'

Eroismul presupune un fond de cultură, care să facă po:
sibilă ridicarea peste interesul propriu, de moment, individual
sau colectiv,
Un om sau un popor nu e cu adevărat culi, dacă numai
concepe și gândeşte teorii de cultură. Acela e cu adevărat cult
care aplică principiile ideale de morală şi dreptate, semnul
concret evident al culturii. Anglia, în viața ei polilică, a dat
exemplu cea dintăiu, de cultură reală, arătând că înțelege ce
va să zică respectul de om; ea a pus bazele instituţiei ce garantează libertăţile cetăţăneşii; sfera dreptului şi opiniei fiecăTuia, sistemul constituțional. Guvernarea țării prin ea însăși s'a
văzut întâiu în Anglia. Ea şi-a dat nu numai genii teoretice, creatoare de principii—John Locke, Hobbes, etc. cu care s'a ridicat pe piscurile cugetării
înalte — dar în viaja ei politică, de
toate zilele, a iradus cugetările morale şi de drevt în fapte
concrete de organizaţie politică, într'o constituţie care învederează în fapt respectul de om, de drepturile lui.
|
Franţa asemenea, indiferent dacă teoriile moral-polilice i-au
- fost sugerate de filozofii engleji, în parte. Ce este importante
că ideile n'au rămas condamnate să-şi ducă viaţa lor stearpă,
de abstracţie, ci au devenit realităţi concrete. Ba încă, dându-se
temperamentul viu al rasei latine, ideile par că se traduc în
forță biologică, fiziologică.
.
Francezul a realizat ideia de libertate, de fraternitate, făcând jerife mari, prefaceri tiundamentale în viața înireagă pu:
blică. Concepiiile n'au rămas în absiraciile teoriei filozofice, ci
au luat loc între realităţi vii. Țară. cultă, unde ideia de neam,
de dreptate e călăuza vieţei politice.
!
Altă țară de cultură, pare a fi
Germania;
comparaţi,

10
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însă. Aici găsim destulă cultură de carte, găsim un strat superior intelectual, unde se elaborează, cu o activitate remarcabilă,
produse sensibile ale spiritului omenesc. Şi nu numai cantitativ :
Kant, Goethe, pentru a ne opri numai la aceste nume, sunt ge-

nii de seamă.

Deci cultură teoretică incontestabilă. Dar constatăm, ca
fapt care isbeşte, că această cultură .n'a fost asimilată de sufletul naţional german. A rămas în cărţi, în biblioteci. N'a fost
aplicată în viaţa politică reală. Dacă Germania ar fi fost pătrunsă de morala lui Kant, de ideile lui în special: că pe om
nu trebue să-l întrebuințezi numai ca un mijloc, ci să-l consideri ca scop în sine, și să te comporii cu el astlel ca ceia ce
e pus în el ca scop să se realizeze pentru el, nu pentru tine
—atunci n'ar fi lucrat aşa cum a lucrat 'în manifestările ei po-

litice din istoria

contimporană.

N'ar fi distrus

dreptul la viaţă

naţională în stat propriu al Polonezilor şi altor popoare.
Ideia respectului omenesc nu se vede la Germani în toate
paginile istoriei contimporane. Dacă cultura ar fi pătruns în sufletul Germaniei, n'am fi auzit-o spunând că necesitatea e singura lege şi că contractele înire popoare sunt simple petece
de hârtie. Unde e respectul real pentru ceia-ce caracterizează
cullura

adevărată :

dreptatea ?

Cum

se

acordă

cultura

cu

tă-

gada dreptului la viaţă a statelor naţionale mici? Cum se acordă cu călcarea teritoriului Belgiei ?? Cum cu lipsa de umanitate dovedită la tot pasul în războiu faţă de prizonieri 'şi de
populaţia necombatantă?
Eroismului,

pe

lângă.

condiţia

de cultură,i

se

mai cere

un

ideal pentru care să te sacrifici.
Să analizăm și din punctul acesta de vedere atitudinea
popoarelor din războiul actual. Pentru ce luptă Anglia, Franţa ?
Au spus-o:

„pentru respectul popoarelor mici şi respectul

princi-

piului naționalităților“. Chiar Rusiaal cărui fond de cultură nu
poate sta alături de al Germaniei, a pus înainte drepiatea; datoria de a împiedeca sacrificarea unui popor mic ca Serbia,
trebuința de a asigura liniştea şi pacea viitoare: principii 'mo“rale ce pot da luptei aspectul sacrificiului eroic.
Care este principiul Germaniei ? Pur şi simplu interesul
bruial al ambijiei egoiste de cucerire şi dominație. Războiul ei
de acum o sută de ani în contra lui Napoleon, era războiul de

EDUCAȚIA
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ii:

liberare. Avea un moliv moral înalt. Chiar la 1870 unitatea Ger--maniei putea: servi unui Bismarck de motiv cu înfăţişare deideal, peniru care: se puteau face jerife -mulie, 'şi s'au. făcut mulie,.
până la jertfa. demnităţii, în. geștul. urât al minciunii telegrafice a.
lui Bismarck menită a provoca pe Francezi..
:
Dar azi, care este idealul lor? Ce caută ei să realizeze:
pentru "omenire, peniru dreptate? Nimic, decât dorința de câş-.
lig teritorial ; pământ şi iar pământ, cât mai fără locuitori. Dacă.

aceasta nu e contrar alitudinei

eroice,. atunci şi atitudinea.
ră--

pitorului, a tiranului, a brigandului ar putea fi eroică.
Şi tot aşa e şi cazul Austriei: luptă pentru încătuşarea altor popoare ce vor să irăiască libere, în statele lor proprii.

Căutând elementele
eroice în formarea caracterului in-dividual, să purificăm mai întâiu conceptul de manifestări care
nu-l exprimă.
In „Gazeta Transilvaniei“ cetim despre un băejel de doi-sprezece ani ce' călătoreşte la Viena să facă o ispravă, să a-răte unor prizonieri nemți, încotro să fugă. Zărind o patrulă.
de cazaci în urmărire, le indică o direcţie falşă;. în urmă ucide:
pe ofițerul cazac. Fapta e dată ca eroică. O poţi numi inge-.
nioasă, -isteaţă. Lipseşte în sufletul nedesluşit al. copilului, conşliința clară a rațiunii morale: şi a sacrificiului „ce: dau calita-tea aciului. Isteţimea, prezenţa

de spirit, stăpânirea împrejurărilor, pot,

fi condiţii ale isbândei intenției eroice, dar.: si ale oricărei
tenții practice,
-*
„_
Educatorul va clădi în suflete acele însuşiri, ce. pun
om în posibilitatea de a se manifesta în acte: cu caracter
eroism, dar va căuta, fireşte, să. dea: şi acele însuşiri, cari.
fac intențiile iluzorii.
In zădar am căuta mijloace de influențare în' această
recţie, -în

instituţiile

de

cultură,

aşa cum sunt

in-.
pe:
denu.
di-

ele organizate azi..

Şcolile dau cunoştinţe; cel mull dacă desvoltă inteligenţa,. cel.
mult dacă au grija să se gândească a desvolia sentimentele su-perioare. Şi cu asta se crede că s'a realizat.totul.
Dar cu atâta-s'a omis 'partea care dă puterea. manifestării, “
puterea de a reacţiona asupra împrejurărilor schimbătoare, personalitatea' omului. Nu fac prin aceasta crilica .şcoalei. noastre..
Tot aşa e pretutindeni. E critica școalelor din țările: culte. Totuşi:

mp
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omenirea a voitşi a cerut o educaţie coniplectă şi s'au căutat mijloace,

în afară de şcoală,

-mane,

indicat în astă

să se realizeze

direcţie

de Rousseau.

idealul educaţiei
Se găsesc

u-

încercări

de educaţie complectă în şcoli ieşite din iniţiativa particu
lară în
- Anglia, America, Franța, unde 'se pune ca principiu
desvoltarea
personalităţilor,
|
|
Un exemplu cunoscut îl avem în: Anglia, realizat de
inițiativa doctorului

ca într'un stat
lucrări

de

Reddie,

închis,

inginerie,

o instituție

educativă unde elevii trăesc

organizat în viaţă . socială complectă, cu

agronomie,

'etc. diclate

de

nevoia

prezentă

a 'viejei colective. Şilinţele vin cerute ca mijloace
pentru deslegarea problemelor puse de viaja de toate zilele:
ştiinţa se
arată în rolul'el natural de auxiliar al viejei, de
lumină care arată drumul voinței. Acestea
sunț întreprinderi particulare

sporadice.

o

e

Vreau să. vă atrag atenţia asupra unei instituții, a _
cărei
importanță pentru educaţie n'a fost pusă în lumina cuveni
tă,
Cam de un sfert de veac, s'a ivit în omenire o organizare, care tinde să pătrundă în toate ţările şi are ca
scop desvoltarea voinţei, a aplitudinilor menite să stăpânească
împrejurările : instituţia Cercetășiei, pornită din Anglia, ca o
instituție educativă al cărei iniţiator este. Generalul Baden Powell.
|
Cum s'a născul ideia ? Generalul Baden Powell
se găsea
în America :de: Nord, unde, în regiuni depărtate de
centrele cul.
turale, bande de prădători. neliniştiau viaţa locuito
rilor, Pentru
apărarea avutului şi vieții acestora s'a crea! o organiz
aţie. ori'ginală: tinerii, ei şi-au luat însiși sarcina de a urmări
pe răufăcători şi de a înlătura primejdia. ..
Ă

Generalul Baden Powell a observat în amănunt cum func-

ționează această instituţie, a „admirat-o şi a păstrat
-o în ainintire frumoasă. In 1899, când acele regiuni -se
găseau în răz."boiu, a băgat de seamă că armatele se serveau foarte
mult de
copii, ce făceau tot felul de servicii şi luau parie activă,
înmulțind numărul brațelor de lucru şi chiar de luptă.
|
_ Aceste observaţii din viaja «primitivă, aduse de Genera
lul

"Baden Powell în țara lui contrastau cu inactivitatea tinerimei.
Ca

să salveze risipa de energii, neutilisate peniru un scop
social
moral, s'a gândit să adapleze.la jara lui ideia organi
zării vă:
zule aiurea. Intăiu a încercat cu pulini copii şi văzând
căe rea-

.
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mult, sub denumirea

de Cercetăşiei,

al cărei înțeles educativ specific e de a da sufletului inițiativa
şi pulinja de iscodire a împrejurărilor, elasticitatea.de: reacțiune
şi -agerimea. de: stăpânire” asupra lor. În curând inslituția orga-.

nizată de Baden

Powell s'a întins aşa de mult încât în 1911 el

a arătat în faja.regelui Angliei
aceasta prestigiul ei a crescut şi
180.000, iar în 1913 la 700.000.
trecut peste hotarele Angliei.
Olanda, Elveţia, Germania.: Acum
conducerea supremă a: prințului
studențimii,

ca

vreo 30.000 de cercetași. Cu
curând s'a ridicat numărulla
Succesul
acesta
enorm
a.
Exemplul
e cucerit Franţa,
şi România din iniţiativa şi sub
Carol. Un apel s'a adresat şi”

să îmbrăjișeze mișcarea,

să dea mână

de

aju-

tor instituțiunii cercetașilor, servind, de călăuză copiilor în organizarea vieţii lor active.
Ascultaţi chemarea şi urmaţi-o. Veţi găsi în instituția cer-.
'celăşiei o nimerită ocazie de aplicaţie practică a principiilor de:
educație, a 'căror teorie o ascultați aici.
„Indiferent de: costumul ei exotic,:semn-al originii ei Streine,
care pare a tinde să-devină simbolul internațional al unei între+ prinderi educative ; daţi Cercetășiei suflet românesc, adaptând-o
la caracterul și. nevoile vieței noastre naţionale. Ce ne intere.-.
sează deocamdată mai mult în: această instituție este organiza:
"rea mijloacelor -menite a desvolta în tinerime spiritul de iniţiadivă, curajul, rezorturile voinţei şi ale activităţii practice, aplitudinile de adaptare la împrejurările momentului cu abilitatea re.
zoluțiilor repezi pentru dominarea lor, pentru ingenioasa ieşire:
din greutăţi neprevăzute. Atâtea „condiții de ishândă ale spiritului şi ale atitudinii eroice.

III.

Imprejurările iragice ale momentului istoric ne silesc să nu
'respectăm legătura logică dintre diferitele părți ale cursului. Sub
iimpresia că această ultimă prelegere dinainte de Crăciun !) va
fi poate ultima noasiră prelegere a cursului din anul acesta,
“îmi impune o schimbare de plan şi de ordine în tratarea pro“blemelor.
|
Trecerea unei vacanțe pare acum un timp încalculabil, “In“iro lună se pot schimba „multe .din realităţile. obişnuite de azi.
Săli de curs poate să fie transformate în săli de spital, studen“jii să. alerge

la luptă,

studentele

să facă împletituri pentru râniţi.

Deşi începusem să vorbesc de instituţia Cercelăşiei, e mai .
“urgent şi mai de actualitale să vorbesc acum despre o însu:suşire dominantă a eroismului :: disprețul de moaite.
In, faţa

norului :ameninţător

al: morţii ce-l vedem

ridicându-

:se la orizont, să gândim, . cât mai. e limp, şi să ne întrebăm :
De unde provine disprețul de moarte ?
Să ne închipuim că suntem aproape de a pleca pe câm„pul de. luptă şi să privim în cuget. starea omului ce-şi dă tot
»ce pare—accentuez

cuvântul

pare—mai

scump pe pământ, viaţa.

Căci înţelegem a fi erou, a-şi' da omul totul și viaţa, pentru
-ceva sfânt, dar nu stând cu mâinile în sân, ci încercând cu hotărîre şi dibăcie, toate mijloacele peniru îmfrângerea primejdiei,
“pentru doborirea răului, pentru triumful ideii,
Să ne uităm mai întăiu în sufletele simple ale oamenilor
“din popor, nu ale intelectualilor.
De ce pleacă ei la luptă? Ce au ei în cugelul lor? Nu
:se tem ei de moarte ? Răspunsul lor e hotărit: Omul e destimat

morţii;

azi sau

mâine,

acasă

sau

:sau alifel, viața:se sfârşeşte ; moartea
1) Era

în 17

Decembrie

1914.

pe

stradă,

de

accident

e soarta tuturor, Şi de ce
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„luptăm? Cum. s'au bătut strămoşii- noştri pentru ţară și neam,
pentru noi, trebue să. ne batem şi noi peniru sirănepoţi. De o
parte fatalism : de alta ambiţie, mândrie, venerajie şi pietate
pentru lrecui: iată ce e în sufletul lor.
În cugetele intelectualilor ? Se strecoară gânduri ce tulbură
poale această tărie de voinţă. Omul ce reflectează îşi zice:
„Nu de moarte mă culremur, ci de veșnicia ei“,
Nefiinţa

e eternă;

eternă

în irecut,

eternă

în viitor. Ea

nc

înfiorează. Clipa de conştiinţăîntre două nefiinţe e unică. Dacă
ar îi la baza voinței de luptă convingerea în nenumire, ce tărie
ar da luptătorilor, gândul că-și dau viața pentru o alta ce n'o
să se mai isprăvească.
- In creştinism se găsesc elemente de credințăîîn nemurire.
“Dar creştinul pare a nu fi pătruns adânc, şi durerea şi descurajarea îl cuprind în fața mormântului. Numai cei prea culji şi
cei simpli cu sufletele apropiate de isvoarele de inspiraţie ale

firei, mai cred.

|

Am cunoscut de aproape o
care cu cât înainta în viaţă și se
şitul vieţei ca o trecere de la o
tea liniştită cele cuvenite peniru

teşti când te duci în o călătorie.

AR
astfel de fiinţă,o fiinţă scumpă,
apropia de sfârşit, privia sfârviaţă la altă viaţă, și-și pregăînmormântare, cum te pregă-

|

|

Ce fericite sunt şi cât de mult trebue să admirăm popoarele ce de sus până jos au credința aceasta adâncă în nedestructibilitatea fiinţei umane |! Japonezii cred în mod real, nu numai din carte, ci dintr'o tradiție veche, că moartea nu „există ;
„că legiunile armatelor ce dispar, se regăsesc invizibile şi iau
parle la luptă alătmi de camarazii lor în viaţă.
- Credinţa aceasta e aşa de reală în cât după războiul cu
Ruşii prima lor, grijă a fost să aducă mulțumiri strămoşilor.
Şi la poporul nostru se găseşte o credință asemănătoare: ăranii noşiri au zicătoarea: Acel ce moare în războiu, merge în
raiu. Credinţa aceasta este o forţă, un stimul al voinței. Aceia

ce au sludii filozofice pot găsi în filozofie elemente din care
„să tragă concluzia că moartea nu e de cât trecerea în o altă
viaţă. Penlru mine aceasta s'a așezat luminoasă la temelia unei
convingeri pe care o simt ca un fortificant de suflei, ca un
calmant în durere.
seşte

Credinţa că personalitatea noasiră e indestructibilă îşi găsprijin în teoria cunoașterei, în metafizică, în psihologie,

16
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în acea conceplie profundă a “paralelismului dintre: fenomenele
'sufleteşti şi 'cel& “materiale.
Omul, ca fenomen în natură, se poate privi sub două aspecte, suiletul şi corpul. Observi materia,
nu poți zâri ce'se.;
petrece sub învelişul opac al ei, în corp, ca'simţire. Sufletul
nu-] “putem percepe decât noi în noi. Despre partea trupului
noi facem parte din universul măterial, ca dintr'un organism universal. Toate corpurile se iniluenţează unele pe altele reciproc şi toate la un loc, pe fiecare din ele, şi fiecare din ele
pe: toate la un loc, ca întrun organism viu. În acest raport de influenţă reciprocă stă corpul nostru cu infinitul material din care face parte, cu cosmos.
- Noi suntem şi 'suflet, Sufletul după teoria materialistă: ar fi
o apariţie momentană, ulterioară în univers. Materia este esenţa
primordială a lumii: din ea, în ea au apărut şi formele vieii

însuilețite. Şi când totul se va întoarce în haosul din care a
ieşit lumea, tot ce va rămânea va îi din nou materia, numai
materia.

"Nu
Observ

e timpul
numai

că

de a

intra în lungi discuţii filosofice.

aceea

ce

se

numește

materie,

nu

se poate

- şti ce esie; se reduce la ceva incunoscibil ; iar tot ce cunoaştem despre dânsa sunt date ale sensibilităţii noastre, ce condilionează felul ei de a fi, aşa zisele proprietăţi aie materiei. Știm
despre ea că e întinsă, grea, rece, dulce, colorată, etc. prin sen-

>

-zaţiile

organizaţiei noastre

şi aşa

cum “organizaţia noasiră poate

să ni le arate.
.
“Singurul lucru ce-l ştiu că este aşa cum îl cunosc, cum
apare, este numai ce se află în conștiința mea. Singurul lucru
ce-l cunosc în mod absolut, e simjirea, gândirea mea, durerea,
„voință mea. Şi atunci' e natural să'mă întreb : oare aceea ce zicem că e materie. și n'o putem cunoaște ce e în adâncul .realităţii, n'o fi în fond ceva analog cu ceea 'ce se petrece în mine,
unde nimeni nu poate să pătrunză cu mintea? De aci concluziasub
: aceia-ce numim corp material există
ceva anal6g în materia infinită, există un suflet universal. Şi cum.
despre partea materială stăm în schimburi corelative cu infinitul fizic, tot aşa şi despre partea sufletească suntem suflet din
sufletul cosmic; şi cum materia cosmică e veşnică așa şi sufletul cosmic e etern. Cum se va iransforma sufletul meu, parte:
din. sufletul cosmic? Asta nu ştiu, dar ştiu că trebue să

EDUCAŢIA EROICĂ
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etern ca şi el.

E destul ca aceste
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consideraţii

să nască

cel puţin îndoiala în distrugerea --personalităţii. -şi cu aceasta un
pas călre credinţă s'a tăcut; un 'pas--către consolarea supreină.

Dar luptătorul mare răgaz să ajungă la credinţă pe cale
filosofică. Sunt şi alte isvoare-de'farță sufletească. Ce ne spun aceia cari fac faple emojionante de eroism ?
Cei care-și dau viaţa: intenționat, ' au şi ei o motivare
în
conştiinţa -lor, care nu e numai decât metafizică, nu se gândesc nici la raiu, nici la substanţa infinită indestructibilă.
Unul
spune : îmi dau viaţa pentru patrie, pentru neam; altul pentru

Omul care ajunge să se ridice la înălțimea actelor eroice, are
un cult peniru
ceva, are o idee pe. care o pune mai . presus:

de toate. După cum s'a zis: viaţa nu e cel mai mare.bun.
Valoarea vieţii se măsoară cu valoarea scopului căruia oînchini.
Tristă este soarta poporului, ai căruia fii sunt ursili să moară
nu peniru neamul lor, nu pentru dreptatea şi libertatea lui, ci
pentru alte neamuri. şi alte interese streine şi. dee dânşii şi de
ideea dreptăţii.
-boiul

Dinire ramurile răsleite ale neamului romănese, În 'răzactual, nici unul nu s'a lupiat pentru nația lui. Şi tot. en-

- tuziasmul războinic a fosi stors prin iluzii şi . amăgiri. Românii
'Transilvăneni şi Bucovineni, plecând, cântau ca să capete curaj :
„Deşteaptă-te Române” şi „La arme“. Şi ce tragic! Ei se duceau să lupte peniru triumful asupritorilor lor. Li s'a spus
într'un moment că vor lupta pentru desrobirea fraţilor din Regatul
Român. Când au înţeles minciuna, descurajarea i-a cuprins;
"raţiunea necesară. a luptei și sacrificiului a dispărut.
De ce să ne mirăm,nu noi, ci orice conştiinţă normală, că
atunci, trezindu-se din iluzia tragică al jalnicei lor amăgiri, unii Românii din Ardeal, câţi au putut, s'au smuls din situaţia
monstruoasă la care îi silea tirania austro- -meghiară de a lupta
Chiar în contra fraţilor lor de pe alte fronturi pentru a apăra
puterile asupritoare ce-i țineau în lanţ?
Ce
să ne mirăm că au venit să intre în rândurile noasire
ca să-și dea viaţa. nu. peniru păstrarea robiei lor seculare, ci
gLiO TE

2 A
mr
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dreptate, pentru libertate, altul. pentru alte bunuri ideale ale omenirii,.de care e pătruns ca de un cult religios.
Şi toţi simt
că a-şi: da viaţa pentru ele este culmea mulțumirii sufleteşti:

EASIA,

Cucunzst

18.
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pentru

libertate, în contra steagului

tiranii

ce: văd

că:

Austro-Maghiar ? _Negreşii,

le "scapă .prada: din -mână,-.şi

tovarăşii

lor,

complicii lor, prietenii lor numesc aceasta trădare! Trădare,
Supunerea la cea mai mare lege a naturei, a conştiinţei, păsirarea neamului, apărarea libertăţii şi a demnilăţii omeneşii ?

Celelalte legi morale, deduse

din aceasta, sunt secundare.

- Nici o ființă omenească normală
nu poale
consimţi
de bună voe a-şi nimici
dreptul
la viață liberă, a renunța la dreptul desvoltării sale naturale după legile firii
sale proprii, în statul său naţional propriu.
Nici o ființă omenească normală nu poaie călca în picioare, de bună voe, legea naturală a conservării şi dezvoltării naţionalilăţii sale. Şi toate legile silnice de ocazie cari
nu respectă această lege supremă, sunt . iluzorii.
Austro-Ungaria, stat arliticial întemeiat pe falsificarea dreptu:

rilor naturale ale naţiilor, constitue prin însăși
a principiului ce stă la baza contractului
nică a popoarelor libere pe pământ. Cei
contraciul natural al omenirii stabilind cu
resc,

au fost

ei cei

puternici—tiranii.

Ei au

existenţa ei o călcare
de conviețuire paşcari au călcat întâiu
forța un raport nefifost cari au

„trădat“,

siluind legea naturală'supremă a conştiinţei umane, nu aceia cari
scuturând jugul monstruos și-au reluat dreptul, dreptul natural
de a lupia pentru neamul lor şi pentru liberiate. Cine condamn
ă
pe aceşti fraţi nenorociţi că n'au rămas în tabăra austro-maghiară
să lupte alături cu duşmanii lor în contra propriilor lor
aspiraţii de dreptate, comit o monstruozitate morală, tot aşa
de mare
ca şi crima de les-humanitate a tiraniei şi rapacităţii
austromaghiare. Când o astfel de condamnare o dă judecata
absurdă
din punct.de vedere logic, odioasă din punct de vedere
moral,
a unui Ungur, Neamţ, Bulgar, o înţelegi ca o armă
veninoasă
de atac din partea unui duşman lacom şi nedrept.
Când însă
unul de ai noştrii, un Român, afirmă şi susţine. dreptul
la subjugare abuzivă a altor neamuri asupra neamului românes
c, şi
acuză de trădare şi laşitate pe Românii ce fug de sub
steagul
maghiar ca să lupte sub iricolorul lor naţional, monstruo
zitatea
judecății lui nu mai găseşte nici o circumstanță atenuant
ă, e pur
“şi simplu patologică.

IV.

Ne-a fost îngăduit să ne întâlnim din nou .în toiul furtunii
ce se întețeşte, ce cuprinde şi-sgudue. lumea (2).
Momentul

nostru

n'a

sosit

mai

încă. Să

medităm

înainte,

cât

e timp, asupra subiectului ce ne preocupă.
In el se cuprinde, dacă privim bine, dintr'un punct de ve.dere, toată pedagogia, nu pedagogia lipică, abstractă, împărțită
pe capitole, aşezate în serie de sistem deductiv, ci pedagogia

vie, scoasă,

sub

imboldul nevoii,

din

cugelarea

care caută răs-

puns la întrebările urgente ale vieţii. Dacă naturalistul, pătruns
de „Ştiinţa sa, poate să desfăşoare tot cuprinsul geologiei,
traiând despre cretă, cum n'ar pulea pedagogul să aducă împrejurul educaţiei eroice toată știința educaţiei ? “Aceasta ca
cuprins de idei şi de probleme teoretice. lar ca procedare, aminliji-vă ce spuneam altă dată despre metoda sistemului aclivist
în predarea şliințelor. Organizarea activistă aşteaptă sau provoacă nevoia reală .a vieţii, ca aceasta să pună inteligenţei
o
întrebare de interes practic imediat, şi atunci spiritul caută
Jămurirea cerută în tezaurul de cunoştinţe şi de date ale ştiinţei.
Ştiinţa vine atunci în ajutorul vieții, al voinţei, cu tot rostul
convoiului ei de informaţii, legate logic în sistem natural
teo'retic,. după cum sunt înlănţuite şi în natură fenomenele.
la cari
se referă.

Ce ne preocupă însă mai
Oare educația eroică, pregătind
situaţie excepțională a viejei drepti
Nu se prezintă subiectul cu
vizorie, dacă se tratează în funcţie
Când războaele vor înceta în
chestiunile acestea în aer?
') In 44 Ianuarie

1915.

prealabil este altă chestiune.
omul peniru luptă, nu ia o
regulă ?
Ia
o importanță relativă şi prode răsboiu ?
omenire nu ar rămâne toate

20
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Mai întâiu am văzut că este o accepţiune a cuvântului
„eroism“ ce trece peste scopul luptei fizice: există un eroism
din timp de pace. Dacă prin eroism se înţelege înfruntarea primejdiei aproape sigure, în vederea realizării unei idei, a păs- trării unui bun moral,
ne
luptă fizică, să îndeplinească

închipuim momente, în cari, fără
cineva acle de -eroism, fie în sfera

vieţii familiale, fie în viaţa polilică, publică.
' Şi părintele şi copilul au ocazii destule, să-şi sacrifice liniştea şi fericirea unul
pentru altul, ori să apere onoârea familiei. lar cetăţeanul, chiar
numai în rolul lui de alegător, de câte ori, ca să-şi facă datoria
aceasta în conștiință, nu riscă a-şi pierde o situație, liniștea
lui şi a familiei ?
Nu. Atitudinea eroică a sufletului. omenesc nu dispare
odată cu războiul şi deci importanţa educaţiei eroice nu e -vremelnică, ci permanentă.

Şi apoi, chiar privind educaţia eroică numai în raport cu
-războiul,. sunt nevoit să distrug iluziile unora şi să prezint
chestiunea sub importanța ei permanentă. Ştim bine că unii din=
tre beligeranţii războiului actual, Franţa Anglia, Rusia, prezintă

războiul acesta ca

peun

războiu în contra războiului, ce caută

să disirugă cauzele războiului în
rismul german.
Ă
Doresc să mă conving din tot
iului ce devine mondial, ar aduce
învinge îndoiala. Cum se vor stârpi
popor ce nu poate fi nimicit? El va

Şi chiar

omenire,

distrugând milita-..

sufletul că sfârşitul războacest rezultat, dar nu pot
dorințele de luptă dintrun
rămânea cu caracterul lui,

de va fi ținut câtva timp în frâu, e o iluzie

să-ți în-

chipui că 'vei împiedica najia germană de a-şi pregăti pe nevăzute nu numai spiritele dar şi armele de războiu.
Se va des-.
membra imperiul în statele separate de mai înainte? Dar cine
le va putea opri pe acestea de a se uni odată din nou? Se
va găsi alt mijloc de înfrânare, de potolire, de dezarmare
? Dar.
geniul omenesc e aşa de născocilor în bine şi în rău, că un
popor, în care rezoriurile vieţii nu s'au distrus, va putea oricând
„să-şi găsească eşire către aspiraiile lui.
Dar să ne închipuim că războiul se va sfârși cu distruge= .
rea militarismului german. După un săzboiu numit de liberare a.
popoarelor şi de triumf al principiului naționalităților, suntem
oare siguri că se va așeza așa harta lumii încât să nu rămână
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resturi de naţionalităţi în altă -înjghebare politică decât în propriile „lor siate şi cu ele noui cauze de nemulţumire?
A fost un limp când s'a crezul că se va realiza pacea
universală. Kant a şi formulat ideia în opera lui „Pacea eternă“.
- Pe baza acestei concepțiis'au ivil curente pacifiste peniru des„ființarea: mijloacelor de răsboire, a armatei. In vederea acestui
viilor s'a alcătuit

un iribunal

internaţional

de

pace şi, scontând

siguranța realizării planului, s'a clădit un palat frumos al păcii,
s'au făcut proecte cum să se iranşeze conilictele dintre state,
s'a

un fel

creat

de

cod internaţional.

Şi toate au rămas iluzii în faţa realităţii ce- și râde de
planurile şi idealurile noastre! Pacifiştii din diferite . ţări, ce
erau convinşi de inutilitatea războiului, antimilitarişiii:ca Herv€
s'au pus. astăzi în capul luptătorilor. Acelaş lucru în Germania.
Socialişiii, pacifiştii au venit în rândurile - combatanţilor. In
Anglia, unde socialismul e foarle înaintat, tendința războinică
esle toluşi acum ideia călăuzitoare. Căci inaintea tuturor se
ridică

o

idee

asupritorilor,
“Asta

mare

şi luminoasă,

înlăturarea

ideia

libertăţii,

înfrângerea

cauzelor războaelor viiloare.!

însemnează- mai întâiu că motivele determinante pentru

războiu pot fi de ordine ideală, aşa de ideală, încât să mişte:
şi să holărască la luptă pe oamenii cei mai pulini războinici.
"Al doilea, însemnează că înşişi pacifiştii au fost împinşi de
brutalitatea

„chiar

realităților

al păcii, al păcii
AI

treilea,

mai

concrete, să devină războinici, în interesul

viiloare în omenire.
însemnează

că

pacitismul

ca

atare,

ca

doctrină şi atitudine” sialornică, a dai faliment.
Războiul: cel mare de azi ne dă prilejul să studiem nalura lucrurilor, a oamenilor şi a popoarelor, văzând-o cu ochii
îu manifestările ei nemeşteșugite. El ne dă un învățământ:
Oricât ai vrea să fii om paşnic,. popor pașnic, oricât ai vrea
să-ți vezi de cultură, de artă, de ştiinţă, e destul să ai un vecin
răpăreţ, iurbulent, gâlcevitor, şi te vei vedea nevoit să te aperi,
ca să-l faci să-ți respecte. bunurile tale materiale şi morale.

Vrei să fii pacifist consecvent?

Să nu te

aperi?

Ajungi

Ja o siluaţie absurdă. Va irebui să te laşi prădat, răpit, cucerit,
Supus, subjugat, fără rezistenţă.
Bucuria celui ce te alacă ] Te va+ lua în stăpânire fără -
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>
osteneală; dar tu îţi. vei pierde libertateași chiar ființa ta etnică;
devii forjat altă nație, ajungi parte integrantă din poporul ce a
vrut războiu, în contra ia care n'ai.vrut războiu.
Şi acum, ceeace n'ai vrut să faci pentru apărarea ta proprie, o să faci peniru interesul și gustul altuia, urmând ordinele
celui ce te-a cotropit. Vei lupta cu el, pentru el; vei urma
idealurile lui de coiropire, vei fi războinic fără voe.
Mai este şi altă soluţie ca să fii pacifist consecvent, până
la sfârşit: să te sinucizi. Adică altă contradicţie cu firea şi
principiile tale. N'ai vrut să ucizi pe cel ce te-a atacat, pe cel
ce reprezintă principiul războiului, contrar principiului tău de
pace, şi te-ai ucis pe tine, depozitarul unor idei mari, lăsând
să prospere în lume. iarba rea a pornirilor asupritoare şi co-

tropitoare,

- Singura urmare real logică, nu iluzorie, a gândirii pacifiste cuminţi este de a lupta în contra celora ce nu trăesc de
cât pentru pradă, proslăvind militarismul în . organizări savante.
Nu

vei

realiza

pacea

eternă;

dar

dacă

domini

realitatea,

multe din cauzele de războire vor fi înlăturate.
Oare, foate cauzele nici odată ?
Aşa cum e natura omenească, astăzi, prezintă puţine speranțe

„că omenirea va trăi în pace, în viitor. Şi sunt atât de mulie
cauze de luptă ţesute în firea omenească, încât nu ştim dacă
aceasia se va putea schimba vreodată.
- Cele mai vechi cauze au fost pornirile egoiste | de răpire, de coiropire. Uneori din simplă ambiţie cuceritoare ; pofta
de mai mult, de dominație asupra celor dimprejur, şi cât. mai de
departe. Şi în războiul actual se vede, în parte, acest imbold,
Alteori ca

exprimarea

unei

nevoi

reale, lipsa

de teritoriu

nece-

sar viejii: războiul italian pentru Tripolitania.
Unele din cauzele războiului balcanic se. reduc la necesitatea fizică, - de a ajunge la mare. Şi Serbia şi Bulgaria au
căutat aceasta. Noi înşine, pelângă drepiul istoric asupra Dobrogei, vedeam în ea fereastra ce ne deschide orizontul mării.
Alteori, în locul lipsei şi a nevoii, joacă acelaş rol belşugul
prea mare. Când: un popor se găsește înir'o exuberanţă de
viață, simte nevoia. unei răslețiri, unei expanziuni în afară, şi
atunci caută pretexte pentru a-şi îndeplini revărsarea în lume. :
In cazul acesta se găsește Germania. E ofatalitate, pe care
ne mulțumim deocamdată numai de a o constata.
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Germania se crede cu totul nevinovată de războiu. Franţa
şi Anglia'o fac responzabilă. Dar nici Germania nu tăgădueşte :
nevoia unei expanziuni a ei în afară, odată sub formula Drang”
. nach Osten, astăzi altfel. De ce alţii să aibe colonii şi noi nu?

Dacă putem, de ce să nu ne

înlindem până

unde putem?

Dacă ieşim din sfera imboldurilor caracterizate prin înterese: ale vieţii materiale şi trecem în sfera intereselor de ordin
imoral, găsim. cauze iol aşa de fatale.
-

„Amintim

războiul

dela

1870

dintre Germania şi Franţa.

Bismarck înțeleses> că. unificarea atâtor state germane
rivale într'un singur stat nu se putea face, decât punându-le pe
toate în fața unei aceleaşi primejdii. Lupta comună, victoria
comună le vor uni. Trebuiau aduse lucrurile însă astfel ca
Germanii să fie provocaţi şi nevoili a face războiu. Franţa,
asemenea, trebuia pusă în siluaţia de a fi nevoită să provoace,
cu toate că n'ar fi vrut războiul. Fiind vacant tronul Spaniei,
Bismarck a inventat o candidatură nesimpatică Franţei, un Hohenzollern, ce nici nu ţinea să "ocupe acest iron-şi a şi renunjatla el. Franţa nu s'a mulțumit cu atât, şi a vrut-să se asigure 'penlru viitor. S'a cerut lui Wilhelm 1 să garanteze, ca
rege al Prusiei, că pe viitor nu va mai fi candidatură de Hohenzollern la tronul Spaniei. Wilhelm a răspuns că garanţii
oficiale nu e nevoe să se dea.
Aici s'ar fi putut închide conflictul; diplomaţia însă a insislat. Regele Prusiei n'a mai dat alt răspuns. Bismarck a: luat
acest moment ca punct de -plecare şi a-plăsmuit telegrama ce“lebră, cu înțeles jignitor, că ministrul Franţei n'a fost primit de
Wilhelm. S'a dat. o importanţă exiraordinară acestei telegrame,
a fost prezentată ca o palmă dată Franţei de. Prusia. Bismarck
calculase just efectul ei asupra simțului de onoare şi de amor
propriu al Francezilor. Franţa, deşi nepregătilă, a declarat

războiu.

lată cauze

o

noui

de răsboiu,

din imbolduri diferile, .neînlă-

tarabile, luate din firea naţiunilor.In Germania nevoia unităţii
naţionale care: mână neamurile fatal la luptă şi care nu se poa:
le desrădăcina din natura omenească. In Franța, constituită de

mult în stat unitar pe

bază

etnică, 'altă 'cauză

de

neînlăturat,
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Se va desrădăcina

oare vreodată

din sufletul omenesc

in-

stinclul onoarei, sentimentul demnităţii naţionale ? Acel popoi
mar merita să trăească; şi credem din contra că în viitor acest

sentiment va fi din ce în ce mai viu.
Dar câte.alte

cauze

nu

se găsesc

în

pasiunile

naturii

o-

menești cari duc la luptă, la sacrificiul vieţii pentru o idee! In
Evul mediu, Petre Hermitul mergea dela segnior la segnior să
descrie mormântul Domnuluişi să-i îndemne a se ridica pentru desrobirea lui. Va să zică alt motiv: credinţa, pietatea, cari

“au dus şi mai târziu la războae religioase îndelungate.
La aceste cauze generale, ce s'ar putea înmuli,
gă apoi cauzele speciale fiecărui popor.

lată deci asigurată permanenja

importanţei

ce, chiar din punciul de vedere al înţelesului
nită a întări și pregăti pe om pentru luptă.
|

Poate

că aceste

adevăruri

bine totuşi să pătrunză în
e mai expus la primejdie
Şi sufletele trebue să se
aspre, ca să fie pregătite

sunt

amare

se adao-

educaţiei. eroide

educaţie

me-

şi deziluzionante.

E

suilete. Cel cocolit prea mult fiziceşte
decât cel încercat şi întărit la durere.
forlifice prin cunoaşterea realităţilor
a le înțelege și suporia.

Să se ştie că trăim pe pământ condamnați la războire..
Pacea e un armislijiu. Noi care avem atâtea drepturi de revendicat, trebue să ne gândim fatal la luptă şi să
« fim mereu gata.
Coşbuc a zis. bine::

„Viața este luptă grea
Şi laşii se'ngrozesc

de 'ea“

" Suntem soriiţi a trăi într'o tabără de războiu. Chiar de vom
dobândi ce ni se cuvine, trebue să ştim a ne păslra drepiul
nostru, atâta vreme răpit, cu greu recâștigat.

Independent şi indiferent de teoriile şi cauzele generale
-care justifică întărirea sufletelor. ca pregătire pentru o: eventuală

luptă probabilă, în starea

de lucruri

a lumii

acesteia,

este

o

“împrejurare: specială și concretă care
impune oricărei fiinţe
conştiente, oricărei națiuni viabile, datoria de a se încorda şi:
a se ridica la luptă, e împrejurarea ne- -înlăturabilă a necesităţii
de

a le apăra când ești atacat
Aceasta este situația istorică fatală, permanentă, a neanului

„românesc.
Caracterul predominant al luptelor noastre este acela al
luptei de apărare, nu de cucerire, incepând din epoca invaziilor barbare, apoi' din aceia a domnilor pământeni, a marilor
voevozi,

pănă

în

ziua

de

azi. Vorba

lui Mircea

cel Mare

din

satira II-a a lui Eminescu:
„Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul !“
Chiar

ultima

manifestare

a noastră,

cea

de

anul

trecut D

pe care vecinii noșşiri ar vrea să o considere ca un act de.
“cucerire, nu e decât o măsură necesară, elementară, de simplă
apărare. Când Bulgaria, în
mod aproape oficial, formula
drepturi imaginare, şi gânduri de pradă, asupra
Dobrogei
noastre,

considerând-o

copiilor

prin şcolile statului bulgar, Dobrogea.
era

ca

a

lor,—în

hărţile

integrantă din Bulgaria, şi altele—era natural

puse

ca

în

mâinile

dată ca parle

statul

nostru

major să-şi dea părerea
că, pentru apărarea Dobrogei, ne_trebue să avem anumite puncle strategice, să avem „cheia Dobro-gei“, care este, a fost şi va îi a noastră şi prin drept istoric și
prin drept la viaţă.
|
Dacă lupta pentru apărare, când eşti atacat sau ameninţat,
') Recilificarea

hotarelor dobrogene

despre

Bulgariaîn

1915.

26

„1.

GĂVĂNESCUL:

-e justificată; lupia -pentru dobândirea
unor
drepturi vitale
ce fi-au fost răpite, nu e îndreptăţită? Nu e îndreptăţit sbuciumul pentru desrobirea de sub un jug strein? Situaţia neamului
nostru e aşa “încât, de am lua: chiar inițiativa-atacului pentru
scăparea fraților din lanţurile tiraniei streine, nu am face acte
de cucerire şi de' răpire, ci.de slântă dreptate pentru recăpătarea drepiului la viaţă liberă. Şi, din acest punct de vedere,
chestiunile puse dincolo de Dunăre, suni secundare, pelângă
cele ce “s'au pus la nordul şi răsăritul ţării.
Cum se precipită evenimentele istorice mari ! In anul'irecut,: când vorbeam de aceste posibilităţi şi fatalităţi ale justiţiei.
immanente, în diferite conferințe publice, spuneam că nu ştiu
„când şi cum se va realiza idealul nostru naţional, dar afirmam
cu tărie că el va trebui să se realizeze, căci e clădit pe o lege:
a naturii, pe care nu o pot eluda fără sfârşit oamenii.
Ştiam, fireşte, că Austro-tngaria e destinată pieirei, că
tendinţele centrifugale ale popoarelor ei o vor desfiinţa sub forma
ei actuală. Cine putea să-şi închipue că principiul naţionalităţi-.
lor va precipita asifel lucrurile ? Şi nu pot să-mi închipuiu că
va trece acest moment
de culremur mondial fără ca visul nostru să se realizeze. Vor rămânea elementele româneşti din
Rusia? Nu: ştiu. Repet gestul mintal de mai înainte, cu credința
că -şi aici vom isbuti. Cum ? Nu știu.
Se poate închipui şi prevedea că statele mici, neputând
sta fiecare

izolat în

luptă

cu

puterile

mari,

vor

face

o

con-

federaţie puternică şi liberă, de susținere și apărare comună,
națiunilor lor.

a

Pentru aceasta irebuesc îndeplinite anumite condilii, de
care şcoala nu. poate şi nu trebue să fie streină şi de care
irebue să ţină seamă educația noastră națională.
-Aspiraţiile polilice, care dictează linia de purtare a vieții
-noasire, se pot realiza sau pe cale de acjiune intelectuală, sau
pe: cale de forță.
O formă a îndeletniciri intelectuale, ce pregătește
reali-.
zarea

aspirațiunilor,

se

rezumă

în aceea

ce

numim

diploma-

ție. Modalitatea acţiunii diplomatice cade mai greu în directa
sferă de influenţă-a educaţiei. Observăm însă că cu sistemul :
de acţiune diplomatică:de până azi, puţin se poate câștiga în
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viitor.

Un

principiu

„desfășurarea

a!

diplomaţiei

evenimentelor“,

noasire

— diplomaţia

expune 'să: fii :strivit
de. ele.

e

!

este

să

indolenţei,
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aşteptăm.
care

N

te

|

Diplomaţia
aclivă nu aşteaptă „desfăşurarea evenimen-.
telor“ ; ci le
pregătește. In această
atitudine
diplomaţii:
noştrii nu ar face nici o inovaţie. Alţi diplomaţi, în alte ţări, au.
procedatașa: Italia, Germania, când şi-au făcut unirea. Diplo-.
maţia maghiară desfăşoară o acţiune de o intensitate uimitoare.
Nici că nu s'ar-putea explica alifel, cum o mână de 'oameni
au ajuns să slăpânească atâtea najii şi cum a făcut pe toată
lumea să crează că Ungaria tuturor asupririlor este țara tuturor:
libertăţilor, că Ungurii: sunt poporul cel mai liberal din lume.
Un mare, preşedinte al Statelor-Unite a căzut în această cursă.
Ceeace

cade

mai

direct în sarcina noastră, a educatorilor,

esle pregălirea acelei puteri sufleteşti ce se realizează prin
sentimeniul solidarității : solidaritate între clase sociale, solidaritate înire diferitele părţi ale neamului.
Trebue _s'o recunoaştem : una din cauzele de slăbiciune
ale poporului nosiru a fost această lipsă de solidaritate. Cultura
va împlini lacuna.
Trebue o solidaritate exlinsă în timp şi în spațiu: solidari-..
tate cu ireculul şi cu aspiraţiile noastre viitoare. Şă simtă fie-.
care din noi aceste aspirații ca misiune a vieţii lui individuale.
pe pământ. Numai asifel vom deveni un popor mare sufleteşie.
Suntem. nevoiţi s'o spunem : Școala n'a făcut şi n-o face
aceasta, sau nu îndestul de conştient şi sistematic. Rămâne o.
sarcină de program a viitorului. Acţiunea educaţiei senlimente-.
lor. şi caracterului lipseşte din şcoli. Școlile sunt socotite ca in-.
stituţii de cultură'a inteligenții şi.dau cunoştinţe şi atât. Şi a-.
ceasta

chiar

în şcolile

de:aşa

zisă

„cultură

generală“.

mai zicem de acele şcoli speciale unde nici nu
curs de istorie naţională, şcolile de. agricultură,
comerj |
Ce s'a făcut şi se face peniru sufletul
educaţia cetăţenească a tinerimei? Sunt lacune
nescuzabile.

mod

Ce

să.

există bunăoară
de meserii, de.
naţional, pentru:
inadimisibile şi:

Un mijloc peniru desvoltarea solidarităţii se încercase în
mai vizibil în şcoli. Se începuse a se pune bazele institu-
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ției menite a ne duce la nafiun2a armată. Rău începută. poate
fără experienţă pozitivă, prealabilă, fără orientare suficientă a
unei

chibzueli,.a

fost

pornită

rău și a căzut. Asta

că ideia a fost greşită. Dacă
nu dau
dela început
ține ar mai rămăne.

loate

nu

instituţiile cari dau

rezultatele aşteptale,
a

înseamnă

greş şi

ar fi desființate,

pu-

"Se încearcă acum prin altă instituţie să se realizeze exer"citarea facultăţilor active ale omului şi o disciplinare morală în

direcţia realizării binelui : cercetășia.
Se poale ca 'şi cercetăşia să facă
ceperea justă şi aplicarea efectivă a
aproape o crimă, dacă din cauza lor,
da direcţie şi sprijin: de perfecţionare,
parea ei. Instituţia cercetașilor are la
solid şi răspunde unei necesităţi aşa
meneşti complecte,

în cât, sub

o formă

la început greşeli în conideii. Dar ar fi un păcai,
în loc să se cautea i se
s'ar conchide la. îngrobaza sa un fond aşa de
de simţite a educajiei osau

alia, principiul

ei va

irăi şi va rodi. Studenţii irebue să dea atenţie acestei rhișcări;
şi aceia cari îi înțeleg bine şi lămurit scopul, să caute a-şi pune
în aplicaţie convingerile şi să fie folositori ideii ce preconizează,
Amândouă instituţiile, najiunea armată şi cercelăşia, au fost
concepute în legătură cu școala şi în funcţiune de şcoală.
Nu e nevoe însă ca o instituţie să facă parte vizibilă din
organismul. şcolar,

ca

ea să ne

intereseze

peniru

educaţie.

E

destul să fim convinşi că rostul ei special contribue la desvoltarea solidarității umane, najionale. Ea va cădea, prin aceasta, în

linia directivelor noastre

de influență

educativă.

dator să însufle respect şi simpatie pentru

fiinţa

Educatorul e
şi acţiunea ei.

În categoria aceasta întră Biserica. Puterea de influenţă a
Bisericei, lrasă din tainicile puteri ale credinţei şi misticismului, adânc

sădite

în suflelui

omenesc,

este

enormă.

Teribilele

mişcări ale răsvrătirii țăranilor dela 1907 iși datoresc spontaneitatea întinderii lor miraculoase şi tenacitatea îndărăinică a operajiilor lor în mare parte jurământului ce făcuseră ţăranii de
a îndeplini anumite acte de revolulie. Şi răscoalele nu s-au potolit până ce biserica nu a deslegat pe țărani de jurământ. Căci

ceiace: înaintea lui Dumnezeu
s'a legat între suflete, are pulere
“supranaturală, şi numai în faţa lui D-zeu se poate desface.
Jurământul luat în faţa altarului poaie devenio forţă uriaşă
în lupta peniru conservarea naţională.
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29.

se poale ca în numele credinței Domnului nostru Isus

Christos, care simbolizează iubirea de oameni şi jerifirea peniru ei, să 'se facă jurământ de luptă, de războiu între oameni?

Cum se poate marșul de îmbărbătare.:

”.

Preoți cu crucea în mână, căci oastea e creșlină ?

Contrazicerea nejustificată dispare, dacă adâncim ciigeia-.
rea și pălrundem profund
rostul .real al cerinţelor credinței
religioase pentru priceperea şi conducerea luniei acesteia.
O repede schiţare a. legii ce stăpâneşte lumea fizică şi mo-.
rală, ne duce la înţelegerea. dintre credinţă şi luptă.
Evoluţia lumii e supusă la două legi, pe cari filozofii vea-.

cului al XIX-lea. ie-au formulat şi le-au arătat în sfera

fenome.-.

nelor realilăţilor fizice şi morale: legea diferenţierii şi a integrării. Aceste două legi au dat lumea sub forma în care se pre-

zintă. Ipoteza

cosmologică

ne

spune

că

din

nebuloasa

primi-.

livă, prin diferențiare, s'au format diferitele corpuri cereşii, din
cari au apărut
pe aceaşi cale altele mai mici, formate și ele din
părți

şi mai

mici.

Integrarea

la

rândul

ei a

jucat

rolul

unei.

forțe de sintelizare şi solidarizare ce ţine în o unitate vitală toate.

aceste” corpuri, legându-le prin legături organice puternice, în.
cât orice modificare într'un punct se resimte în totalitatea cosniică.
Dilerenţierea şi integrarea stăpânesc lumea în alcătuirea ei
totală şi parţială şi în funclionarea ei biologică intimă. Diferen-.
ierea duce la închegări tot mai particulare şi deosebite de
părți constitutive, iar -integrarea le dă o unitate vitală totală..
-Amândouă la un loc formează marea lege a progresului.
Aplicată la omenire, legea progresului cere, pe baza di..
ferenţierii,

desvoltarea

tot

mai

de

sine

stătătoare

a

naliunilor:

libere ; iar prin integrare, o legătură de armonie ideală între ele.
Cu cât popoarele, libere în viaţa lor națională, se vor fi des-.
voltat mai conform cu firea lor etnică parliculară, deosebită de
a altor neamuri, cu atât s'au îndeplinit mai adevărat cerinţele.
progresului omenirii prin respeciarea legii diferenţierii, care, ne-..
greşit, se complectează apoi, în mod natural, prin aceea a

integrării.

|

Aceasta fiind legea naturii, ea își face drum în lume mai.
curând sau mai târziu, cu voia ori fără voia noastră.
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Războiul de azi e o dovadă.
Oamenii: conştienţi: susțin. că. principiile naționalităților sunt
instrumentele providenţiale ale acestui mers fatal al univeri
sului, care putem zice este însăşi voința lui Dumnezeu.
Când se porneşte dar la luptă pentru desrobirea naţionalităţilor, se pornește chiar pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu. Şi preoții creștini pot să ridice foarte bine înaintea lup
“ătorilor crucea Mântuitorului. Nu e desacord între credinţă
.şi lupta pentru dreptatea sfântă,
Dar sunt şi cazuri când se dau lupte pentru asuprire, pen|
ru nedrepiate ? Dacă făptuitorii acestor crime se duc să se în
chine şi să ceară lui D-zeu ajutor pentru săvârşirea crimelor,
aceasta însemnează a lua numele lui D-zeu în deșert şi oarba
lor inconştiență vinovată nu poate fi asculială. Și ori-cât s'ar
părea, la începul, că asupritorii înving, la urma urmelor toi răz-boiul
- drept învinge, nu cel nedrept.
|
Drepiatea sfântă e sădită în rostul adânc al desvoltării
şi mersului lumii acesteia, oglindind voinţa tainică a lui D-zeu.
Şi puterea oamenilor, ori cât de dârză şi îndărătnică, nu e în

slare

să întoarcă rostul elern şi nebiruit al lumii.
Dreptatea neamurilor e dreptatea lui Dumnezeu.
Dreptatea neamului românesc, rupt şi împăriit între alte
„state răpăreţe, are sprijinul providenţial în alcătuirea adâncă a
rostului -acestei lumi morale şi nu se poate să nu învingă.
Să fim însă gala. Educaţia să-și facă datoria.
Ca să creştem sutlelele în vigoarea eroismului, trebue să
-cunoaștiem condiţiile şi rezorturile naturale din cari izvorăşte e-roismul. . Educaţia nu se poate dispensa niciodată, în atingerea
idealurilor ei, de a: cunoaşte natura lucrurilor, în special a vieții
„sufletești,

VI.

Herbart a întrebuințat pentru. construcţia pedagogiei sale o
ideie: Desvoltarea unui sistem întreg de: educaţie, deducându-l
dintr'un principiu. Clădire clară şi convingătoare, cu o condiţie:
să nu fie pus la îndoială punctul de plecare.
In. construcţiile . practice procedeul e mai aplicabil. Pui
înainte scopul şi cauţi mijloacele.
In cazul nostru ne punem
înainte ca scop: educația sufletului unui luptător. Raţionând,
alegi mijloacele potrivite scopului şi construeşti un sistem consequent de gândire practică.
Înlănţuirea logică te duce Ia necesitatea de a-ţi fixa dela început în minte ideia luptei. Ideia luplei este strâns legată, în sistemul filozofiei practice a războiului, de scopul luptei, care este

biruința. :) A creşte sufletul sub perspectiva luptei viitoare, este

„a forma un suflet care să trăească
încrederea în puterile sale.
Dacă,

sub

stăpânirea

cu datoria

dea

birui şi cu
|

şi sugestia scopului

luptei, s'ar con-

chide că o luptă fără perspectiva biruinței nu trebue întreprin
să,
ar fi o eroare: sunt lupte ce se dau cu riscul aproape
sigur al
înfrângerii, ca parte necesară din planul general al campanie
i și
în vederea biruinţei finale. Afară de Termopile avem exemple
în
tactica lui Hanibal. Hanibal
îşi sacrifica intenţionat centrul armatei, în. care punea de obiceiu Gali, ca să întinză o cursă
inamicului. Acesta, ispitit de o victorie ușoară asupra centrului
, intra
tot mai adânc între aripile armatei lui Hanibal,
care atunci îl
înconjura şi-l sfărâma. Astfel la Cane.
In vederea unei victorii finale, — care, la urma urmei,
poale să fie:şi numai morală, — mergi deci la
luptă mai de
grabă cu gândul distrugerii tale ca luptător. In jerifir
ea
de sine
') Ideia se
„ „Vaincre“, 3 vol.

găseşte

dezvoltată

în

scrierea

Lt-Colonel

Montaigne,
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stă elementul esenţial al educaţiei eroice; iar acesta se reduce:
psihologic la curaj.
Dintre toate elementele de seamă din care se compune
forța armată, cele materiale, nu ne privesc. Cum irebue să fie:
muniţiunile şi cum să se mânuiască, e o chestie care, de sigur,.
" poate să hotărască lupta. In războiul balcanic, armata lurcească
“a fost înfrântă, cu toate că avea tunurile cele mai bune...
Numărul asemenea hotărăște, când celelalte condiţii sunt
egale, dar altfel nu: probă Maratonul şi .Călugărenii noşirii..
„Ne
interesează însă mai de aproape elementele de ordin

sufletesc, avântul, curajul. întrucât stau fireşte mai mult.

în pu-

terea înfluenţii noastre educalive ; şi ne vom întreba: cum trebuesc desvoltate ?
Sunt însă cazuri când avântul extraordinar a căzut în fața.
altei însuşiri războinice: disciplina, acea forță de coeziune a
elementelor sufleteşti care le strânge într'o unitate de voinţă,

de acţiune covârşitoare. Asifel a căzut avântul galic sub puterea
disciplinei romane. Cade în sarcina educatorului să caute cu.
„ce

poale

contribui

la

dezvoltarea

aptitudinilor

călre

disciplină.

Când şcoala va şii să sădească în sufleie elementele ce clă„desc disciplina, va asigura țării generaţii biruitoare şi eroice.
Natural, soarta luptei mai atârnă de condiţii în afară de influena

noastră

tactica—nu
are

el mai

voită

şi

se supune,

directă.

Factorul

se sustrage

hotărâtor, în genialitatea

conducerii—sirategia

prevederilor
inventivă

ştiinjei,

a artei

şi.

în: ce

războinice.

Variajiile întâmplărilor pe câmpul de luptă, imposibile de prevăzut în toate surprizele lor,. lasă o larga latitudine geniului ca.
să vadă, la moment, calea biruinjei în fața pericolului. Știința
militară înregistrează aslfel de născociri fericite aie geniilor mi-- .
litare, care însă nu pot servi altora decât în împrejurări identi-"ce—ceace nu se prea repelă.

.

S'a văzut în războiul actual, ce poate geniul militar. Dacă
Franţa a scăpat de dezastru, până acum !)—şi sperăm că până.
la urmă va fi victorioasă,—a fosi, deosebit de rezisiența Belgiei,.
-grajie geniului militar al lui Joffre.
Până să sosească armata Franţei din sud, să ție piept Ger..
manilor ce năvăliau prin Belgia, duşmanul înaintase pe teri-toriul Franţei. Atunci a scăpărat intuiţia genială a strategiei. Jofire:
1) Era în

28 Ianuarie 1914.

|
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comandă retragerea repede a armatei franceze. Ce-a urmat, se
şiie: goana Germanilor spre Paris, oprirea bruscă la un moment dat a Francezilor şi întoarcerea hotărâtă şi fermă cu frontul. spre vrăjmaş: lupta înverşunată dela Marna și retragerea
necontenită- a Germanilor, până s'au înfipt în. tranşee. Astfel de întorsături ale sourtei, ieșite din cugetarea geniului, nu se pot pune în formulele ştiinţei, ale sirategiei şi tacticei,
ca rejete războinice, pentru viitor. Viitorul e incalculabil în varia|iile lui mai toideauna fără pereche. Numai geniul poate să-i
stea

înainte.

-

Şcoala nu se. poate însărciua decât cu elementele
pot pune în formule: curajul și disciplina.

ce se

In psihologia curajului se găseşie un punct ce pune o problemă centrală.
Infruntarea

morii

se

pare

ceva

nenatural.

Instinctul

de

conservare: cere să fugi de primejdia morții: Ca să ţii pe om,
totuşi, în calea primejdiei şi în faţa morii, spun unii, trebue să
recurgi tot la 'rezorturile instinctului de conservare, să recurgi
tot la frică, să pui ca sancţiune teroarea. Cine nu merge la luptă
cine dă îndărăf, va îi împuşcat.
Natura omenească e muli mai complexă. A explica expunerea vieții in luptă numai prin frică, prin disciplina pedepselor, este superficial şi prea simplist. E adevărat că psihologia
ne

arată în natura

omenească

instinctul

de

conservare

fizică;

dar tot ea ne spune că acolo nu e numai acest instinct. De obiceiu omul e definit ca o ființă raţională. Asta nu însemnează
că omul se conduce exclusiv numai de rajiune. Ba în natura
lui psiho-fiziologică se găsesc şi mai: multe instincte decât la
animale : aceastaîîi face complexitatea. Arta educajiei, bazată
pe ştiinţă, stă în a descifra în țesutul complex
al sufletului omenesc firele naturale, de cari să poţi lega intenţiile de perfecjiune şi calea ce te poate duce la un ideal propus.
-

Problema teoretică a studiului pedagogic ce-mi propun, în
desvoltarea educajiei eroice, este deci să arăt că avântul eroice
se poate explica prin concursul firesc al mai multor instincte,
tot aşa de adânc sădite în natura omului, ca şi cel de conservare fizică,

si

e
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"Să. amintesc deocamdată unul: instinctul de conservare a
spețfei.Se observă nu numai la:om, e general: organic la ființele
însufleţite. Scene banale, care pentru știință au înţeleşul şi însemnătatea lor, ni-l evidenţiază. Cine n'a văzut ce acte de curaj.
face cloșca în clipa când vede o primejdie peniru puii ei? Se
aruncă în fața trăsurilor ca să-i apere. Şi nu s'au văzut rândunele sburând prin flacări ca să-şi scoată puii de sub streşinile unei
case incendiate ? Ce însemnează această înfruntare a morții pentru

altă fiinţă, în contra instinctului de conservare proprie?
Dacă la animale se găsesc aceste porniri, de. ce ar lipsi
tocmai la om ? De ce tocmai la el această solujie de continuitate
în evolujia naturală a ființelor ? Din contra, la om, pornirile acesiui instinct natural de conservarea speței se găsesc şi mai
desvoltate, apar sub o formă superioară :) și contribuiesc 'la
avântul desinteresării eroice, podoaba ființei omeneşti.
Tot în această direcţie lucrează un alt instinct: instinctul
conservării

morale:

onoarea.

Sunt

atâtea împrejurări

în care

mândria dictează omului o acţiune în contra conservării sale
personale fizice. Mai bine moartea decât ruşinea. S'au cetit desigur destule cazuride aceste, şi în războiul actual.
lată

dar, până

acum,

două

instincte

eroice,

la

care

edu-

catorul, dacă cunoaşte structura sufletului, va şti să se adreseze şi cum să se adreseze,
Mai sunt și alte instincte din cari se poate trage o tendinjă, în acelaş sens, de jerifă, deşi poate nu aşa de fățişă. Inşirarea lor, destul de lungă, o găsiţi în psihologia lui William
James.
|
Notez, bunioara, pentru scopul nostru,
instinctul combatiwității, ce se găseşte aşa de desvoltat la unele animale (la cocoșşi), instinctul ferocității, ce nu lipseşte nici la om ; şi o serie
întreagă

de

alte instincte,

cari contribuesc,

în

o

măsură

oare

care, la avântul luptei;
instinctul curiozifății, al imitației, al
proprietăţii, al răsplătirii, al simpatiei.
“Din toate aceste instincte ies porniri ce tind a împinge
ființa omenească la luptă, la jerifă, fără nevoia unor imbolduri
de silire din afară.
|
La acestea se adaogă puterea ideii, şi tot ceeace vine. din
educaţie : ideia solidarității, nu numai dintre membrii unei so-..
.:

”
1) Să se vagă studiul meu: Există ac[iuni dezinleresale ? apărat în
Arhiva din laşi, în 1889. Pus acum sub tipar în volum: Studii de estetică,
«<iică, psihologie.

i
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cietăji 'actuale restrânse, ci solidaritatea socială în limp şi în.
spaţiu, solidaritatea istorică, de neam, ce trece peste limitele e-:
pocei şi te face să simţi şi să resimți ceeace a simţit sufletul în- |

“treg al neamului,

din trecut până

cu tot Irecutul şi viitorul ; te
li-au făcut posibilă existenţa
o să vie după tine.
Când această simţire e
însemnează viaţa individuală
mensă a neamului.

azi. Acest

sentiment te leagă

simţi recunoscător
către acei ce
și simţi răspunderea pentru acei ce
desvoltată, înțelegem cât de puţin a oricăruia, faţă de viaja asta Î-

Ce trebue mai mult ca motiv pentru jerifire eroică? Educatorul, ca un mecanic pătrunzător, trebue să știe cum să
alingă fiecare rezort, și să adauge splendoarea culturii, ideia
ce
face solidaritatea durabilă, disciplina.

VI
Temeiul ştiinţific al educaţiei eroice stă în deslegarea problemei psihologice a curajului care înfruntă primejdia şi duce

la jerifirea de sine.
|
“Am enunțat ca izvoare naturale ale

instincte,

mai

ales

două

de

căpetenie:

ideală şi instinctul de conservare

.
|
eroismului mai multe

instinctul

a spejei

de

conservare

sau de

conservare

Inainte de a le considera mai de aproape, să

nu ocolim

” socială,

|

o chestiune relativ secundară, în legătură strânsă cu problema.
In faţa primejdiei se produce în sufletul omului frica.
Ce este frica ? Care este caracterul psihologic, rolul biologic al acestui sentiment? Ce atitudine poale şi trebue să ia
pedagogul în faţa fricei?
Frica este un sentiment ce paralizează pe om în faţa pericolului, sau numai la închipuirea lui. Din acest punct de vedere, frica e un sentiment neraţional, absurd. Rațiunea biologică a oricărui sentiment este
conservarea vieţii, arătând calitatea bună sau rea a lucrurilor şi împrejurărilor faţă cu intere=sul conservărei.
Frica ar irebui doar să prevină pe. om, cu o nuanță de
neplăcere, că situaţia dată e nefavorabilă vieţii şi să realizeze,
prin un automatism psihologic, o atitudine de apărare conformă
cu cerințele conservării.
Sentimentul trebue să dea putință voinţei de a reacţiona,
Frica însă nu face aceasta. Ea paralizează pe om, îl desarmează, În loc să-l apere,îl dă pradă în puterea pericolului ;
îl trădează.
|

Frica e o greşală a naturii. In manifestările ei fiziologice,
„_
fenomenul „frică“ se caracterizează prin o deranjare a funcţiunilor vitale: inima bate sacadat,

neregulat;

circulaţia

este per=
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turbată, paloarea chipului arată lipsa de circulaţie egală şi necesară în organism. Puterea mușchilor este cheltuită în mişcări

fără rost, nesigure,

în tremurări

absurde

și ridicule.

Ce mişcări cu plan şi -rost, fie de atac sau de apărare,
jie de retragere, poate face cel ce tremură? E] rămăne la
discreţia primejdiei, pe care o priveşte tâmpit, cu ochii mării
în
orbitele lor. Ideile se încurcă, mintea uită şi ce mai şlia, puterea
de exprimare a ideilor, darul vorbirei dispare; omul nu mai
vorbeşte, bâlbâie cu o gură diformată, uscată, fără salivă. Glan:
dele sudoripare, în schimb, secretă prosteşte. Și, ca să-şi bată

joc

natura

de

acest fenomen

nerod

şi

să-şi

arăte

tot

dis-

prejul peniru această operă greşită a ei, a pus să se
dea
drumul, în toiul fricei, nu numai la secrejiuni, dar
şi la toate

excrefiunile

ruşinoase,

bietului trup

nevoiaş.

Artiştii: mari, când

Așa face și natura:

murdare,

greşesc

respingătoare

o operă,

ale

fiziologiei

o distrug pur şi simplu.

dă peirii pe fricoşi. Popoarele fricoase cad

pradă popoarelor. curajoase,

-

Sentimentul fricei pe care natura îl reneagă şi-l conda
mnă,
educatorul trebuie să-l trateze ca un defect pericu
los,.să caute
a-l înlătura; să stârpească din suflet, prin încord
area tuturor

forțelor, începuturile lui, oricare i-ar fi cauzele.
Una

prezintă

din cauzele fricei este necunosculul.

imaginaţiei

cu

daruri

şi puleri

mai

i
Necunoscutul se

presus

de

realitate;

Efectul e neraţional. Mijlocul de lecuire, prin înlăturarea cauzei
, e

indicat.-Trebue să cunoşti adversarul, să-ți cunoşti vrăjma
şii în în-

suşirile

lor bune,

pentru

a măsura

forțele

lor vitale; şi.în defec-

tele lor, pentru a micşora efectul asupra imaginaţiei, a
mări curajul.şi a utiliza părțile slabe, jintind asupra lor.
.
Vecinii ne-au fost sau ne pot fi duşmani ; să-i cunoaş
tem.
Să-i cunoaştem, chiar de ne vor fi prieteni, ca să
le preţuim
calităţile.
|
|
O însuşire reală a Bulgarilor bunioară e tenacitatea lor
la
muncă grea, continuă, stăruitoare, apoi simțimântul
de solidaritate aşa de mare încât fiecare: Bulgar, în curent
cu proble-

mele naţionale,

e fanatic

pentru neamul lui. Fie el literat ori

salahor, diplomat ori zarzavagiu, e în curent cu aspiraț
iile naliei lui, se gândeşte cu îndărătnicie la realizarea idealu
lui ob-

ştesc. Face propagandă.

|
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Cei mai vitezi luptători îînsă de pe teritoriul lor sunt Ro- :
mânii de peste Dunăre. In situaţiile grele şi periculoase din
- războiul balcanic au fost : mai totdeauna trimise regimentele
compuse mat mult din Români.
lar de eroism, Bulgarii sunt
„deparie. Pentru eroism, elementul sufletesc cultural le lipseşte.
Le lipseşte mai ales iradiţia etică. Cultura, câtă au luat din şcolile noastre, nu e de ajuns pentru asta. Ceeace n'au putut lua
dela - noi, e apanajul firii noastre, ereditatea. Dovezi de bună
„vecinătale le-am dat destule şi putem să le mai dăm. In. zădar;
asta nu poate schimba nimic din caracterul lor înclinat spre ingratitudine. Precaujia neadormită e necesară. Bulgarul, când ridică steagul alb, e ca să stai liniştit: să nu te mişti, că ocheşte, să tragă.
|
"Ungurii au şi ei însuşiri remarcabile.
După efecte se judecă puterea cauzei. O mână de oameni ţine în, stăpânire o:
majoritate, compusă din atâtea neamuri. Asta dovedește o vitalitate şi o resursă .de mijloace, cari nu sunt comune, şi o solidaritate naţională uimitoare, care ne-ar prinde bine şi nouă, |
Dacă neamul românesc nu e încă închegat într'un singur stat
etnic,'e datorită unor defecte, între cari lipsa unirii conştiente :
de scop, şi lipsa continuității perseverente în urmărirea scopu-.

rilor naţionale. Și de aceea, după
nâşă în Dacia, suntem astăzi abia
“numai din două principate, iar alături,
aşa de mare de Români despăriţi
_
vom

atâtea veacuri de viață. băştiun mic regat român, conipus
în stăpânire străină, o massă
de statul nostru.

Când ne vom cunoaşte defectele şi le vom îndrepia, ne
ridica la un nivel de desvoltare omenească neînchipuită.

Totuşi nu privim cu desperare situația noastră în lume.
Spiritul satiric al poporului român, altă moştenire dela
geniul strămoşilor Romani, n'a cruțat nici un popor de glume
usturătoare, în cari se zugrăvesc defectele lor caracteristice, De
Ungur nu se sperie:
Linguru-i fălos. Nu-i primejdios.

Gura lui e mare, dar nu muşcă tare.
Cunoașterea

slăbiciunilor altora e un mijloc dictat de în=

leresul conservării: potoleşte frica şi dezvoltă curajul.

Cum au
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procedat Grecii:în lupta cu Perşii? Comandanţiiau dezbrăcat
nişte prizonieri perși, ca să-i arate, cât sunt de 'diformi, soldailor. greci deprinşi cu formele atletice frumoase ale corpului
lor exercitat sistematic în exerciţii de lupte şi jocuri. Asifel de
"oameni, fără corpuri frumoase, li s'au părut Grecilor nişte degeneraţi, de o slufenie ruşinoasă, demni de a îi striviţi, ca nişte
muşte supărălvare.
|
SE
e
Asifel .a dezbrăcat sarcasmul spiritului românesc sufletele
popoarelor cu cari a- venit în contact şi a râs.de ele, cum
râdeau Grecii de prizonierii persani. Şi a râs în poveşti, în
anecd
în:ote,
proverbe,

nu

numai

de Sârbi,

de

Bulgari,

de

Un-.

guri, de Ruşi, de Evrei, de Greci, dar şi de Nemii, şi de cei
ce au luat „luleaua Neamţului“ şi merg pe drum „drept -ca
Neamţu“ la „ţuhaus*.

Psihologia mai pune la îndemână un mijloc de a combate şi micşora frica, mijloc dedus din o lege fiziologică mai generală a sentimentelor.
Ai
Aa
Vrei să slârpeşti un sentiment? Cautăsă împiedici mani- . .

festările lui în afară. Ba

ceva mai

mult:

caută

să exprimi în

afară semnele de manifestare naturală ale sentimentului contrar.
Reprimând expresiunea fiziologică exterioară a unui sentiment,
împiedici treptat chiar producerea lui, Legătura între sentiment
şi manifestarea

lui

„e

foarte

sirânsă;

William

James

a

con-

fundat chiar cei doi.termeni, reducând sentimentul la manifestarea lui fiziologică. Teoria lui n'o împărtăşesc, dar consecin-

jele ei pot fi utilizate, deși explicabile
importă aci deocamdată.
|

prin

altă teorie, care nu
Aa

Vrei să dezvolţi un sentiment? Caută prin voinţă să manifeşti în afară expresiunea lui firească. Prirr manifestarea unui
sentiment neexistent se strecoară în suflet ceva din sentimentul
sugerat prin expresiunea lui naturală,

"E

o

lege psihologică ce se poate verifica oricând.

Con-

tractaţi-vă figura, dându-i o expresiune încrunlată de supărare.
Şi, deşi fără cauză obiectivă, veţi constata că treptat sufletul se
posomorăşte, se întristează. Şi din contră, de aceeaşi lege se
poate servi omul, 'ca să-și însenineze clipele vieţii. .
Ca aplicaţie: vrei să distrugi sentimentul fricei ? Reprimă
manifestările lui şi caută din contra, în mod voit; pe acelea
ale
curajului.
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Nu sunt fără rost, în luptă, acele manifestări de entuziasm
vilejesc, ce poate la început au fost de comandă, dar mai pe
-urmă exprimă sentimenlul corespunzălor. Avântul sgomotos,
semn sensibil, isbitor, al avântului sufletesc, produce efect stimulant asupra celor ce sirigă şi cânţă, efect dimpotrivă deprimant asupra vrăjmașilor, pe cari îi derutează. Intr'un războiu
al Italienilor. în Abisinia, recrujii “italieni, tineri fără experienţă
războinică, au fosi paralizaţi de ţipetele Abisinienilor; noroc
numai că între ei au fost şi niște Abisinieni, cari au început şi
ei să ţipe, să chiue, încurajându-i la luptă.:

Inchid acest parantez asupra fricei, observând că, în faţa
primejdiei, nu e fatal să se nască, exclusiv, numaidecât sentimentul fricei. In fața pericolului se mai poate produce încă un
sentimeni,

cu iotul deosebit,

acela

al mâniei,

al dorinţei de atac.

Impotriva pericolului natura a înarmat mai pe toate animalele
cu mijloace de luptă şi de atac. Omul are la îndemână înteligenja, ce creiază arme de luptă şi de apărare. Geniile ştiinţei
s'au luat la întrecere pentru a dovedi puterea de creaţie în diversitatea armelor de atac.
Sentimentui fricei rămâne stabilil ca un defect al naturii,
pe care arta educaţiei trebue să caule a-l suprima.

VIII.

Să

revenim

la

forțele

sufleteşti

pozitive,

cari,

în conira

pornirii instinctului de conservare, împing omul să înfrunte
primejdia.
Am numit două mai principale: instinctul de conservare
ideală şi instinctul

de conservare

a spefei

Conservarea morală sau ideală este o formă a conservării
personale, dar ea se realizează uneori prin jerifirea existenjei. fizice. :

|

Conservarea personală e de două feluri, ca şi fiinţa ome'nească, în cele două forme ale existenţei ei: fizică şi morală.
Pentru amândouă natura a sădit porniri înnăscute:
Existenţa fizică este un .protes de fenomene ce se mărgineşte întrun spaţiu şi întrun timp finit. Chiar dacă ştiinţa ar
-ajunge la prelungirea existenţei cu secole—la câte minuni n'a
-ajuns şiiința, cari se considerau vise imposibile! — eternitatea |
n'o va putea înfrunia.. În limite, oricât de largi, omul rămâne.
“muritor. Sufletul lui însă, însetat de nemurire, a căuta! totdeauna
'un-inod de a-şi prelungi existenţa după moartea fizică. Şi la
găsi! în concepţia panteismului şi panpsihismului, ca refugiu
teoretic; şi în păstrarea existenței morale, ca refugiu praclic,
mai accesibil.
A săpa memoria faptelor tale în mintea semenilor sub
formă de amintire demnă de păstrat, dela cea mai simplă, a
cercului intim, .restrâns, al. familiei şi intimilor, până la formele
largi ale renumelui şi gloriei, € o trebuinţă tot așa de firească
«şi de

puternică

a naturei

umâne

ca și aceea:a existenței

Ba nu sunt rare cazurile, când preferim
în condiţii ruşinoase. Căci: |
„Decât

o

viajă moartă

mai

bine

moartea

o moarte

Şi:
„Cei ce rabdă jugul și a. trăi mai vor
„Merită să-l poarie, spre: ruşinea lor.

fizice.

decât.
o. viaţă

-vie.
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In timpul

războiului

balcanic,

în

o ţară

care

nu

se ridică:

exceplional pe :scara evoluţiei. morale, găsim un exemplu recent: Pecând se .dedeau asalturi după asalturi pentru cuceri- .

rea. Adrianopolului, paşa, care apăra cetateh a trimis, când se
apropia momentul căderii, o telegramă. „In'istoria imperiului
turcesc, nu există nici un general care să fi cedat o cetate așa
de puternică. Voiu jertfi mai bine toate trupele luptând, şi uliimul. foc îl păstrez pentru mine“.

Sfârşitul dramei
blim al eroismului.
deslegare.
-

a fost altfel decât îl schițase avântul

su-

lImprejurările
|

altă

concrete

i-au

dictat
"

„Care este imboldul psihologic “al onorii, al demnităţii, al
conservării morale ? Trebuinţa de a găsi aprobare, . confirmare.
în o: conștiință, pe care ne-o construim sub aspectul unei valori.
absolute şi universale, chiar dacă e formulată în o concretizare..
particulară,

găsim

în

restrânsă.

grad

şi

Suntem

forme

în faţa unui. instinct,

deosebile,

până. la maturi, delă simpli pânăla

pe

care îl

la toți oamenii, dela copii.

genii. Toţi simt într'un fel

“şi: grad oarecare,
plăcere când sunt aprobaţi, durere când
sunt reprobaţi, In dojană, văd micşorându-se ideia ce au alții
despre dânşii; în laudă, o văd mărindu-se. In toţi este trebuinţa
de a se dislinge, de a se întrece cu semenii în. faţa lumii, dinir'un punct oarecare de-vedere, care, de alifel, poate varia dela
cel mai meschin până la cel mai înalt criteriu moral,
Orice societate

are

idealul

său

într'o „epocă

anumilă.

Trebue să se aibă în vedere:
1) varietatea criteriilor şi erarhia lor; şi
'2) aliludinea sufletească faţă de aceste criterii.

Criteriile pot fi de două feluri: referitoare la însuşiri ce
nu Sunt inherente personalităţii, ci depind de fluctuațiile din.
„afară,
ca averea, onorurile, rangurile—însuşiri extrinsece. Şi.
referitoare la însuşiri intrinsece, cari alcătuescîînsăşi personalitatea, începând şi ridicându-se dela puterea fizică până la formele cele mai înalte ale puterii sufletești.
Puterea fizică dă omului, fără îndoială, o superioritate
reală, care nu i se-poate lua, ca averea, rangul. E altă chestie .
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dacă într'o societate, unde se laudă şi se apreciază oamenii:
“din acest punct de vedere, nu ne: aflăm pe o treaplă inferioară.
a criteriilor.
Dar şi în aprecierea după. feluritele, puteri. sufletești, exislă:
o erarhie a criferiilor de judecată.
.
Mediul social, care stabileşte valoarea oamenilor numai;
după factorul intelectual, după agerimea spiritului şi-.mulţimea,
“cunoştinţelor, nu a ajuns la treapta cea mai de sus a erarhiei
criteriilor. Puterea inteligenței, ca şi puterea fizică, este numai.
un mijloc, un instrument, o armă. Şi valoarea acestora depindede valoarea scopului în serviciul căruia sunt puse. Inteligența eo însușire remarcabilă;

dar

întrebarea

este:

ce

faci

cu

ea?:

Ce vrei să realizezi cu inteligenţa ? Prin ea însăşi, şi- pentru ea:
însăşi, ca orice instrument, inteligența nu. poate deveni obiec-.
“tul unui cult. Fără călăuza unui ideal, fixat de puterea autori:tară a unei: voinţi: morale superioare, inteligenţele, . talentele,,
oricât de strălucite, se agită la voia întâmplării, purtate de ca-.
priţiile schimbătoare ale intereselor momeniane.
Cea mai înaltă treaptă în erarhia valorilor sufleteşti o ocupă:
caracterul. Când regele Carol spunea : - „Nu talentele ci- carac-“terele hotărăsc soarla popoarelor,, — el formula criteriului suprem --de apreciere a oamenilor.
Caracterul, această cristalizare a voinţei după un ideal,
ce foloseşte omenirii, neamului,
e deprinderea 'de a lucra
statornic în conformitate cu cerințele unui ideal moral înalt, pu-.
"nând în serviciul -lui toate puterile omului, şi cele fizice şi
“cele intelectuale: . toate însuşirile „lui, .şi cele intrinsece
şi:

cele

extrinsece.
„A spune

|

de cineva

că

realizează

ori

tinde

să realizeze-

această perfectă concentrare a întregii sale personalităţi în di:recţia unui ideal de viaţă sozial- -naţională, este a formula cea,

„mai înaltă apreciare ce. se. poate. acorda unui om.
“Dar care poate fi atitudinea sulletelor faţă de expresiunea;

de' apreciere ce primesc

din partea semenilor?

Sunt două atitudini extreme: .
1) vanitatea lacomă

peniru

de

orice

laudă,

venită

dela oricine,
«

orice mişcări şi manifestări
; şi
”
2) orgoliul omului încrezut în perfecțiunea 'ssa absolută, în=

diferent şi rece fațăde judecata şi aprecierile altora.
.
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Amândouă, atitudini bolnăvicioase. Trebue ferit sufletul de ele. *
3) E o a îreia, de mijloc, cumpănită, întemeiată pe rațiune
„dreaptă, judecată, cumințenie. „Asculţi laudele şi criticele şi le
compari cu adevăratul criteriu al conştiinţei : morale. Te bucuri
sau te îniristezi de ele, după acordul sau dezacordul lor cu
idealul dictat de voința morală supremă.
Gândul că ţi se recunoaşte sau că ţi se va recunoaşte odată munca, jerifa peniru binele public, peniru ţară, pentru
drepiăţile şi fericirea neamului, te mulțumește, te încălzeşte, te
susține la lucru. E sentimentul onorii, al demnităţii, al împăcăzii cu sine peniru datoriile împlinite. E sentimentul de armonie
şi de acord între noi şi mediul social uman, concretizat, în prima
linie, în mediul social-naţional.
,
Sublimă stare sufletească de desăvârșită împăcare, acesi
sentiment al acordului cu viaţa şi aspiraţiile naţiunii tale!
“Ale naţiunii, privite în unitatea .ei istorică totală,. care cuprinde
întreaga ei întindere în spaţiu şi trece, peste clipa vieții de azi,
asupra

limpului

întreg

al duratei

ei, în trecut

şi viitor. .

- Să nu te impresioneze ingratiludinea momentului. Omenirea e dreaptă, neamul recunoșcător, în fondul conştiinţei lor permanente. Şi acela care a trăit peniru aspiraţiile lor, se ridică

|

odată la gloria ce i se cuvine. Meritele lui se recunosc în fine. |

Ce smerit a început Christos, cât a suferit „—batjocorit, răstignit
de contemporani. Şi, după moarie, cum s'a înălţat în conşiiinţa
omenirii,

luminos,

cuceritor,

culminani—Dumnezeu.

Un

simbol

al evoluţiei morale şi al criteriilor dreptăţii divine în lume.
- Şi nu vedem noi astăzi cum apar în bronz. eroi ce şi-au
jertiit viaţa, talente ce au ilustrat cultura ? De unde răsar? Dacă
nu din sentimentul recunoştinjei, firesc în. sufletul omenesc şi
care, dacă mijeşie şi doarme, nu piere niciodată ; şi se trezeşte,
în cele din urmă, pentru: drepiaiea celor ce au serii omenirea
şi pentru cinstea naturii omeneşti.

|

Fă-ţi datoria! Jerifeşte-te şi mori peniru jară şi neam ! lată
ce

ne

învaţă

conștiința

şi istoria.

Viaţa

ta de

veci

e

asigurată

în conştiinţa recunoscătoare a celor ce vin după tine, în rânduri .
de. rânduri de generaţii,
din ce în ce mai luminate, din ce în
ce mai simitoare, din ce în ce mai drepte. Faptele: tale vor
v
fi,
în

cele

din urmă,

proslăvite

de viitorime.

|

-Nu e-aceasta un stimul puternic care, lucrând în taina
cugetului, explică avântul eroic al jerlfirei de sine?
Realitate
vie, sau poate iluzie fermecătoare—fie — Vraja lui e un iriumf
asupra impulsiilor egoiste, meschine, ale instinctului de conservare fizică.

lĂ
Aşa' cum e constituită natura omenească, produs al evolu=
jiei organice seculare, din momentul ce se lămurește conştiinţa
individuală, în deplină compleciare a funcţiunilor sufleteşii, e
greu să se stabilească, cu probe. raţionale şi de fapte, prioritatea în timpa instinctului de conservare individuală fizică, faţă
cu alte instincte tot aşa de organic: sădite în conslituția psiho-.
fizică înnăsculă.
In faţa primejdiei, cum am mai observat, nu reacţionează,
sufletul numai cu sentimentul fricii, care te face să fugi... când nu te-a paralizat; reacţionează şi cu sentimentul. mâniei, care
te face să ataci. Și mai poate reacţiona şi cu: impulsiile altor
instincte, tot așa de naturale,. ca şi instinctul de conservare a
vieţii fizice, precum este instinctul de conservare a onorii, de:
care a fost vorba:mai înainte, şi instinctul de conservarea spe:jei, de conservare socială, care funcţionează din rezorturi speciale proprii, în. mod automatic şi autonom, în mecanismul com:
plex al vieţii sufleteşii,
„Dacă s'ar învedera existenţa: instinctului social ca putere.
moirice în determinările voinţei, s'ar complecia înfemeierea ştiinjifică a pornirilor dezinteresate. şi de sacrificiu şi sar pune
bazele solide ale educajiei 'eroice.:
Se pot căula dovezile în domeniul realităţei şiş al teoriei,
A fost un limp, în istoria "cugetării, când se credea și se
afirma în mod neîndoios, că în om nu există decât instinciul
de conservare personală—egoismul. Filozofia acestei concepții
egoistice a formulat-o Thomas Hobbes, un mare şi ager gânditor
englez,.la începutul epocei moderne.
Fireşte, dacă. egoismul e singurul izvor natural de acţiuni
omeneşti, atunci toate celelalte manifestajii. şi: producţii ale ener- |

giei umane, care s'ar referi par'că la alte !izvoare şi instincte:
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“suni derivate şi rezultateal acestui-“'egoism.
Deci socielatea,
ca “fenomen natural .apărut în evoluția generală a lumii, ar fi un.
product al chibzuelii, al instinctului şi egoismului care reflec- :
“tează. Oamenii văzând adică nevoia și greutăţile traiului izolat,
i s'au înțeles să trăiască împreună la un loc,să se ajute reciproc,
"să formeze o societate, un tot colectiv. Originea contractuatistă
«a societăţii,
|
:
Plecând dela această concepție a naturii omeneşti, când se:
:studiaîn . etică izvorul : acţiunilor morale.şi problema criteriuslui moral, se 'explica'
uşor și simplu totul : izvorul acţiunilor o„meneşti este interesul, iar criteriul moral este folosul. Şi, ca
-să hotărăşii pe cineva să facă fapte de interes general social,
„trebuia să-i dovedești că binele : social se răsirânge asupra bi:nelui individului, să-l convingi că-i folosește lui. Insăşi morala
«teologică n'a scăpat de contagiunea acestei credințe ; şi ea face
-apel la egoismul individual.
La egoism se reduce, prin ingenioase figuri de acrobație
„logică, actele cele mai desinteresate ale omului. La Rochefou«cauli a fosi marele maestru al acestei dexterităţi în literatura
“filosofantă. Eşti un egoisi, când îţi ajuţi prietenul în nenorocire:
-înlături un sentiment penibil, te ajuţi pe tine însuţi. Când faci
;pomană crezi că ajuţi pe săraci?
Pe stradă dai săracului ca

să te vadă şi să te laude lumea ; iar dacă nu te-a văzut nimeni

-şi dai în secret,
:nu lucrezi din
durut pe tine
-ajuji pe cel ce

ca să nu şlie stânga ce face dreapta, crezi că
egoism? N'ai putut suferi durerea altuia, te-a
însuţi; şi, ca să-ți alini suferinţa ta proprie, îl
sufere.

Această concepţie se poate înlătura pe două căi: sau rămânând în sfera dialecticei subtile, sau” făcând apel la obser*vaţia 'faptelor..
Ajutând pe altul, îji faci ţie un bine, căci îţi alini durerea

“de a vedea pe altul suferind?

Natural, dacă treci nepăsător pelângă o nenorocire, care.
;nu-ți face nici cald nici rece, nu te manifestezi activ. Ca să se
"producă un act, exceptând reflexele automatice, trebue să existe
*un sentiment de plăcere sau de durere. Asta constitue legea.
wpsihologică 'a voinței.dCând ai văzut o nenorocire, simpatia na"turală reflectează durerea din afară în sufletul tău: compătimeşti.
-Atunci sentimentul te. mişcă la acțiune: înlături durerea celui
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„a -

ce; sufere. E aceasta o. acţiune egoistă ?. Un. incontestabil. abuz
-de cuvinte.
*Dacă

|
nu

i

poate. exista nici

o. acţiune,: nici

o

pornire

fără

sentiment,— afară de .cele -automatice, -inconştiente—nu ma!
poate fi-vorba de a caracteriza faptele din punct de vedere psihologic,. ci din cel moral.
Ec
It
.
-- Egoiste: sunt. numai actele .ce se. fac. conştient înn interesul
tău, sacrificând chiar interesul altuia. Cum; or să fie egoiste. ac[iunile ce le 'faci pentru binele aliuia, conştient de. sfera deose:
bilă

a interesului

crifici lu pentru

tău

şi a interesului altuia: '? Când adică te .sa-

altul? .

Dar dacă în domeniul dialecticei pot să existe. nedumeriri „şi obscurităţi, calea observaţiei faptelor. şi realităţii obieciive e
mai hotărâtoare.
Şi să nu începem analiza. vieii sufleteşti la ființele cu su“ilete complexe. Să vedem ce se petrece la ființele mai i inferioare, mai simple.
i
:
Ce ne arată psihologia animalelor? Cum s'ar explica prin
egoism

toate

actele

de

desinteresare

ale

acestor

fiinţe

rierajio-

male? Oare păsărica -ce-şi apără puii şi-şi. “expune viaja.peniru
ei, s'o fi gândind 'la ce- o să zică 'vecinele:'şi posteritatea, la
reputaţia -şi gloria ei?
n
|
Actul ei ese din o pornire naturală, nereflectată, - deşi nu
inconşiientă.

* Dacă în lumea animalelor găsim acte. ce seamănă cu acte
de: altruism, 'ne înirebăm : nu există 'oare în 'alcătuirea:lor -sufletească o “forță naturală care să le împingă a se jeriii pentru alţii?
|
pr
.
Ajungem asifel la o concepție nouă: la formularea unui
instinct natural -la animale şi deci şi în om : instinctul de :conservare

a speţei, instinct

de

conservare

socială,

instinct tot atâ

de priniiliv 'ca -și cel de conservare proprie.
aaa
Pe baza acestui instinct se explică origina societăţii, avântul
dezinteresării, actele morale. In locul teoriei convenţionaliste,:contractualiste, în locul raţiunii, timpurile -noi:pun ca explicare'naturală,

a acestor

fenomene,

pornirea : năuntrică- înnăscută, pun

instinctul natural.
:
“Ce simplu şi comod explică secolul XVIII, secol raţionalist,
filozofic, dar neistoric, fenomenele istorice, “sociale şi- culturale
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ale omenirii. Religiile, bisericile, convenţii eşite din capul unor:
oameni şireţi, cari voiausă speculeze naivitatea semenilor, pentru îndeplinirea scopurilor şi intereselor lor egoiste, Societatea:
însăși, statul, tot produse ale deliberării şi raţiunii conştiente,
" Cazul limbagiului e tipic. Oamenii au văzut că, spre a se putea:
înțelege între ei, au nevoe de un limbaj ; şi s'au adunat ca să
formeze limbajul! : Ca să se înțeleagă însă între ei pentru a
forma limbajul trebuia să se servească de un limbaj!
Dar nici religia nu este o născocire a şarlatanilor, nici.
societatea o operă a unui contract deliberat, convenţional.
Şi.
una

şi alta au

isvorât în mod

niri sădite adânc în făptura
cât odată

cu

firesc,

necăutat

omenească

şi nu

înadins,

vor

din por-:

dispare

de:

alterarea: conştiinţei. sufleteşti. native.

Germenul căruia se datoreşte origina societăţii este instin-ctul sexual şi social. Cea mai elemeniară celulă constitutivă a
societăii, familia, e datorită evident acestor porniri înnăscute,
condiţionate de felul organizaţiei individului uman însuşi, cu
toate actele şi manifestările ce decurg din cerințele lor: selecţia.
sexuală, procreaţia, nutrirea şi îngrijirea progeniturii, apărarea
şi creşterea

ei.

Legătura părinţilor, în cercul intim de pază şi protecţie a.
copiilor, uniţi şi aceşiia între ei și cu progenitorii lor în o unitate coleclivă strânsă, se învederează nu numai:la om, dar în.

destul de numeroase cazuri în seria zoologică.
Ce

corespunde,

ca ecou

psihic

corelativ

mai

conştieni, a-

cestui mecanism de acte instinctuale datorit alcătuirii organice
înnăscute ? Este simpatia prin care individul resimte ca ale sale:
stările sufleteşti ale aproapelui.
—<

_

Actele ce isvorăsc din acest impuls conştient, sunt actele

desinteresate ce merg până la jertiă pentru fiinţele din cercul
asupra căruia se eslinde raza perceplivă a simpatiei.
Lărgimea cercului simpalic, redus originar la membrii familiei, se găseşte, treptat cu evoluţia sufletului omenesc;în sfere
sociale tot. mai întinse. In această creştere, simpatia devine sen"timent moral, care cuprinde omenirea întreagă, sub cele două
„ aspecte. iuncţionale: de Umanitate şi Dreptate.
Sferele mai înguste, cu o rază de extensiune social-umană
mai mici, nu pot fi preferite în dauna sferelor social-umane
mai largi. Provincia, regiunea, judeţul, oraşul nu în contra

EDUCAŢIA. EROICĂ
Patriei şi

|

Neamului ; familia nu în contra

curile superioare ei.
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nici unuia din cer:

- Der Patria şi Naţiunea faţă de omenirea totală ?
Ce raporturi morale sunt între aceste două sfere
umane?

pentru

Te

sacrifici

pe

tine şi

binele neamului.
Bizară

interesele

Sacrifici şi

întrebare ! Consecința

social-

sterelor inferioare

neamul

pentru, omenire ?

logicei neîndurăloare v pune.

Răspunsul nu e greu; şitrebue dat. Educaţia morală cere orientare clară în raportul noțiunilor cu cari operează.
,

Naţiunile sunt părți organice constitutive ale omenirii.

ire unitatea

organică

totală.şio parte

In-

constitulivă a ei nu există

conflict natural de interese şi cerințe. Ce foloseşte totului e un
drept biologic al părţii; ce foloseşte părţii, e o condiţie de bună

stare vitală. a totului.
„Cine

socoleşte

|

că

trebue să-şi

|

|
jerifească

neamul,

ca să

realizeze un ideal de bine pentru omenirea întreagă, se înşeală—
dacă e sincer. Nu înţelege nici interesul omenirii, nici interesul
neamului său propriu.
Omenirea, ca să-şi atingă scopul normal al desvoltării și
fericirii, trebue să se alcătuiască din naţiuni cari, ele înşile, să
se alle pe calea sigură a desvoltării lor fireşti libere. şi adevă-:
rate. E o chestie de echilibru şi de Dreptate.
_ Când

sunt

suprimate

iuni, când sunt combătute

condiţiile

de

existenţă

ale

unei

na-

condiliile fireşti de desvoltare liberă

a. unui neam,
interese

nu se poate în nici un chip legitima aceasta prin
superioare ale omenirii.
Atunci nu respecţi nici. inte-

rescle omenirii, nici pe ale naţiunii. Te supui nu legii generale de biologie einologică şi de morală supremă, ci îndemnurilor. şi. cerinţelor unor forţe egoiste şi liranice cari domină, pentru un moment, situaţia istorică. Infrunţi condiţia fericirii universale, care este în prima linie Dreptatea. Şi, ce este
- mai remarcabil şi insiructiv, nu ajuţi nici la stabilirea unor con-diţii statornice de fericire ale najiei, în favoarea căreia sacrifici
“dreptul umanităţii, călcând dreptatea.
Isbânda naţiilor asupriloare este vremelnică. Lumea, oprilă
în loc o clipă de piedica unei violentări e. justijiei eterne, îş i
reia prin forța elasticităţii, nedustructibile a evoluției, drumui
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|

a

înainte spre mai multă dreptate, şi răstoarnă din calea ei jugul .
rile şi cătuşele cotropirilor şi tiraniilor.
Nu rămâne, din svârcolirile neamurilor şi veacurilor, decât
„ce stă clădit pe Dreptate. Şi aceea ce Dreptatea immânentă cere
alcătuirilor omeneşti, trebue să se realizeze, căci exprimă condijia de viaţă şi de fericire a omenirii întregi. :
-“ Şi Dreptatea immanentă cere ca fiecare neam să trăiască .
şi să se desvolte după propriile legi ale firii şi caracterului său
etnic, în țara sa. Şi să nu împiedice, în nici un fel, pe alt neam
de a trăi, de a se desvolia şi de a creşte în ţara lui, după le-

gile

|

firii

lui proprii.

- Urmarea acestui principiu
de biologie einologică şi de
morâlă, care formulează o condiţie. de viaţă a omenirii întregi,
este că, realizând prin emancipare, prin neatârnare, prin libera

desvoltare “naturală, fericirea
odată,

supremă a naţiilor, realizezi tot-

şi prin aceasta chiar, fericirea omenirii întregi.
Fericirea omenirii întregi este totalizarea stărilor de înflorire şi armonie a tuturor najiunilor.
Nu există conflict îndreptăţii obiectiv între aspiraţiile rajionale ale unui neam şi cerințele umanităţii.
|
Vrei să lupţi pentru. binele și fericirea omenirii întregi ?
Luptă pentru aspiraţiile legilime ale neamului..
Ale, neamului ? Nu ale neamurilor?
Cine crede, sub iluzia ipertrofiei personale, că este în stare
a înţelege. adânc îndreptăţirile istorice ale futuror națiilor de pe
pământ şi că poate lupta cu succes pentru realizarea lor, şi că
viața lui individuală, care de abia ajunge pentru isvodirea unei
părți din cerinţele justificate ale unui popor într'un timp dat,
„se va putea prelungi indefinii,în timp şi energie, ca să lupte
peniru dreptatea întreagă a iuturor popoarelor, acela să prefere
Sarcina superbă a umanitarismului mondial, sarcinei modeste—
dar covârşiloare—a' naţionalismului hotărât şi limitat.
Rolul lui însă mi se pare că seamână cual viteazului din
povești care din lene, din şiretenie sau din incapacitate, se svârcolia ori se făcea că se svârcoleşte, să aducă în curte pujul
întreg, în loc să

care

apa cu

donița ;

şi să iragă

după

el pădu-

rea întreagă, în loc să aducă în spinare, câte un copac, destul
de:

„ ostenitor, de alifel, la tăiat şi de greu la târât,
Vrei să fii cinstit şi

lămuri!

în datoria pe care conşliința

EDUCAŢIA EROICĂ.

sa

ți-o dictează, şi să-ți îndeplineşti real. menireavieţii tale, în mod
efectiv şi demn ? Restrânge-li şi concenirează-ți toate puterile
sufleteşti asupra soartei . neamului tău, şi luptă pentru drepturile naturale şi pentru drepturile lui legiiime.
”
” Nu căuta să împietezi asupra drepturilor la viaţă şi la desvolfare ale altui neam.
Dar, nici nu îngădui ca alt neam să încalce drepturile na« „urale la vieaţă şi liberă desvoltare ale neamului tău.

„Fiecare

popor

să irăească și să crească liber, în

limi-

tele fizice ale teritoriului şi statului său propriu.
|
|
lată: legea morală supremăde biologie naţională și internaţională. lată principiul călăuzitor axiomatic al naţionalismului
integral consecvent.

|
Să-ţi jerifeşti neamul pentru omenire ? Nebunie şi laşitate.
O omenire, întemeiată pe. sacrificarea drepturilor vitale ale națiunilor, stă pe iluzia unui echilibru nestabil. Svârcolirile ei de
“azişi de veacuri o probează.
Să înfrânezi apucăturile orbirii. grandomane şi şoviniste
ale neamului, în interesul păcii şi armoniei universale? Asta,
da. Asta e altceva. Asta însemnează, în adevăr, a respecta legea
biologică a vieţii şi propășirii lumii. Şi -mai însemnează şi a-ţi
apăra neamul tău' propriu de o mare nenorocire. care stă tot
deauna
- ascunsă, în „germen, în. or-ce situaţie de raporturi asupriioare între popoare, Germenul nenorocirii, ce paşte pe asu-prilor, creşte treptat cu iluzia stării înfloritoare. bazale pe nedreplate. Şi când se pare că. maşina injustiţiei merge mai de
minune, isbucneşte dezastrul. Alcătuirea forţei sboară în bucăţi.
Naţiunile, -ce nu înțeleg. această lege morală, care este
o indicaie a; condiţiilor propriei lor vieţi, şi caută a-şi clădi
propășirea pe sacrificarea altor vieţi şi drepturi naţionale, îşi
prepară singure momente istorice de sbucium. și de răsturnare.
“Sentimentul de conservare al naţiunilor subjugate, care mijeşte
în adâncul fiinţei lor etnice,

poate

întârzia

să se manifeste ; dar.

nu. piere mai niciodată cu totul. Se trezeşte încet-incel. Şi puterea lui de explozie creşie mereu. Isbucnirea lui vulcanică e
fatală. Şi poate fi funestă peniru forța ce l-a comprimat.
Fereşte-ţi neamul de acest cataclism „al nedreptăţii. Nu-l
încuraja la colropiri 'străine.
.
Da
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„Asta,

da:

tea omenirii—şi

e o datorie
pentru

de umanitate.

binele

O faci peniru

patriei,

liniş-

o

Mai departe, însă, alt conflict nu există între patriotism

umanitarism,.

.

:

şi

o

Conflict între dreptul legitim la vieaţă şi la desvoltarea
einică a neamului tău, în teritoriul lui strămoşesc, şi între interesele generale ale.vieţii mondiale ? Deloc, Niciodată.

Poţi în -toată liniştea conştiinţei să-ți opreşti asupra naţiu- :

nii mersul

ascendent

al! valorilor şi criteriului moral, şi să-ţi li-

mitezi la sfera neamului
timentului,

o

lubeşte-ţi neamul cu
puterile tale de sacrificiu,

tău lărgirea sferei de simpatie a sen"

i

toate puterile'iale de simţire,
Concentrează-ji
sentimentul

cu toate
suprem

moral şi desvoltă-ți-l.în sfera intereselor vitale, legitime, ale
națiunii iale.

„Tot ce

vei face pentru binele îndreptăţit al' neamului tău,

vei face pentru armonia şi fericirea universală.
Mai sus şi mai departe sunt negurile umanitariste ale iniernajionalismului . haotic, pe cari nu le poate pătrunde reflectorul raţiunii.
|
Mai jos, stâncile miopiei regionaliste, provincialiste,“particulariste, individualiste,—ale egoismului îngust şi meschin.
Medio lulissimus ibis.
|

Desvoltarea sentimentului uman, concentrat asupra

biologice

a neamului,

este

un

imperaliv

care

nu

sferei

isvorăşie

nu-

mai din preocupaţiile morale ale rațiunii. şi are temeiurile sădite în natura lucrurilor, în constituția psihică a omului.
Din ce se naşte solidaritatea interumană ?. *
Oamenii se înțeleg şi simpatizează între ei în gradul şi
limita în care au posibilitatea de a-şi reflecta reciproc: stările
lor de' conşiiință. Simpaiia stă în raport direct cu gradul de înțelegere reciprocă. Dar înțelegerea între oameni creşte proporjional cu gradul lor de înrudire. Sufletele de aceiaşi concepție
despre lume se înţeleg mai repede, îşi simt mai firesc nevoile,
gândurile, durerile. Se mișcă şi se emojionează unii pentru
alţii:
mai direct, aproape automatic. Mama înțelege mai bine
ca orcine sufletele copiilor săi: sunt suflete din sufletul său,
Fraţii,
ieşiţi din acelaş suflet, percep armonia naturală a simţirilo
r la fel,
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şi se înțeleg mai repede şi

deosebite.

mai

exact, decât sirăinii, de familii

a

Tot astfel, mai
tradiţii, cu' aceleaşi
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departe, cei de
amintiri istorice,

acelaş neam, cu aceleaşi
cu aceleaşi suferințe, cu

aceleaşi aspirații şi temeri în lume, se simt mai solidari, penirucă se înţeleg mai degrabă şi mai complect.
Din acest izvor se naşte solidaritatea naţională, penru care
distanţa, spaţiul, munţii şi mările nu. există. Penirucă pentru
suflet spaţiul nu există.
,
Dar, fireşte, puterea solidarităţii etnice, deşi isvorâtă din
constituție naturală, e susceplibilă de evoluţie. La unele popoare e mai accentuată decât la altele. Nu putem zice că la noi
nu mai are nevoe de siimulul educaţiei.
E
Şi mai sunt şi condiţii din afară, istorice, cari coniribuesc
la creșterea sau scăderea solidarităţii. Oricât de împrăştiate ar
fi frânturile de neam, dacă stau strâns unite, fiecare din ele,
împrejurul căminului suflelesc al tradiţiei şi culturii lor proprii naţionale, își păstrează solidaritatea şi unitatea etnică, puiernic şi solid.
|
„Şi din contra, dacă într'o nație, oricât de întinsă şi unită
ar fi geogralicește, se află multe insule de: naţii străine, cari o
segmentează cu sfera lor particularistă de simjire şi de influență, ecoul unităţi sufleteşti
-şi al solidarității active suferă, se
+
resimie mai slab.

„" Ceva

paralizani

radiază

din cercul vieţii străine, de jur

împrejur. Astfel se explică—pentru
în lumina unui adevăr general—că
toric, dar azi copleşit de străini, la
mare însemnătate ca cea dela 24
ceală, atâta nepăsare!
Dar să avem credinţă.

a vorbi de un fapt concret
într'un oraş ca laşii, oraş iso serbare naţională de aşa
/anuarie s'a văzut atâta ră-

„Ce puternic o să fie statul românesc, cârd

toate

frânlu- -

rile neamului, împrăștiate, vor fi unite şi când influenţa sirăină
din năunlru nu se va mai simţi de loc!
"

Cari sunt isvoarele puterilor de luptă ? Aceasta e proble
ma
cu care ne ocupăm.
SI
Sa
Am

căutat

să dislingem între isvoarele

avântului

eroic, maj

întăiu de toate, pe acelea cari nu. vin din afară, din. influen
ţile

voite şi căutate ale mediului, ale educaţiei, ci decurg
din factorul organic intern, din însăşi constituţia psihofizică, din
instincte.
Am notat, în- special, instinctul de conservare ideală
şi a-

cela de conservare socială.
Vom adăuga
acelaş sens,
“Să precizăm

|

la acestea şi alte instincte, ce colaborează
însă, întâiu, unele

în

distincţii şi înțelesuri.

Instinctul de conservare socială se poate deosebi şi el în:
conservare fizică şi ideală. Dar la fiinţele sociale aceste
două
feluri de existenţă aproape se confundă, adesea.
e
Unităţile sociale coleclive iau fiinţă pe temeiul predom
inant
al unui factor de nătură ideală, care adună elementele
consti:
iutive şi le înjgheabă în unităţi: biologice colective.
De aceea
îndată ce se înfiripează corpul social, în delimitări fizice
mai
mult

sau

mai

puţin vagi,

se naşte

şi un suflet

al

Fiecare

amintește,

lui, aşa

zisul

„spirit de corp“. In fiecare unitate colectivă social-umană
trăeşte
un „Spirit de corp“, care sirăbate conştiințele individuale
con=
slitutive

ale

acelei

unităţi sociale.

îşi

chiar

"din copilărie, cum în. şcoală - „Spiritul de corp“ se: manifes
tă
întrun sentiment de solidaritate, care alcătuia onoarea
şi mândria fiecărei clase de elevi în parte, apoi pe acela mai gene-.
"ral care se referia la ființa şcolii întregi. Acolo unde
„şcolile:
se iau la întrecere, de: ori-ce fel, în ochii lumii fiecare
şcolar
„se simte legat
de soarta şcolii sale, are ambiția ca dânsa să
triumie, să câştige o distinciie, să ia premiul. .
a
“Nu e tot aşa şi cu celelalte corporaţii şi unităţi
sociale ?

.
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Oraşele, provinciile, instituţiile, societăţile, breslele, corporaţiile, :
ramurile profesiunilor sociale, toate unităile social—umane co-.
leciive, constituite pe baza unei idei, unui scop, unei tradiţii.
unei legi şi dispoziţii publice, capată un suflet, un spirit social,
„care se traduce prin un sentiment de onoare comună.
Asifel se vorbeşte de onoarea magistraturii, a corpului profesoral,

de

demnitatea

unei

Universităţi,

de aceea a studenţimii.

Şi când se atinge sfera existenței ideale a „Spiritului de corp:,.
fiecare membru al acelei unități sociale se simte atins în bine
sau

onorat

rău,

sau

-

umilil.

De acest suflet colectiv e -vorba,
onoarea

unui

neam,

de

când se pomeneşte

de

demnitatea. naţională.

La popoarele deplin conştiente de existenţa lor ideală, sunt
cazuri când ele preferă mai bine să fie nimicite decât să-şi tâ-.
rască pe pământ existenţa pătată de ruşinea nedemnităţii.
Această stare de suflet a exprimat-o minisirul Angliei, când
au spus că .preferă să fie ştearsă ţara lui 'de. pe faţa pământului,
mai bine decât să fie complice în lupta ce se dă. de. Germania în contra libertăţii și a dreptăţii. Şi ordinul lui Jofire dela
Marna

era

dictat

-din acelaş

sentiment de

onoare
«

comună

a su-

fletului najional.
Tot asifel de gânduri ne-au străfulgerat și pe noi când îîn
războiul balcanic, se cerea de conşiiința şi demnitatea naţională şi de interesul general european, să trecem Dunărea. Şi
a trebuit s'o facem, ca să înlăturăm jena morală ce o simţiam
şi față de opinia publică europeană. şi faţă de noi înşine.
Şi acum, în clipa aceasta istorică a "neamului nostru, nu
'se

desluşește

oare

un. imperativ. suprem

al

onoarei

naţionale,

al datoriei către trecutul şi viitorul neamului, către dreptatea
mondială ? Nu se desluşeşie, în clipa aceasta grandioasă a răsboiului mondial, strigătul dreptăţii neamului românesc, care cere
o viață de naţiune liberă şi unită în hotarele ei strămoșești?
Este firesc ca orice popor să. jină la onoarea ființei sale,
să cullive şi să cinstească gloriile trecutului, să-si păstreze solidaritatea etnică, în spaţiu şi în timp.
Ce

impresionaniă

este, în

astă privinţă,

starea de

spirit

a

poporului japonez, credința lui profundă, că aceea ce constitue
gloria trecutului său, strămoşii lui slăviţi, trăesc încă sub o formă ideală, in mijlocul lor, împrejurul lor; ba iau: chiar parle la
lupte, alăturea de ei. li privesc şi se bucură de isbândele lor;
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-Este întruparea vie a solidarităţii istorice a unui
neam. .
Rezultatul acesta este, însă, în bună parte opera
educaţiei.
Vom reveni asupra ei mai târziu.
|
|
Acuma să lerminăm expunerea isvoarelor fireşti
înnăscute.
ale

eroismului,

Să căutăm
nească,

cu

ce “alte instincte se mai găsesc în natura ome-

iendințe.şi

imbolduri

către

luptă,

către

înfruntarea

pericolului ce pune în cumpănă existenţa fizică
?
Amintesc, între cele dintâi, instinctul combalivităț
ii, al dominațiunii. Nu se găseşte numai la om.
Adesea, când două
fiinţe de acelaş fel sunt puse faţă în faţă,
se naşte în ele pornirea. de a-și stabili una asupra alteia un
fel de drept de. stă- .
pânire, de acaparare, de subjugare. Şi asta
se hotărăşte prin
forță, prin luptă.
o
|
E
Copiii mici, când se întâlnesc pentru întâia
oară, se observă, se pipăie, se împing, îşi dau cu
degetele în ochi, și
sfârşesc prin a se bate.
Cazul cocoşilor e cunoscut şi lipic,
S'ar putea lua ca simbol concret al acestu
i instinci.
De îndemnurile instinctului combativităţii
şi dominaţiei se
serveşte şcoala în bună măsură, când recurg
e la emulaţie şi în
toate cazurile când pune pe copii să se
întreacă,
IE
odată,

Natural, în acelaş moment lucrează mai
multe inslincte de
dar mintal se poate izola efectul specia
l datorit fiecăruia

în parte. Şi sânt momente în cari se vede
mai distinct linia de
acţiune a unei porniri anumite.
Instinciul combativităţii şi al dominaţiei

are

tendința

de a
degenera în manifestăride violență.
Dar violenţa, ca atare, are ea însăşi, un isvor
aparte, Ea

decurge

dintr'un instinct

anumit,

care

e

de

natură.

dar tot se mai găseşte, în. mod atavic,
adesea la om:

ferocității,

*

Da

animalică,

instinctul

In forma lui pură, acest instinct-se exprim
ă în plăcerea de .
a face rău pentru simpla plăcere de'a
face rău. In mod, s'ar
putea zice, desinteresat, dacă nuanța
morală a înţelesului aces-

tui cuvânt nu ne-ar opri de a-l întrebuința
în astiel de

împrejurări. „Psihologiceşte, însă, e admisibilă
întrebuințarea lui.
|
Când copiii îşi fac farse; păcăleli,
ghidușii, câteodată destul de supărătoare, poate chiar durero
ase, sunt mânaţi de acest
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instinct care îşi găseşte satisfacția în a produce durere:în -altă
ființă, numai spre a o vedea în nevoie, în: suferință.
Negreşit, acest instinct, ca şi loate celelalte - dispoziţii sufleteşti, de altfel, nu se aflăîn acelaș grad în toate ființele. Variază după gen şi speţă, variază după indivizi.
n.
La 'om, variază după temperament şi caracter, variază
-după popoare.
Dintre popoarele europene culte, avem unele indicii că:
instinclul ferocităţii e mai desvoltat la Germani. Limba germană
este singura limbă cultă europeană, care conţine un cuvânt
“special pentru noţiunea specifică.a conținutului acestui instinct: Schadenjreude, adică plăcerea răului, plăcerea desinteresată de:
a face. rău, numai peniru această plăcere în sine. Indiciile trase din limba germană, care oglindeşte, ca ori
ce

limbă,

sufletul

poporului

care

a creat-o,

se confirmă

prin

faptele săvârşite în timpul războiului actual, fapte pe cari: Germanii nu le tăgăduesc, ba le recunosc cu un fel de trufie diabolică.
|
a

Ferocitatea

este

o rămăşiţă

atavică

a naturii animalice,

“care a supraviețui! în om sub formele câştigate ireptat de evoluţia seculară a dispoziţiilor morale de simpatie şi solidaritate
umană,
A
.
:
|
E
'Incontestabil, e-o pornire 'nedemnă de om; dar trebue să

„constatăm

că tot

-şi la popoare.
-avânt

la

luptă,

mai“'există, în o măsură

Trebue
deşi

nehotărâtă, la oameni.

contat pe ea, în' explicarea
este

de

dorit să dispară,

din structura sufletească a făpturii omeneşii.

faptului de .

cât mai

curând,.

Educaţia trebue să combată acest instinct când îl vede .
__manifestându-se cu propriile lui note caracteristice, Dar
se
-arată şi sub forme anodine, nevinovaie : în jocuri, în glume

afabile, în' plăcute tachinări spirituale.

|
Se cere o serioasă disciplinare morală a acestor porniri
instinciive, ca să nu degenereze în manifestări cu caracter de
:răutate anti-umană.
.
E

Să amintesc alte instincte, cari nu sunt fără influenţă asupra impulsului la luptă.
Instinctul proprietăţii, care 'se găseşte şi la unele animale
—un derivat al instinctului conservării— a.jucai un rol remar:cabil în vechile războaie de coiropire, de pradă, şi îl joacă

.
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destul de vizibil şi în războaele moderne.Un ecou al acestor:
cerințe naturale se percepe în cuvântările de îmbărbătare ale lui Napoleon, care, între altele, arăta soldaţilor lui frumuseţile
Lombardiei. Dar fondul lor -iese la iveală în mod izbitor în
- apucăturile prădalnice - al oştirilor germane, din acest războiu, fără

a mai

pomeni

de

ale

aliaţilor

lor. Ambijia

şi întrecerea de

a trimite acasă cât mai multe bogății şi lucruri de valoare. luate.
de prin oraşele prin care trec, serveşte de imbold
puternic:
la luptă şi la biruinţă.

Instinctul imilaţiei are de asemenea o mare însemnătate:
în explicarea fenomenului de care ne ocupăm. Insemnătatea lui.

este, desigur, -mult mai generală. Se aplică pe o scară întinsă
în lămurirea cauzală a 'proceselor lumii social-umane. Unii sociologi, ca Tarde, fac din instinctul imitaţiei iegea fundamentală a

vieții sociale. Aljii,

ca

Bagehot,

se

servesc

de

efectele

imitaţiei

ca să explice, în o măsură remarcabilă, originea naționalităților
în constituirea trăsăturilor lor caracteristice.
Instinctul

posedă în
„A

imila, se

imitaţiei

nu

este

exclusiv

omenesc.

Maimujele

grad particular, s'ar părea că este un apanaj
mai

ziceşi

a maimuţări.

Totuși

omul, poate

îl

al lor.
peniru-

că se irage din maimuţă, cum susține părerea descendenjei
lui.
naturale, nu se lasă mai pe jos. Copiii se arată, în astă privință, adevăraţi coborâlori ai apucăturilor cuadrumanelor. Şi
în

“lucruri

mici

şi în lucruri

mari,

talentul

lor de

imitație este une:.-

ori uimitor. Se urcă până la arta creaţiei. Ei prind şi reproduc
:
admirabil gesturile, mimica, tonul caracteristic al celor din
prejurul. lor.
,
|
Faptele oamenilor maturi, întâmplările emolionante ale:
epocei găsesc în lumea copiilor o reproducere fidelă,
un
ecou simpatic care devine un stimulent activ irezistibil. In
jocurile lor se: găseşte oglindită viaja socială a timpurilor.
Ai putea să scrii, după felurile "jocurilor copiilor, în îră-.
sături mari, unele capilole sensaţionale ale istoriei contimpo-:
„rane. Tema jocurilor lor o alcătuesc adesea momentele palpi-:
ianie ale epocei. Am asistat în treacăt la pasionanta -chestie a
Silistrei“ pusă în disculie, sub formă. de joc, între copii; unul
e.
făcea pe Românul necăjit,
altul pe Bulgarul îndărătnci. „Măi,
Bulgarule, îmi dai Silistra, ori: nu“ ?
Mai toate scenele impresionante ale răsboiului balcanic,.
. -
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au fost înregistrate

de

copii îîn.

jocurile lor, în teatrul lor improvizat. Acum şease-şaple ani, co» pii din timpul răscoalelor ţărăneşti se jucau „de a răscoalele“..
Unii făceau . pe proprietarii, ali: pe. făraniialţii pe jandarmii șnu;
soldaţii.
,
Nici omul malur nu scapă, fireşte, de impulsia instinctului. E
iniaţiei.

Fapie

,

a căror îndeplinire actuală se vede şi produce oini-.

presie excepțională, or sunt, prin o descriere vie, represintaie.
puternic închipuirii, au o putere de sugestie activă, care împinge:

fără voe şi câte odată fără şiire, aproape aulomalic, la reproducerea lor. Caracterul pur imitaliv se constată mai ales la a-:
cele acte a căror maimuţărie e lipsită de orice interes vital. S'ar
pulea zice şi de ele că sunt absolut „desinteresate“. Aşa am
cunoscut cazul unuia care, deşi auzia foarte bine, punea mâna!
la ureche ca să asculte pe cineva chiar de aproape, imitând ast-.
fel gestul obişnuit al unui mare profesor al său, care era pnjin
cam surd,
Ce efecte miraculoase scot marii “căpitani din aceustă pornire naturală a-omului, în timpul războiului! Puterea de suges-

lie a exemplului e covârşitoare.

Când Alexandru Macedon se întorcea din Asia pe un drum.
“greu al unui pustiu lipsit de apă, soldaţii lui n'ar fi putut răbda.
cu alâta eroism torturile setii, dacă nu l-ar fi văzut şi pe 'marele lor comandant răbdând la fel şi alături de ei, chiar când
o favoare excepjională Var fi putut sculi de asta. Legenda spune:
că, aducându-i-se întrun urcior apă, cât i-ar fi putut potoli setea lui personală, Alexandru a aruncat- -o pe jos, uitându-se la
cei din prejurul lui:
— E prea pujină, ca să ajungă la. toţi.
Cazul lui Deciu Mus este asemenea elocvent. Se răspândise vestea sugerală de un vis, că acea armată va învinge, al
cărui comandant

va muri în luptă.

Căulând.să

moară,

avântul

lui eroic a târât după el pe luptători la fapte de vitejie, cari
au confirmat profeția visului. Deciu Mus a căzut mort, dar ar-.
maia

lui a ieşit

biruitoare.

Din istoria noastră, cine nu cunoaşte exemplele de jerilire
supra-omenească pe. cari Mihai-Viteazul le da totdeauna ostaşilor săi, când se repezia în fruntea lor. şi intra cu spada inin mână,
ca o vijelie, îîn oastea duşmanilor?
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Ideia, prin tendinţa ei firească către actualizare, ideea-forţă
a lui Fouille, imaginaţia vie cu: impulsivilatea ei activă,
sunt
“un. isvor. nesecabil de acte imitative.
,
Literatura în special şi şcoala în generai, sunt laboratoarele din cari ies fabricatele ideale ce alimentează spiriiul, îl
încălzesc, îl montează, şi-i dau forța motrice a ideilor și directiv
a
acțiunilor, sugerând motive și prezentând modele.
De aceea, marele educator al lui Alexandru cel Mare, filosoful Aristotel, a pus in mâinile genialului său elev Eliada
lui
Homer, ca frumoasa înfăţişare a vitejilor lui Achili să serveas
că
de imbold continuu avântului sufletesc al viitorului comand
ant
de oşii,
Şi din aceiaşi cauză, dar cu ce concluzii: deosebite, profundul gânditor, care a fost înainiaşul şi profesorul lui Aristotel, Platon, era de părere să se dea afară din stat toţi po-

" eţii'cu

pe
mer,

înrăurire 'deprimantă asupra “sufletului, - fără

cei mai

a cruța

mari, fără a excepta nici pe cel mai mare, pe

şi să nu se păstreze

decât

cântăreții

eroici.

nici

Ho-

Sorginiea de sugeslii a iteraturei, care poate să conrupă
şi să pervertească, poate şi să aprinză scânteia aspirațiilor
înăljătoare. Şcoala se ? poate folosi de înflăcărarea poeziei,
ca să
dea. ideilor. directive ale vieţii morale, forța motrice
de aciualizare în lumea concretă. Culegerea cazurilor impresionante
din istoria omenirii, alegerea creaţiilor literare cu fond de
înÎlenţă
moralizatoare şi înălțătoare, şi punerea lor necontenit
în faţa minţii copiilor, va servi, prin sugestia lor puternt
că, de
imbold minunati pentru pornirile naturale către imitație,
Educaţia va complecta şi perfecționa asifel aceea ce natura a pus ca indicație, în germen, chiar în slruciura şi
mecanismul înnăscut al făpiurii omenești.
i

Ia

Orice operă de educație se orientează în trei direcţii
1) Cerceltează terenul psihic pe care va. trebui să-l

creze,

acum.

XI

lu-.

2) Priveşte ţința călre care vrea să meargă;
3) Alege mijloacelcu
e cari își va 'realiza scopul.
Două din aceste directive de lucru au fost. arătate până,

Ținta operei noastre pedagogice ? A fost formulată dela
începul, prin chiar titlul acestor prelegeri. Voim să desroltăm.
dispozijiile sufleteşti desinteresate, pornirile către jerifire de sine,
curajul în conira

primejdiei,

avântul

eroic.

Terenul realității psihologice, morale ? A fost cercetat, su-.
pus unei anchete ştiinţifice, sondat în atâtea direcţii.
Explorarea naturii omeneşti ne-a relevat datele eredității
de

cari

trebue

să lină seama

educaţia,

căci

pe

ele

îşi clădește

opera sa.
“Analiza însușirilor ereditare a constatat două categorii de
elemente:
>
a) referitoare la conslituţia psihică general- omenească
b) referitoare la firea, mai circumstanțiată şi mai restrânsă,
|
|
a caracterului etnic. .
Am arătat, în cele precedente,şi datele ereditare ale nalurei omeneşti cu cari organismul psiho-fiziologic uman vine
în lume,

şi predispoziţiile

morale

caracteristice

ale

poporului

român, din care îşi rage hrana sufletească şi sugestiile aclivilăţii generaţia tânără.
Primele au fost exemplificate în atâtea instincte naturale,
adevărate rezorturi psihice în mâna artei educației care voeşte,
în mod

clar,

hotărât,

conştient,

să desvolte: germenii

eroismu-

lui, puşi de natură în însăşi structura înnăscută a omului,
Inclinaţiile mai specific etnice au fost asemenea. amintite,
în diferite rânduri.
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Şi considerajii teorelice, aşi putea zice apriorice, şi dovezi:
"experimentale, de fapt, 'duc 'la: încheierea? întemeiată, că firea
-poporului român e clădită din mari însuşiri de energie comba“tivă, din mari

aventuri

de vitejie

şi eroizm.

Dacă legea eredității etnice nu este o iluzie şi o deşerităciune amăgitoare, logica: ştiinţei e în drept să presupună a
;priori că neamul coborâtor din poporul cuceritor şi cârmuitor
-al lumii, nu se putea să nu se distingă în viaţa lui naţională
;prin calităţi superioare de agerime combativă, de răbdare la
1rudă şi stăruinţă îndârjită la luptă, de acea'rasră şi cuminte stă“pânire.de sine, care duce la stăpânirea împrejurărilor, oricât
-de vitrege, şi în cele din urmă, la stăpânirea oamenilor, oricât
-de svânturați, de nestatornici şi de vijelioşi. '
“ Energia ordonată e spiril care supune capriciile desorN dinii haotice.
- Şi ca energie ordonată, nimic nu întrece tăria voinței
-acumulată în zestrea

potenţială, a caracterului înnăscut,

nesecat

izvor de impulsiuni noui în situaţiile schimbătoare ale vieţii,
i păstrând totdeaune linia care merge drept ca glonţul sau n frânt
ca trăsnetul, la țintă.
Ea: răzbeşte prin învălmăşagul evenimentelor istorice, şi „îşi limpezește, din negurile vremurilor, luminișul gândului drept
“în aşezarea statornică a lumii.

“ Poporul românesc a realizat, în decursul dăinuirii sale:
“între popoare, mai întâi de toate una din cele mai mari minuni

sale nalurii:

a biruit însă-şi

moartea.

-

-Imprejurările. grele în cari a fost adus şi lăsat să se în“chege ca nație în Dacia, unde sullau continuu veacuri dearândul uraganele, din ce în ce mai crâncene, ale năvălirilor barbare:
„cari ar fi fost. în stare să zmulgă din rădăcini, să spulbere
şi
-să stingă naţii de mult constituite. şi de mult înfipte în drumul
“lor năpraznic, te face să te miri că acest popor a pulut să ia
“fiinţă şi să trăiască.
Însăşi existenţa lui este | o minune. O minune că s'a putut
„naşte, o minune 'că a rezistat loviturilor: neconitenite ale soartei:
“vitrege,

chiar dela

începutul

constituirii

lui;

o minune

că

a în-

vins valurile potopului—ba' poloapelor— ce voiau să-l înnece
şi le-a trecut înnot totdeauna la liman ; o minune că a străbăitut veacurile neclintit la locul lui; o minune că, deşi rupt în.

EDUCATIA

EROICĂ .

63

bucăţi, despărțite între ele de cotropitori, şi-a păstrat unitatea de
-suflet şi de limbă, unitatea amintirilor de origină şi legăturilor
de sânge şi de credință ; o minune că. părți măcar, deocamdată, din frânturile lui s'au unit în o ţară şi.un stai, ca regatul
- de „azi, care aşteaptă să-şi realizeze dorul de a-şi uni şi restul
neamului sub unitatea lui poliiică, independentă.

Aceste lupte de. păstrare, de constituire . şi. reconstituire,
". alcătuesc. factorul experimental al istoriei, care stabileşte, în
mod empiric, dovada însuşirilor de bărbăţie ale poporului român.
La însuşirile superioare moştenite s'a adăugat, generaţie
din generaţie, acea oțelire neîntreruptă a vânjolirilor vieţii de
“sbucium, care

împuternicește

pe

cei

ce

nu poi să-i

răpună;

sa adăugat agerimea. spiritului, încercat la nevoi de tot felui şi
„de tot momentul, acea ascuţime a minţii deprinse a întâmpina
primejdia ; s'a adăugat aceea ce s'ar putea numi „musculatura“
curajului şi automalismul mişcărilor cari ţin: cumpăna echilibrului în toiul sguduiturilor neaşteplate.
|
"Pe fiii acestui popor, un educator.. cuminte. şi cunoscător
al istoriei, cunoscător al locului şi aspirațiilor acestui neam în
lume, poate cu nădejde să-i ridice pe calea îndrumărilor către
virtuţi de vitejie, de abnegare şi de eroism. Are în -ajutorul lui
comorile ncpreţuite ale eredității naţionale.

dere

: Ce trebue să facă educatorul mai: departe, ca întreprin.
proprie a muncii lui speciale, peste darul naturii ?
Să caute a întări:
1) Fiinfa fizică şi sufletească individuală.
2) Fiinfa fizică şi

morală

a naliei.

Chiar ca bază şi suport al „vieții sufleteşti, îngrijorarea de
|
constituţia jizică e de prima importanţă, biologică, şi deci edu-:
cația fizică se impune ca o condiție elementară şi premergă-

“doare

a educaţiei în genere;
Axioma aceasta veche şi nediscutabilă

îîşi caută

totuşi înîncă: -

realizarea practică în lume,::în condilii - corespunzătoare. N-a intrai încă în categoria deprinderilor câștigate.
.
“Puţine popoare se pot lăuda cu îngrijirile atente acordate
sistematic. educației fizice, . In antichitate a fost, în primul
rând
Grecia, Dintre moderni se „prezintă ca model Anglia, pe
care
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îl urmează,

cu variante,

Germania

:

şi de care

noi

suntem

de-:

parte. O oră-două de gimnastică pe săplă
mână, în: şcoli, e o
glumă, o deriziune. O simplă formalitate
de program alcătuit
de ochii lumii.
a
a
|
"
“Trebue-să se caute ca preocupările şi mijlo
acele educajiei fizice să intre în moravurile publice,
să devină o lrăsătură.
'statornică a mentalități, nu numai școlar
e, dar generale. In

Germania —

nu

mai vorbim

de

Anglia—sportul a ajuns

aşa.

de habitual că chiar acolo unde, afară din
ţara lor, se află mai
mulți Germani trăind într'un oraş străin,
numaidecât se înjghe-bează o socielate de gimnastică—un „Turn
verein“.
Necesilatea

educaţiei fizice -peniru

scopul

urmărit : de -

e-.
ducajia eroică este evidentă. Mai întăiu, chiar
din punct de ve-

dere moral. Energia fizică, sigură şi conştientă
de ea însăşi»
adaugă, prin rezonanţa psihică a puterii
materiale, un con-tingent remarcabil de factori constitulivi
ai curajului. Când

le simţi

tare, e un pas

mai

mult spre

avânt,

|

Dar cine nu ştie-—e un adevăr banal-—că
isbânda luptelor
a atărnat şi atârnă totdeauna, în mare parte,
de tăria fizică a.

combatanţilor ? Insușirile

fizice

ale armatelor

romane,

ale

osta-

şilor români, ale japonejilor, puterea lor
de rezistență la mar.
şuri lungi, la oboseli de tot felul, la intemp
erii. şi la greutățile:
vieţii de campanie i-a (inut dârji în picioare
în fața duşmanilor
şi le-a asigurat adesea biruința. Uneori
e mai de preferit să.
intri în luptă, să-li încerci norocul, decât
să rabzi de frig, de:
foame, de nedormire, în: locuri neprielnic
e odihnei, în noroiu.
şi mlaştini. Oastea care poate jine un ceas
mai mult decât ala,
ojelită în contra durerilor şi cerinlelor trupeş
ii, smulge soartei.

steagul biruinței.
|
|
Educaţia fizică întăreşte în două! direcţii: în
contra durerii

şi

în

contra

ademenirilor

absline, e maxima

ispititoare

ei.

ale

plăcerii.

Sustine

ef

Se pot găsi în istoria educaţiei mai multe
sisteme de edu-.
caţie fizică. La cei vechi: sistemul spartan,
atenian, roman. La
moderni : sistemul englez, german, suede
z,
:
Nu e vorba de a ne alătura exclusiv unuia
din ele. Putem:
fi eclectici: ne este îngăduit a lua dela
fie care din ele câte:
ceva, care se potriveşte cu felul nostru
de a îi în împrejurările:
hotărâtoare ale momentului, precum şi
cu scopul conştient al.

educajiei naţionale.

|
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"Ceace. nu ne. este însă deloc îngăduit este 'de a continu
a
cu “indiferența condamnabilă faţă cu datoria întăririi
fizice a ge-

nerajiilor noastre.

|

n

Relevez o lacună isbitoare, şi o las în meditarea auzitorilor

mei. Cunoaşteţi vre-o societate sludenţească, în care

rea de sport,

de gimnastică, de

una măcar din. preocupările
reale ale existenței ei ?

exerciţii fizice

ei

preocupa-

să

formeze

principale, unul din

scopurile
!

Deosebit de partea fizică, educaţia eroică trebue,
natural,
să aibă grija specială
de întărirea sufletului individual şi naţional.

Intărirea sufletului individual se :rezumă în o formulă simplă
,

mult. cuprinzătoare, adesea exprimată, uneori pulern
ic - trâmbi„lată, rar însă —toarte rar, nepermis
de rar şi aproape numai
întâmplător— realizată : formarea caracterelor.
|
.
|
A forma

caracterul

însemnează

să ştii

a subordona,

în.

mod sistemalic şi efectiv, devoltarea inteligenţei
şi a sentimentelor unui ideal de -vieaţă totărât şi lămurit ; însem
nează să ştii
şi să faci ca puterile fizice şi indelectuale să
servească numai
ca mijloc pentru afirmarea şi realizarea scopului
ideal căruia

sunt închinat
; esă ştii şi să faci ca toate pornirile, toate manifestările, toate actele să se îndrepteze în aceași direcţ
ie a rea-

lizăriij țintei supreme, a vieţii.
:
„Şi, ceeace este specific, ca notă constitutivă

lui, să tinzi şi să

isbuteşti

a crea

un

automatism

A
a caracterumoral al su-

fletului, astfel:ca deprinderile de a acţiona şi
reacţiona conform
„cu inspiraţiile onorii, demnității, binelui obştes
c, cerințelor vi-

tale ale neamului, ale țării,

să funcţioneze cu “siguranța unui

reflex psihic, unei busole morale, bine mecan
izată, statornic orieniată către punctele fixe ale orizontului vieţii
ideale,
In vechia, dar nu învechita,
terminologie
etică, „mereu

valabilă, corespunzând realităţilor
cunoscule
sub numele

morale, aceste însuşiri

de virfufi..

Caracterul este închegarea pornirilor

în habitudini de voință şi
unui ideal suprem.

aclive:ale sufletului

de aclivitate, în acord
.
Da

E un întreg program :de educaţie,

sunt

a
cu cerinjele

care. nu -poate fi decât

Îndicat şi schițat aci; este întreaga operă a
educaţiei morale,
care intră aici ca un -capitol remarcabil în
cadrul general. al e

ducaţiei eroice.

|

|

e

|
>

&

i
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Am vorbit altă dată desvoltat despre “problemele educaţiei
morale. Mă refer la ele. Le amintesc numai în scopul complectării punctelor integrante ale chestiunii speciale de care ne ocupăm acum,
:
„_ Educaţia morală este o parte din educaţia eroică, dacă
luăm pe aceasta din urmă ca scop al studiului şi cercetărilor,
după cum educaţia eroică, la rândul ei, poale fi considerată ca
parte a educaţiei morale, dacă facem din aceasla centrul aien-

jiei şi al investigaţiei.
"Totul

|

este în tot, în lumea

fizică, universul

intelectual

inteligenţei; şi, ca şi în lumea

se 'poate

un

tot unitar,

în care centrul îl poţi pune în orice punct al lui.
Accentuez că în educaţia eroică este, ca şi în

educaţia

morală, un punct de bază,—de bază
voinţei și a „personalilăjii, tăria 'care

considera

ca

comună amândurora : tăria
unitatea
prin
se câștigă

statornică a principiilor conducătoare în viaţă, şi prin” exerciiarea, până la automalizarea conştientă, a manifestărilor în afară
prin acte în conformitate cu criteriul stabilit de acele principii
călăuzitoare.
Aceasla însemnează
însăși organizarea morală :a. vieții,
spre deosebire de capriciul fluctuaţiilor - haotice ale: anarhiei
morale, lipsite de discipiina regulei și legii conducătoare.
“Paralel şi concordant. cu întărirea morală a personalităţii
individuale, trebue să meargă înfărirea sufletească a națiunii.
Ca. simbol al realizării acestei energii unitare. naţionale,
este aceea ce constitue puterea unităţii ei fizice, armata. Armatele popoarelor în luptă, unele în contra altora, reprezintă,
fiecare în parte, delegajia concretă a substanței. naționale, voința ei de a îi, de a se afirma, de a birui, întăţisată |în acțiune, în funcţie de luplă.
|
ldeia constitulivă a armatei este supunerea totală şi desăvârşită a voinţelor unui scop final, acelaş pentru toţi, supunere
liberă şi la nevoie impusă de logica
externă a isbândei co-mune, supunere solidară, care face dintrun corp colecliv o
singură unitate organică, a cărei tărie vitală e cu atât mai mare:
cu cât coeziunea. părţilor este mai strânsă în spiritul ordinii şi
al disciplinei totale.
Imaginea solidarităţii organice a corpului colectiv, care esle
armata, ne serveşte de model concret peniru ceea-ce. trebue
să fie unitatea sufletească a naţiunii întregi.
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e de două feluri:

solidaritatea pe care o constitue omogeneitatea elnică a

elemenielor

constitulive,

şi pe

care

am

putea-o

numi

solidari-

tate fizică ; şi
2) solidaritatea sufletească, propriu zisă, constând din comunitatea de gândiri, de sentimente, de tendinţe, de aspirații.
Solidaritatea

etnică, fizică,

e dela

sine înţeleasă,

vorbeşti

de o naţiune. O naţiune e alcătuită, în prima

oameni

de

aceeaşi

origine,

de

aceeaşi

constituţie

când

se

linie, de

psiho-fiziolo-

gică. Şi tăria ei biologică se afirmă cu atât mai constant, cu
cât această omogeneitate primară e mai evidenţiată.
Şi să ne amintim şi de principiul, stabilit mai înainte, că
în aceeași

măsură

şi în aceleaşi

condiţii e asigurată

şi trăinicia

şi tăria statului naţional. Naţiunile şi statele naţionale, când vor
avea în cuprinsul lor geografic, elemente etnice străine, vor fi
cu

alâtmat

slabe,

cu cât acele

elemenie

vor fi mai

numeroa-

se, mai compacte, mai solidar constituite sufleteşte.
E o problemă de ordin politic, îîn fața căreia educaţia nu

poate nimic.

-

. Unificarea suiletească, singura care ar putea suplini lipsa
omogeneităţii etnice şi la care ar putea contribui. educaţia, e
chestiune din cele mai grele şi mai delicate.
: Asimilarea ? E o soluție complicată prin condiţii nesigure,
problemalice ele înşile. Asimilarea culturală a elementelor sirăine nu

atârnă

numai

de

voinţa

celui

care

ardorisăo realizeze,

ca intenţie politică a ordinii de stat. Asimilarea .sufletească atârnă, mai întăiu de toate, de voința celor de asimilat. Când
conşliința naţtonală proprie a elementelor einice străine se men“ține, se susţine şi se întreține sistematatic, ideia unificării su-

fleteşti este înlăturată, eo ipso. Soluţia asimilării devine o iluzie
periculoasă, care se sbate în faţa imposibilului.
|
Idealul unei omeniri paşnice, aşezate pe baze de colaborare armonică între popoare şi de propăşire universală, ar consta
în alcătuirea de state etnice omogene, tari prin solidaritate fizică
şi sufletească.
Punctul negru al realizării acestui program de . civilizaţie
mondială este mai ales problema politică a existenţei poporului evreu, împrăștiat parazitar printre celelalte popoare şi state,
păstrându-şi solidaritatea tradiţiei, legii, religiei, rezistând orică-
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rei încercări de asiniilare şi neputând ori nevroind să poată a-şi
constitui un stat propriu,în hotarele unui teritoriu deosebit.

Ce venerabilă este ideea sionistă a refacerii statului evreu,

—în Palestina ori aturea, indiferent pentru noi. Şi ce demnă şi
simipatică ! Şi poate nici nerealizabilă, cu mijloacele de cari
dispune forța inter și supra-naţională a alianţei israelite,. dacă
ar:
„Îi sinceră.
„
|
_-.. Strângerea, apoi, cât mai stăruitor posibil, a
tuturor elementelor etnice pe lângă centrul vieții lor etnice, în
statele lor
naţionale proprii, ar limpezi calea unei vieţi -de pace
şi de armonie între popoare, şi ar asigura condiția desvoltări
i civilizajiei universale.
e
- Dar încă odată, acestea sunt probleme politice
la deslegarea cărora educaţia: nu poate nimic,
a
„Greşesc, desigur, când zic nimic. Poate ceva: să
dea su- fletelor- sugestii .din vreme, să sădească aspirații
de dreptate şi
de adevărată umanitate.
Cale de ocol, şi foarte înceată ? Dar
singura ce stă în puterea educației. Şi poate cea
mai sigură, în

deobşte, pentru evoluţia treptată -a omenirii.

|

“Deocamdatăsă ne îndreptări atenţia la ceeac
e
datoria clipei istorice, în mod 'precis şi urgent,

ne

cere
-

Ce.să facem, ce putem face pentru unificarea. suflet
ească,

pentru: 'desyoltarea,

ființa ei

solidarităţii

proprie?

culturale

|

a naţiunii, privite. în

E

Ma

Aceasta cade, incontestabil, în. sfera competenţe
i educaţiei.
Şi este o. operă de înaltă politică naţională. Intări
nd coheziunea
psihică a neamului, îi dăm puleri vitaleşi
de. rezistenţă birui- :

„loare

în conflictele

inevitabile

cu

alte neamuri,

şi îi dăm și mij-

locul,. singurul .mijloc nedisculabil, de a-și
impune în:mod cus
ceritor, paşnic cuceritor, felul de a.fi al ființei
sale etnice, fe-

lului de a-fi al celorlalte „naţionalităţi conlocuitoar
e. înnăuntrul

hotarelor sale.
|
Ne
A
_. „ „Solidaritatea sufletească națională se realiz
ează
de. conştiinţă. similare, care trebue să se găsea
scă în
iletele româneşii, dela țăran până la: stratur
ile sociale
de -sus, In.toate' inimile, în,toate gândurile,
în toate
lrebue 'să se găsească

anumite

elemente

comune

de

|
prin dale toate su: |
cele mai. cugetele
gândire,

de simţire,. de dorinţeşi aspirații, de tendințe
şi tradiţii hotărâte

în. manifestări caracteristice. Orice alte deoseb
iri ar putea exista

EDUCAŢIA EROICĂ
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dela om la om, dela un loc le altul, dela o clasă la alta, deo--sebiri de individualizare
naturală, trebue să rămână în umbră
când sunt

puse

faţă în faţă cu

aceea

ce

este

comun în suflete,

constituind unitatea de suflei elnic, unitatea de conştiinţă naţio-:
nală, unilatea de fiinţă socială anumită,—- unitate care se relevează şi se afirmă energic când se iveşte un conflict vital între

„ea

şi alte ființe etnice

din afară, or din năuniru.

S'a văzut, în mod strălucit, acest fenom. de biologie etnică
în. Franţa, acum, sub ochii noşiri, la începutul acestui mare
războiu european, care amenință să devină mondial, Nu e poate
țară pe lume. unde să se vadă mai accentuat diferențete multiple de idei, în lupte polilice mui înverşunate între atâtea parlide, cu programe diferite, pe terenul social, politic, religios,
cultural. O fierbere internă de un sbucium şi clocot așa de
intensiv,

încât

a

putut

să pară

ochiului

observator

din afară,

„observator superficial, de: altfel, că această jară, care a stat în
fruntea civilizaţiei europene şi. universale omeneşti, e căzută în
stare de. haos şi de anarhie, -e putredă şi gata să se sfarme,
la „cea dintâi ciocnire cu un duşman mai solid din afară.Şi a venit momentul conflictului, a venit clipa ciocniri. îra- gice. , Germania

războinică

a pornit

năvala

oștilor

ei vestite - în

conira Franţei mâncate de dezbinări. Cei dintâi cari au crezut că
în două săptămâni Franţa va fi la pământ sub cizma teutonă, și
războiul terminat, au fost comandanții şi conducătorii germanii, în
cap cu kaizerul.
”
„Şi ce s'a întâmplat ? Am văzut cu toții.
„ Toate .deosebirile, ce stârneau lupte furioase şi furtunoase
între

Francezi,

au

încetat,

ca

prin

o

vrajă

a soartei

și

tra- |

diției. istorice. In faţa „patriei în pericol“ toate certurile și
luptele politice, de orice fel, au încetat. În o clipă de tăcere şi
de repede reculegere solemnă pactul suprem.al uniunii sacre
care a topit toate animozităţile dintre oameni şi partide,a strâns
sub steagul luptei pentru apărarea patriei pe toți, în acelaş cu

"get solidar. N'a lipsit de sub drapel nici. aceia cari, din princi-

piu, erau în -contra războiului, ca. atare. Șeful antiniilitarismului,
Herv6, a cerut singur să fie lrimis pe front. Ce spectacol. sub-

lim al.iubirii

de

patrie !- Cât respect

de

sine

al: demnităţii

naţionale!
„ Cui se datorește această minune: impunătoare penlru loate -

popoarele ?

“
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“ Operei tradiționale 'de'
hrănit de 'veacuri

cultură

cu 'aceleaşi

şi. de

educație,

idei întăritoare

sufletului :

comurie,. cu

âce-

leaşi amintiri istorice, vecinic împrospătate de talente şi genii
literare, cu aceleaşi aspirații mari în lumea popoarelor,
. Păstrând măsura mijloacelor, dar şi metoda de acțiune, acelaș lucru îl:poate face educaţia națională și la noi. Cu alle
elemente de cohesiune, dar urmărind acelaş scop final al solidarităţii sufleteşti totale.
.

Contopirea sufletelor. în o unitate vitală desăvârşită «se
„poate realiza prinir'un proces de endosmoză şi exosmoză culturală între elementele de conştiinţă mai caracteristice ale. siraturilor sociale de sus şi de. jos.
S'ar părea că schimbul acesta de elemente culturale între
ștratul de. sus şi cel de jos este iluzoriu. Cel de sus ar avea
ce da celui de jos. Stratul de jos ce ar putea da celui de sus
în această operă de asimilare reciprocă şi de fuziune psihică ?
Şi -cu toate acestea realilațea vie ne arată că schimbul
curentului cultura] de jos. în sus :esle de o importanță hotă'râtoare.
” - Dacă! "straturile superioare, intrale în sfera culturii universale, pot reprezenta elementul intelectual, de cunoaştere, ne
„poate veni, în schimb, din adâncimile vieţii populare, strălucita
licărire -a comorilor de simţire. .
Manifestă,ile sufletului naţional îîn arte sunt o minune, pe
care rămâne încă s-o pricepem în deajuns, s-o admirăm” şi- să o-9u "însuşiim. ”
:
N
“Deosebit de poezia populară, ale cărei frumuseți au fost
descoperite şi puse în evidenţă de Alecu -Ruso şi de Vasile Alexandri, doă arte îşi păstrează pentru cultura. națională superioară

învățăminte

şi

sugestii

anică : muzica și arhitectura,

noui,

de .o genialitale

proprie

:

o
Artiştii noşirii cu şcoală înaltă de technică sarantă pot găsi
- în motivele naţionale ale creaţiilor muzicei populare. şi arhitecurei. populare românești, directive de inspirație care -să ducă
la constituirea

caracter

unei

arte

propriu artistic,

artei mondiale,

naționale

româneşti

demne de a

superioare,

sta alături

cu

un

cu creaţiile

-

Şilar fi şi un mijloc. de contopire sufletească în o unitate
armonică de simlire pentru toți fiii aceluiaș neam.
.
E
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“Se înțelege dela''sine că şi celelalte: manifestări ale :simțului

esteiic naţional,

în danţuri,

costume.şi alte exteriorizări
ale

frumosului, pol fi elemente de unire.şi de armonie psihică. prin
cari să se .consolideze unitalea. de:simţire naţională. .
Mai presus de loate, ceea ce trebue să străbată, ca: un fir de
lumină al vieţii româneșli, prin toate coardele inimilor noastre,
este idealul în/regirii neamului, unirea la un loc, într'un singur
suflet şi stat etnic, a tuturor comorilor
de cultură, ce zac sub

juguri străine, copleşite de

greutatea

lanțurilor.

Aceasta este prima şi suprema datorie de conştiinţă a generajiei de azi. cum a fost a celor de ieri, cum ar fi şi acelei
de mâine, dacă, din nenorocire, soarta ar amăna isvodirea visului najional secular—ceace nu pot crede, văzănd svăcnirile
uriaşe ale momentului istoric de faţă, sub imboldirea nerăbdătoare a dreptăjii întârziate.

cânta
„_

„Unifi-vă în cuget, uniți-vă *n simfiri“
poetul redeştepltării naţionale.
Strigătul lui de alarmă

al restriștilor

de dincolo

de munți,

rămâne formula călăuzitoare a spiritului de reconstrucție naţională pentru toate timpurile.
|

Pe unirea în cugete şi simțiri, care dă. tăria solidarităţii
naţionale, se poate ridica opera de educaţie morală, care să
poată fuce, din dispoziţiile nobile ale firii omeneşti și ale neamului, isvorul curat şi bogat al faptelor de altruism, de jertfă,
peniru drepturile neamului.
Educaţia eroică îşi capătă, odată cu bazele sale largi în
sufleiul etnic, directivele şi forţele ei de isvodire.
+

Cine ştie, dacă ultimele mele cuvinte, pronunțate azi cu
gând de teorie academică, nu vor servi mâine ca momenlo călăuzitor practic în ceasuri de cumpănă extremă!
Orice despărţire a noastră, în toiul vârtejului îngrozitor ce
sgudue lumea, îmi face mereu impresia că e o despăriire solemnă, pentrunu se știe câtă vreme... Poate pentru totdeauna
De .ce n-aş spune-o ?

şă
Drumutile'se
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deschid înaintea noastră spre grijă, speranță:

lupte, suferinţe, isbândă, Fie că 'se
îmbină or se desprind unele
de altele, ele duc -toate către aceeaşi
intă : idealul naţional; la
"chemarea aceleeaşi datorii: realizarea
dreptăţii în lume
Vieaţa noastră irecătoare să ne-o adăpo
stim, asigurând-o
de peire, sub azurul seninei vecinici
ia vieţii neamului. .
Iată cuvântul din urmă, de adevăr şi
de îndemn, care're-:
zumează şi încheie cugetările noastre
asupra educajiei eroice.
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Noţiunile voinicie, vitejie, bravură, eroism. Eroismul în răz" boiu, şi eroismul în timp de pace. Eroismul 'moral: Socrate, -Giardano Bruno, Fichte. Eroii marliri ai Transilvaniei
.
.
|
.
.
.
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II.

Factorul culiural în alcătuirea alitudinii eroice. Semnul culturei, la popoare:şi oameni. Anglia, Franța; Germania:
cultura de fond, culiura de suprafaţă. —Idealul—Spontaneitaiea aclivă a voinței. Personaliiatea.— Instiluţia „Cercelăşiei“.
.
.
.
.
.
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III.

O condiţie a eroismului: disprețul morţii. Pe ce se întemeiază. Fatalismul popular. Mângâierea îniăriioare a credinței în nerurire. Creşlinismul. Bazele filosofice ale credinței. Valoarea idealului în jerilirea de sine.
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IV.

Necesitatea educaţiei eroice e permanentă în omenire. Nu
dispare odaiă cu războiul, chiar dacă acesta ar dispărea
—ceaceea nu -e sigur. - Falimentul pacifismului.— Cauze
de războiu, în natura morală a omului.
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V.

VL.

Cauze de războiu: necesitatea dea te apăra. Revendicări
de drepiuri naiurale. — Dip'omaţia. Solidaritatea nalională. Naţiunea armată. „Cerceiăşia“. — Lupia în numele
credinţei. Creştinismul şi războiul. Lupia peniru Drepfate.
Lupia implică “jerifirea de sire, în scopul biruinței finale.
Condiţiile materiale şi morale ale vicioriei. Avântul. Dis-

ciplina.: Curajul. Forţa care
Insiinciele conservării.
o greşală

VIL.

Frica,

VIII.

Isvoarele. naturale

IX.

“X,
XI.

a

naturei.

împinge în. fața
.

Psihologia

-
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primeidiei.
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.
şi combaterea

ale curajului în jerifirea de sine.

ei.

.
.
stinctul conservării morale. Onoarea.
Însiinciul conservării sociale. Simpatia. Aliruismul. Seniimentul moral. lubirea de neam. Naționalismul şi Umaninilarismul.
”
.
.
.
.
Alte isvoare naturale ale eroismului. Instinclele
tății şi dominaţiei, al proprietălii şi imitaţiei. -
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combativi-

Ce se poate adăuga prin educaţie la darurile nalurei. Inlărirea fizică şi sufleiească,: individuală şi najională. Unirea sufletească a neamului. Solidariiatea naţională.

,

54

61

ERATA..
La pg. 35, 35, 37 în titlurile din susul paginilor, să se ci-

tească Educaţia Eroică, în loc de: Educaţia Morală.

