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tuquc corporis excitetur.> Î) 

PLINUS JUNIOR, 
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<3lirum est ut animus agitaţione mo- 

"INTRODUCTIE 

Întru cât privesce progresele ce am îndeplinit în des- 
zoltarea instrucțiuney publice în ţera nâstră, nu am făcut 
de cât bine, vei, a imita statele cu malt mat înaintate 
Ca 10%, 

Statele civilisate însă ai introdus stă introduc - încă mari reforme în educaţiunea noilor lor generaţiuni. 
Aceste reforme consistă în acea de a alipi educațiunei 

intelectuale şi pe acea Physică, cu aceaşi seriositute şi cu 
aceaşi profundă convinețiune că fac un bine societăţei și 
nafiunei. | 

Cred der că dând sema despre necesităţile ce aii îm- 
pus, aceste reforme, şi discutând aseminea dâcă, este stii 
nu necesitate, și timpul cher, de a le introduce şi la not, 
nu fac de căt a umple un gol ce există în literatura n6- 
stră medicală, 

  

1) Suntem surprinşi de a, videa, cât inteligența câscigă în forţă, Prin mişcarea şi eserciţiul corpului, -
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Nepăsarea ce se pune la notă în multe, şi mat ales în 
educațiunea Phaysică. a copiilor, nenumeratele epidemii, nu- 

mărul mare al mortalităţei, efecte ce probălă că qualitatea 

rasei începe să se pârdă, justifică în de-ajuns. pentru ce 
am cregdui necessar a face acest studiii. 

Pe urmă privind chestiunea şi din punctul de videre 
național, videm că : 

«Lupta pentru existență este aşa de vie în timpii mv- 

dernt, că puţină vor fi Omenii carit vor putea fi victorioși. 

Deja mii sucombă sub prea marea presiune ce 'Y apasă. 

Decă acestă presiune va continua de a cresce, după 

cum pare probabil, ca va pune la probă în un mod forte 
aspru, chiară pe cele mal bune constituţii. LE dar de o 

importanţă cât se pote mak mare de a cresce copii ast- 
fel, ca să fie capabilă de a susținea nu numai lupta în- 
telectuală ce'i aşteaplă, dar se potă în acelaş timp su- 
porta physicesce ostenelele nenumărate şi grele la care vor 
fi supuşi.» 

«Nu numai, adesea se întâmplă că reuşita. aunteă lupte 
depinde de forţa şi curajul soldaţilor, der, în luptele in- 
dustriule cher, victoria este unită vigăre phasice a Dro- 
ductorilor.» 1). 

„_TIă ce am credut nesesar a pune în viderca acelor ce 
vor bine-voi a ceti acestă lucrare şi a înțelege motorul 
ce na condus pe mine; precum, şi a le pune în aceluşii 
timp în viderea Gmenilor pe care destinul scii voința ţe- 

„Fel "i pune pe rând în locul de unde pot face 'mult bine 
României, dâca se vor .ocupa serios de interesele ci vitale. 

. , . Dr O. 1 Istrati, 
1879, Decembrie 18. - IE E Că 

  

1) De VEducation par Herbert Spencer,
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<Gymnastica procură adressă , ugili- 
tate, fermitate, resistenţă,, curagii şi 
securitate, presenţă de spirit în primejdie; 
ea, reintăresce aceste calităţi la acei ce 
le possedă naturalmente ; într'un cuvânt, 
ca creadă şi diseiplin€gă forţa.» 

MICHEL LEVY, pag. 255, T, 11, 

<Gymnastica se l6gă cu tâte; este le- 
gată de educaţiunea generală a naţiunei, 
nu numai prin sănătatea celor tineri, 
pe care ca o întreţine sâii repară, der 
de caracterul lor pe care "1 oţelesce, şi 
de spiritul lor pe care *1 lărgesce ca şi 
pepturile lor. Ea atinge t6te sciinţele : 

"medicina, a căria prescripţiuni le ur- 
„m6dă; historia, din care însăşi face unul 
din capitolele „interesante; pedagogia, 
care ar fi incomplectă fără experienţa 
ce-i procură. Ea este legată de assemi- 
nea de sorginţele celle mai întinse alle 
artei, cultivand frumuseţea corpului u- 
man ca un refiect al frumuseţei spiritului 
şi u' frumuseți divine, Simplă în scopul 
săti, multiplă şi complexă în mijl6cele 
s€le, făcând tuturor cunoscinţelor” ome- 
nesci. înprumuturi pe care să le întârcă 
cu prisos, gymnastica, ast-fel înţelâsă, 
este o operă sfântă. - 

BRAUN, BROUWERS ET DAX 
Gymonastica Scolară, p. 92. Paris, 1874 

Gymnastica: practicată în un mod neconscient de popdrele 

primitive stă actuale însă necivilisate— Origina sa.— 

Gymmastica la Greci, la- Romană şi în Evul medii. 

Prin faptul châr al mişcărei ce viaţa impune diferite- 

lor organe a fiinţelor vii, organe ce fie care în parie ai 

hotărâte modul şi quantitatea de. muncă ce trebuie a în- 

1
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deplini, omul se desvoltă şi se pâte mânţine în starea 
physiologică atât timp, cât o causă străină organismului 
săi, nu înpedică desvoltarea sâi regulata funcţionare a 
acestor organe, producând lesiuni de care să se resimtă 

„corpul în parte sâiă în total. | 
„Astfel la multe din popârele primitive sâti la acelea 

carele ajunse până astă-di nu ai schimbat mult s6i mai 
nimica, din modul lor de a fi existat, observăm că orga- 
nismul individilor lor se desroltă în un mod physiologie 
şi adesea atât de corect, în cât, nu arare ori popârele 
cele mai civilisate privite din acest punct de vedere, le 
sunt cu mult inferiâre. | 

Causele sunt multiple. Aceste popâre fiind răspândite 
pe terenuri vaste şi fertile, nn sufer de relele agloraera- 
ţiunei şi ale unei alimentaţiuni insuficiente ; munca fie- 
cărui individ în parte nn este dusă la extrem; copii se 
desvoltă, în libertate ne fiind forţaţi nici cu studiul, nici 
cu lucrări covârşitOre etăţii lori; fancţiunile inteligenţei 
nu sunt exagerate şi passiunele ardenţi...; stări debilitante, 
fârte comune la pop6rele : civilisate. 

Popbrele afiătâre în astfel de condițiuni nu simt prin 
urmare necesitatea de a'şi aplica regulele unor minuţi6se 
precepte hygienice, atât de necesare şi utile altora. 
„Ele nu cunose şi nu cultivă aceste precepte, căci nu cunosc nici răul de care altele find băntuite, aă fost ne= voite a le crea. 
Cu tâte acestea, ei practică, îusă inconscient, 'regulele 

impuse prin necesitatea de a, ne desvolta şi a fi-bine, pe” 
care pop6rele culte le-aii studiat, clasificat; şi aplicat după 
cum ele voiese a ajuta la o desroltare corectă masele, scă după cum specialistul conduce desroltarea unui individ în parte; să, a vindeca, relele produse în societate nu prin necesităţile vieţei physiologice, d&r ale vieţei sociale. mo- derne. - . ta e e pp
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În adevăr, cine mai bine ca individul unui popor â- 
prâpe cu totul necult, practică cu mai multă pasiune vâ- 
natul, pescuitul, călăritul, înotatul, plutirea “adesea pe 
tranehiuri de arbori, şi mai ales cântatul, danţul şi ne- 
numerate jocuri, unde forţa . şi abilitatea de o potrivi, 
sunt puse la probă ? 
Adăogaţi încă la acestea, munca ce necesită: aratul, 

prăşitul, secerişul, cosa, culesul ete., etc., pentru a vedea 
mai bine prin câte dorințe şi necesităţi, se încovâie şi se 
mişcă corpurile lor. 

Să nu fim mândri, nici parţială. 

Decă de o parte am lua acelaşi număr de indiviqi d'in- 

tre populaţiunile primitive ale Americei, Asiei sâii Africej, 
şi de altă parte din sînul unuia din cele mai culte cen- 
trură ale Europei, sunt convins că primii vor fi în aceste 
condițiuni cu mult superiori celor de al doilea. Din causă 
că organismurile acelora conţin în o lucrare moderată 
însă, sunt mai bine desvoltate şi maj resistente la influen- 
ele exteri6re' ca 'şubredele nostre corpuri. 

In societatea nâstră, pentru a conduce o barcă, a înota, 
a călători, a: vena, ete, trebuie un studiii cu totul a parte. 
Cher cântatul, danţul şi jocurile de distracţie, sunt fârte 
puţin practicate şi adesea sub forme astfel în cât resul- 
tatul obţinut să se opună cu mult la necesitatea ce le-aii 
dat nascere: principiul de a ne mişca. 

In atare condițiuni cred că nu putem cere a le fi'su- 
periori ca physie. 

Observând în. timpi vedem că acel individ al societăţii 
prehistorice carele aii. usat mai mult de aceste mijlSce 
hygienice, a trebuit să fie mai bine desvoltat, mai corect
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în trăsurile sâle,-mai forte; şi fiind că cu desvoltarea 
physică corectă, se desvoltă şi calităţile psychologice, ur- 

m6dă, că el a trebuit să fie în fruntea semenilor săi. In 

„cât eu drept cuvânt Le Blond a gis: Când soeietiiţile se 
constituiră, forţa şi adresa oprimară slăbiciunea, şi acela, 

„fu ales de cap, carele sciu a se face temut de vecinii sti. 
_ Ceia ce se petrece în seria -animală, a trebuit. .să se 
petrecă şi în specia umană la origina ei. | 

Şi decă vom lărgi cadrul consideraţiunei acestia, vom 
vedea că după aceaşi rațiune şi între diferitele grupuri 
de 6meni — popârele în 'origina lor — ati dominat a- 

- ceea, carele fiind mai oţeliţi prin modul vieţei şi muncei 
“lor ai resistat cu succes şi s'aă impus celor-Palţi. 

„ Acest lueru aii fost ast-fel în vechime, şi tot ast-fel 
se practică şi astă-di la multe triburi selbatice. 

Trec asupra cestiunei de a se sei dâcă acelaş sistem se 
practică şi în relaţiunile dintre popârele moderne civi- 
lisate, Dai | Pi 

"Mi permit a reaminti numai că cei ce ati cioplit ân- 
tâiă piatra, ai domnit asupra celor ce nu avâă ca armă 
de cât ramura de arbore, Acei. ce ati spart silexul, aii 

- dominat -asupra acelor ce se servi de piatră brută, Bron- 
dul în urmă sa impus silexului. Ferul, brondului. Pul- 

„berea explosibilă, ascuţitului, Capsa, armelor cu cremene. . 
Pusca cu ac, capsei, | Sa | 

Conclusiunea se înţelege de sine, mai ales când ne 
„vom reaminti armatele permanente şi înarmarea. din ce, 

în ce mai complectă a tuturor cetăţenilor unui stat. 
In urmă, popârele se formară. Fie care trebuind aşi 

apăra ceia ce avâii, apărătorii se produseră. 
Pentru ca cine-va să se apere, trebuesce a fi tare. 

Idea de a fi forte şi util în acâstă ramură, născu miscă- 
rile regulate, fortifiante ; de aci symnastica, atletică, mi- 
itară, ”



  

“La cei vechi luptele consistând a se face 'prin- arme cu 

“totul priimitive, se punea mare preţ pe puterea physică -: 

"a fiesce cărui soldat, ' ast-fel în cât acâstii gymnastică a 
dat eroi nemuritori ca: Samson, Hercule, -Theseu, Achile, 

Milone de la Croton, Polydamas din Thessalia, Patras şi - 

'Theogene din 'Thasos, imperatorut Commod, ete. Aa 

- Nu mai graţie acestei practice, vom putea bine înţe- 

lege şi aprecia eroi de la Termopile şi eroi „Iegiunelor 
Romane.  :: 

Athena şi Roma, Grecia şi Italia, €tă- lega în care 
istoria gymnasticeă raţionale şi studiate 'şi are origina sa: 

Se vedem care e cansa directăia culturei ei pasionate 

şi care fu mijlâcele întrebuințate şi efectele căpătate. 
Nu.fără Gre-care veneraţiune, trebuie a considera acea 

parte mică a Europei unde în timpul trecut o mână de 

6meni ne înspăimântă prin puterea imaginaţiunei, raţiu- 

nei şi logicei, precum şi a unei mature observaţiuni, cu 

care dânşii aii tratat tot; ce aii întreprins, 
Grecia veche, este fructul cel mat ales al omenirei, 

Fruct, ce aii copt bine şi.a căruia seminţe înfipte în 

brazda, secolilor ai produs ' florile eu care se mâudresce 

omenirea astă-qi. 
Şi este de-observat, că atunci când Grecia se afla în 

splendârea sa, atunci când filosofia, literile, artele și sci- 

inţele se produci în un mod imeomparabil; tot atunci 

şi gymnastica se practica la ei cu mai multă ardâre. 
Eă desvoltaii perfect organismul lor, dând aceași a- 

tenţiune crierului ca şi corpului ce trebue al purta. 

„A păstrat echilibrul necesar şi pentru acâsta tot ce 
ali produs este corect şi matur cugetat. Păstrând mai 

bine ca noi corelaţiunea intimă ce trebue a exista între 

forţele physice şi intelectuale ei ne aii probat prin Gmenii 

lor nemuritori, -că geniul adesea nu este alt ceva decât



  

resultatul : unei : perfecte. armonii a tuturor facultăţilor 
nâstre, e Sina 

Căci, după cum . dice Emile Zola, perisdele clasice se 
„presintă când sângele şi nervii ati o egală putere şi for- 
mâză ast-fel temperamente măsurate şi cumpănite ; când 
din contră, nervii s6ă sângele apucă înainte,: nasc opere 
«de belles brutes florissantes oi de fous: de gânie». 

Grecii înţelesese atât de bine acâstă cestiune încât în 
gymnasele lor, erai întrunite la un loe şi salele vaste 
pentru exerciţiile corporale, şi cele pentru studii ; ei 

„căpătat d& pe lângă principiile înţelepeiunei. şi forţa ne- 
cesară pentru ale pune în practică. <Ast-fel încât alttu- 
rea de gymnasiarcă : presidaii . rhetorii şi philosophii ; şi, 
după eserciţiile de lupte, salt sâii. disc, trees a asculta 
pe Zocrat, Platon, Xenophon, Isocrat.» (Paz). 
„«<Grecia, la început, nu era decât un vast g&ymunas unde 

fete şi: băeţă, Gmeni şi femei, căutaii frumuseţa şi forţa.» 
(Zola). ae a 

<Gymnastica lua junele grec de la adolescenţă “şi, oră- 
care era carieră, ce el: înbrăţosa, ea nu ?] părăsea, decât 

"în extrema bătrâneţă», (Dally). Da 
Mercurialis la 1579, într'o scriere asupra Artei gym- nasticei!), şi P. Lefâvre de Saint-Jurien, president al par- lamentului de la Toulouse, la 1595, în scrierea sa asu- “pra Atleţilor, ai întrunit datele necesare pentru a ne face cunoscut, practica gymnasticei la: Greci .şi Romani, . La Greci se deosebâii trei soiuri de &ymnastice ; 

10 gymuastica militară i 
20. 3 athletică 

„130 >» medicală, | 
Primul carele atrase atenţiunea lor asupra beneficielor 

    

1). Artis gymnasticae apud antiquos celeberimac, nostris tem- poribus ignoratac, libri sex. Venetiis, apud Iuntas, MDLXIX, 
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norocite ce ea p6te produce asupră organismului fu As- 

clâpiade din Thesalia, născut cn una mie. trei sute ani 
înaintea erei nâstre. » ! 

<El consilia altora (şi acea cărora le dădea acest sfat 

nu erai în număr mic) de a vâna, a călări, şi dea se 

ocupa de eserciţii militare. El le indica specia de mişcare 

ce le credea mai salutară, şi printre exerciţiile militare 
acelea ce le convendii mai bine.> (Galie, De sanitate 
tuenda). SE 

Mai mult de una mie de temple se rădicară- ca semn 

de recunoseinţă în hondrea-lui Ascl&piade. — Esculap — 
carele cu dreptul este considerat ca părintele medicinei. 

Cât privesce gymnastica medicală însă, ne vom opri la 

locul destinat pentru acâsta. 

<Gymnastica militară consista în exerciţiul pugilatului, 

saltului, luptei, cursei cu piciorul sâii în căruţă, arcului, 
lăncei, în fine tot ce putea, contribui la: atac şi” la apă- 
rare.> (Paz). mi 

Gymnastica Athletică » era fre vespânditi şi gustată 

de greci. 

Jocurile olympice 'și aii origină lor în secolul al op- 

tulea înaintea erei m6stre, ele se datorese “lui Hercule 

care le instrui la reîntârcerea lui din: 'expediţiunea” con- 
tra Argonauţilor, . -. - DI iii 

Onorurile: cele mai mari, curâne, medalii de aur, avan- 

taje materiale se decernaii athleţilor victorioși, carele a- 

desea avâii destinat pentru ei un strigător pentru a face 

cunoscut poporului faptele lor şi eraiă nutriţi „pe conta 
statului restul vieţei lor, | 

La aceste jocuri tâtă Grecia era în piciâre, ei le con- 
sideraii cu „mândrie şi venerație; erai adevărate serbători 

naţionale. a 

A ucide un boii din o lovitură de pumn, a rupe o 

cârdă legată în jurul capului, numai prin contracţiunea
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muschilor, a opri o căruţă trasă: în fugă de 4 cai cu o 
singură mână, sâii a. ucide în braţele sâle un Leii, ea Po- 
lydamas, eraii lucruri cu totul ordinare. 

Gymnasiile fiind forte. respândite . în Athena, inclina- 
'ţiunea mare a poporului pentru aceste plăceri fiind dusă 
la extrem, ei trecură curând peste limita necesară dorin- 
ţelor hygienice, nu însă până la gradul selbatie şi neo- 
menos la carele ajunsese Romanii, .. 

Ar fi însă o mare erdre de a crede că g&ymnastica la 
Greci, avea de scop numai a face athleţi, pe care Platon 
îi condemna din causa ignorenţei,". mojiciei şi ferocităţii 
lor, dupe cum Galien combătea, gladiatorii de la Roma 
pe“ acelaşii reson. Afară de abusul de forţă condemnat de 
hygienă şi morală, gymnastica se practica” numai în ve- 
derea hygienei, : a . 

„«Herodicus, directorul unuia din acele academii par- 
ticulare numită gymmnasia sati palestrae, observase 'că ti- 
nerii daţi în s6ma sa, pe care-i instruia în eserciţiul lup- 
tei, pugilatului, etc., devenii cea mai mare parte de o 
sănătate bună, şi că chiar cei mai slabi se întărâii ade- 
sea. ÎInstruit prin. chiar “propria sa experienţă, el recu- 
noscu că: eserciţiul şi mişcarea, putâi avea mai mare in- 
fluenţă asupra sănătăţii corpului şi vigârei sâle. EI con= chise la posibilitatea, de a, face aceste eserciţii nu numai 
necesare căpătărei forţei, şi sănătăţii, der încă conserva- 
țiunei vieţei».—Dr. Demarquay, Rapport sur les appareils et ouvrages de 8ymnastique. (Jury de Pexposition de 1867). Der, nu numai bărbaţii erai obligaţi la greci a face gymnastică ; Lycurg, cerea, ca şi femeile se. fie supuse la eserciţiile gymnastice, convins cu dreptate că o femeie cu cât va fi mai robustă cu atât va nasce copii mai sănătoşi. Socrat dicea între altele unuia din discipolii sei, Epi- " gene, relativ la importanţa şi necesitatea S&ymnasticei, „sie <Oreţi în că în. ori-ce circonstanţă, o constitu- 
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„ţie delicată să fie mai snătâsii şi mai utilă, de cât o con- 
_stituţie robustă ? 

„. „ «Se scii că nici întrun act al vieţei tale nu te 
vei căi de a fi esercitat corpul teii.» 

«Ceva mai mult, în funcțiunile în carele. tu cregi că 

corpul are partea cea mai mică, voese a vorbi de acelea 
ale inteligenţei, cine nu scie că gândirea comite adesea 

greşeli mari, pentru că corpul este rei dispus? Lipsa de 

memorie, slăbiciunea spiritului, lenea, nebunia, suut a- 

desea urmarea unei disposiţiuni vici6se a' corpului, ca- 

rele atinge intelegenţa până la punctul de a ne face se 
perdem ceia ce sciam!)». 

In fine Grecii erai atât de convinşi de schimbarea în 

bine ce exerciţiul regulat şi raţional al g gymnasticei are 

asupra corpului şi spiritului, cause ce fac 'se nască în om. 

demnitatea şi iubirea de libertate, încâţ în legislatura lor, 

escludâii pe sclavi: din gymnasii, pe când obligati: la con- 

trarul pe fii patriei, 

Conclusiunea, este: . 

«]mervarea, lenea, inacţiunea acelor ce. trebuie a fi 

sclavi. Dâr acelor ce voesc gloria, puterea, comanda, li- 

bertatea: exerciţiul, munca, lupta, miscarea.» (Paz). 

  

1) Memoriile lui: Socrate, de Xenophonte, traduse de Talbot:



"+ <De,la Greci gymnastica, trecu la Ro- 
mani, carii rădicară Gymnasii splendide. 

"— Renumele aduse abusul: abusul, aduse 
discreditul : Emulaţiunea jocurilor pu- 
blice se perdu; sclavii şi gladiatorii în- 
locuiră juneţea în arenă, şi sângele curse 
pentru plăcerea Romei degenerate.» 

M. LEVY. T. 1. p. 12. 

<Părăsirea gymnasticei generale coin- 
cidă cu decadenţa imperiului Roman.» 

PROUST. 

Romanii cultivată. cu passiune gymnastica militară, gra- 
ție ei şi virtuţii soldaţilor republicei heoicele sâle legiuni, 
cuceriră lumea întreagă. E EI FRI 

Legionarul “Roman pe lângă acâsta era continuii în 
muncă. Nu este colţ de pământ, şi mai ales în ţera n6stră, 
unde urma .de diduri, de movile, de. drumuri, : apeducte 
şi poduri colosale, se nu ne facă a admira. Intorşi la 
căminul lor, munca câmpului, plăcută der obositâre "i as- 
cepta, şi o practica la început cu pasiune şi veneraţia 
de la primul până la cel de pe urmă. 

La Roma ca şi la Athena gymnastica hygienică era 
practicată cu succes de ambele sexe, pențru a întreţine 
puterea, frumuseţea şi uşurinţa corpului. 

După cum la Athena gymnasele reunea pe toţi fără 
distincţie pentru Syinnastică, tot astfel Roma avea câm- 
pul ei favorit : câmpul lui Marte, 

Acolo «6menii adulţi şi mai des tinerii, practică exer- 
ciţiile- militare, ei se deprină a mânui tot soiul. de arme,  
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a arunca lancea cu vigâre şi graţie, a trage cu arcul, 
a mănui prascia cu atâta abilitate, că la o: distanţă de 
600 paşi ei aruncă o segâtă sâii o pâtră în o legătură 
de paie; a domestnici cai, a'i face să se învârtâscă în 

loc, a sări călare fără a'şi lua avânt, a încăleca: sâii des- 

căleca la drâpta s6ă la stânga, cu săi fără.arme, cu o 

spadă sâii cu o lance în mână; ei se esercită de ase- 

minea la sărit, la alergare, la rădicarea greutăților, la 

scrimă contra unui stâlp, la luptă şi la palestră. 
- «In urmă, încă unşi de linimentul lor şi arşi de radele 

s6relui, se aruncaii în not în Tibru pentru a'şi spăla 
prafal şi sudârea de carele sunt acoperiţi...» 

«Mai departe, se j6că cu discul, cu tot soiul de mingi, 

cu cercul; se esercită la spheromachie (boxiă, “cu mânele 

înbrăcate în o blană).> (Dezobry). 
In urmă. «Ceia ce contribui mai mult la Jesvelirea artei 

gymnastieei, fu introducţiunea luxului în societatea Ro- 
mană. Inţeleseră bine, aceşti mândri descendenţi ai lui 

Romulus, că cu luxul şi avuţia sosesce cortejul plăcerilor 

efeminate, însoţite de lenea care enervâdă corpul şi umple 

inima, de trădare. Astfel în primii timpi, când pacea-i 
readucea la, vetrele lor, se dedeaă: la cultura pământului, 
la sănătâsele şi întăritrele lucrări ale câmpiilor. Dâr când 
părăsiră ei lucrările lor rustice pe mâini mercenare, eă 
căutară în gymnastică mijlâcele de a întreţine vigârea 

constituţiunci lor, cu deosebire având în vedere apărarea 
patriei.> (Paz). 

Ei luară însă de la popârele învinse şi practica gym- 

nasticii Atletice. Gladiatorii se produseră în Roma, Cir- 

curile se înfiinţară, Mulţă * şi făceaii ondrea: de a descinde 
pe arenă. 

«Până aci, nu putem de cât a aplauda la utilitatea şi 

la agrementul unor ast-fel de eserciţii, der în curând 
mulţi trecură peste măsura ce este cuviineios a pune: în
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ori-ce lucruri. lixcesul adus în acâstă artă, suveran hy- 
gienică când este menajată în un mod cuviincios, şi a- 
busul ce.câţi-va athleţi :făcură din forţa lor fisică, con- 
duseră curând pe Romani a iubi acele atroce spectacole 

2 a unde sângele uman curgea pe arenă, unde âmenii muriaii 
„cu graţie sub ochii a mii de spectatori, carii nu stri- 
gară în curând decât, acest. spăimântător ţipet: Panem 
et. Circensis.>. (Paz). - - 

Acâstă pasiune se întinsă la classele superi6re, şi merse 
„până acolo că câţi-va imperatori treci: de pe tron pe 
nisipul sălei,, de la sceptru, la arma ucigătâre. Commod, 
se intitula cu mândrie Hercule şi pe piedestalul statuei 
sele se citesce : «Lui. Commod învingătorul a o mie de 
Gladiatori.» „: ă | 

” Grentatea şi pericolul acestei gymnastice, eminaminte 
„athletice, făcu ca mercenarii sâii pers6ne privelegiate de 
natură să-şi creede o tristă. specialitate, 

Roma devenind. capitala lumei, acţiunea încetă şi cu- 
mulul:: de .avuţie conduse la .petreceri şi orgii, la lux, 
conrupţiune 'şi trândăvie. Soldatul -Roman ne 1nat fiind 
des solicitat pentru apărarea patriei, şi practica 2ymnas- 
ticei militare se neîngriji în mare parte. o 

Lumea, deprinsă însă cu lupte şi victorii, legionarii de- 
prinşi a vedea sângele curgând făcu ca luptele sângerânde 
ce se terminasse la hotare, să se producă în mic în circurile 
Romane. . 

„_ Ast-fel pe când «în Lacedemonia era o adevărată mi- 
rire în totalul exerciţiilor: poporul se ducea acolo cu de- 
voţiune, în un mod tot aşa de simplu şi pudic, după cum 
se ducea în evul-mediă la biserică. La Roma, exerciţiile 
„devenise jocuri ; eleganța este sacrificată bratalităţii ; se 
batii pentru că se omGră, şi pentru că este dulce a videa 
sângele curgând, când s'aii usat; tâte cele-l'alte voluptăţă. 
Nu sar: putea „compara câmpiile lui Marte din Grecia cu.    
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cireurile Romane: Acolo, nueraii spectatori, poporul în- 
treg lupta şi se întărea; aice, pe când enormi gladiatori, 
cu muschii de fer, se ucidâii prin lovituri de pumn, pe 
estrade se desfătaii efeminaţii şi. curtesanele cu cârnură 
moi şi topite prin orgii.» (Zola). 

„ Gladiatorii î începuse pe la 489 ani înaintea epoăat n6stre. 

Atuuci murind lunius Brutus, mâl multe popâre trimi- 
seră captivi pentru a fi sugrumaţi pe” mormântul lui. 

Pentru a opri privelistea unui spectacol atât de sălbatic, 

fii lai Brutus considerară că era mai bine, ai pune să se 

lupte între ei până la morte, înpărechindu'i câte doi.. 

In urmă mercenari, 6meni fără credinţe, barbarii: fie 
de la nord sâă de la sud, se înregimentară între athleţi 

carele deveniseră o specialitate, | 

«Nu se opriră însă acolo; gladiatorii fară daţi î în spece 

tacol şi la serbările solemne.” Se adueâi în sala de mân= 

care câte-va, grupe care se bătei cu furie i în: faţa 6spe- 
ţilor. : | :. 

„Beniorii cei mari scrieaii în josul; epistole de invita= - 
țiune : - 

<Vom avea gladiatori, >: 

după cum Mecenii nostri sie astă-di : 
«Vom vedea pe Patti! 

«Dupe Capitolian, iparătorele Gordian al m pentru 

dânsul singur avea două mii de gladiatori.» (Paz). 

Acesti Gmeni în general nalţi şi bine făcuţi, prin e- 

serciţiul regulat al armelor şi gymnastică, ajungeii a avea 
o putere şi adressă spăimântătâre. . Musculatura lor bine 
desroltată” şi educată ca se die ast-fel, pe un schelet solid 

şi bine proporţionat, făcea ca se întrunâscă pe l&ngă forţă 
şi o eleganţă plină de graţie. | | 

Atunci se produseră acei athleţi, 6meni coloşi, cu mus- 

culatura exuberentă, masivi şi greoi, capul mie, fruntea 

fugindă "'napoi, inteligenţa scădută, gâtul umflat ca alu=



14 

  

«nui taur, pumnul strâns:pentra luptă, adesea sanguinari 
şi nemiloşi.: | e | 

Galien en dreptul combătea acâstă tendință ergumen- 
tând în un mod forte judicios că: «Se ocupă cu deose- 
bire dea cresce volumul cărnurilor şi a produce un sânge 
gros şi viscos; mu se lucrâdă numai pentru a face cor- 

„pul mai robust, dâr mâi masiv, mai: greă, şi prin acâsta 
mai capabil de a sdrobi adversarul săi prin masa sa nu- 
mai; acâsta este dâr un mesteşug inutil pentru a câsciga 
acea vigâre carele 'se mărginesce în limitele naturei.> 

Acâstă periodă a. gymnasticei şi acâstă gymnastici a- 
thletică, sunt un esces condemnabil şi uă periodă san- 
guinară,. inutilă şi condemnabilă în istoria acestei sciinţe 
atât de utile. | o 

Pentru a avea o ideă despre selbătăcia, gladiatorilor şi 
i “poporului ce-şi făcea o plăcere spre ai privi ucigându- 
se în un'mod selbatic:'mi permit a reproduce un pasa»- 
giii din uvrajul: Les Gladiateurs, a d-lui Vhyte-Melville. 

«De odată se aude sunetele unei . musice marţiale şi 
selbatice ca murmurul acestei mulţimi în delir. - 

- Porţile cu două canaturi decorate magnific se . deschid 
în tâtă lărgimea lor, şi doi. câte doi cu un pas lent şi 
majestos defil6gă gladiatorii, încăreaţă. cu diferite arme, 
aparţinând ucigătârei lor profesii. | 

Ei sunt acolo mai multe sutimi, toţi de o forţă pro- 
digi6să şi de o adresă; probată, capul sus şi mănţinerea 
mândră; Ei, fac mai: ântâiă jurul arenei ca şi cum ar 
voi.să dea spectatorilor mulţumirea de ai examina, apoi 

- oprindu-se cu o precidinne militară et se 'orânduese pe o 
singură linie înaintea tronului lui. Cesar, - 

O tăcere profundă şi concentrată cuprinde acâstă mul- 
ţime, . pe când gladiatorii sunt acolo immobili ca nisce 
statui, i, | a N 
»"De o dată ci înalţă armele lor strelucitâre, şi acest te- 
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ribil cânt, unde. pare că se confandă strigătul triumfului 
şi gemetele suferinţii resună din ce în ce mai vibrător, 
puternic şi încruntat, terribil şi lugubru, ca şi cum aceşti 

6meni voiaă să gică un lung şi ultim adio pământului 

înainte de a se da cu totul luptei lor desesperate, 
«Ave Caesar Imperator, morituri te salutant.»: 

Atunci ei. se reîntore din noii şi iaii loci de fie care 

parte a arenei, afară de o trupă al6să care ocupă locul de 

ondre în: centru şi a cărei jumătăţi de 6ment cel puţin 

este condamnată la mârte; aceia vor trebui se combată 

fără milă şi se nu ascepte nimic de la clemenţa mulţimei. 

Cei Valţă gladiatori: de şi deja aşedaţi în cere în jurul 
arenei, trebuesc cu tâte aceste st 'stea inactivi un timp 

Gre-care, 

Cele două truppe înaintâdă una cătră alta pe trei ren= 

duri. La prima scânteie a ciocnirei când oţelul: începe a 
se întrelovi, când loviturele sunt date şi ferite de aceşti * 
luptători exercitaţă, bucuria; spectatorilor se rădică până, 

la intusiasm ; d&r tăcerea nu întârdie a, se restabili şi cu 

o respiraţiune întretăiată se urmăresce cu ochii lupta ce 

începe a, se pronuneia, se văd rândurile deschise şi reduse 

şi sângele curgând pe aceste corpuri athletice, dintre care 

unele sunt deja culcate pe nissip, îmmobile pe locul unde 

ai cădut. .- 

Cu cât r&ndurile se răresc, gladiatori carii nu luasseră 
parte înaintedă pentru ale umple. Atancă arena devine un 

spectacol înspăimântător şi monstruos. Nu mor fără greu- 

tate ; aceşti Gmeni a'căror meşteşug este de a ucide; a- 

gonia lor. nu -vine fără gemete ; şi este horibil .de'a.vi- 
dea cădind pe nisipul inondat de sânge, capul plecat şi 

privirea ţintită spre pământ.cu o profundă desesperare 

aceia a:căror.pept este strepuns de ferul ucigător, şi care 

se facii cadavre. pentru plăcerea unui impărat şi a unui 
popor calăă.> (Merville).



E E rame 

«Era un trist spectacol, acâstă imagine a resboiului, şi 

acâsta sâmănă ca un câmp de luptă, afară de acâstă dif- 

ferenţă că nu se făcea prisonieri, şi rar i se făcea graţie. 

Câte odată cu tâte aceste, un campion învins, de o fru- 

museţă mai mult ca ordinară sâii care desvelise o adressă 
şi un curaj puţin commune, câsciga în de ajuns favrea 
assistenţilor: pentru a se îndupleca să "lii cruţe. 

Der mai adesea, semnul ce scăpa viaţa omului cădut 

uu' se arăta, şi, înainte ca strigătele 'de bravo să.se fi 
stins la urechile sele, el videa policii judecătorilor să a- 
rătând ceriul, el âudia poporul strigându-"i cu vocea sa 
formidabilă :. Recipe ferrum; atunci, cu ochiul plin de 

desesperare, el se dispunea a priimi lovitura fatală cu un 
curaj demn de o causă mai bună, şi cel de pe urmă su- 
râs ce el se- sforţa a simula murind nu făcea de cât a 
presenta mai sfăşietâre acâstă sumbră tragedie a morţii.» 
(Paz). 

Ast-fel 'gymnastica carele de şi era - destinatii a desvolta 
sănătatea şi forţa, a servi regenerarea physica şi morală 
a specei umane, a da viaţă, în ast-fel de condițiuni ea 
ducea peste limită desvoltarea forţei, degenera caracterile 

şi “sentimentele, şi dădea mârtea. E 

“Cu căderea imperiului Roman, Gymnastica se uită cu 
destvâzşire, până în secolul de Renascere când abea câte- 
va voci se găssiră a apăra causa sa. 
: Im acest interval de mai bine de 15 secole, ea mai re- 
veni odată, şi asupra pers6neler ce o practica, de şi cu 
totul incomplect, putemii totuşi observa fericitele scle 
resultate,
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Acesta fu în evul medii, în timpul cavalerilor, «Feo- 
dalitatea, dreptul fie-căruia contra tuturor, făcu din noii 
o necessitate din forţa corporală. Gymnastica, renăscu sub 

o altă formă.» (Zola). 
Ast-fel videm că ori când nobleţa, casta domnitâre, spi- 

ritul de cucerire, superioritatea, unei rase, ai domnit, gym- 
nastica era mijlocul prin care acei ce trebuiaii ase măn- 
ţine s'aă' fortificat în fisicul. lor, devenind mai energică şi 

perspicaci şi în “inteligenţa lor. Ast-fel găsim gymnastica, 
la nobilii evului medii, la nobilii Romei — afară de e- 

poca ultimă şi tristă a gladiatorilor — la distinsul „popor 

Grecă, ce nu permitea, acâsta sclavilor săi. 

Oare astă-qi ne . lipsesc 'aceste importante essemple ? 
Oare nu trupele cele 'mai essercitate, învechite sub arme, 
'oţelite prin muncă şi practicile. acestei sciiuţe, în genere 

decid victoria în lupte ? 
Oare nu în mare parte şi prin superioritatea physică 

se mănţin Englezii în Indii, ete.? Oare nu Germanii în- 

"vingători, practicaii şi practică şi acum mai mult şi mai 

bine gymnastica în armate şi şcoli? 

Tot ast-fel şi în. evul medii pe când prostimea se a- 
brutisa în miserie şi munca grea şi necomplectă a câm- 
pului. Nobilul se desvolta. şi la corp şi la inteligenţă prin 
gymuastica corporală, mers, scrimă, călărie, alergări cu 

căruţe, lupte cu lăncile călări, assalturi simulate, deprin- 

derea a fugi şi sări garduri, şanţuri, sub greutatea, cni- 
rasei etc. Ast-fel că tâtă adolescenţa lor era destinată la 
aceste essercițiari. A 

Armele ucigătâre fiind însă mai ascuţite şi mai teri- 
bile, că trebuiaă a se înbrăca în zale. grele de oţel şi a purta 

spade şi măciuci colossale. Pentru acâsta ei trebuiaii a fi 

tari şi în acelaş timp îndemiinatici, calităţi: ce căpătaii 
prin practica gymnasticei. 

<BL10 Tec, 

O CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ 

      
   



«Mişcarea, este resortul cel mai mare 
al sănătăţii, şi acel :ce ar crede aşi o 
procura prin inacţiune ar fi tot aşa de 
înţelept ca, şi acel ce s'ar condemna la 
tăcere pentru a'şi perfecționa sănătatea.» 

PLUTARCU, 

«Natura nâstră nu se lasă nici odată 
- a fi dominată, şi când ne punem în con- 
tradicţie cu ea, ea ne pedepsesce, adeseu, 
ori -châr prea aspru. Cu deosebire na- 
tura materială se arată mai severă în 
judecata sa contra infracţiunelor aduse . 
legilor s6le.> ” 

SOHREBER,. 

<Crierul nostru se desvălesce prin mul- 
"..tul eserciţiii; să  exercităm corpurile 

" n6stre, şi puţin căte puţin, equilibrul se 
. va restabili.» ;. E ! 

- , | Pi ZOLA. 

Renascerea gymnasticey.—Causele ce aii provocat acâsta.— 
Cer ce ai lucrat may mult pentru renascerea sa. 

Cristianismul răspândinduse la popârele Europei, morala 
crescină domestici pe om şi-i dietă înfrânarea "pasiune- 

„lor şi a rEsbunării. Cu căderea celor două imperii Romane, 
cu: perderea acelor focare mari de conrupţie de la “Roma 
şi Bizântii, şi gymiiastica care în mâna gladiatorilor de- 

"venise o tristă specialitate, cădu în uitare de odatii cu tem= - 
plurile forţei, cu circurile colosale, ce se prefăcură în ruine. 
Cavalerismul evului medii se perdu şi “el.. Pulberea 'ex- 
plosibilă aduse o schimbare radicală în modul şi instru- 

.
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mentele de Inptă dintre naţiuni sâii iudiviqi. 'Forţa cor= 
porală, brutalisată prin escesul -ce se făcuse din ea, în- 
cepu nu numai să fie nesuferită dâr şi systematie com- 
bătută. a , ". Mă 

Emanciparea comunelor sub Ludovic XIV în Franța; 
crearea tribunalelor şi instanţelor judecătoresci, singurile 
capabile de a judeca în chestiunele dintre' interesaţi ; . a- 
ventul mare spre sciinţă, comerţ şi industrie ;! rigorile ce 
ea impune corpului; făcu châr, ca omul să trâcă de la 
uă extremitate la alta. Astfel că, cîn acest triumfal idei- 
lor de egalitate civilă şi de fraternitate umană ce conduce 
societăţile moderne, meprisul forţei brutale ati condus la 
indiferența educaţiunei. corporale.» (Michel Levy). 

Der ei aii uitat că; dâcă desvoltarea escesivă a forţei 
ducea în societăţile vechi, la acte şi. scene regretabile; 
decă prin consacrarea totalei existenţe numai la 'acâstă 
practică, se obținea acele corpuri monstruâse ce purtati 
capete cu totul. mică şi cu facultăţi limitate; dâcă în un 
cuvânt sa greşit prin escesele că şi dâcă lupta nenorocită 
ce suntem forţaţi a face între state nu se mai face corp 
la corp, cu t6te aceste,.nu e mai puţin adevărat, că puşca 
cu ac purtată de organisme şubrede: şi 'schil6de nu ar 
face nimic. Nu că braţele trebue-a învinge .astădi, der 
piciorul ce trebue a, face marşuri imense, corpul ce trebue 
a resiste la ostenâlă, prin frig şi greutăţi, sunt, atâtea 
cualităţi ce nu se pot obţine de cât: prin o educaţiune 
physică :constantă, şi înţelâptă, ... . PCI 
Et ce dice în 'acâstă „privinţă, distinsul. hygienist 

Fonssagrives în tratatul să asupra, «Educaţiunei physice 

<Omul de muschi "s'a dus, omul de crier. Pa înlocuit, 
Nu imbese acâstă tyranie succesivă a donă puteri carele 
sunt făcute pentru a domni împreună ; cu atât mat mult 
că forţa physică, ori câtă depreciaţiune pretenţisă ar



voi spiritul af arunca aupra ci, este Şi Va rEmânna un 
dar, Sant zi de circonatanțe în viaţă unde omul inte- 
ligent are urevitate de muschii nă%, pentru el aci pentru 

aițil, lestirctul couservaţiunei sete şi instinctul mat nobil 
al asistentel ce el datoreace altuia pese În că un instrue 
tsezt util, Visitorul ecl nat inofensiv pute fi pus în poe 
aibiitie a respinge, ati cel puţin, a intimida o agresiune 
Veutalăs să pă ca 2% intervină în proltul justiției și 

cvulea viuleuțeă ş cl potu s% brebutaseă i ce aperă > dee 

pistele un ubitacul, a sa rise înv operațiune de scă are 

de la fue îcinue care necesită forţă şi adresă dică el nu va 

avea tich aci au sa aci zare seri ce cl, el Va rămânea 
apectator aoritor, dee neputincios, a mernelor ce vor pune 
cotaberaţiurea sa ln oposiţie cu altbiciutea ra. Eva vui 
de ua va putea. 

«Fapt sa butimplă cu forta musculară, când ea este 
entuliaă dle un apirit luminat şi just, ca și cu forța mo= 

ca esta acrpiutea tunel poncviuut linincită de sine 

  

zi, a pacicutet si mărinimtel, şi caruclerul se resimte, 

Cel beta tecce cs 0 tije să inhterenţă i în mijlocul căe 
jeilee cari lazi; cl își simte forța şi nu cugetă a usa 
RE a Acela lucra n petecer, csecpyizant pestrate, şi cu 
atei ziuati cazi prajie nuci bune cresti, asociate cu 
o emicațeie ppaică ingrijiti, gi o musculatură respece 
tată, aut seai putini obraanici şi cet tai puţin bee 
Încă site ti, Diu ta pe inetete da saleze, cute der 

.. 1 - ai a lite se a În face tata prin eaceciţiă ŞI po tataaticia> 

a acel mai, ca omntitatiuzi debile, cu ore 
ragu a teze 

it Lone aicioai 
iai atrinici şi ce matcae 

   ta (a: pa eat, fără ca cel 

  

pipa ea ai pei lenea ca cttataa Îa cecettili -
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papa a , . 
ata ame? Paza a ej. teii, tere 
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- a beneficia 'de :plăcerile vieţeă, pentru: a putea beneficia 

de ele, trebuesce a fi sănătos, voinic şi tare. 

" La ce ar folosi societăţii şi ţării -0. populaţie de 6meni 
inervaţi, palidă, anemici şi slabi! Cu-t6te că societăţile 

moderne excel6dă pe -întrecute. în producerea acestor mor- 

molocă, 6re acâsta 'să fie devida, actuală a omenirei ?!..... 

Pe terenul artelor, literilor şi sciinţelor, nu acei ce ati 
trăit “mai mulț: ai ajuns' mai departe; aii devenit "prin 

munca lor genii, ce omenirea iubesce şi la care se va în- 

china mai mult ca la sfinţii grecesci!?, :  - 
Un Humboldt, Newtoa, Thiers, Dumas, Littre, Victor 

llugo,. Bismark, sunt 6meni cari t6tă viaţa lor mu a 

ne îngrijit educaţiunea physică a corpurilor lor! 
Racihe cu dreptul a dis! în «Les plaideurs>: Cine 

voesce a călători departe, eruţă” calul săi. In cât: cu teii 
dreptatea Le Blond, dice: Sau 

«Nu esercitaţi de loc inteligenţa “copilului, vi face 

un idiot; nu esercitaţi sensibilitatea sa, veţi face o brută; 
nu esercitaţi de loc activitatea sa, veţi face un 'om slab 
din tâte punctele de: vedere: slab de voinţă şi prin ur- 
mare incapabil de a lupta în visţă; slab de corp și prin 
urmare predestinat la malatii şi la suferinţă. Acâstă slă- 
biciune morală şi: physică, ce' se traduce la: exterior prin 

suiciduri şi morţi prematurate, nu este ca una'tresătură 
a secolului nostru unde „Gmeniă se dădaii fără preget la 

ateliere şi câmpii este înlocuită, din ce în ce mai mult, 

i munca, intelegintă dâr mai regulată a maşinelorta 

[tă dâr ce trebue a avea în vedere! - 

Omul liberându-se pe sine începu a 'eşi din sfera acti- 
vităţii s6le ordinare şi egoiste şi a căuta cu raţiunea sa, 

să scruteze domeniul naturei, se aprofundeze cestiunile me- 
taphysice, spre a respunde ast-fel la vecinicele cestiuni 

tea Ă .- e.



  

PUCO OO 

cărora în mare parte până în present nu li s'a dat încă * 
o deslegare sigură, O. 
"Cu acâstă epocă de regenerare a tendinţelor sociale, li- 
teratura, sciinţele şi. artele luară un avânt din ce în ce 
mai mare. În - acelaşi timp alţii mai practici căutaă ca 
aceste. verităţi pure câştigate cu atâta greutate să fie a- 
plicate la . necesităţile variate ale omului şi societăţilor 
ast-fel, că începu acea activitate . febrilă graţie căria in- 
dustria şi comerciul se rădicară la un grad necunoscut 
încă pe o scară aşa 'de întinsă, 

Naţiunile” premergiătâre pe acâstă cale a beneficiat şi 
benefici&ză încă aprâpe într'un mod exlusiv de tâte desco- 
perirele moderne; a DI 

Este. de ajuns a cita activitatea necredută în minele de astă-di; a miliânelor. de uvrieri. care graţie aplicării va- "porului de apă ca motor, ridică înmiit puterea mecanică a omului şi.. face ca spaţiul să:nu mai fie un obstacul relaţianilor dintre pop6re; agricultura, să-şi schimbe in- strumentele, induștria se beneficieze de maşini ce cresc re- sultatul. In acelaşiă. timp electricitatea în variatele sâle a- - plicaţiuni, serviciul: technie, ecleragiul, nenumăratele in- dustrii,: comerciul, serviciele de transport pe apă şi uscat țin înrolați contingente întregi de Gmeni adesea supuşi unei munci aspre. A 
Atâtea condițiuni nout pentru o mare parte a indivi- dilor societăţilor moderne. Da ” „« Der dâcă sciinţa este lumina şi vi6ţa, dâcă prin ea po- pârele ai: ajuns. a'şi crea posiţiuni cu malt mai luxuri6se, plăcute şi chiar fericite 3. d&că buna stare materială în ge- neral este mai îngrijită şi mai siguri; nu este maţ pu- țin adevărat însă că din: aceste, aplicaţiuni ale 'ei la ne- numărate moduri! de. activitate, resultă' rele de care se re- simt popârele civilisâte mai mult ca cele rămase îndărăt, Astfel instrucţiunea, obligatorie şi forţată, impusă din
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cea mai fragedă copilărie şi până în -ultima fasă a ado- 
lescenţei ; indeferenţa de care corpul şi educaţiunea phy- 

sicăi este cu totul lăsată în repăsare,:'prin ţinerea copilu- 

Ini în posiţiuni vici6se şi. sedentare ore întregi ; 'cerebrul 

„singur. fiind continu în o stare de escitaţiune supra 'na- 

turală, din causă sforţărilor ce 'se fac; munca corporală 

incompatibilă cu puterile: copilului ce se impune în 6re- 

care localităţi industriale; produc, niai tot-d'a-una acele 

generaţiuni palide şi slăbite, extenuate şi răi didite, ner- 

v6se şi scrofulâse, carele se sting mai adesea tocmai a- 
tuncea când trebuiesc să luminede mai mult, 

«Şi cum ar fi altfel? noi supra mânâm crierul nostru 

până la demenţă, şi neglijim muschii nostri până la a- 

trophie ! Corpul e acolo ca un pământ fertil căruia % în-. 

prumutăm totul :- sevă, fluid, sensibilitate, energie, fără 

ai da nici o dată nimic îndărăt. Atunci, ce vreţi săpro- 
ducă un teren pe care plugarul uită a'l îngrăşa?> (Paz). 

«Cu un astfel de regim, noi. mergem direct la mormânt. 
Corpul se disolvă, spiritul .se exaltă : este sfărâmarea ma- 

şinci întregi. Cei ce se vor produce vor” ajunge desigur 
la demenţă.» (Zola). i 

cAceste tâte ţin la lipsa de equilibru între: facultăţile 

nâstre intelectuale şi physice. Avem spiritul: cultivat, der 
suntem slabi ; cetim, scriem, discutăm 'enorm, suntem ar- 

denţi, intusiaşti, ambiţioşi dă suntern „slabi, forte 

slabi...» (Paz). 
cEste hypertrofia crierului, nervii se desvoltă în de- 

trimentul muschilor, şi aceştia de pe urmă, sl&biţi şi fri- 

guroşi,. nu mai susţin maşina umană. Echilibrul este rupt 

între materie şi spirit...... Acâstă victorie a nervilor asu- 

pra sângelui ai decis de moravurile nâstre, 'de literatura 
n6stră, de întrega nâstră epocă» (Zola)... 

«Noi avem 'spirit fâte mult, der ne lipsesce precidiunea, 
rectitudinea, încatenarea. logică a ideilor nâstre.> (Paz).
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Consecuenţa sunt pasiunele vit, hypochondria, hysteria, 
phtysia, scrofalele, alcoolismul, sinuciderele , “produsele 

unei supra activităţi intelectuale; a unei explosiuni a 
systeniului nervos prea forţat. : | 

Lumbago, sciatica, nevralgii diverse, reumatismul, gutta, 

gravela, constipaţiile,- catharurile gastro intestinale chro- 

mice, cancerile, congestiunile, din causa negligerii siste- 

matice a- educaţiunei physice a corpurilor nâstre din cea 
mai fragedă tinereţă. _ a 
"Pe: urmă, şederea în centruri mari, aglomeraţiunea în 

localităţi strîmpte şi: paţin luminate relele. condițiuni în 
carele se află clasele ne avute din punctul 'de videre mo- 
ral şi material,. face că ele să degenerede şi rasa să se | 
pârdă în un mod. constant. Se 
" Alimentaţiunea, insuficientă, colonisarea şi cultivarea 
unor terenuri nesalubre însă absolut necesare pentru nu- 
mărul crescând, al populaţiunei, munca agricultorului dusi 
la estrem, numărul mare al minorilor ce locuese întrun 
aer confinat şi lipsit de lumină, lucrarea în fabrice cu e- 
manaţiuni nesalubre şi în acelea unde numai o serie de 
muschi este pusă în mișcare sâă în care “corpul este for= 
țat a se ţinea în posiţiuni vici6se, stârcerea sistematicii 
a populaţiunilor de elementul tânăr cel mai apt. pentru 
o generaţiune sănătâsă, adesea ucisă pe câmpurile de luptă 
sâii sdrobită prin' infecţiunea, casârmelor, viţa sedentari 
a o mulţime de Gmeni cu cariere în care numai cerebrul 
este pus în activitate, supra-activitatea intelectuală a Gme- 
nilor de sciinţă, agitaţiunile sociale, inferioritatea crescândi 
elementului procreactor ete., tâte acestea lucrând de qecinii 
de ani ca cause debilitante, enervante, în ăcelâş timp, pre- 
disposante şi ocasionale; fac ca populaţiunile ce se află în 
astfel de condițiuni să ajungă adesea în stări aşa de pu- 
ţin înfloritâre în cât intervenţiunea sciinţei prin “igienă 
să se: impue ca o necesitate 'şi numai prin menţinerea şi
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observaţiunea, scrupulăsti a preceptelor sale răul va putea 

fi combătut sâii înlăturat, 

Astfel în cât; în Frauţa, cu tâte lucrările eminaminte 

hygienice ce se fac, en tâtă atenţiunea şi grija ce se dă 

acestei chestiuni, încă de la 1857 «era ceva sfâşietor de 
a vedea acea generaţie de şubregi şi avortoni ce veneaii 
st vâre mâna în urne, în cât abea pe ică colea, se vedâi 

câți-va adulţi drepţi şi bine construiți ; mai toţi erati pă- 

cătoşi, slăbinogiţi, pepturi înguste, umere intrate, fluere 

sucite. În cât sai vădut forţaţi a mai scădea talia pentru 

serviciul militar,” din causă că câteva arondismente nu 

puteaii” da astfel contingentul lor.> (Paz). 

Acele popâre. mai ales carele trec întrun mod mai bruse 
de la viâţa liniştită, patriarchală, la febrila activitate a! 
celor învechite în luptele de acâstă natură ; se resimt mai 
tare de influinţa în răă a acestor cause debilitante şi 

morbide. 
Acest răi este cu atât mai simţit şi mai profund cu 

cât aceste popâre-pe jumătate cultivate nwl observă de 

cât atunci când răul e: avansat cu totul şi mijlâcele in- 
trebuinţate de ele pentru combaterea lui sunt adesea oră 
insuficiente. i 

-  Acâsta fiind o chestiune ce ne privesce direct: şi mai 
mult pe noi, vom discuta mai în urmă d6că trebue odată 

să ne aplicăm riguros şi nu pro formă, tote regulele hy- 
gienice ce'şi impune popârele din Occident; dci avem 

sâii nu necesitate de 'acâsta, şi în fine dâcă "gymnastica 
Hygienică şi medicală, trebuesce a fi riguros şi obliga- 

toriii introdusă la noi.. 

Pe la finitul secolului trecut, când priticipiile” moderne 

se semănară, când marea revoluţiune Francegă şi 6me- 

nii că, câutaii a şterge sâugele ce cursese cu profosiune 
prin acte necesarii omenirei; când renascerea în litere, . 
sciinţe, arte, reaminti şi puse din noii în evidenţă traiul
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celor -vechi. şi în special al Grecilor ; cânq Statistica Î urmă presentă crudele: sâle verităţi ; când tristelor în 
tate ale demugraphiei, care arătaii may ales în Francia 
cât de maree calamitatea socială şi naţională se Cunoscuri bine, cei însărcinaţi a conduce naţiunele şi Gmenii de sciiaţ 
se gândiră -la' utilitatea. gymnasticeY Practicată de ce 
vechi, pe carii unii anteriori epocei renascerey Căutară a o face cunoscută prin scrieri, şi ai arăta seriâsa sa im- portanță, | | 

Dic calamitatea socială şi naţională, din causă că nu- mărul cel mare al infirmilor, şi bolvavilor sunt o sarcină asistenţei publice ; şi naţională, căci în lupta pentru exis- tenţă între diferitele rase, acelea vor domina care-le vor 

Yesul- 

"putea să resiste până mai în urmă la apriga încercare a armelor şi concurenţei. 
Atunci se vădu că gymnastica atletic care trecuse la 

moderni ca gymnastică acrobatică presentă ochiului : ob- 
servator al omului de sciinţă, purificată de absurditățile 
s6ii estravaganţele ce-i se adusese, un mijloc puternic de a mănţinea, tonicitatea şi forţa fisiologică a organismului, 
s6u a le desvolta acolo unde dânsele pierduseră o mare parte din puterea lor; că, cea este ârta culturei regulate 
a: corpului; 'că ea este pentru corp'cea ce studiul este pen- 
tra spirit,»" (Napoleon Laisn6), .... 

Că astfel gymnastica hygienică luă nascere. , „Şi cu multă dreptate distinsul scriitor frauees Emile Zola, a dis, că în facia eretismuluj nervos ce ne sguduie remediul cel mat logic este esereițiile corporale. El ar tri- 
mite ca şi Paz, tâtă generaţia actuală a Frunciei la £JN- nase. Dâr a nâstră 2 

«Şi încă este de observat că prin pedagogie n influenţa lui Rousseau, a lui Peztalozzi, a lui srte şi a lui Guthsmuths, gymuastica intră în un mod f67 . , „. i 
: 

umai, sub 
Bassedow
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modest pe căile practicei. In acesta, Renascerea s'aii ară- 
tat dâr fârte infidelă discipolă a Greciei.» (Dally). 

Atunci se vădu de asemenea, se studiă şi se explică 
sistematic, resultatele fericite ce se pot obţine, chsr nu- 

mai prin mers, călărit, vânat, serimă, notat, billard, canto, 

danţ, velociped, jocuri. în aer deschis, ete., cu alte cuvinte 

din o gymoastică de agrement, der care bine condusă dă 

resultate destul de bune, | 

Căci pentru tâte aceste trebuesce ca corpul să se misce, 
musculatura să se contracte, circulaţiunea, digestiunea şi 

respiraţiunea să se facă mai bine, nutriţiunea generală 

să profite în acest timp când şi sistemul nervos face o 
pausă de la ocnpaţianile seri6se, prin” aceste lucrări de 

distracţie, i 

Acestea întru cât privesce decadenţa physică a claselor : 

ce neglijă cu totul educaţiunea physisă. SE nu uităm în- 
să că şi munca escesivă, slăbesce şi perde organismele, 

Bouchardat, în o carte a sa «munca sa şi influenţa sa 
asupra stnătăţii», arată că munca escesivă sdrobesce or- 
ganismul, înbătrânesce şi omâră înainte de timp, degra- 

dâsă rasa, prin miseria physiologică ce întreţine acâstă 

stare de lucruri. Astfel în cât în societatea actuală, unii: 

perd puterea şi degradâsă rasa lor prin escesul de trân- 

dăvie corporală ; “şi alţii ajung la acelaşi trist resultat 

prin munca physică necumpătată, neglijând cu totul edu- 

cațiunea intelectuală, ceia ce este €răşi pernicios individu- 

lui şi cetăţenului unui stat modern. - 
" Răspândind printre ei prin instrucţiunea elementară 

noţiunele de hygienă, le vor scădea şansele de a fi bol- 

navi, ” . 

In acelaş timp vom combate escesul muncci; şi 6re nu: 
«Unul din mijlâcele de a repara corpul este a exercita. 

spiritul, Iu câte rânduri n'am audit noi uvrieri dicându- 

ne că nimic nu'i ficea mai uşor să uite ostenâla muncei 
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manuale ca cursurile de scră. la care asisluă, şi unde'şi 
aplicaii inteligenţa lor: Prin munca, intelectuală, gen de 
activitate încă cu totul nouă pentru uvrierul cu mâna, 

“organismul 'repară perderile datorite muncei physice din 
timpul qilei. : a 

«Astfel pământul se odihnesce, nu prin inerție, der 
prin succesiune artturei.> (Riant), 

«Inul arde câmpul ce'l pârtă, tot astfel ca şi ovesul şi 
macul ce 'produce somnul. Făle 'si se succedede, şi pi- 
imântul nu va mai suferi. (Virgil. Georg. liv, 1). 

Deea este o veritate recunoscută în physiologie, că un 
organ ce nu se ecsercită, se atrofiadă, de ce atunci st 
nu admitem acâsta şi pentru. facultăţile  nâstre intelec- 
tuale, adevărate organe morale ? 

Aşa dâr, «Idealul ce vis6gă hygiena ar fi, pe de-o parte 
apropiarea claselor muncitâre la plăcerile spiritului, în mă- 
sura posibilităţii şi utilului ; de altă parte, redesceptarea, 
Ja 6menii dedați muncei intelectuale, a gustului acestor 
eserciţii physice pe care cei vechi nu le deosibeaii de e- serciţiile gândirei. i 

<Lupta intre: crierii şi muschi nu. datâdă de eri, dâr 
ea este eselusivă astă-gi ca nici odată ; aparţine hygienei 
der de a opera între ele o reconeiliaţiune ' şi de a resta- bili acele frumâse armonii între sănătatea spiritului şi a corpului, armonii ce se pot "considera ca pentru moment rupte. Instrucţiunea populară de o parte, gymnastica şi jocurile corporale de cea altă parte, “vor "ajunge mai târgiii, trebue a o spera, la acest resultat atât de dorit.» (Fonssagrives). . - ,



„(Essais, liv. II, cap, XVII. De la pr6somption)... -... 
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Diintre modeini, acei ce ai luptat mai mult pentru 

reabilitarea eserciţiilor de gymnastică, pentru a face să 

se vadă mai bine acţiunea sa therapeutică şi mai ales a 

se îngriji mai bine educaţianea physică, sunt următorii: 

Mercurialis, medic italian, care la: 1337, reclamă în numele 

Hygienci şi thernpiei, eserciţiele gymnastice, . IE 

Montaigne, în Francia — 1533, 1592 —lIn scrierea, sa, «Incer- 

__cări» dice: Corpul are o mare: parte în fiinţa n6stră, el ţine un 

rang înalt; de acea structura şi composiţia sa trebuesc a fi tra- 

“tate cu o adevărată justă consideraţiune. Cei 'ce vor se desfacă 

cele două piese principale şi a le sequestra una altuia, greşese > 

„i ja . ii :* 

Jateland. Autorul Macrobioticei şi a unui studiu asupra edu- 

caţiunei copiilor. El cere.o bună desvoltare a organelor, maă ales 

a acelor de care depinde viaţa în un mod esenţial. Cere aseminea, 

educaţiunea, compleetă, şi de odată, atât intelectuală şi morală cât 

şi mai ales physică. Daci CI e a , 

'Thesa, sa principală este: «Nu trebue a forma spiritul, pe conta 

corpului.» 
; Da a pi E 

Locke. Philosop engles. La 1693 a scris asupra educaţiunei co- 

piilor. Insisti, mult asupra, necesităţii de a, respira aer curat şi 

de a se mişea cât' mai. mult copii în sinul natural al nature. 

EI ice: «Oamenii de . condiţie ar trebui se crâscă, copii. lor, 

cum îi crese şi ţăranii cei buni pe ai lor.>». 

Fuller, “publică în Anglia la 1704 un important uvraj asupra 

gymnasticei, carele la 1780, se afla, deja la-a şesea, ediţie. 

1.1. Rousseau. — 1712—78 — La, 1762 publică importanta, sa 

scriere «Emile», în care gice : <Trebue ca corpul se aibă vigâre 

pentru a asculta sufletul; un bun servitor trebue se fie robust.» 

Şi mai departe : «Este o erdre de plâns, de a.se crede, că eser- 

ciţiile corpului. strică operaţiunelor spiritului, ca şi când aceste 

două acţiuni, nu ar trebui si mergă înpreună, şi că una din ele 

nu trebue nici odată să domine pe cea alti.» . tă
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“TI. Bernard Bassedow, născut în Hamburg la' 1723, fu iniita- torul ideilor lui 1. I. Rousseau, 
. La 1776 fundă la Dessau, institutul orthopedic <Phylantropium», - Graţie lui cunoscinţele utile şi practice ale gymnasticei medicale se r&spândiră iute şi aşa de bine în Germania. 

"Campe, Wolcke şi Salzman, fară succesorii s&I. Ultimul fun- „dă la 1786, un: noă institut la Schepfenthal.' ! EL creă gy mnastica, metodică şi scrise mai multe uyrage. 

Friedrich Frâbel, născut la 1782 in Sviţera, succesorul lui Hufeland, al căruia nume a devenit celebru, şi care prin sisteniul să de educaţiune a copiilor aiă făcut şi va face mai mult bine "omenirei, ca toţi cesarii la un loc. ” EI creă la Neuhof şi în urmă la Iverdun, un instituţ pentru co- pii sărmani, unde li se dădea o instrucţiune physică, îngrijită. La 1859 în Germania se aflaă 52 scoli de asemenea natură — Kindergarten — In Anglia şi în Franţa câte 5. Numerâse în Svi- “țera, Holanda,. Algeria şi Statele unite, Astă-gi ele sunt nenumerate şi châr Bucuresciul numără 4, din „care una datorită nobilei iniţiativi a, Societăţii <Concordia Ro- mână». a. 

şi ale Germaniei, nu sunt fructele. puterei date de <Fater Jahn». 

, 'Tissot, La 1780 el aii scris un important tratat asupra gymnas- ticei din punctul de videre medico-chirurgical. .E] dice forte: spi- ritual : '<Mişcarea,. pote. ținea, locul de remediă, der tâte remedit- rile din lume nu pot finca loc de mizeares,
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Ling, în Suedia. La 1812 făcu un Institut naţional de gymnas- 
tică. Unul din reformatorii acestei ramure de cunoseinţe. Celebru 
mai ales în ce privesce 8ymnastica therapeutică 

Clias, de la Berna. EI ati cutreerat Sviţera, Englitera şi Belgia 

pentru a face o propagandă favorabilă. - 

Amoros (colonel), Lucră mai întâi în Spania până la 1814. La 

1816 veni în Francia. Pu fondatorul marelui Gymnas militar de 

la Paris, carele a durat până la 1837. Instalaţiunea costă mai mult 

de un milion. Suprafaţa terenului ocupat era 50000 metri patraţă. 

Schreber. "A căruia lucrare în . Germania a ajans în curând la 

„a 16-a ediţie. Basele studiului săi, sunt puse po date physiologice. 

El înlătură ori ce aparate, ' : 

EI dice: 

«Omul este o fiinţă dublă formată din unirea intimă, 
miracul6să, a unei naturi spirituale şi a unei naturi 

corporale.: EL este destinat a se mănţine în starea de ac- 

tivitate în două sensuri, d&că voesce a face un complect 

usii de forţele s6le spirituale şi de forţele sle corporale. 
Lenevia spiritului şi inacţiunea corpului în dadar aspiră 
la într6ga fericire a bunei stări spirituale și corporale. 
O viaţă dulce este absolut recompensa activităţii. Absența, 
acestei de pe urmă determină scăderea în organe, nere- 
gularitatea în funcțiuni, malatiile, şi în fine o mârte pre- 

-. matură,> (Sehreber. Gymuastique de chambre, mâdicale 
et hygienique, 1879. Paris). 

In urmă tâtă pleiada contimpuranilor, care pot dice că 
se începe cu Bouvier, d'Argy, Laisnc, Triat,' Barthelenu y 
Saint-Hilaire, Fulenburg,” Le Blond, Spencer, Demargay, 
Daliy, Zander, Pichery, Paz şi toți Hygieniscii modern). 

Printre aceştia, Becguerelle, Lacassagne, Proust, Riant, 
Fonssagrives, Michel Levy, ete. ete. Susţin prin argumen- 
taţiuni forte naturale şi seriâse necesitatea gymnasticei.
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Etă. ce qice D-li M. Levy : 

«Adaltul, care prin o educaţiune vici6să m'ai influen- 
ţat de loc în ză evoluţiunea, presintă artei modelul miş- cărilor, şi nu are nimic a cere gymnasticei. . Din nenorocire starea socială opune mii de piedici desvoltărei şi jocului regulat a organelor; viaţa sedentară devine prea curând condiţiunea copilăriei şi a primei juneţe, fie în sc6lă, fie în ateliere : printre profesiuni, unele condamnă sistemul muscular 'la inerție, altele "i impun o specialitate de exer- ciţiii ; cel mai mie număr numai ?] solicită prin o varie- tate suficientă de contracţiuni. De aci utilitatea şi nece- sitatea unei gymnastici nouă, destinată mai puţin a 'nr- miiri idealul forţei şi harmoniei mişcărilor, dâ a ajuta lipsei de eserciţiii a Gre căror părţi, a corecta efectele ac- iunei exagerate a altor părţi, a contra balanţa influenţa făcută, a, stagnaţiunei corpului sâi a, atitudinelor sâle chi- nuite în multe profesiuni». M. Lâvy. Tom. II, pag. 207. Trait6 V'Hygiâne publique et privâe, 1879. Paris. i



« pament,> 

<Graţie educaţiunei sâle, soldatul Ro- 
man ajungea să facă 20 mille în 5 ore 
cu 0-pondere de 60 livre; în campanie, 
cl purta, afară de armele sâle, hrana pe 
15 dile, bagajul şi instrumentele de cam- 

A. LEVY. T. II. pag. 252, 

<A desvolta corpul şi, când el este 
desvoitat, a pune în lucrare forţele ce 
există în el, este o lege care singură pâte 
minţine în o stare salutară de activi- 
tate transformaţiunea şi reînvierea ma- 
terici organice, condițiuni fundamentale 
a actului vital, şi a căror infracţiuni aii 

: atras şi atrag încă necontenit: mii de 
inGrmităţi asupra lumei.> ; ; ' 

SCHREBER, 

<Trebue a, supune educaţiunei, cultu- 
rei, tote funcţiunele voluntare pentru a 
atinge, prin efectul châr al culturei, to- 
talul organisaţiunei,> 

DALLI, 

Gymmastica militară 

“Gymnastica reconstituantă, şi întăritâre se impune mai 
întâi armatei, unde prin fericita sa, aplicare, departe de 
a cere de la recrut o forţă athleticăi face să capete regu- 
laritatea mişcărilor, înlesnirea esecutărilor lor, şi o toni- 
citate fârte necesară pentru viaţa ce ei trebuese a o du- 
ce şi pentru oiganismuri adesea ori dâcă nu deteriorate 
cu totul, dâr cel puţin răi desvoltate. 

Astfel în Anglia şi mai ales în Germania o rigurâsă. 
3
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gymnastică corporală, cu aparate, scrimă, călărit, etc, este 
impusă soldaţilor. Resultatul fu vădut în timpii nostri. 

* Regimul educaţiunei physice se urmâdă regulat şi adi 
„Francedii se desceptară mai în urmă, şi la 1816 se fi- 

cu la Paris un gymnas militar imens sub conducerea a 
unui personal în număr de 140, dirijaţi de Colonelul 
A moros. a | 

«Instalaţiunea costa mai mult de un milion, şi supra- 
facia era de 50000. metri patraţi.> (Laisn6). o 

Câte donă sute soldaţi dilnic treceaii de la diferite cor- 
puri pentru eserciţii. 

, "La 1837 însă din causa enormei sazeini ce Statul "şi 
inpunea.. pentru acest <Gymnas Normal», fu desfiinţat cu 

" desăvârşire. . 
- Astădi oymnastica se practică cu succes: în tâtă ar- mata francedă. i | Aa | 

: Paz, vorbind “de inferioritatea physică a reerutului 
franced, mai ales de la 1857, „dice: | 

«Mulțumită lui Dumnezeii, educaţiunea armatei nâstre regenerâdii aceste constituţiuni ofilite ; „Viaţa regulată, hrana sănătâsă, şi cu deosebire eserciţiile corpului ; mersul, scrima, gymnastica,. le îndrâptă,. le: întăresce, şi face acei magnifici mică soldaţi, îndesaţi -şi nervoși aşa de temuţi de lumea întregă.> | 
O sc6lă militară de Symuastică, fundată la Grenelle în 1829 şi transferată mai târgiii la reduta, de la Faisande- rie, aii fost instituită în Franţa în vedere. de a forma - monitoră capabili de a propaga în armată şi, după elibe-. rarea lor, în populațiunea “civilă, regulele şi metodele în- văţămentuluă eserciţiilor, corporale. ACE Da Reduta de la Faisanderie, în care este instalată scâla, este situată aprâpe de Joinville-le-Pont, nu departe ' de Marna, la extremitatea câmpului de manevre de la 'Vin- cennes, pe un platoii de 65 metri de altitudine, -
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După raportul presentat societăţii de medicină publică 
şi de hygienă profesională, de 'cătră Dally stă aprâpe mo- 
dul organisaţiunei .şi a însemnatelor resultate obţinute 1). 

Se6la cuprinde: 10 cadrele permanente ; 20 un personal 
mobil. Personalul fix care cuprinde comandamentul, ad- 
ministraţia, învăţământul şi serviciile generale sâi spe- 
ciale, se compune din 12 ofiţeri, de trei-deci de sub-ofi- 
ceri şi de o sută de soldaţi de linie. Partea mobilă a e- 

" fectivalui se decompune în: 1-0, 123 sergenţi, caporali 
s6i soldați, funcţionând ca monitori de gymnastică, sub 
profesori de scrimă, ajutori de arme. şi ordonanţe, 
înlocuiţi pe jumătate fie care 6 luni,:după ce fusese şase 
luni ca elevi şi 6 luni monitori, elevă, detaşaţi de la ma- 
rină şi. din armată, şi carele, după şâse luni de şedere în 
sc6lă, se: reintore la corpurile lor pentru 'a: dirige învăţă- 
mentul gymuasticei ; 30, în fine, 900 Gmeni,: detaşaţi din 
tâte regimentele armatei şi din corpurile marinei, pentru 
a fi reîntorşi la corpurile lor după şase luni de şedere 
la şedlă ea monitori de gymnastică sâi sub professori de 
arme, 

. 
„Sănătatea generală a personalului este superi6ră acelia 

a corpurilor dispensate în vecinătate; ea produce o mor- 
talitate mai mică cu un terţiii şi: o proporţiune de ma- 
latii inferidre pe jumătate, : A 

Niei una din malatiile care lovesc pe: militarii  gym- 
nastici nu provin din causa eserciţiilor la care că se de- 
daii ; din contra, toţi 6menii atinşi de 'bronchite. chroni- 
ce, anemie, dispepsie, văd ameliorânduse carând indispo- 
siținnea lor. - E 

Accidentele traumatice sunt aprâpe necunoscute şi pu- 
țin grave, . | 

  

1) Vedi Revue des Sciences mâdicales en France et îi. L'âtranger 
No. 28, 15 Oct. 1879.
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„. Seria exereiţiilor: coprinde;- mişcările de încovoiăre pre- liminare, fără instrumente, în urmă -cu puşea întrebuiu- ţată în modul halterelor, alergarea de fond sâi de viteţă, cu s6ă fără obstacole, în ţinuta &ymnasului si în ţinuta de campanie; exerciţiile cu aparate : bare fixe, bare pa- ralele, cal, porţica, frânghiele ; escaladarea murului redu- tei, cu puşea în bandulieră ; şi în fine băţul, bastonul, boxul. şi tirul în ţintă, 
Burg, carele ai căutat, prin ajutorul cântăririlor, a măsuratului şi a dinamometriei, a precida pe S0 elevi ai scolei, tâte schimbările aduse prin eserciţii în suma for- ţelor. lor musculare, în perderea lor, în volumul şi în ca- pacitatea pulmonară, ai, ajuns la conclusiunile urmiătâre: „Eserciţiile seâle naţionale de 'gymuastică militari de la Faisanderie ai de efecte sigure : 
a) De a face să crâscă toţi Gmenii în pondere, şi în acelaş timp de a scădea, volumul lor. Acâstă crescere ca- rele -este cu totul în profitul systemnlui muscular, pote a se rădica de la 3 kil., 28, termenul medii, la 6, $ şi 10 kilograme, | 

' * Orescerea, pare a se produce may mult în: întâia jumă- tate a cursului. Acest resultat e cu atât maj remarcabile că elevii sc6lei, cu tâte esereiţiile carele, în tâte dilele a- fară: de Duminică, durdă 6 c6suri iarna, şi S vâra, aii acelaşi regim alimentar ca şi în regimentele lor respec= tive (300 grame carne, 1000 grame pâine pe diuă, fără vin s6ă cafea), . | A 
b) De a, cresee forţele. musculare în o proporţiune  ca- rele pâte câte odată atinge 30 9%, medii, nu este mat mică de 17 %0, a tinde a le echilibra în ambele părţi ale corpului, Acestă crescere câte o dată se face în curând, câte o dată mai târqiăi ; la cel, mai. mare număr, pe la mijlocul cursului 

dâr carele,. în termen 
şi în acelaş timp de 

,
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este la apogeul săi. În momentul plecărei, numeroși elevi 

aii perdut de la 8 până la 22 kilograme. :. 

c) De a mări capacitatea pulmonară, până la punctul 

de a o mări cu a 6 parte, quantitatea aerului unui in- 

spirațiuni mijlocii, | 

Etă d&r, atâtea norocite şi bune resultate, carele ar 

trebui să deschidă mult vederile acelor puşi a conduce fie 

direcţiunea armatei, carele sistematic mănuită, ar reîn- 

târce pe soldat în focarul săi, mult mai forte şi abil; 

fie, acelor puşi a conduce generaţiunea nouă scolară unde 

muschii şi forţa perd cel puţin 30 % din ceia ce ar tre= 

bui să fie, şi unde din causa .câmpului respirator ce sca- 

de, tuberculosa pulmonară cresce, şi crierul surescitat se 
perde, 

Vom reveni în detaliii şi cu mai multă tărie, în ca- 

pitolul unde vom discuta, ac&stă chestiune relativă cu ceia 
ce facem noi. 

De curând 6răşi, condus'tot de importanţa şi necesita- 
tea gymnasticei, distinsul architect 'Tollei, carele în tim- 

pul exposiţiunei din 1878 de la Paris ai luat marea me- 

dalie pentru planurile şi reformele propuse de el în con- 
strucţiunele spitalelor, sc6lelor comunale, şi mai ales ale 

Casarmelor, propune înființarea în Francia — lucru. ce e- 

sistă de mult în Germania!! — de gymnase mari şi de 
sale de arme pe lângă fie care regiment !... 

Reformele propuse de Tollet, şi aplicate în câte-va cen- 

truri militare în Francia, aii dat resultate admirabile î în 

privinţa morbidităţii şi mortalităţii trupelor. A 

El cere pentru soldatul frances, aer şi lumină mai 

multă în casarma sa, carele după planurile sale, nu vor 
mai fi un colosal monument funebru. 

Băile corporale obligatorii.



  

Stas sari, acoperite 
. 
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«Trebue a depărta, 1dea că gymnastica, 
este .0 distracţie, <uă artă de agrement» 
s6ă cher un mijloc. plăcut de a întreţi- 
ne sănătatea sa. Acesta este o grea şi 
severă, disciplină ce trebue a impune ju- 
nimei ca o datorie şi pentru care tre- 
bue a avea aceaşi rigore, acel6şi cerințe 
ca şi pentru antrenementul cerebral ce se 
practică în liceiele n6stre. In acestă con- 

* diţiune numai se pote ascepta de la, 
gymnastică resultate seri6se şi adevărat 
practice, cu deosebire la o epocă .unde, 
cu tâte progresele civilisaţiei, este ata- 
bilit că sârta naţiunelor depinde mai 
mult ca nici o dată de lupte. Din alte 
puncte de videre, gymnastica este cel 
mai sigur preservativ, pentru tinereţă, 
contra desfrânărei precoce, a pasiunelor 

" afective, a ambiţiunelor nemărginite, a, 
, | alcoolismului a cărora victime umplu a- 

silele şi spitalele. In fine, întărind in- 
dividul, putem crede că bâlele 71 vora- 
tinge mai puţin serios, şi că cheltuelile 

. asistenţei hospitaliere vor fi reduse în 
"proporţia desvălirei sănătăţii publice.» 

o . PROUST, 

(iumimastica” scolastică. — Causele ce asi creato. — Gym- 
nasticu scolastică la băieţi. — Eserciţiile militare, — 
scursiunile. 

Asupra necesităţii de a introduce gymnastica în scâle, 
ră ce dice D-lă Dally : «S'aii dis cu dreptate, sunt; câţă- 
1a ani, căi bunele efecte ale gymnasticei erai judecate 

31 mult prin sentiment de cât prin sciinţă. Critica a- 
. sau. . ._. iv . . Ş " 

eta ar fi astă-di mal puţin adevărată ; graţie unor pa-
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cienţi observatori, printre carii trebue a cita pe D-nii 
Bureg şi Chassagne, noi scim cu o Gre-care precidiune 
că, fără a da unui copil ceia ce nu are în germenul stă, 
o talie naltă spre essemplu, gymnastica '$ va da tot ce 
el pâte legitim a avea : o desvelire integrală a naturei 
sâle, o circonferenţă thoracică respectabilă, o cireulațiune 
regulată, o deplină şi uş6ră respiraţiune, muschi energiei; 
prin acestea se pregătesce şi un soldat. Afară de acâsta 
trebue a observa, ca viciurile solitare se văd mai rar la copii dedați la exerciţiile corporale, şi mai toţi institu- 
torii ai notat —.D-nii Hillairet şi M. Laisn€ ai ropor= 
tat — că primii la &ymnastică eraii fârte adesea şi primii 
în clasă: 

- Exercitând corpurile lor îi vom face maţ svelţi şi maj tari, Funcţionând tâte organele mai regulat, circulaţiunea să împărţesce mai bine, sângele degurgiteză,  creerul înecat prin prea marea, sa stimulaţiune şi astfel se odihnesce dânsul şi se repară tot o dată cu reparaţiunea ce o dăm celor-l-alte organe. i A 
„Este natural că cu: asemenea sistem sc6la nu va mai fi un mormânt tocmai pentru acei ce promiteaii mai mult şi astfel statele ce se bucurii de acâstă inovaţiune îşi mănţin elementul lor numeric. şi obţin în acelaşi timp şi inteligenţe purtate de corpuri sănătâse capabile a trăi şi produce, iar nu a se stinge într'un mod prematur, Acest funest resultat vine din causă că în stare organisaţie astă-gi : <Copilul studiadă prea c studiadă prea mult jel studiadă re; el 

condițiuni haygienice ! » (Fonssagrives), 
Etă pentru ce unul din 

a n6stră de 

urend; el 
studiagă în rele 

cei mai mari scriitori şi pe- dagog, unul din cei mai maturi observatori, plin.de bun. simţ, dicea în cartea sa, Einile : 
<Voiţi voi a cultiva, inteligenţa vâstră, cultivați for- țele ce ea trebue a guverna. Exercitaţi continui corpul 
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vostru, faceţi! robust și sănătos, pentru a'1 face curhiute 
şi înţelept; să se agite, să alerge, să strige, să fie tot-: 
d'a-una în mişcare, să fie om prin vigâre, i în curând 
el va fi şi prin înțelepeiune,.>: (Roussean), Ei 

Acesta este cu atât mai adevărat, că din causa ' vieţei 

sedentare, a unei atitudini vici6se, a unei sforţări inte- 
lectuale şi la o'.vrâstă 'cu totul jună încă, a unei rele 
deprinderi de-a se uita, a merge sâi a se minţine, din 
lipsa de cultură :spre a suporta, greutăţile .vieţei, ale re- 
lelor ce resultă din multă 'eimulaţiune, resultă pentru so- 

cietate perderi şi resultate fără "nici o valâre, scăderea: 
poporului, un deficit în balancia naţională, şi 'ceia ce am 
dis şi mai sus, o greutate mai mult încă, asistenţei pu- 
blice, şi elemente - proereatâre ! putrede, 'ce infectă prin 
progenitura lor, şi generaţiunele viit6re. 

«Mişcarea est6 afirmaţiunei vieţei ; ea ' este' de astra: 
nea condiţiunea, întreţinerei: sâle, Mişearei în 'cât-va au- 
tomatică a, copilului născând şi ţipătul săi, simplu pre- 

text de a se mişca şi de a pune în.un mod activ în joc 
funcțiunea pulmunară sunt expresiunea acestei necesi- . 
tă, i 

-.. Esereiţiul muscular” este indispensabil "copilului ca 

şi adultului, .şi încă pâte mai mult ca. lui. EL găsesce un 

mijloc de a activa travaliul de -reînoire organică..... 

+. + Eserciţiul. rădică calorificaţiunea organică, . pe când 

imohilitatea, o scade din contra.» (Fonssagrives). , 

S& ne mişcăm, căci: Spencer, unul din cei mai mari 

seriitori şi pedagogi ai Anglici tă cât de serios se ex- 
primă în acestă importantă chestiune : 

«Să se considere deci cât de mare trebue a, f răul fă- 

„cut copiilor şi tinerilor prin un eserciţiii esagerat al fa- 
cultăţilor inteligenţei. O 'tulburare constituţională, mai 
mult sâii mai puţin mare, va succoda neevitabil la ori 

ce eserciţiii cerebral carele va trece măsura voită de na- :
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„tură; şi când acâsta nu va merge positiv până a produce 
malatia, acâsta va causa „de sicur o târdie degenerescenţă 

physică, 

Cum s'ar putea face î în un mod fericit desvoltarea cor- 

pului, cu un apetit lâncegind, o digestiune inperfectă, o 
circulaţiune 'slabă ? Indeplinirea perfectă a  funcţiunilor 

organice, depinde de un 'aflux suficient de sânge avut. 
Fără o quantitate dată de sânge generos, nici o glandă 

nu pâte secreta cum trebue, nică un viscer a îndeplini “oficiul 
pentru carele el este destinat, Din causa lipsei de sânge; nică 
un nerv, nică un muschii, nici o membrană, nică un ţe- 

sut nu pâte fi reparat. Din causa nnei composiţiuni amor. 
male a sângelui, crescerea nu va fi nici. regulată» nici 
suficientă. S& se judece deci. de consequenţe, când un sto- 
mahii slăbit, un cord bătând cu amevoie, nu pot procuri 
şi trimite de cât un sânge sărac, puţin abundent şi cir 
culând cu lâncedire, membrelor ce trebue a cresce: - 

. Deci, dâcă în tinereţă perderea forţei. aplicată la m i 

ca mintală, întrece intenţiunile naturei, 'sumă ore 
rămasse pentru a fi aplicată la alte necessităţi» cade pil 
desuptul acelei ce ar trebui a fi, şi se aduce invita” 
r&uri de o speţă sâii de alta. S5 esaminim pe $ 
rele sunt acele r&uri, de 

Dâcă prea multa; activitate a cerebrală 1 nu întrece cât 
cât moderat gradul de activitate normal, nn Y2 î &- 
o reacțiune moderată, în desvoltarea corpului; 
mâind numai: puţin dedesubtul” celei ce ar fi 105 u- 
acesta ; sâii mai bine încă, qualitatea, ţesăturilot e tre” 
ţin alterată. Unul sâă ma multe din aceste €i€ emeu” 
buesc necesarmente a se produce. Quantitate? su țimpul 
tară de sânge ce se aruncă asupra crierului în rațiune 
muncei mintale şi în. perioda subsequentă de * = circu” 
a țesutului cerebral, este sânge carele, altfel, 2 g pentr“ 
lat în membre şi în viscere, El este e perdat ce 

curt, ca- 

i 
| 

| 
| 
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crescere, perdut pentru întreţinerea ţesuturilor: corpului. 
Acâstă reacțiune physică fiind certă, chestiunea este de a 

sci dâea avantagiul care resultă din caltura forțată a 

spiritului, întrece desavantagiul, dâcă, defectul taliei sâii 

absenţa acestei perfecţinni a formelor ce daii forța şi so- 

liditatea corpului, este compensată prin escesul cunos- 

cinţelor câscigate, 
Când escesul muncei mintale este mai mare, iuconve- 

nientele ce resultă sunt: mult mai grave: ele. lovesc nu 

numai perfecta crescere,a corpului, der și buna struc- 

tură a crierului el însuşi,. | " 

Videm dâr în un mod pipăit câtă dreptate ati avat Zo- 
la, când ali strigat : că cu uu astfel: de regrim mergem 
direct. la mormânt, . 

«Scopul familielor este alt-ceva : nu . este chestiunea de - 

a se ridica pe base solide şi durabile edificiul sănătății, - 

dâr mai mult de a ajunge iute în acel «Steeple-chase> de 

posiţiuni şi de cariere, unde. se griămădesc generaţiile cu 
o febrilă activitate. Hygiena este sacrificată . ambiţiunei, 

şi Dumnezeii scie ce Gmeni. promit societăţii aceşti copii 

debili, palidi, nervoși, usaţi înainte de luptă, cărora li 

s'a impus a face totul, afară de ceia ce trebuiaii a face 
pentru a deveni sănătoşi şi viguroşi! O reformii este ar- 

genti, “Ea; începe deja a se nasce : la oridont, şi puţini 

ani vor trece de sigur mai înainte ca o parte mai equi- 
tabilă, să fie făcută între necesităţile instrucției şi aceia 
a desvoltărei corporale, între munca muschilor și aceia a 
spiritului, tot atât pentru copii destinaţi profesiunilor. li- 
berale ca, şi pentru acei ce sunt destinaţă protesiunilor 
“manuale,> (Fonssagrives). . RI A 

O reacțiune favorabilă a inceput de 25 ani, şi mai a- 
les de la 1870 în Franţa, pentru a cănta să, se introducă 
în colegii şi instrucţiunea obligatorie „a gymnasticej. 
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Frateedil cu tite aforţările ludabile ce a făcut în ul 

tinut anl, ant fu urma Germanilor și sub punctul de 

videre al patunantierl scolare, care ati păstrat şi chir nus 

tite ale pyimnasa pentru celegiete lor, 
Volonelul Amores vruit din Spania la 1816, “Friat cae 

tele câte ant În urină construia la Paris un adevrat 
sea mataa tmelel, mat fn urmă Wire, Laimni cu deosebire, 
Vaz cazete dirije antă=t unul din erle maY practice, mai 
vane ţi inpoztante pomnae din Paris Soleirol, ete, ete, 
„outeibaiteă urale pein acrierile, persistența si iubirea ce 
piese, zi prin elevii si Cmmenif ce formarii n face ca pevaie 
mastiza 2% facă un pas mare În Peanti, tera chibriturilor 
de preia, 203 esuiuaminte putinieeă 

la 515 Mhuineul Înnteucţ. Publice insăreină o cutie 
iune de a > pimetta un projee! pentru licefe și FEN ine 

[a Is 3 Moritantica se secară obligatorie În pevme 

    

se fa îmntituită la 1555 pentru senlele 
a inalta ate la era pi ar preetul si, 

tel stim ISZI, seuvezuul republican ine 
a umtea ate av im poztaută chestiune, 

si armtăudule că 
„te“ ' “atiitor intelectuale 

  

Latest, fu insre    ea pitenozine comunală ci adur 
. 

a. 

Sea ca eta Țrte fe, Poza a ajuta  demvaltae 
e: Nane i , , 

ctitee ata însteuize 
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sică a Se6lelor comunale 120 profesori esercitaţi şi 17060 
clevi,. ce urmaii gymnastica corporală. A 

La 1 Ianuarie 1879,: după 'Laisn6, numărul copiilor 
se6lelor laice supuşi la eserciţiile gymmastice, precum şi 
la principalele exerciţii militare, este la Paris de 24,603. 
In sc6lele laice de fete, este de 8,789. In se6lele congre- 

ganiste a băieţilor, acest număr e de 8,312; în o scâlă 
congreganistă de. fete, 42. 

Astfel că pentru moment Parisul posedă 204 profesori 
bărbaţi şi 80 profesori femei. pentru gymnastică, cu o 
populaţiune de ambe sexe din scâlele comunale de 43,854. 

Tote scâlele comunale. de pe lângă Paris ai o, organi- 

saţiune gymuastică : complectă, - - 
Din 82 licee 78 aii gymnasele lor! 
Din 254, colege 75 sunt îndestrate în acelaş mod, 
În fine în Francia acum sunt .100 societăţi libere 

de gymnastică cu .un personal special de. 4000 gym- 
nastică !... i . 

Pe când iniţiativa privată căuta a introduce gymnas- 

tica în moravurile poporului Franced, chestiunea se pre- 

sintă în un mod oficial în facia Senatului châr. anul a- 

cesta. Projectul fu presentat de, D-lii Senator de Vosgi, 

Georges, şi ' susţinut cu multă vervă. şi sciinţă de distin- 

sul seriitor Barthâlemy de Saint Hilaire, raportorul şi 
de Dr. Testelin, carele combătu tâte 'aserţiunile aventu- 

rose, şi artta rolul săi social. Legea aprobată impune 

symuastica obligatorii în tâte sedlele publice. .. 
Sunt încă unele scâle, cum e aceea de la _Monge în 

care sistemul ordinar este schimbat; cu.totul şi: se obţine 
resultate splendide. | 

Scolari; numai luerâdă ncîntrerapt dilnie 8 până la, 

10 ore!... Ei afară de timpul de recreaţie en mult mai 

mare, ali dilnie o oră de gymnastică şi 'eserciţii militare. 

Deca observăm dâr împătrirea numerului numai de la .
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1873 până aqi, este de sperat că Parisul, şi Franţa, vor 
ajunge în curând ca o dată cu alphabetul să încâpă şi 

mişcările de corp; o dată cu educaţiunea intelectuală să 

încâpă şi 'educaţiunea physică. | 
-D-lăi Ducret ai înfiinţat şi un jurnal : Le Gynanaste, 
pentru a propaga cât mai bine necesitatea, gymnasticei. 

Franţa ati domnit secole prin forţa muschilor, aii dom- 
nit secole prin forţa inteligenţei şi a geniului în parte, 
ce va fi, şi cât e de frumos viitorul ei, când va domina 
cu ambele aceste puteri ale fiinţei umane, bine: combinate 
şi educate?!,..! 

Şi... 'cât suntem de departe?!... 
«0 mumă tremură la ideia de a videa pe fiul săi dân- 

duse la eserciţii aşa de primejdiâse, ea esită a'] înere- 
dinţa în mâinele unui profesor de. gymnastică, de tâmă 
ca acesta să nu'i aducă acest fii iubit, întins pe un ban- 
card, cu craniul fracturat sâii cel puţin un membru sclin- 
tit. Asiguraţivă, mume prea, temătâre, &ymnuastica nu es- 
te de loc ceia ce vă închipuiţi; ea nu voesce a face de 
loc din copilul vostru nici un acrobat nici un hercule ; 
ea voesce st facă un om.» (Le Blond). | 

Este o mare tendinţă în genere de a confunda gymnas- 
tica hygienică, cu &ymnastica de plăcere, de câscigii: a- 
crobatică, a - 

In general Gmenii fără cunoscinţele necesare judecă 
beneficiile gymnasticei, nu după corectitudinea, minţinerei 
corpului, a-egalei şi perfecte desvoltări, a forţei, preci- 
diunii; dâr; după cum cineva se aruncă bine pe traped, 
scară, prăjină, salturi, ete, 

Cher, pentru aceste persâne, când ele sunt puse în po- 
siţiune de a videa copii sâi adulţi esercitânduse în limi- 
tea suficientă adesea şi salutară, a mişcărilor corporale, 
că cuprinşi de mirare: strigi :. dâr acâsta e gymnastică! 

Pentru acâsta 6tă ce qice Ministrul Instrucţiunei din  
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Franţa, prin circulara sa de la 8 Martie 1869. «Că gym- 
uastica în sc6le are de scop, de a mări în un mod nor- 
mal şi progresiv forţele corpului, şi de a restabili la ne- 
cesitate equilibrul şi armonia. Acâsta e un" eserciţiii pe 
cere medicul "1 surveghâgă şi control€dă, şi nu un „mijloc 
de a produce minuni de agilitate şi caraj.> 

Ca în tâte şi aice lumea, jndecii după aparenţă, şi cât 
de puţini sunt acei carele să fie puşi în 1 posiţiune a ju- 
deca altfel. 

_Câţă nu privesc încă, de cât cu un surâs malicios, când 
li se spune că sunt malatii fârte seriâse că nu cedej de 
cât apei sâii mişcărei bine conduse. 

Un pas mai înainte de gymnastica corporală avem gym- 
nastica de cameră, adesea suficienti mai ales pentru fete. 

Schreber, în importanta sa carte asupra: gymnasticei 
de cameră, medicală şi hygienică, — trad. Delondre ; ;Pa- 

ris 1677 — ati prescris cu o seriositate sciinţifică eser- 

ciţiile şi modul cum trebuese de a se face. 

Acâsti carte de cea mai mare importanţi ar trebui să 
se afle în mâna tuturor şi mai ales a părinţilor, pentru 

a face ca copii să beneficiede de aceste importante pre 
cepte, 

"Der pe cât de simple, practice şi utile sunt mişcările 
reservate -ale gymnasticci corporale sâii cu mici aparate 

cu totul inofensive, cu atât însă acâstă instrucţiune e di- 

ficilă, . | 
Trebue Gmeni bine instruiți pentru a seci să dirige şi 

st se scie a face cât se pâte mai utile aceste eserciţii. 
Pentru acâsta se agită mult la Paris chestiunea de a 

se face o scâlă normală de gymnastică generală, Acestă, 
lacună se simte cu atât raai malt, cu cât fie-care profe- 

sor astă-Qi urmâdă în sc6la sa o sistemă eşită nu după 

o regulă precisă şi sciinţifică, dâr adesea după inspira- 
„tăunea fie-căruia.
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Mai toţi :profesorii “ne spune Laisn6, sunt băieţi eşiţi 

din Seâlele militare, care cunosc eserciţii ce diferă de ne- 

cesitatea gymnasticei scolare, care trebue să variede şi ea 
după etatea copiilor. Ia e 

Invăţământul gymnasticei scolare, dice distinsul. Paz, 

aii fost până în qiua de aqi răi înţeles în Franţa, din 

causa lipsei profesorilor speciali, de aparate. moderne şi 
din lipsa unei metode uniforme. 

Căci, «gymnastica nu este de loc un ce banal, indife- 

rent, pe .care primul sergent pâte a o aplica cu eficaci- 

tate. Trebue un personal serios instruit şi trebue ca exem- 

plul să plece de sus, cu alte cuvinte ca elevii Se6lei nor- 
male -superidre st fie obligaţi a se pune în curent cu acâstă 
parte a pedagogiei. Fondână o Sedlă normală, de gym- 
nastică unde ar fi expuse anatomia şi physiologia mişcă- 
rilor, istoria gymnasticei şi utilitatea sa socială, în ace- 
laş timp ca practică şi teoria eserciţiilor, — şi nu s'ar face în 
definitiv de cât a urma mişcarea produsă în Europa, un- 
„de Suedia, Prussia, Italia, Svitera, Belgiea, şi mai multe 
state ale Garmaniei posedă instalaţiunea pe care noi o 
cerem. Cheltuiala nu ar fi grea; două-deci sâii trei-deci 
mii franci pe an pâte, — resultatele ar fi considerabile ; 
un conservator al sănătăţii humane valorâdă de sigur ce- 
va mul mult, din punctul de videre utilitar, de cât acel 
unde «declamaţiunea» ţine un aşa de mare loc şi care 
costa anual pe stat o jumătate de milion.» (Dally). . 
„Aceste observaţiuni seridse, şi ideea fundărei-unui gym- 

nas normal de gymnastică generală, ar trebui să le avem 
în „videre cu atenţiune. | 
- Societatea, nâstră de arme, tir şi gymnastică, ar putea 
deschide o secţiune de asemenea natură unde staţul st 
contribue şi el cu ceva, E 

Sunt mulţi carii voind a fi cu totul. în natură; cred 
insuficientă gymnastica, de îndată ce copii ar fi 1&saţă re-  
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gulat câteva ore pe diuă liberi a “alerga: şi 'a se juca! 

Sunt însă în erdre. In erâre, din causă că la gradul de 

imobilitate şi: sl&biciune ce este condâmnat copilul prin 

sc6lă acum, este. insuficient jocul şi alergarea. Cu : atât 

mai mult că generaţia actuală, nu e slăbită numai prin 

munca ce face, dâr şi prin germenul de slăbiciune ce 

pârtă de la părinţi carele ai “fost supuşi la, acelâşi cause 

debilitante. 

-De aceia mă mir mult de  Spazoor când dice despre 

oymnastică : «Că dânsa valorsqă mai mult ca nimic, o 

admitem; dâr ca, să fie un eivaleai al: jocului noi o 

negiim formal. > 

Mai întâi nimeni nu cere înlocuirea, distracţiilor şi 

plăcerilor jocurilor: lor prin gymnastică. Din contra reu- 

şind a acorda în'educaţiunea: copiilor an moment  pen- 

tru gymnastică, pedagogia, vede mai bine necesitatea; de 

a respecta orele de distracţie, re ce adesea, mai. ales la; 

fete, unde se confandă 'cu cusutul, se perdeaii cu totul. 

“In un raport ce Paz la 1870 ati făcut Ministrului de 

Instrucţiune publică 'el a pus următ6rele e puncte, ce s'ail 

şi admis în urmă: 

Că orele 'consacrate aymmasticcă, nu trebue. a fi luate. 

asupra, recreaţiunei ; i 

Că copilul are dreptul:la recreaţiunea sa pentru a se 

distrage, şi egal drept la gymnastică, pentru a câsciga 

forţele şi a se pregăti pentru acea virilitate ce : visibil 

lipsesce mai întregei nâstre generaţiuni. - -- E 

Spencer. mai gice : Afară că gymnastica este inferiGră 

joenlui liber ca guantitate de eserciţiii muscular, ea'i este 

încă mai inferi6ră sub aportul qualităţii acestui eser- 

ciţiii.> p , 

Găsese căi este cu totul în erdre, Căci ca . quantitate 

putem bine videa quantitatea de travaliii muscular prin 

mișcările şi durata şedinţei, lucru ce nu putem precida 

,



  

  

| 50 
UNUI ONU 

în timpul jocului, când adesea copii sâii tinerii, trecă 
peste' limita. cerută şi adesea. acâsta le face fârte mult răi. 
"Ca qualitate, este în erdre cu. mult mai mare. Acâsta 
am observat châr asupra mea şi colegilor mei când am 
părăsit liceul. Jocurile nâstre consistaii maj tâte în fagi, 
Picerile erai puse mai. tot-d'a-una la aspre încercări, pe 
când mânele fârte puţin aveai de lucra. De aci resultă 
că toţi aveaii membrele abdominale forţi, cu o muscula- 
tură admirabilă, -pe când membrele thoracice slabe, cu.o 
musculatură păcătâsă, Acesta, influenţedă mult şi. asupra 
amplitudinei. toraesluj, a Pa 

Prin gymnastică însă vom face ca tâte seriile de muschi 
să fie. prin .0 „armoni6să combinare pusse în mişcare, 

* In acâstă „privinţă 6tă cât -de. judicios se exprimă 
Schreber : «Acel ce aplică forţele sâle musculare numai 
la mers pâte fi comparat: unui cultivator carele poselă cinci ogâre, din care, nu, cultivă de cât unul singur, li- sând  cele-l'alte patru tol6că, abandonândule acţiunei dis- trugătâre a ierburilor rele. La dânsul punerea în joc a muschilor braţului, thoracelui, abdomenului şi dossului, care presintă o importanţă atât de mare pentru princi- palele fancţiuni organice, fac tocmai lipsă.»  (ILinâsoth&- 
rapie, 1847, Paris). E II 

D-lă. Spencer, mai adaogă : <Pe, urmă, nu numai su- „ma eserciţiilor luate este inegal destribuită,. dâr acest e- serciţiă, nefiind însoţit de plăcere, este mai. puţin salu- tar; châr când nu plictisesce de loc copii,.. cu titlul de lecţie, aceste. mişcări monotone devin obositâre din causa lipsei de stimulent al distracţie.» 
La acâsta voi răspunde ca Laisng: C este de loc un joc. Ea procur 

puri ce o practică o plăcere 
de a fi vădut. o singură. dat 

a :: 
ă gymnastica nu 

ă, este adevărat, junelor cor= 
forte vie; şi este suficient 

ă, pe o di frumâsă, - Copil e- 
D 
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sercitâuduse. în'.un -gymnas, pentru a cunâsce plăcerea ce 

ei găsesc şi ardârea pasionată ce pun mai toţi. 

Der châr dâcă am admite că jocul la. copii : desroltă 
perfect organismul, totuşi gymnastica, este indicată, Căci 

prin gymnastică se ordonedă mai bine: mişcările, se dis- 

ciplinâqă, se fac mai naturale şi graţidse ; pe când, ade- 

sca jocul ajunge la ceva contrar. | | 
Şi în urmă, <gymnasticei aparţine de a rovoca, în 

constituţiunea sa corporală, tâtă desvoltarea de care ar 

fi capabil, după cum instrucţiunea literară trebue a asi- 

gura inteligenţei acestui copil tâte progresele de care fa- 
cultăţile' sâle intelectuale sunt capabile.» (Laisn6). 

Precidiunea, adaptaţiunea/ rapidă,. perfectă a mişcărilor, 
utilidarea muncei, a forţei necesare, fără ca muschiul să 

se contracte. maă mult sâii' mai puţin, armonia mişcărilor, 

viteţa cu care muschiul urmâqă dorinţei interne, sunt a- 

tâtea qualităţi, ce numai. prin mişcările precise, regulate 

şi sistematice ale gymuasticei pâte cineva a le ajunge. 

Astfel în cât :. eSpiritul, ochiul şi muschiul nu fac” de 
cât una la omul îndemăEnatic; ei constitue un instrăment 

complex, dâr bine legat şi esercitat.» (Fonssagrives). 

Tot ce se pâte cere gymnasticei hygienice astă-di, lucru 

susținut cu atâta -pătrundere de D-lii Spencer este că a- 

ceste mișcări să fie sub o formă plăcută ca astfel partea 
mecanică 'dâr utilă, să dispară sub o formă plăcută. 

Acest lucra a început deja a se pune în practică şi 

mai ales la copii mică, unde eserciţiile de gymnastică, ce 

sunt mascate prin jocuri plăcute, se fac însoţite de cântice.: 

Astfel se6lele datorite lui Frâbel sunt cele mai „bune 

pentru a da o bună educaţiune copiilor. mică. 

Acestă schimbare în direcţiunea învăţământului va. face 

mai mult .bine.omenirei cu tâte discuţiunile insipide 'ale 

teoreticilor. noştri pedagogi şi 6meni de sciinţă,. | 

În cât privesce gymuastica, tă în ce mod trebue a
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se. face ea, dupe D-na Pape Carpentier, atât de regretata înspectâre generală a salelor de Asil din Paris. 
<Â'şi închipui: că lucrâdă pământul, 'că fac pâine, bu- cate, menajul, că culeg flori, că j6că mici drame, acâsta încântă toţi copii, şi variatele lor: mişcâri stimulate prin sborul fie-cărei. idei, iai de sine însăşi francheţa şi am- plitudinea: indispensabilă pentru a produce asupra apara- tului muscular întreg bunele: resultate ce trebue a avea în videre. ” De | 

"-Tâte aceste Jocuri se facă însoţite de cântice adaptate etăţei şi desvoltărei organului lor phonetie şi utile, “Relativ la sedlele Frobel în care educaţiunea phisică in un loc atât de important, şi în comparaţiune cu 'syste- niul vechiă, 6tă 'ce maj găsim în' scrierea D-lui Raous., (Notice sur les Jardins  d'enfants, o Apergu: de la r6- forme pedagogique ds Frăbel &. de „ses avantages phy- siques, “intellectuels eţ moraux.: Lansaune, 1379). «Sănătatea, este cea de pe urmă preocupaţiune a peda- gogiei actuale. Sale strîmpte, jâse, humide, situate în lo- cură desalubre, lipsite de. s6re, saturate de emanaţiuni miasmatice care lovese odoratul, ardătâre ori . îngheţate, închise hermetie' sâă străbătute de curenturi de aer, pu- „pitre oridontale; scaune prea rădicate sii prea jose; vest- minte strănse pe gambe, la talie şi: la gât; posiţiuni pri- mejdise si supărăt6re pentru pulmoni, stomuch, aparat digestiv şi circulatorii, col&na vertebrală sâii crier ; imo- bilitatea ' peste măsură prelungită, culori strălucitâre, re- flecte orbitâre,! lumina supărând ochii, prin quantitatea sa, qualitatea şi direcţia să ; 6tă condiţiunile . hygienice în mijlocul cărora se: cresce copilăria în un: mare număr 
de asyle, scoli, colegii, şi forte adesea sub coperişul châr : al familiei. Astfel statistica ne învaţă că, de la 0—10 avi, mortalitatea este de: 39 pentra Savoia şi Belgia, de 42 în Anglia, de 43 în Holanda, de 48 în Prussia şi de 50  
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în Bavaria, s6ă.în termen medii de 44 la 100, adecă că 
mor apr6pe jumătate din copii în. cei întâi dece ani.» 

“Şi ar fi un spectacol cu totul altfel încă,: dâcă statis- 

ticele ar vorbi: de debilităţă încurabile, de afecţiuni cro- 

nice, de germenii malatiilor ucigătâre şi a bătrâneţelor 

anticipate produse prin aceste continue violaţiuni a pres- 

cripţiunelor celor mai elementare ale hygienei generale. 

In grădina Fr6bel,. din contra, totul concură.. a apăra, 

'a mănţine şi a fortifica sănătatea. Şederea în un aer pur, 

continuă vivificat prin exhalaţiuni vegetale, şi mănţinut 

Ja o temperatură cuviinci6să în sale şi afară; ocupaţiuni 

atrăgătsre, variate şi alternând astfel ca: st nu ostenâscă 

nici corpul, nică spiritul ; eserciţii de gymuastică, jocuri, 

“primblări, sensaţiuni şi sentimente plăcute; în fine sur- 

vegherea continuă a institutricelor, tă de sigur atâtea 

. 

“circumstanţe favorabile desvoltărei sănătăţii, prophilacticei 

şi cher vindecărei multor malatii. Aceste. resultate sunt 

prea evidente pentru a. fi necesar de.a mai insista, 

Un avantagiii enorm probat până „la evidenţă astă-di, 

este fericita influenţă, ce are gymnastica. asupsa desvol- 

tărei thoracelui şi a pulmonilor, | 

Am vedut că Dr Burg a demonstrat cu obseryaţiunile 
culese la Gymnasul militar de la reduta. «la Faisanderie», 

că thoracele se desvoltă, capacitatea pulmonară se măresce 

până a priimi în termen medii o a'şâsea parte de aer 
mai mult. : 

At vădut châr că acei ce aveai brouchite - chronice 
eraii în termenul şederei. lor în scâlă dâcă nu vindecaţi 
dâr curând.uşuraţă. ..
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Şi să nu uităm că vorbind de pulmonă şi de respiraţie vorbim de.cel mai important organ, de cea mai impor- tantă fancţiune. DR 
 Dâcă € un imens pericol pentru organism malatia sto- mahului prin care 'trebus a ne alimenta de două ori pe diuă, cât de mare trebue să fie pericolul malatiei pulmo- nilor, care trebue să consume de 18—20 .pe minută câte o porţiune de Oxygen, şi. să dea afară producte ce nu mai servesc corpului şi carele rămasse în sânge ue ar înăduşi ? '., a i Dr Lallemand, a observat 'în lunga şi savanta sa practică -că persânele: ce usâdă de şi mult dâr.eu regală de voce, dai un contingent mie de! bâle de pept. :EL.aă observat acest lucri maj ales la cântători şi cân- tătâre! .. IT e 
Basat pe aceste observaţiuni el. ai întărit multe pep- turi puindui să citâscă cu voce tare, : --.. .. Lacassâgne, dice : «Noi am voi ca în scâle, să se sur- veghede elevii şi să se îuveţe a Tespira, cum li se arată. a merge,» 

| 
Gymnastica voce dâr este utilă şi mai ales în tiue- reţă când esereitâna şi membrele thoracice şi sforţările necesare pentru acâsta pâte uşor a se desvolta şi ajuta astfel ca pulinonul să fie mai bine! format, . Fonssagrives Susţine cu multă tărie în cartea sa: L'6- dueation physique des jeunes files, că: «La un pept în- gust conrespund pulmoni turtiţă, în carii sângele şi ae- ral circulă cu greutate, carii sun predispuşi la phtysie şi carii, pe 'de altă. parte, nu ar putea, în malatiile acute pulmonare, se presintă resursele ce suntem în. drept a ascepta de la pulmoni mai bine desvoltaţi. Dâcă. practi- cele gymnasticei ar ş mai generale şi aplicate cu. mai multă. perseveranţă, Sar videa un număr mai mic de a- cele pepturi de copii care sunt îngustate, diforme, a, că-  
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ror coste se clatină una asupra celei Valte, şi a căror 

pele subţiată, 'percursă: de nenumerate vinişâre albastre, 

este de abea ridicată -prin reliquelele muschilor sl5biţă, în 

cât-va atrophiaţi. A “face un s&nătos. pept acestor fete, 

ce alt scop de propus perseverenţei: materne! - 

Ea pâte al atinge adesea, şi, acolo unde o slăbiciune 

radicală i se opune; ea pâte cel puţin a atenua râul în 

un grad destul de mare. Gymnastica practicată de tim- 

puriii şi până la adolescenţa înplinită, este mijlocul cel 

mai bun de a limita ravajele phtysiei în familii. Câte 

ore perdute sâii rii întrebuințate în' timpul .dilei ar: pu- 

tea da satisfacţiune acestei necesităţi ! de prima ordine ! 

Fără gymnastică, nu sciii cum aş spune-o în deajuns, nu 

e educaţiune physică la fete, nu sunt forme regulate, nu 

sunt proporţiuni fericite, nu este aptitudine la o 'matu- 
ritate eficace, nu va fi o descendență robustă.» 

Acelaş lueru este şi: pentru băieţi. 

«Să studiem, ceia ce se pitrece dilnie sub ochii nostri. 

SE luăm copilul spre esemplu. Noi vom videa că el în- 

suşi ne conduce şi ne iniţiagi la necesităţile s6le, ori 

cine a vădut eşind din clasă un număr de copii, aii tre- 
buit să fie lovit de un fapt general : necesitatea de a 

sări şi de a ţipa. Copilul alergă fără scire, el ascultă u- 

nei duble necesităţi: 10 Acelia de a esercita muschii să; 

20 Acelia de a face să pătrundă o mai mare quantitate 
de aer în peptul' săi şi de a pune în mişcare tot aparatul 

săii respiratoriii. Pentru ce st nu punem în jocii şi în un 

mod util acestă necesitate de cheltuială musculară şi ner- 
v6să ?. Pentrn ce să nu armonisăm aceste mişcări și a- 
ceste ţipete, nu numai din punctul de videre al abilită- 
ţii şi al instrucţiunei” copilului. Ar trebui întrun cuvânt 

a asocia învăţământul gymnasticei cu acel al cântecului.» 
(Demarquay, loc. cit.). 

<Partarea şi maniarea, unei pusci place colegianilor,
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„cărora. le. di un aer de importanţă "virilă care este cu “totul. în gustul Jor; acest. eserciţiii pune în joc de o ma- nieră ' harmonică muschii trunchiului şi ai oâtului în a: celaş timp. ca şi acei ai membrilor ; ranița duce umerii înapoi, lărgesce pieptul în diametral săă transversal şi dă taliei o. curbură favorabilă eleganţei sale, Eserciţiul puscei. desvoltă adresa; el maj obicinuesce cu maniarea armei, pe care iubirea vânatului o pune curând în mâna adolescenților.» (Gallard, La 8Ymnastique. et les exercices corporels dans les Lye6es). , - - Importanţa eserciţiilor militare începând châr din seâ- lele primare, cu. care se şi termină instrucţiunea multora, este de: cea mai mare importanţă, pi „Nu numai că prin aceste mişcări, — scâla soldatului şi mânuirea puscei — se îndeplinesc în mare parte cerinţele Symnasticei corporale, der încă se, armonigedă şi se pre- gătesc pe nesimţite aceşti copii, la: serviciul militar obli- gator, ce astă-gi se impune.: tuturor indivigilor capabili -aă unei; naţiuni, Pt p e _Pe lângă . acestea, ordinea, “direoţiunea, - demnitatea de sine, se capătă de micy de aceşti copii; cărora creîndulise 0 posiţiune astfel, sunt ţinuţi a avea mănţinerea lor co- „reotă, exteriorul curat şi “plăcut, mişcările , majestâse şi peptul. ţinut în posiţiune a se. desvolta .bine,. | Atunci serviciul permanent în armată va fi mult mic- şorat, şi astfel răul ce creadă casarma va f neînsemnat. Sai acudat mult bruscheţa şi adesea ori escesul -ne permis .de. lege în instrucţiunea, recruţilor, Când instruc- ţiunea este astădi obligatorie, şi când Symnastica va fi ajutată câteva momente de eserciţii militare, noi Yom pre- giti recrutul la vrâsta -de tot jună, pe nesimţite şi în un mod serios şi plăcuţ, | | | m Atunci copiilor dâudulise de tineri. o educaţiune phy- sică bună,- îndreptând şi. coreetând corpurile lor nu vom  
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mai fi puşi în posiţiune a:observa fapta 

mai sus după Paz, sâă ca cel următor, depă 

«Acei ce aii vădut la Paris, în 1870, ceizopt- 

gardi mobili, absolut lipsiţi de ori ce educaţiuiis:p Şiieă, 

pot singuri aşi face o ideă de starea de inferioritate - în 

care noi ne găsim încă relativ cu străinii.» | 

La 9 Martie 1869 Ministeriul Instrucţiunei Publice din 
Francia constată deja că : cintroduse la acâstă epocă cu 

titlul du încercare în liceile Academiei din n Paris, ele reu- 

şiseră pe deplin.» 

In un raport ce Paz presenta la 1870, Noembre 20, a- 

celaiaşi” Ministru, el cerea între altele: 

-«Ca mişcările elementare 'a se6lei soldatului să fie ară- 

tate tutulor elevilor mai mici de 11 ani; ca plecând de 

la acestă etate, st înveţe mica maniare a armelor. Înce- 

pând de la 15 ani, să se complectede instrucţiunea mili- 

tară-a 'acestor juni. făcândui să esecute sc6la de pluton în 

întregul săi, scrima cu baioneta şi sc6la tiraliorilor; 

Că din ora quotidian afectată gymnasticei, 20 minute 

să fie consacrate instrucţiunei militare pentru junii elevi, 
şi că aceiaşi instrucţiune se absorbă jumătatea orei pen- 

tru elevii claselor superidre. - 

Cu tâte că o comisiune însărcinată la 1851, în Franţa, 

prin raportul săi se pronuncia, contra acestei practice; cu 
tâte că de curând incă în urma Gravelotei şi Sedanului, D-] 

Vernois, raportorul înaintea Academiei de medicină se pro- 

nuncia contra projectului acestuia susţinut de: D-lii Gal- 

lard, astădi în liceiele şi gymnasele francede, se prevede 

obligatorii pe lângă gymnastică şi scrimă ,. se6la solda 

tului şi mannirea armelor. Mai mult acum susţinii a: se 
aplica nu numai în -regimente ceia, ce pare a fi: luat ră- 
dăcini, der şi în aceste se6le: Călăritul şi înotatul. 

„Francediă conduşi: de idei -bune fără îndoială dâr ne 
"conforme încă cu spiritul secolului şi cu necesităţile ce 
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creadă fruutariele, uită că Dumnegeii după. cum dice ma- rele. filosof Fichte-nu au populat pământul 'cu omul creat în sine, dâr cu naţiuni” concrete, :cu interese deosebite, Cher sciinţa modernă admițând lupta pentru esisteuţi pare, a confirma şi aproba acest system de relaţiani. Trebuind a apăra ţara, ne trebue armată; armata va fi cn atât mai superiGră, cu cât va fi mai numerâsă şi mai. bine -pregătită. . Pentru acâsta st pregătim. junimea tâtă, „De aceia adevărații patrioţi francedi, trecând din do- meniul speculaţiunilor! metaphysice, pe pământul realită- ţii ce ne susţine şi pe care trebue al apăra, ati: admis acâsta ca obligatoriă, .lacru. ce mulți institutori inteli- genţi puseseră deja în practică imediat în urma, răsboiu- lui :din 1870. Să - Da 
«Sela din depărtamentul Sommei, sc6la din Cayeux-sur- Mer, compusă din opt-deci copii, ai dat de curând nn curios esemplu a acestei aptitudini pentru esereiţiile mi- litare la copii tinerț, Noi înprumutăm detaliele ce ur- m6gi jarnalului de la Amiens. . -. Ea După distribuţiunea premielor concursului departamen- tal la elevii sc6lelor primari în luna luţ August 1872, sc6la din Cayeux a fost trecută; în revistă în marea curte a liceului din Amiens de locotenentul colonel al regimen- tului al. 14-lea de linie, A vedea sub . costumul zuavilor acestă mică trupă de copii: în care cel may June în vârsta de cinci ani şi jumătate şi cel ma mare de cinci-spre- dece, (toboşarul nn avea de cât 6 ani), publicul nu se aştepta la o revistă 'seri6să. Cu tâte - astea mersul sigur al acestor copii, physionomia lor inteliginte, escita deja un interes simpatie. ” n . Abia ajunsă în Spaţi6sa curte a liceului, mica trupă deschide rîndurile şi “locotenintele colonel o inspectză. Micii zuavi execută tot: ceea ce se atinge de mânuirea armelor. Lumea. admiră precisiunea mişcărilor lor. Pascile  
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de lemn n'aii baterie dâr t6te mişcările :de încărcare sunt 

săvârşite cu o regularitate perfecti. . Aceşti copii. se des- 
făşură în fine.în tiralioră şi, fac. scrima cu baioneta, co- 

manda fiind transmisă cu cornul şi esecutată cu o price- 

pere ce nu se obţine de cât dupe un pe esereiţii la 

soldaţii adulţi. 
In cele din urmă denşii au format, şi rupt plutonul, 

Sati rînduit la drâpta şi la stânga în bătae şi s'aii des- 

făşurat în tiraliori, executând cu admiraţiune focurile re- 

glementare, S'aii împărţit în secţii şi ai bătut în „zebra 

gere astfel, neîncetând de a trage. 

Plutonul a defilat' apoi cu armele 'pe dinaintea antori- 

tăţilor cari i-ai făcut o căldurâsă ovaţiune,, 

Erea o adevărată revistă. Micii zuavi din Cayeux ară-: 

tase o ţinută, o disciplină, o precisinne demne de .vete- 

rani în mânuirea . armelor. Locotenintele . colonel. carei 

comandase erea minunat de resultatele obţinute în se6la 

acesta. ; 

Escelinţi soldaţi, junii zuavi din Cayeux sunt în ace- 
laşi timp şi: buni elevi; am fost; fericiţi dea auzi de lu 
D. Bertrand, atunci inspector de Academie la Amiens că 

la aceşti copii ca în mai tâte se6lele departamentului, su- 
puse la aceleaşi eserciţiuri,, progresele inteliginţii  merse- 

seră alături. cu desvoltarea forţelor physiee şi a obiceiuri- 

lor virile. po 

Dâcă aceste exerciţii daii xesultate aşa de. bune la. co-. 
pii cât nu vor fi ele de folositâre la tineri, la elevii li- 

ceclor, ai colegielor şi .ai seslelor normale ? Aci urmele 

pot şi trebue să fie adevărate pusci şi de modelul adoptat 

pentru armată ca să nu se întrebuinţeze, un timp preţios 
spre a învăţa un lucru care se va uita pentru a începe 

mai târzii din noii. , . 

Eserciţiul tirului va fi făcut într'un mod serios şi. în 

numele aceleiaşi prudenţe trebue, să] - cerem. ,
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Ce! ne temem să încredinţăm o armă de vânătâre u- 
nui tânăr? Şi cu tote astea îl lăsăm adesea în voia lui 
dupe 'ce i-am dat în mână o puşcă pe care n'o cunsce, 
o armă pe care el o vede pâte pentru prima Gră fără să 
fi primit, nu voii dice o singură lecţiune, d6r nici chiar 
indicaţiunele cele mai elementare şi -maă îndispensabile 
spre a sci să se servâscă de ea, spre a'l protege pe el şi 
pe aceia ce'l înconj6ră în contra primejdiilor ce nu le 

" cunâsce.» (Riant, Legons d'hygine. p. 538). | 
Graţie acestor! eserciţii militare vom putea « cere într'un 

mod mai sistematic ca ' elevii tutulor sc6lelor comunale, 
gymnasiă şi chiar” licee şi cu deosebire acei din internate 
să fie scoşi cel puţin o dată pe săptămână - afară în aer 
liber, pentru ca o dată cu esereiţiile, salutare ce dânşii 
vor esecuta, pulmonii lor să' respire 'un aer cu totul pur 
iar vederilor. lor să li se presinte orizonturi cu mult iai 
mari, | 

Şi în adevăr ar mai trebui 6re a discuta, necesitatea 
şi avantagele asupra acestei populaţiuni june chiar decă 
dânsa ar fi scâsă numai câteva ore pe săptămână, afară 
trebue 6re a maj reaminti diferenţa, enormă ce esista în- 
tre sănătatea, scolaruluă de la ţâră şi a acelui de la oraş 
en tâte lipsurile din puntul de -vedere al alimentaţiuneă 
şi îmbrăcămintii insuficiente a celor dântâiă ; trebue 6re 
a mai nega purificaţiunea ce ar aduce sângelui ce circulă 
în vinele lor, o respiraţiune accelerată prin eserciţii la 
aer curat ? 

Decă numărul mare al myopilor merge până a face ca 
jumătate din' populaţiunea seslelor să fie atinsă de 'acâstă 
infirmitate nu o datorim acâsta Gre escesului de citire a- 
desea în condițiuni ne-hygienice şi a unui orizont tot- 
d'a-una prea mic, limitat prin. cei patru muri ai camerii? 
lată pentru ce în sistema, modernă de educaţiune phiysicâ 
se cere cu insistenţă trimiterea copiilor în locuri mai  
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spaţiâse s6i afară din oraşe pentra ca astfel să se con- 

tra-balanseze alteraţiunile ce organul visual este supus a 

contracta, | 
Prin gymnastica ochilor se pâte preveni myopia. In 

scoli trebue a deprinde pe copii şi să se uite la distanțe 
mari, căci, «defectul de eserciţii, obiceiul de a nu privi 

de cât lucruri prea apropiate sunt în fine cause forte fre- 

quente de myopie.> (Riant). 
Pentru ce aşa de puţini miopi la ţâră? «Myopilor aşa 

de numeroşi din oraşe, trebue a le consilia, pentru a co- 

recta acest defect, de a se esercita cu adaptarea ochilor 

lor la mari distanţe.> (Riant). 

Pe urmă câte reflecţiuni, câte inspiraţiuni, deducţiuni 

şi idei născute dintr'un orizont vast şi avut prin natura 

sa, lucru atât de rar generaţiunilor n6stre scolare şi atât | 

de necesar prin faptul chiar al existenţii nâstre într”o re- 

laţiune atât de intimă cu natura ce ne înconj6ră. 

Ca astfel escnrsiunile de fie-care duminică pentru cer- 

curi mică sâti escursiunile sciinţifice mai mari în timpu- 

rile de vacanţă, fac ca pe lângă câştigul physic ce cor- 

pul gisesce în ele, facultăţile intelectuale Şi instrueţia co- 

pilului să se mărâscă, să vâqă, să cunâscă şi să pipăe a- 

desea lucruri ce cu tâtă bună-voinţa profesorului respec- 

tiv, nu sar putea satisface în cercul mie al scâlei, In 

acest mod prin curiositatea naturală a copiilor s'ar pu- 

tea aduce un profit mare instrucţiunei lor de-o dată cu 

reparaţiunea adusă organismelor lor fragede.



<Juna fetă pâte găsi d'aseminea în- 
“tun 'exerciţiii muscular -convenabil o: 
liniscire sigură la o prea mare suscepti- 
bilitate nervâsă şi unul din cele mai să 
nat6se remediuri.:în contra. ehlorosei. 
“Hahneman a dis .cu multă dreptate: 
«Cu slăbiciunea, mumelor începe acea a 
omului,» A | 

IAOASSAGNE. 

"« Femeilor, faceţi gymnastică, nu pen- 
iru voi, dâ pentru noi > dicea |. I. 
Rousseau. ” ! Faceţi gymnastică, pentru voi şi pen- 
tru noi, vom gice la rândul nostru > - 

PAZ. Gym. rais. p, 104. 

<Uă fată, care la vrâsta, de dece ani, 
» citesce atunci când ar trebui să alerge, „va fi la două-deci o femeie nervâsă, şi nu o bună nutrice > Pa . e i: TIBSO 

Trait€ des nerfs et ae leurs maladies 
pag. 443, T. 3, 1784, 

< Voiţă soldaţi viguroşi şi energici? Fa- ceţi înainte de tâte femei capabile de a concepe, de a nasce, de a nutri. Lită 
piatra angulară a problemului, or şi ce 
altă, reformă în acâstă, privinţă, nu e de 
cât erdre şi ilusiuni.> - 

EUGENE PAZ. 

Necesitatea Jymmasticey în scâlele de fete 

Absolut tâte argumentele ce am invocat spre a demon- stra necesitatea de a face ca educaţiunea intelectuală a copiilor să fie in acord cu educaţiunea lor physică să a-  
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plică şi la aceea .ce hygienistul şi ' pedagogia seriâsă ar 
cere edneaţiunei fetelor. Căci în adevăr pentru ce am 
pretinde ca numai băeţii să'și înțărâscă corpul de o dată 
cu instrucţiunea ce capătă pe când şi fetelor le cerem a- 
ceste cunoscinţe' şi încă . într'rin mod obligatorii. Cum, ce- 
rem acâsta pentru bărbat numai din causă că el este su- 
pus regimului militar? Trebue 6re să uităm un moment 
că femeia are un rol cu'mult mai mare în societate ; că 
ia prin natură este pusă a îndeplini sarcina cea mai no- 
bilă însă în acelaşi timp şi cea mai dificilă ?.. Cum! Să 
nu facem noi în aberaţiunea nâstră pentru-:sorgintea ge- 

nului human 'ceeâ. ce . agricultorul face pentru : plantele 
sale? Să nu avem măcar . vederea 'simplului observator 

pentru a copia regulele vizibile ce trebue.a urma? Sar 

putea 6re ca.pe când îngrăşem.răsadurile pentru a ob- 
ţine splendide ridichi de lună să ne îngrijim cu totul ră- 

sadul genului omenesc? Oare esemplele nenorocite de t6- 

tă gina nu ne arată că nu putem avea copii sănătoşi în 
prima linie de cât de la mume sănătâse;: că:o mumă 

slabă neputând să alăpteze depărtâză de Ia, sâriul săi ma- 
tern chiar fiinţa căreia a. dat nascere; şi căi mai adesea, 
din causa slăbiciunei în care întreţinem femeile n6stre 

facem ca în momentul cel. mai solemn ce natura "ia indi- 

cat să, se piardă nu 'numai muma de fâmilie dar o dată cu 

densa şi copilul căruia trebuia să'i dea nascere. Pe câud 

bărbatului îi este reservată mai în totalitatea sa munca 

manuală, :pe când plăcerea şi necesităţile îl fac -să călă-. 

râscă, să vâneze, să alerge ; femeia în acest timp închisă 
În circuitul casei, palidă şi slăbită, extenuată prin gravi- 

ditate,-să câreă a'şi alăpta copilul însă în van căci or- 

ganismul s&ă nepreparat pentru - acâsta, adesea ori nu 

pâte îndeplini rolul cu care natura Va însăreinat. 

Facem totul spre a corrăpe corpul şi sufletul săă pen- 
tru a le face hysterice şi bălnăvicise, - admirăm estrema
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lor slăbiciune, 'le: făcem să'şi pierdă totul din causă că gus- 
turile n6stre perverse nu văd în femeiă de cât plăcerea, 
nu căutăm într'6nsa de cât desfrânarea, forţându-o pentru 
acesta ca prin mijl6ce artificiale şi mode miserabile să'şi 
strice pieptul şi spinarea, să'şi torture mâinele şi picidrele, 
uitând că schilodind aceste corpuri, sdrobim' rasa şi carac- 
terul nostru. i 

«Acestor talii ridicule prin micşorimea lor, care par'eii 
voese a rivalisa cu vespele şi scărăbuşii; cât nu prefer, 

„dice Paz : natura avută, nobilă şi plină - de graţie şi de 
maestate, care constitue frumuseţea feineilor în acele re- 
giuni unde moda este încă în stare primitivă.» 
„“Uraţie însă tendinţelor de reforme radicale ce Gmenii 
de ştiinţă caută -neîncetat a introduce în educaţiunea phy- 
sică a viit6relor mume de familie, în curînd vom vedea 
cel puţin în ţările ce se ocupă serios de starea lor so- 
cială: gymnastica, micele escuisiuni, impuse şi se6lelor de 
fete, lucru ce în ţările occidentale. s'a -şi început deja. 

Acâstii necesitate este cu atât mai simțită la ele, cu 
cât prin educaţiunea şi moravurile lor, ele due o viâţă 
mai sedentari. Ele nefiind nici aşa de svânturatice, libere, 
vii, ca băeţii, nu ai ocadiune a'şi mişea musculatura, cor- 
pul. Pe lângă studii, lucrul de mână, adesea plecate, le 
face tot atât răi şi pentru pept şi ochi, cât şi pentru 
spinare, de unde cel puţin, o altitudine vici6să, D-lă Guil- | 
laume ati demonstrat cu fapte că din 731 eleve esaminate 
de dânsul 218, presentaii un început de deviaţie!! Ace- 
laşi trist resaltat şi pentra ochi, din causa mai ales a 
meselor prea nalte. “ 
Am vădut în unul din: capitulele anteriâre numărul 

crescând al profesârelor ce urmâză cursurile de gymnas- 
tică la Paris, am vădut în urmă, dupe Fonssagrives, re- 
laţiunea ce există pentru femei între numărul mare de 
phtysice ce represinta şi micşorimea pepturilor lor. 
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Si căntim dâr prin gymnastică a lărgi aceste pepturi 

pentru a micşora martirologia femeilor şi pentru a face 

stinătos isvorul din care vor suge sevă generaţiunile viitâre. 
Etă dupe John Forbes, distribuţia. orelor de seâlă în 

peusionatele englede, pentru burghede, carele se asâmănă 

în totul cu. ceia ce se pitrece şi astădi mai alea la noi 
în fârte multe din aceste institute : pc 

n pat e... . [. . ..  9ore 

În clasă pentru a studia lecţile . . ... .: 92" 

În clasă pentru a lucra cu acul sâi a studia Ă 

lucruri de agrement .. .:. . . . . 8 

Timp consacrat meselor  ..... . . . . L 1/fa. 

Exerciţii în aer plin, sub forma de: primbări, 

adese cu cartea în mână, şi numai când 

timpul e bun . . . . . . . . . .__Loră 

Total - „ 24 ore 

  

Cu un astfel de 1 regim “adevărul este că: trebue să ne 

mirăm, cum de mai pot resiste aceste june creaturi ; cum 

încă numărul de și mare, al cocoşaţilor, anemicilor, phty- 

sicelor, serofulâselor, dysmenoreicelor şi amenoreicelor nu 

este încă cu mult mai mare !... 

Astfel educaţiunea copiilor în genere, perde prin lipsa 

de aer, de mişcare, de haine conforme cu vrâsta şi: hy- 

giena, din lipsa alimentaţiunei insuficiente şi a „escesului 

de studiti şi inerție. | 
In cât cu drept cuvânt Frank dice : 

«Femeia crescută, după ceia ce se châmă bunul gust, 

este o creatură miserabilă şi demnă de: milă : în compa- 

raţie acelei ce cresce natura fără ajutorul nostru. Cel mai 

mic lucru % „causă, palpitaţiă asthm, o ostenesce şi o 

perde. 

Continu aşedată, prin urraare firă ră mişcare, cirenlaţiu- 
- | 5
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nea nu se face de cât acolo unde cordul obosit voesce a 
face să parvie. . | 

Cul6rea, cadaverică, ce s'a decorat în oraşe cu numele 
de culre de distincţiune, este resultatul cel mat imediat.» 
(Dr. Franck, 1780). . - DE 

Pentru a face însă văditii necesitatea acestei reforme 
radicale absolut cerute, face cunoscut dupe Spencer modul 
dupe care în majoritatea ceasurilor sunt crescute aceste ne- 
norocite fiinţe, . 

+ «Două scoli, una de fete, alta de băeţi, se găsesc sub 
ferestrele nâstre şi contrastul între ele este remarcabil, 
La sc6la de bieţă. o grădină aprâpe întrâgă este trans- 
formată într'un. teren descoperit şi aşternut cu nisip care 
produce un câmp întins pentru jocuri şi plin de stâlpi 
şi de bare orizontale spre a servi exerciţiilor gymnastice, 
In tâte gilele înaintea dejunului apoi la 11 ore, dape a- 
ceea la 12 şi în fine sâra dupe clase, tâtă vecinătatea 
este asurdită de un cor de strigăte şi de rîsete cari a- 
nunţă că elevii iesii din clase şi se grămădesc la, jocuri. 
Atât cât. sunt pe afară, ochii şi urechile ne mărturisesc 
că ei sunt cufundaţi în acâstă activitate plăcută, care face 
să bată pulsul mai repede şi asigură printracâsta fane- 
ționarea .sănătâsă a tutulor organelor, 

Cât de diferit; este tabloul presintat de. «stabilimentul 
de educaţiune pentru, domnişâre». Inainte de a nu ni să 
fi spus nu am fi credut nică de cum ca un pensionat de " fete erea, aşa de aprâpe de noi ca pensionatul de .băeţi. 

Grădina tot de aceiaşi întindere ca cea-l'altă nu ofere 
nimic particular care să servâscă; la amusarea junimei, ea e formată „de verdâţă, alee nisipâse, de: masive şi de co- şură de flori, ca or şi care grădină ordivară. Intwun in- terval de cinci luni n'am, audit miar un rîs să un stri- găt. Une ori. se' zărese domnişâre carele străbat încet a- leele cu cărţile de studiii în mânii să cari se preumblă  
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la braţ. Uă.singură dată am vădut şi eituna care alerga: 
dupe alta. înprejurul grădinei, Cu acestă singură - escep- 

țiune nu. am. vădut nici odată pe eleve dându- -se la vre- 
un eserciţii violent, a. . 

Pentru ce acestă enormă diforinţă 2 Oare constitaţianea 

unei fete diferă aşa de mult de a unui băct în cât n'are 
nici unul din aceste gusturi cari împing pe: băeţi la jo- 
curi sgomotâse? S6ii mai bine, trebui-va să gândim că 

pe câud natura a dat aceste gusturi tinerilor ca stimu- 

lente la o activitate fără care ei nu pot atinge o desrol- 

tare suficientă, nu le-a dat surorilor . lor. de -cât spre a 

vexa profesorele se6lei. Pâte cu. tâte acestea că noi ne 

înşelăm asupra cugetării: persânelor însărcinate cu: edu- 

caţiunea sexului dulce. Noi bănnim însă că. dânsele sunt 
sub imperiul acestei idei. cum că nu trebue să se dea fe- 

telor o robustă desvoltare physică; că o sănătate. dura- 

bilă şi o vigâre mare sunt calităţi plebeiane; că Gre-care . 
delicateţi, o forţă calculată pe preumblări de o milă sâă 

două ; că un uşor apetit lesne satisfăcut, unite cu acâstă 
timiditate care acompaniâză slăbiciunea sunt socotite ca- 

lităţile cele mai -convenabile: femeilor. ” 

Noi nu aşteptăm ca să ni se mărturisescă acâsta, “d&e 
ne închipuim că spiritul guvernantei: este bântuit de: un 

ideal de domnişâră fârte aseminitor cu acela pe care Pam 

atins, | 
. Decă este astfel, trebue să admitem că. sistemul stabilit 

este perfect găsit spre a produce acest ideal. Dar a pre-: 

supune că acest ideal este şi idealul &menilor, este a co- 

mite o erdre profandă, de şi dânşii fără îndoială nu sunt 

În genere, atraşi către femeile cu forme: masculine. . Noi 

admitem bucuros că 6re-care slăbiciune relativă care cere 

protecţiune este pentru femei o atracţiune, der _diferinţa 

care conrespunde sentimentelor omului este diferinţa sta-
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bilită de mai 'năinte, care se va afirma destul, de la sine 
fără ca să mai aibă 'recurs la mijlâce artificiale, 
„Şi când prin“ mijl6cele astea artificiale gradul diferinţei 
întrece pe acel voit de natură, atuncea devine un element 
de repulsiune, mai rnult de cât de atracţiune. 

cAşa dâr trebue să permitem .fetiţelor de a alerga ca 
nebunele şi a le 'cresce în sărituri. şi sburdălnicii,> va 
striga un aprig susţinător al conveninţelor. 

“Şi mai departe : E 
„«<Dupe cum, ajungând într'o etate Gre-eare, sentimentul 

demnităţii omului pune capăt jocurilor copilăresci, tot a- 
semenea sentimentul modestiei feminine va pune şi el ca- 
păt cu cât se va apropia de maturitate, jocurilor etăţii 
fragede. Femeile n'aă şi ele, ba încă mai mult de cât 
bărbaţii respectul aparinţilor ? Şi: prin urmare nu vor fi 
înpinse mai mult de cât ei încă a evita manierele aspre. 
şi sgomotâse ? Cât este de absurd a presupune că instine- 

_tele femeii nu se vor afirma, de la sine şi fără. să mai 
aibă nevoe a recurge la disciplina rigurâsă, a guvernan- 
telor.» - : - i 

No pot fini mai bine de cât deacita la finele capitolu- 
lui acestuia, cu care se termină consideraţiunea * asupra 
Symuasticei în scoli, a următârei citaţiuni datorită dis- 
tinsul hygienist Fonssagrives. Si | 

<Hygiena scolară, cu tâte lucrările de detalii de o va- 
I6re reală, trebuie încă creată,. Este timp 'ca să se gân- 
descă la acâsta, decă voim 'a tecăpăta, vigârea physică şi 
energia morală a generaţiunilor ce se ridică, şi a face 
din ce în ce mai rari acele :<friste diminutive ale speciey 
nostre» după cum le nunica Sterne cu melancolie. Leib- 
nitz dicea : <Daţimi mie educaţiunea ; 
voi rădica lumea.» — 
cu aceași rațiune: 

cu acâsti, pârghie 
Hygiena pâte qice de asseminea, şi 

<Daţimi mie copilul, şi voi face o rasă 
senătâsă şi forte, care nu -va rădica, lumea der care: va  
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dominao.» 'Trebue a se gândi, la o generaţiune de ado- 

lescenţă supuşi unei bune educaţiuni physice, şi vom vi- 

dea că val6rea intelectuală, politică, şi militară a unui 

popor, va fi cel puţin îndoită dâcă nu mai mult. Este tim- 

pul de a infusa pedagogiei acâstă idei, banală prin acea 

de a fi fost prea des spusă, că trebuie a da educaţiunei 

spiritului buna şi solida basă a unui corp viguros.» 

Sunt unii carii par a nu admite cu plăcere gymnas- 

tica la fete. Şi să nu uităm că mai ales graţie sciinţei 

şi prudenţei lui Schreber, gymmnastica lor se pâte face în 

o simplă cameră, fără alte: ustensile şi tot cu acelaşi he- 

neficiii, - 

Astfel M. Levy, în uvrajul să, tomul II, pag. 267, 
dice : Gymnastica nu va fi der pentru femei de cât o 

sorginte de therapeutică; dâr obiceiurilor lor sedentare 
trebue a opune în intervale repeţite; primblarea, vecta- 

iunea, billardul, cercul, eorda, cântecul, musica, danţul 

ce ele iubescu: instinctual, națiunea ,. ocupaţiunile de 

câmpii, ete. Ia | | 
Mai întâi, că câteva din aceste eserciţii păcătuese prin 

mişcările numai parţiale ale membrilor abdominali. In 

urmă câte-va ca: notaţiunea, billardul, sunt şi inpractice 

şi châr puţin necompatibile cu ele. 
Sunt bune în total, dâr mepractice şi costisitâre châr. 

Nu e mai lesne, gymnastica corporală, physiologică, a lui 
Schreber, şi când ea se pâte face î în ori ce „cameră şi nu 

costă nimic?! '
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«Un erudit debil este tot atât de in- 
complect ca şi un ignorent hercule,» 

:, PAZ, Gym, raisonnse p. 121, 

"<Antiquitâtea exaltase forţa physică 
peste ori ce măsură. Mat târdiă s'a îm- 
pins desgustul până la meprisă. Expe- 

„_Trienţa, este făcută, Separaţiunea omului 
physic de omul moral n'a profitat nici 
unuia, nici altuia... Acâstu, este o abstrac= 
ţiune pe atât de falşăi pe atât şi primej- di6să şi pe care hygiena o repudiadă 
adresânduse aicea, nu numa! la, o fracţiu- 

„ ne a omului, der omului în întregul săă > 
" - RIANT,, 

Gymnastica Hygienică la adulţă şi Vătrâny j.. în special 
la persânele cu ocupaţiuni intelectuale şi sedentare. 
pap : i - a Dâr deci &ymnastica hygienicii este atât de necesară în copilărie şi tinereţă, d&că efectele s6le sunt atât de salu- tare, trebue 6re a ne opri tocmai atunci când corpul de- prins cu ea începe a culege fructele direcţiunei date! «Rolul săi nu se opresce numai în a favorisa şi are-  
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gularisa desvoltarea; el se întinde și la. întreţinerea sănă- 

tății până la vrâsta cea mai înaintată. Astfel ai înţeleso 
naţiunile la care cultura vieţei animale aă fost mai mult 
în onâre, şi care, prin aceste practice regulate, ajunsese 
la o perfecţiune de formă, la o vigâre, la o energie, care 
wa fost nică o dată ajunse în dilele nâstre.> (A. Proust). 

Şi apoi, 6re condiţiunile triste descrise” mai sus pentru 
tinerii dedaţi la studii serise nu sunt acelâşi în tâtă 

viaţa châr pentru 6mânii cu profesiuni sedentare, Gmenii 

de litere, sciinţe, profesiunile liberale,. ete., damnaţ nu 

numai la o tristă imobilitate a corpului, dâr încă şi la o 

continuă stare de supra activitate, de sureceitâre a for- 

ţelor intelectuale ? | 
Dâcă dâr gymnastica este utilă şi absolut necesari în 

etatea jună, în astfel de condițiuni ea e.tot atât de ne- . 

cesară, şi hygiena o impune cn aceiaşi dorinţă de a face 

bine. lu se impune mai ales persnelor ce aii practicato 

în tinereţă. Urmată cu prudenţa necesară 'este 'cel mai 
bun mijloc a fi. snătos şi bine. | 

«Omul matur, ocupând systemul săi muscular, intârgie 

degradarea organelor, întreţine peste tot activitatea şi 

căldura, întârdie momentul unde - aceste: membre vor fi 

înpietrite prin frigul bătrâneţei». (Lacassagne). 

"Pentru acest finit Schreber gice :. N 

«În casul când nu avem în videre un scop local, dâr 

uude voim a lucra asupra totalului constituţiunei în un 

mod numai preventiv cu scop de a conserva sănătatea...; 
pentru a lucra contră atoniei generale a muschilor şi a 
nervilor, anemiei, serofulei, guttei, obesitâţii, etc.; contra. 

lipsei de eserciţiu a persânelor sedentare,..» a. se face un 
număr de esserciţii ordonate de el i în o şedinţă ce nu pâte 
dura mai mult de 54 oră, | 

Cel 1 mai i bun lucru „pentru adulţi î însă, este grădiniria, 
;
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călăritul 1), înotatul 2), billardul 3) cu deosebire, căci -el 
pune forte. bine în mişcare -muschii noştri, danţul 4), vâ- 

natul 5) şi în urmă: eserciţiile : corporale „simple s6ă - cu 
ghiulelile, băţul cu bâmbe ete.  . 

Aceste eserciţiă- trebuesc urmate châr la vrâsta înain- 

“tată, şi Lacassagne,. forte just dice : «Este o erdre pre- 

judiciabilă bătrânilor, de a le recomanda repaosul pre- 

  

„.1) «Mişcarea generală, ce. imprimă, exerciţiul moderat al căli- 
riei, este un mijloc din cele mai proprii a întări mai universali- 
tatea organelor corpului uman.» “(Ch. Londe. Gymnastique, Dict. 
de medic. et de chirurg. T. 9). i 

<Solicitând prin sucu iunea, viscerelor abdominale, secreţiunea, 
fuidelor gastrice, biliare, şi pancreatice, equitaţiunea rădici, for- 
ele organice» - e e. a . 

«Astfel, reducţiunea, perderilor organice, „crescerea, „nutriţiunei, 
acâsta e resultatul definitiv al exerciţiului equestru.> (M. Lâvy 
Trait6 d'Hygitne publique et privâe  'Tome' Il, pag. 243). 

<Un exerciţii moderat de acest gen, după masă, face digestiu- 
nea, mai uş6ră şi prin urmare nutriţiunea mai: perfectă.» (Dr Rider. 
Etude medicale sur lequitation), . . Ie 

2) <Nataţiunea, considerată sub punctul de videre a mişcărilor 
combinate ce ea, cere, este proprie.a da o mare forță musculară ; 
der bunele efecte ale natajiunei nu sunt numai resultatul exerci- 
ţiului ce fac muschii; ele sunt încă date mâdiului în: care acestia, 
se mişcă.» (Ch. Londe), Da ' 

3) <E1 ocupă fără ostenelă spiritul „Şi corpul, perfecţionedă fa- 
cultatea de acomodaţiune optică şi adresa manuală; se "erge, se 
plecă, se rădică ; toţi muschii pe rând participă alternativ la a- cest eserciţiă, carele nu este atât de violent în cât să turbure di- gestia.> (Michel Lâvy. 1,1]. p. 229). De 

4) <Danţul, acestă plăcere de carele nu se pot trece nici tribu- rile sălbatice a regiunelor equatoriale, arată că Ja, tâte latitudinele 
; ocul funcţiunelor musculare este o necesitate ce. omul căuta a satisface în un mod instinetual.> (A. Lacassagne. Prâcis d'Hygitne. Paris 1879), a o 

5) <Vânatul exercită, acelşi părţi ca mersul, fuga, şi saltul... mai mult, el întăresce organele nostre la vicisitudinele atmosfe- rei, exercită audul şi cu deosebire vederea.» (Ch. Lond),  
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lungit. Nu s'ati rădicat nici odată de cât vocea unui ne- 

bun a lui Jerâme Cardan, pentru a face elogiul guttei şi 

a susţine că lunga, durată a arborilor trebue a fi atri- 

boită imobilităţii lor.» i, , 

Mişcarea, eserciţiile corporale s se impun mai. ales -pro- 

fesiunilor libere, în care cerebrul: este tot-d'a-una în ac- 

tivitate, în care repaosul 'şi corpul; sunt sacrificate. 

Salvarea sănătăţii la aceşti Gmeni se va găsi numai în 

activitatea physică. Munca manuală,: gymnastica, călări- 

tul, escursiunile, trebuese să alternede' cu orele: lor. de o- 

cupaţiune intelectuală. . 

Stastici eminenţi ca Casper, Neafville, A Mayer, ta, ai 

demonstrat acâsta până la evidenţă. 

Astfel preoţii, călugării, eclesiasticii, tnăiese în termen, 

mediii 66 ani! Influenţa divină se cunâsce! 

Jariştii şi Financiarii 54, Influenţa vieţei sedentare şi 

agitată, 

Medicii 52. Sala de autopsie, spitalele, lucrările de ca- 

binet, - 

Vot statistica, ne arată în Franţa că la 1000 indivigi 
cu profesiuni liberale sunt 3,10 alienaţi; pe când pentru 

acelaş număr de alte profesiuni (militară, servitori, jur- 

nalişti, proprietară, rentienă, lucrători, comercianţă, negu- 

ţătoră, nu este de cât 0'42 s6i maximum 1'99!... : 

In Belgia statistica -din 1858, probâgă acelaş lucru. 

Prima profesiune e, representatiă prin 4181 la 1000; se- 

cunda numai prin 082! ! , 

Adăogaţă la aceste, tâte nevrosele şi afecțiunile siste- 

mului nervos, şi în prima linie 'apoplexiele şi imalatiile 

mentale, a căror frequenţă "i probată de Dr Hannover 

(de la Copenhaga); starea de plâns a tmbului digestiv, 

prin care că adesea finese; phtysia, slEbiciunea morală ce 

resultă din slEbiciunea physică ; răul produs prin cafea, 

ciaii, alcoolice, ce se iaii ca stimulente; o atitudine vi-:
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ci6să pentru ochi și pept în o cameră cu aer confinat, 
pentru a ne' da compt de martirologia 6menilor cu pro- 
fesiuni în care sistemul nervos se cultivă forţat în detri- 
mentul restului organismului. 

Râveill6-Parise 1) gicea la 1834 că: 
<A fi mult timp aşedat plecat. pe un biuroi, adesea 

cu capul aprins şi picidrele îngheţate; a se scula, sa se 
reaşeda, a'şi bate fruntea în intervale; a. părăsi con= 
deiul, al relua, al râde; a'şi lumina sâii contracta bruse 
trăsurile figurei sâle, a se anima, a se calma, a se a- 
gita din noii ca un automat; atare este, în general, 
situaţiunea unui om - ce medită profund și voesce a ex- 
prima gândirea sa. Aceste mişcări. în ele însuşi, nu a- 
duc mari inconveniente, "cu excepţiune pentru curbura 
prelungită a trunchiului, cu deosebire: dâcă este myop. 
O astfel de posiţiune genâdă în un mod singular : circu- 
laţiunea, favorisă stagele sângelui abdominal, comprimă 
ficatul, stomahul, şi strică. funcţiunelor acestor organe. 
Ei asigur că acesti causă de malatie, cu tâte că euina 
din cele. mai puţin: observate, este fârte activă, căci ea 
Iucr€gă, fără preget şi fără ca individnl să observe.» 

Pentru acesta, mişcarea, &ymuastica - în ori care din 
formele: 's6le, bine condusă, primblările, călăritul, în tră- 
sură châr — vectaţiunea' fiind şi ea utilă, — în aer curat; 
distracţiile, băile de apă reci, fricţiunile sâi duşele reci, 

„trecerea curând de la o ocupaţiune intelectuală la alta 
“manuală, ca pr&şitul, teslăria, scâterea apei cu râta, tă- 
ierea de lemne 'ete., sunt cel: mâi bun lucru. 

"Căci ecel mai bun mijloc de a repaosa' corpul este de a ocupa spiritul; procedeul cel mai ' sigur de “a repaosa 
spiritul, este de a esereita corpul.» (Riant). | 

  

Ş 5 Physiologie st Hygitno des Hommes adonnâs aux trâvaux de espri . i “. EI . . ” Pai ii .  
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Am făcut în acestă privinţă o curi6să observaţiune cu 

mine însumi. a 

Simţem o mare ostendlă 1 mai înainte când eram. for- 

țat a studia mai multe ore pe dină, Forţat;- d& a între- 

rape ocupaţiunea pentru câteva momente, le întrebuinţam 

în primblare prin casă, Imcra însă ce nu mă ajuta mult. 

In armă, procurândumi o pereche de ghiulele—haltere— 

imediat când simţese capul aprins şi inteligenţa puţin in- 

tunecată, părăsese masa, şi graţie unui eserciţiii 'ce nu - 

trece peste 5 minute simţese capul xăcorinduse. şi o căl- 

dură plăcută ce se desvoltă în braţe mai ales. : 

«Oamenii dedaţi la lucrări . intelectuale, 'şi . odihnesc 

spiritul pe când mâna lucregă. > (Riant)., 

Adesea medicamentele şi. mijlâcele cele mai simple sunt 

cele mai bune. : 

Pe urmă : «Cu cât viaţa se ridică de- -asupra - stăreă 

brute şi inconsciente a naturei, cu atât mai mult spi- 

ritul uman, care, urmând destinaţia sa, se desvălesce ne- 

contenit la un grad din ce în ce mai rădicat „şi cu „mai 

multă libertate, alege şi trebue să alsg să condiţiunile fun-. 

damentale a existenţei sâle sub ochiul sciinţei. şi al me- 
todei, cu atât mai mult necesităţile physice indispeusa- 

bile unei armonisaţiuni consciente, vor trebui a fi supuse 

legilor naturei .cu. totul puternice şi problemelor celor 
mai ridicate ale existenţei. 

Numai astfel omul pâte a se conforma legilor naturei 

de o execuţiune atât de variabilă după cursul desvoltărei 
vieţei şi exigenţilor epocei în care se găsesce, şi a se pre- 

serva de violaţiunea acestor legă şi a consecinţelor care 

me dai atâtea rele. Astfel este origina gymnasticei ac- 

tuale, exerciţii muscular basat pe: desvoltarea corpului şi 

conservaţiunea sănătăţii. Ea constitue deci un mijloc de 

a ajunge la un grad mai rădicat de cultură physică, care 
"are raţiunea sa dea fi în cursul desvoltărei vieţeă şi care -
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este cu totul conform en natura : pentru a obţine un 
astfel de resultat, modul ordinar de a pune în activitate 
muschii, gymnastiea, inconscientă şi ocadională, este prez 
mult incomplectă şi este între altele măsurată prea par- 
cimonios oraului în cele mai multe casuri în raport cu 
aceste fancţiuni.> (Schreber. pag. 10). | 

In viderea. dâr a relelor de mai sus, şi a fericitei in- 
fluenţe ce gymmastica are asupra pasiunelor ce se află în 
astfel de condițiuni; putem dice cu multă dreptate: 
-<Că din giua ce fie-care va face cel puţin, de trei ori 

pe săptămână, o oră de 'esereiţii sistematice şi metodic 
gradate, din giua în care gymnasele: vor fi tot atât de 
frequente ca, şi cafenelele de pe bulevarduri, noi afirmăm 
cu curaj că din acea di, nu se va mai videa de loc juneţă 

- efeminată, imaginaţiuni malative, Gmeni slabi, bătrâni 
precocă, 'şi în urmă aceşti: mici copii prăpădiţi; unu 
va mai fi obesitate nici inervără, nici urâţ, dâr o popu- 
laţiune sănătâsă, vie, energică, bravă, îndemânatecă şi 
sprintenă ; având activitate, ardâre, voinţă bună, humâre 
şi bună voinţă, care asigură o constituţiune bine cumpiă- 
nită, confienţa în sine însăşi şi deplina satisfacţiune dată 
jocului tuturor organelor,» (Paz). 

 



Guymnastica la Români. — Starea. socială “şi economică a 
populaţiunoi în genere. — Gymnastica practicată incon-. 
scient din vechime.— Necesitatea gymmasticei în armată, 

scol.— Istoricul ei. — Ceia ce trebue a se face. : 

Când văd starea în care se află o mare parte din po- 

pnlaţiunea n6stră de la ţâră şi mai ales aceea, ce 'ocupă 

judeţele de pe şes, mă cuprinde în adevăr spaima şi fără 

voia mea mă întreb dâcă în adevăr aceştia sunt descen- 

dinţii eroicilor apărători seculari ai României şi care ar 
fi causa văditei decadeuţe physice în care se află. 

Aceste cause ne-apărat sunt multiple şi'mi propuu a 

le trata pe larg în lucrarea ce pregătesc acum: <Româ- 

nia din puntul de vedere hygienic şi medical.» Pentru mo- 

ment voi trece numai în scurt principalele cause ce dupe 

mine ai contribuit şi contribuese încă la degenerarea ra- 

sei nostre, e a 

Din puntul de vedere al condiţiunei solului, prima 

schimbare ce ne lovesce este despădurirea constantă a ţă- 
rii nâstre, causă ce 'contribue într'un mod puternic la 

schimbarea condiţiunilor climaterice ; astfel judeţe întregi 

ai rămas fără mică un arbore şi tocmai: din acelea ce 

erai armate cu păduri seculare ca Peleormanul, nume ce 

pe turcesce însemnâdă:' pădure nebună. Ac6sta face că 

terenuri întinse sunt acoperite cu mlăstini, carele sub 

un sâre mai ferbinte din causă terenurilor despădurate,
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clocese în- ele efluviile palustre atât de pernici6se sănătăţii 
publice. 

Desființarea sistematică a arborilor fructiferi, întrodu- 
cerea în seculul al 18-lea a porumbului ca basa alimen- 
taţiunei nâstre în locul grâului şi meiului atât de hră- 
nitâre şi singurele coltivate mat înainte de Români, 
pierderea, constantă a proprietăţilor mici, despuiarea îu- 
cepută sub Domnii fanarioți şi continuată până după 
jumătatea secolului actual, excesul de muncă impus lo- 
cuitorilor,: pe 'de o parte: prin extensiunea din ce mai mare 
a agriculturii, pe de alta prin lipsa de braţe, alimenta- 
ţiunea, insuficientă în prima; linie, încetarea eserciţiilor 
militare cu căderea Domnilor pământeni, sărăcia „luciă, 
descurajarea, şi moleşirea, ce vine dupe dânsa, tâte ai con- 
tribuit pe rând şi sistematic la degradarea rasei nâstre, 
degradare ce se vede în generaţiunea de astăqi, degrada- 
re ce va continua încă câte-va generaţiani: din causă că 
or ce răii se perpetuă prin ereditate şi nică nu facem ni- 
mica spre a 'l înlătura. 
tă de ce munca devine, mai dificilă şi scade în ace-! 

laşi timp, şi unde muncea, este în astfel de condiţii relele 
sociale iati naştere şi adesea, oră statele se pierd, căci nu 
urăţenia bulevardelor constitue forța unei ţări, dâr cură- 

țenia, buna stare a populaţiunii ce o locuesciă, 
Nu pot face mai bine fiind-că suntem forţaţi a ne o- 

cupa de acest suget de cât a da loc acilea câior-va rin- 
duri ale unui regretat amic al mei, N. Codreanu, singurul 
ce am vădut - "e adevărat . lovit de starea, . populaţiunei 
nâstre rurale, singurul ce! şi. propusese şi lucra la un stu- 
diii serios în acâstă privinţă ; mârtea însă. Pa răpit ţării 
şi acestei nobile cestiuni în cea mai fragedă, vristă la 
26 de ani. 

Acest studii date din 31 Marte 1877 şi "'mi este  
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trimes din orăşelul Puesci din Moldova unde dânsul - se 

afla ca medic de Plasă. 
e..“rec acum la alt obiect, la un obiect, care tot-d6-una 

m'a interesat şi acuma mă interesează îu ântâiul -rând. 

„Ca unul, ce sunt pus în mijlocul poporaţiunei rurale, ca 

unul, ce observ pe tâte dilele.păsurile ei, grozava sa 

meferieire,. vrea să'ţi spui puţin despre acâstă popora- 

țiune, care ne-a păstrat ea singură cu clasa muncitâre de 

prin oraşe naționalitatea nâstră, limba şi datinele :stră- 

vechie, pe când clasele privilegiate deveniră ba slave, ba 

grece, etc. etc. Starea de decadenţă în privinţa: econv- 
mică, (care s'a început odată cu introducerea .. instituţiu- 

„_nelor Europene în ţâra nâstră) a acestei poporaţiuni este 
îngrozitâre, cel puţin în părţile, în care locuiesc, şi pe 

care le vizitez eii. Trăiam în Bucureşti, 'mi făceam ideă 
despre starea poporaţiei rurale după cărţi şi jurnale. Nu 

eram nici atuncea optimist în ideile mele despre viaţa-ţă- 

ranului nostru. Credeam şi-. atuncea adânc, că miseria 
n6stră este mult mai înaintată de cât miseria din tâte ţă- 

rile Europei, de cât miseria chiar din "Turcia. . Ei, a- 

cuma ei văd, că fiind în Bucureşti, eram optimist 

mare în părerile mele despre starea ţăranului Român. 
Sunt proşti, ticăloşi sai de cea mai rea credinţă: aceia 

care die, că în România nu esistă proletariat. Cea "mai 

mare parte a poporaţiei rurale sunt proletari şi nu pro- 
letară de. aceia, pe care-i cunâşte Europa occidentale, ci, 

proletari maj înaintați în miserie de 5—10 ori. Nici un 

proletari în Europa nu'şi. are munca vândută dinainte 
cu 5 ani, La noi majoritatea, 30 la sută din împroprie- 

tăriţi şi ai vândută tâtă munca, câtă o pot esecuta în 

timpul priincios agriculturei, pe 4,5 ani înainte.. Dintr'o 

100 gospodari ţărani, mai ales cet împroprietăriți, abia 

15 “Şi plătesc dările, fără să fiesiliţi sai să'şi vândă pă- 

mentul, cu care a fost împroprietăriți, sai vitele necesare
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pentru agricultură, saii munca pe câte 4, 5 ani înainte. 

Pe urmă nică într'o ţară din Europa niuncitorul nu'şi 

vinde munca cu preţuri aşa de barbar scăzute, cala noi. 
Cea însă, ce cu deosebire trebuie să intereseze pe bunul, 

adevăratul patriot român, cea ce trebuie să'l îngrijiască, 

să'l înspăimânte, sunt înfiorătârele condiţii hygienice, sub 

care vieţueşte poporaţia nâstră rurală, condițiuni, în 

“urma cărora numărul în genere al Românilor din Româ- 

nia descreşte, Românii pier, mor, degenerăză, cu încetul 

dispar de pe facia păimântului!..... Când văd, cu ce să 

hrănese ţăranii noştrii, când văd, că copiii, abia luaţi de 
la ţiţele mumelor să hrănese numai cu mămăligă, când 

văd locuinţele ţăranilor noştri, înţeleg cifrele din tesa 

D-rului Agappi, cifre, care constată o desereştere con- 
tinuă a poporului Român de la anul 1859 şi până în qi- 

lele nâstre. Anul 1859!' Acesta, este anul, de când cei 

“mai mulţi de la noi îucep a numera era anilor de rege- 

nerare a României, de fericire, de consolidare al statului 

Român, de reorganisare ! Şi tot acest an, acest 1859 este 
anul, de la care să începe mortalitatea, mare a Români- 
lor, dispărerea lor de pe faţa, pământului, desereşterea, 
degenerarea lor physică! Ce însemnâză 6re' acâstă stranie 

coincidenţă ? In unul şi acelaş an să începe regenerarea 
politică a, țări n6stre şi degenerarea poporaţiunei ei, mor- 

talitatea, înfricoşată ? Şi, ciudat lucru, de la acest an în- 

cepând, pe tot anul statul Român să organisâză, să con- 

solideză, să apropie în exteriorul săi de acele ale Europei, 

se înbogăţeşte 'cu căi perfecte de comunicaţie, cn. liber- 
tăţă cetăţeneşti, cu 'instituţii Europene şi tot de la acest 
an, începând desereşterea,: mortalitatea Românilor” merge 
din au în an' sporind. Aveam la 1859, 57 ij morţi la 6 
sută născuţi şi în 1872,:95 12 morţi-la o sută născuţi şi 
la :1873, 100 la o sută născuţi! Da, : mult stimate şi 
iubite prietene, puind 'într'uă parte aceste cifra, care con-  
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stată peirea treptată a naţiunei nâstra, şi în altă parte 
inavuţirea din an în an a ţărei nâstre cu instituţiuni 

Europene, care de care mai scumpe şi mai costisitoare 
pentru ţâră, ei de mult am venit la ferma convicţiune, 

că introducerea reformelor şi instituţiunelor Europene 

în ţâra n6stră, în aceia formă, în care aceste inovaţiuni 

Sa introdus la noi, a fost o. enormă, o fanestă greşală 

din partea conducătorilor naţiunii, ei n'aii întărit naţionali- 

tatea n6stră, ci din contra ai slăbit'o răspândind sărăcia, 

micşorind numărul românilor, lăţind apatia şi moravuri 
scărnave în tâte păturele societăţii Române. Când îu 15. 
aui de la 1859 populaţia României sporeşte în număr 

cum sporea înainte în 6 ani, acâsta nu însemnâză,: că 

națiunea, nâstră să consolidâză, însemnâză ce-va contrarii. 

Vroiii, scumpe amice, să fiii înţeles bine. Nu sunt contra 

“principiilor instituţinnelor Europene, introduse în ţâra 

nâstră, nu sunt contra libertăţilor de tot felul, care sai 

asigurat Românilor prin aceste instituţii. Sunt contra 

formelor costisitâre, insuportabile pentru ţeră, sub care 

aceste instituţiuni s'aii introdus. Oamenii de stat trebuia 
să nu copieze instituţiele Europene. Pentru aceasta nu să 
cere nici talent, nică muncă. multă. Trebuia să se gân- 

dească, să sădească libertatea în ţeara nâstră sub forme, 
potrivite cu avuţia ei, cu gradul. de desvoltare economică 

al ei. La noi însă ce s'a făcut? Produceim, cum produce 

Gmenii, societăţile primitive, şi cheltuim, cum cheltuieşte 
Englitera penira instituțiuni, Neapărat, că prin acest 
sistem sa pus în o primejdie. din cele mai sigure existența, 

naţiunei Române, a duso în stare de a naşte 100 indi- 
viţi şi a trimete ad patres 100 4/4! Liberalii noştrii, a- 

cum la putere, n'a făcut nimic absolut pentru îndrepta- 
rea răului. După cum i-am vădut în Cameră nică nu sunt 
capabili de a'l îndrepta. Puţine pers6ne oneste din nu- 

mtrul lor să pierd ca picăturele în mare fără folos pen-. 

6
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tru naţiune. Viitorul este. învăluit cu nori întunecoși, 
trişti, grozavi pentru naţiune.: Răsări-va şi pentru Români 
s6rele regenerării ? Iată întrebarea ?» 

Dâcă am făcut acestă consideraţiune asupra stărei so- 
ciale, economice şi hygienice a ţăranului nostru, este că 
el represintând numeric majoritatea, el fiind elementul ce 
ne întreţine prin escesul nascerilor, pe când în oraşe se 
întâmplă contrarul,” trebue a ne ocupa de dânsul ori- 
când se va avea în videre cea maj mică schimbare în bine. 

Vig6rea oraşelor e tot-d'a-una înprumutată elementului 
noă şi pur ce vine de la ţâră. Nu trebue Grea ne ocupa 
de el? Şi ce vom deveni când el va putregi ? Esistenţa 
s6ă pierderea unei naţiuni .depindând în mare parte de 

"el, găsese că nu fac răi a fi atins în trâcăt acesti ches- 
tiune importantă. a 

Dâcă am voi să:ne dăm 's6mă despre practicele gym- 
nasticei ce poporul 'Român păstregă sub formă, de jocuri 
dela antici vedem că ele sunt fârte numerâse şi atât de 
utile în cât, şi cu munca corporală ce necesită agricultura 
acest soiii de jocuri ar fi suficient la, țeră de a îu- 
treţine puterea şi abilitatea. N'avem de cât a ne reaminti 
fuga pe. întrecute, săriturile, trântadreptă sâii cu piedică, 
lupta în mâni sii în degete, săritul cu beţele, -piciorân- 
gele, ridicarea de-a berbeleacul, înotatul - simplu şi de-a 
voinicesce, călăritul până şi în picidre pe: părul calului, 
vânatul, barul, pârca, smeul, oina şi alte jocuri ca min- 
gea, cu piâtra pe apă, cântecul, hora, căluşul, brâul, bă- 
tuta, chindia, ca la uşa cortului şi alte asemenea jocuri 
şi danţură forte hygienice, care asociate cu iustrucţia militară  
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. 

ce străbunii noştri aveai întrun grad aşa. de desvoltat 
în cât infanteria lui Mircea erea prima în Europa, . aii 
făcut acele piepturi de oţel, acele braţe de fier, de care 

s'a sdrobit faria cotropitorilor şi graţie cărora mai avem 

astădi o patrie. 

Consciinţa forţei lor erea atât de vădită în cât ei nu 

simţiai necesitatea unei gymnastice bine combinate dupe 

com acâstă necesitate este simțită de noi, în . cât; chiar 

ymnastica acrobatică erea lăsată la neamuri străine ce . 

venii în ţera românâscă la bâlciuri spre a face pe paiaţi. 

Cu peri6da renascerii nâstre naţionale şi sociale, când 

şi noi am început a, vedea că dâcă am progresat în for- 

me şi în alte lucruri utile, rasa însă a început să “pierdă 

şi atenţinnea Gmenilor speciali a căutat să găsâscă reme- 

diură sigure, demonstrate pănă la evidenţă ca astfel şi în 

alte ţări, 

O dată dar cu organisarea armatei nâstre naţionale 

începu şi practica necesară a gymnasticei corporale şi a 

scrimei, | 

Pompierii din tâtă ţ&ra -aă fost şi sunt supuşi la eser- 

cițiul gymoasticei pe o' seară destul de satisfăcătâre. Nu- 

mai graţie puterii şi consciinţei de forţă ce gymnastica 

face să renască în fiesce-care om, pe lîngă avântul naţio- 
nal, putem să me explicim memorabilul fapt militar în- 

tâmplat la 1848 pe Dealul Spirei între grosul armatei 

turcesci şi 160 de pompieri: români. 

Pompierii: din Bucurescă se disting încă prin uşurinţa, 

abilitatea, forța şi inteliginţa cu care se condue în dife- 

ritele î împrejurări unde sunt chemaţi şi n'am “de cât a 

aduce felicitările mele D-lui Căpitan Zăgănescu sub a că- 
reia direcţiune exerciţiile gymnastice ale pompierilor din 

Bucurescă ajunseseră la culme. 
În sedlele militare din laşi şi Bucuresci, scrima, ym- 

nastica corporală, scâla- de pluton. şi. gymnastica la apa-
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tate se:practică cu sacces. ' Aflu însă de la persâne spe- 

ciale că scâla militară din Iaşi este cu mult inferiâră în 

-acâstă privinţă. 
Pentru ca să avem o probă şi mai mare despre noro- 

cita sa acţiunesă observăm un moment diferinţa ce există 

nu numai ca physic dar şi ca sciinţă şi moralitate între 

junii manşetişti eşiţi de la universităţile nâstre, cu tâte 

că primii, sunt ţinuţi încasarmaţi în timp de şase ani. 

„Astfel pe când aceiaşi generaţiune slăbită nutresce şi u- 
niversităţile şi selele militare. acei ce es din sedlele din 

urmă pe lingă mănţinerea demnă şi corectă, pe lângă cor- 

pul lor bine desvoltat, pe lingă forţa, adresa şi abilita- 
tea ce le sunt comune mai aii încă seriositatea cuvenită 

sexului lor şi o instrucţiune ce nu lasă adesea mai nimic 
de dorit. | 

N'avem de cât cu un ochit imparţial să lutim esemple 

din viţa publică şi privată a junilor ofiţeri ce fac parte 

- din corpurile, de geniii şi artilerie... 

 Populaţiunea, universităţii nostre slăbită şi nervâsă, îm- 
pacientă de avuţie şi glorie, adesea să: consumă în friga- 
vile unor dorinţă pre. mature, neglijând nu numai corpul 
lor dar adesea şi instrucţiunea pentra care sunt chemaţi 

acolo. Nu. arare-oră jocurile de hazard, relele esemple, 
multele ore de aer corupt din cafenele, viţa neregulată 
îi viră în mormânt; sâii: zeloşi de a fi cât se pâte mai 
iute şi bine, să înscriii sub stindardul cutărză şi cutărui 
partid, se fac adesea instrumente Grbe, în cât arare oră 
printre tinerii universităţii n6stre se produc Gmeni în-. 
struiţă, capabili de sacrificii şi sinceri doritori de a fi u- 
til ţării. , , 
„Căci, «tot în timpul. anilor clemenţă ai tiuereţei, când 
pacea e în suflet şi. în plenitudinea sănătăţii, trebue a se 
turna armele resistenţei, ca în diua luptei, malatiilor phy- 
sice omul se opună organe validi, vigurâse, disciplinate,  



  

curagiii bine pregătit, şi ca malatiile morale să ne gă- 

sâscă adăpostiţi după principii necliutite, cu o voinţă ho- 

tărâtă în deprinderea înţelepciunei şi a virtuţei.> (Riant). 

Gymnastica în regimente după tâte informaţiunile cu- 

lese este redusă ma! cu totul la se6la soldatului şi scrima 

cu arma, în colo absolut nimic, şi mă mir cu atât mai mult 

cu cât nu ofiţeri inteligență ne lipsesc şi pe când esem- 
plele practice suni de ajuns în ţările vecine şi în acelaş 

timp acâstă necesitate dorită în instrucţiunea soldatului 

nostru nu ar costa mai nimica pe stat. Să nu uităm un 

mare principii că mai ales în ţâra nâstră unde 85 -la: 

sută din recraţă, cel' puţin, nu sciiă serie sâii ceti, am pu- 

tea face pe lîngă răul social, încasarmarea celei mai va- 
lor6se părți din junimea, nâstră, în acela'şi timp însă, şi 

un bine, nn tocmai puţin neînsemnat, dâca s'ar căta pe 

cât posibilul permite a se face instrucțiunea sa „morală, 

intelectuală şi physică. 
Numai atunci soldatul întors la căminul săă departe 

de a fi o spaimă şi un mijloe de corupţiune dupe cum 

se întâmplă adesea pentru sătenii noştrii, ar fi din contra 

- puntul de cristalisaţiune al acelui element onest şi activ. 

de buni muncitori, părinţi de familie, de 6meni cu 'cu- 
noscință de datoria lor, lucruri ce absolut ne lipsesc a 

stădi. 

Causele ce aii provocat întroducerea, de la; scâlele pri- 
mare până la liceie, a gymnasticei în statele străine civi- 

lisate presentându-se şi la noi, efectele fiind aceleaşi şi 

remediu! trebuia să se caute în practica gymnasticei., Pâ- 
nă acum însă gymnastica; hygienică nu a , început întrun 

mod mai serios şi productiv, --
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'Trebue — dâcă este nu un sacrificii, dâr o dâtorie de 
îndeplinit — ca guvernul central, comunele, societățile ete. 
să caute ca localurile consacrate sclelor st fie vaste, ae- 
risite; luminate, cu plantaţii și mai ales cu un teren des- 
tal de mare în jurul lor. 

Cher aripile universităţii ar trebui adaptate astfel în 
cât studenţii în loc de a sta, în cafenele, să stea în chioscuri . 

„Mici, în alee, în mişeare, astfel că educaţiunea physică de la 
începutul instrucției şi până la finit se fie bine îngrijită. 

„„PEnE acum tot ce 6 mai umid şi strimp, se conservă 
localurilor de se6lă.  - - - | | 

Singure- liceele posedă profesori şi acestia formaţi mai 
adesea, ori la se6la. acrobatică de cât a gymnasticei ra- 
ţionale, în cât mai adesea li se arată elevilor mişcările 
la trapez şi altele ce prin acrobatismul lor sperie niumele 
şi fac adesea 6ră ca junii copii să esiteze, în loc să li se 
arate acele” mişcări simple fără aparate, graţie cărora cu- 
tare -s6ă cutare serie de muschi sunt, mişcaţi întrun mod 
salutar şi eficace, şi în acelaşi timp fără nici un pericol. 
"Nu mai vorbese de scâlele secundare de fete, de scâlele 
primare ete. ete. unde adesea SyYmnastica nu are loc nici 
cel puţin sub acea neplăcută şi insuficientă formă. 

Adăugaţi la acâsta că în loc'de a esercita, în fie-care di corpurile junilor elevi şi a demuleşi organismul lor, acestă 
&ymnastică se practică numai de trei ori pe săptămână 
şi atuncea numai întrun interval, de o oră, 

Astfel în cât dâcă sub puntul de videre al educaţiunei 
morale şi mai ales a celei sciinţifice, avem . mult de făcut nu e inai puţin adevărat că în cea ce privesce educaţiunea 
fisică, trebue a începe totul căci nimic nu esistă încă se- rios, a. 

e 
> 

yu . . . 
- 

. ” 
Să nu ni se dică că necesitatea &ymnasticei scolare nu este absolut necesară încă la NOI, s6ă sii se producă esem- plul generaţiunilor nâstre trecute care de şi instruite se  
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bucură de o sănătate perfectă. Putem a răspunde la acesta 
"că acum copii la 5 ani sunt duşi la scâlă pe când sunt 
abia 15 sâi 20 de ani, copii nu eraii daţi la seâlele pri- . 

mare de cât cam de la 14 ani înainte. 
In 'acelaşi timp internatele nu ereaii atât de rEspân- 

dite şi populate, 6rele de studiii aşa de numerâse, scâlele 

ocupati localuri mai vaste, pe terenuri deschise, unde co- 
pii putâi să alerge în libertate şi nu şedâi în salele de. 

“stadii atât timp şi atât de aglomeraţi ca astă-di, 
Adăugaţi la acâsta că atunci mai toţi copii ce frequen- 

tai spre esemplu liceele, aparţină mai numai familielor 

din acele oraşe pe când astă-qi tineri cu. mijl6ce . insufi- . 

ciente vin către puntele de lumină, trăind în condițiuni - 

cu totul rele sub puntul de vedere al locuinţei şi alimen- 

„ taţiunei lor. 

In fine pe când primele generaţiună scolare erâă vir-: 

gine ca primi mergători în acâstă cale; nu tot  ast-fel 

este cu generaţinnea nouă slăbită deja prin ascendenți 

trăiţi în condițiuni mai grele. - 
Gymnastica trebue obligator şi serios! introdusă cel pu- 

țin o oră pe săptămână, cursurile châr modificate ast-fel 

ca elevi st aibă o oră mai mult liberă pentru eserciţi şi jocuri, 

Escursiunile cel puţin pentru, internii statului, trebu- 

esc admise în timpul vacanţelor. 

Nu sei cât aşi putea mulţumi distinşilor profesori 

D-lui Stefăneseu Grigore, D-lui Ureche, de la Universitate, 

şi Popescu din Bârlad, singurii carii ai început es- 

cursiuni sciinţifice şi hygienice cu studenţii sâii scolarii 

ce le sunt îneredinţaţi. E: de dorit numai ca frumâsele 

D-lor esemple să fie de mat mulţi şi mai des imitate, 

Pentru acâsta nu avem. să inventăm, nu trebue de câta 

privi ceia ce se face mai ales în Germania. Guvernul ar 

„trebui să intervină châr pentru scăderea, taxei dra murilor 
de fer, pentrp aceste escursiuni.
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- In seâla de medicină şi la Academia din Iaşi aceste 
dile de escursiune, conduse de 6meni înţelepţi eraă cu im- 
pacienţă şi plăcere asceptate. de elevi. - 

Statul astă-qi nu cheltuesce de cât câte 1200 de franci 
pentru licee şi 800 de franci numai pentru gimnasii. 

Pentru sc6lele de fete şi pentru cele primare nu sa 
făcut încă nimica. Nu numai atâta, dar acâstă gymonastică 
nu e absolut obligatâre nici în gimnasii nici în licee. 
Mai mult încă abia o oră pe săptămână este consacrată 
pentru gymnastică, 

Să avem în videre, economia ce trebue a face statul, 
obligând. sergenţii din armată pentru eserciţiile militare, 
d& să nu uităm că pentru gymnastica pură, ne trebue 
un om cu cunoseinţe destul de întinse, pentru a fi util 
şi respectat; să facem în acâstă privinţă, ceia ce fac ţări 

"tot: atât de mari ca noi. E 
«In Suedia, Danimarea, Prusia, Sviţera, Holanda, şi în 

general t6te ţările de la nord, un profesor de gymnastică 
este stimat şi egal respectat ca şi profesorul de litere şi 

“sciinţe. Acâsta din' causă că în aceste ţări, în -grijă de a 
alege 6meni inteligenţi şi instruiță pentru a practica şi 
a răspândi acâstă utilă învăţătură ; se cere' din partea ce- 
lor ce se destină examene seri6se, nu numai asupra gym- 
nasticei practice, dâr încă: asupra tuturor sciinţelor nece- 
sarii. De acea, adesea ori la ţ6ră acelaşi om arată ele- 
mentele sciinţelor: şi gymnastica.» (Le Docteur N. Le 
Blond). | 

In anul 1878, D-lui Constantiniu, profesore de scrimă 
şi symnastică, fu însărcinat de stat fiind în străinătate pen- 
tru a studia gymnastica scolari, Raportul săă e publicat 
în Românul din 20 Septembrie 1878. D-sa dice : 

«În t6te părţile, cultura physică a omului a devenit 
una din preocupaţiunile importante ale guvernelor, căci . 
tâtă lumea s'a convins că, numai prin aplicaţiunea seriâsă
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şi obligatâre a acestei instrucţiuni, vom putea, ajunge la 

resultatele dorite, d'a av6 Gmeni validi şi a împedeca, de- * 

generarea rasei, care ne ameninţă pe fie-care di. 

«Starea, societăţii şi posiţiunea, nâstră actuală cred că 

ne impune, în mod imperios, d-le ministru, să dăm tâtă 

atenţiunea acestei ramure de instrucţiune.» . - 

O mare necesitate încă este simțită şi la noi ca şi în 

strtinătate de a- se cerea o scâlă normală de gymnastică 

unde să fie obligaţi a urma elevii. sc6lei normale, profe- 

sorii se6lelor comunale, acei ce ar voi să se specialiseze 

în acâstă ramură în cât să putem da o direcţiune ener- 

gică şi salutari educaţiunei. physice şi să ne .creăm un 

personal capabil la acâsta, căci nu primul venit pote să 

întrunâscă condiţiunile cernte de hygienă.: Ac6sta s'ar'pu- 

tea uşor face cu concursul statului pe lingă societatea 

română de tir, arme şi gymnastică, care este menită a 

provoca şi conduce la bine principiul şi practica educa- 

ţiunei physice necesară bunei stări -a populaţiunei acestei 

tări, 

Iată mersul istorie al desvoltărei practice a acestei spe- 

cialitiți ce graţie D-lor profesori Mocânu şi Constantiniu. 

le-am putut culege. 

Inainte de unirea, principatelor a venit din Polonia şi 

sa stabilit ca profesor de caligrafie, gymnastică, având 

în acelaşi timp şi ocupaţiunea de inginer, polonesul Rem- 

boft. Era, profesore de caligrafie şi gymnastică la Iasti- 

tutul «Codrânu» şi, sâii din causa puţinelor cunoştinţe ce 

avea în gymnastică sâii din causa ocupaţiunei sale de. 

Inginer, n'a putut urma mult timp cu acâstă specialitate. 

Şapoi gymnastica predată de dânsul era cât se pâte de 

puţin sistematică şi mai mult de divertisment. 

La anul 1859 vine în România officiarul frances Sy- 

rile, care deschise pentru fiii nobililor (boiarilor) în lo- 

calul Passagiului un curs de gymnasticii în corelaţiune
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cu scrima, acesta din urmă făcând „partea principală a - 
preocupaţiunei elevilor săi. 

Trei ani după acâsta vine din Transilvania D-li G. Mo- 
ceanu, care după sistemul adoptat de germani dupe Jahu, 
celebrul fondator al gymuasticei în statele Germaniei şi 
mai ales în Prusia, intreprinde în România, introducerea 
obligatorie a gymnasticei prin seâlele publice. Sistemul lui: 
Jahn fiind gymnastica aparatelor, G. Moceanu cârcă ase- 
menea acelaşi lucru. Urme de introducerea gymnasticei 
ca obligatorie în armată, avem aşa; spre exemplu: La 
-1863, D-lui General G. Em. Florescu, stărueşte pe lingă 
A. $. IL. Domnul Alexandru I6n: Cuza st aprobe o mică 
carte întitulată : - 

„ «Ordonanţă asupra Instrucţiunet Ga ymmastice prin Cor- 
puri şi stabilimente militare.» - 

„Cartea a fost aprobată; dacă însă aprobaţiunea a adus 
după sine impunerea gymnasticei, lăsăm să se judece 
acesta după starea în care se află Symuastica în corpu- 
rile militare. . 

De la 1864 în câce, o societate germană din Bucureşti 
„întreprinde facerea aparatelor necesarie pentru . a intro- 

„duce gymnastica printre particolari. Profesorul de gym- 
„nastică este Gregoriu Caroshetz, 

La 1863,. D-lui G.: Moceanu este numit profesore la 
liceul Matheiii Bassarab, în acelaşi timp este numit şi 
la liceul S-tu Saba. 
"O importiută mişcare particulară şi absolut utilă se 

făcu în 1867. Acâsta fu «Societatea Română. de Arme, 
Gymnastică şi Dare la semu „> fandată în anul 1867— 68, 
„prin iniţiativă D-luy Constantiniu profesor de arme şi 
gymnastică medicală; ea: fu instalată mai întâi în Pa- 
sagiul Român şi alegând ca preşedinte pe D-lă V.A. 
Ureche se strămută în primăvara anului 1868 în grădina
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Mana, ande numărul membrilor crescu întrun mod forte 

considerabil, aprope 600. | 

Comitetul societiiţii era prin urmare pus îu posiţie a 

face să prospere instituţiunea acâsta, care era aşa de ajutată. 

Societatea, beneficiind de spiritul legei care prevede tra- 

gerea în ţintă pentru t6tă ţera, ceru de la Primirie' un 

loc şi îl obţinu. Mai tâte autorităţile ţirei sati grăbit a 

încuragea acâstă societate dândui bani pentru a construi - 

un tir naţional la “Bucureşti. Acest curent bine-voitor a 

fost atât de mare în cât mi se pare că chiar poliţia a 

dat şi ea 1000 fr. pentru construcţia templului lui Marte. 

Particolarii venâii fie-care cu obolul. lor spre a'vedea rea- 

lizată ideia. tirului naţional; între aceştia 'D-nul D. I6nide 

şi D. Theoharide, contribuiră cu sume mai mari. 

Cu banii adunaţi, societătea începu a construi la Caibu 

cu barză (locu cedat de comună) un: -tir de scânduri care 

costi de la 43—46000 fr., însărcinând cu conducerea lu- - 

cravilor pe D-nii Carol Buholtzer şi ]. Gârleanu ete. 

Acest tir fancţionii forte puţin, nu ştim din ce cauză, însă, 

astădi serveşte spre a nutri vitele mahalalei. Tiru sotie- 

tăţii nemţeştă din Isror, construit în zidărie paremi-se n'a 

costat mai mult de 65—75000 fr. fără loc însă. 

Cu tâte greşelile făcute, acâstă societate avn base 

destul de solide, încât se existe: şi ustădi, Societa-- 

tea Română de Arme, Guynimastică şi Dară la semn. 

A spune dâcă mulți membri şi elevi aii frequentat acâstii 

societate, credem nefolositor de vreme ce acâstă instituţiune 

creată prin iniţiativa Românilor, era prima, de felul acesta, 

după modul sedlei formate de D-lii G. Moceanu la S-tu, 

Saba și Mateiii Basarab. 
Continuând mereii cu cursurile de gymnastică la S-tu 

Saba unde sa schimbat cu D-li Constantiniu, şi cu D-lă 

Locotenent .($. Stănică, D-l'Moceanu era în acelaşi timp 

profesore la Societatea Română. La Matheii Basarab -ră-
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mâind postul vacant "1 ocupă D-1 G. Caroşhetz, care fa 
înlocuit la societatea germană prin D-l Miiller. 

Esamenele anuale ale Societăţii Române, produce la anul 
1877, trei din cei mai buni clevi, pe care societatea prin 
comissiunea ei în capul căria era D-l Moceanu "i medaliadă 
dândule titlul de profesori. 
-D-l Coroshetz este înlocuit la Matheiii Basarab cu un 
Român. Ni 

Graţie apoi numai D-lui Chițu şi programei. ce a fă- 
cut, de la acâstă epocă, gymnastica este obligatâre, numă- 
rând capitala acum deja cinci profesori. 

Nu putem de cât a aplauda la bunele resultate ce socie- 
tatea română de tir şi gymnastică a, început să dea. A- 
cum localul săi propriii pe lângă care s'a pus şi o scâlă 

„de nataţiune e aprâpe terminat, ceva bună-voință şi mo- 
dificări, puţină încurajare şi încredere şi din partea gu- 
vernului şi vom avea specialităţi şi profesorii necesari, 
Trebue der a aduce mulţumirile nâstre în comun D-lui 
Constantiniu, iniţiatorul şi fandatorul avestei societăți, 
precum şi neobositului D-lui Moceanu, care a dat probe 
că pune pe atât inimă cât şi sciinţă. 

D-lii Constantiniu mai are încă meritul de a fi iniţia 
torul unui institut orthopedic, să sperăm că şi el va avâ 
acel€şi bune .resultate. a “ 

Sub iniţiativa D-lui profesor Moctanu, D-lă G. Chițu 
atunci Ministru al Instrucţiunei publice conveni a se face 
o hală centrală de Symnastică; pentru care statul oferi 
locul de lingă biserica Stavropoleos, . 

Proectul presintat de architectul special însărcinat cu 
as6sta cerea o cheltuială de 200,000 franci. D. Chițu nn 
sciii din ce causă n'a acordat de cât 2000 de franci cu 
care se făcu acea frumâsă găinărie, umedă şi întunecâsâ, 
fără nici o noimă ce se pote admira. pe pisța Şerban- 
Vodă...
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- Acâstă hală pentru gymnastică compusă dintr'o singu- 

ră piessă nu are nici un servitor pentru a mătura şi opri 

pe copii ce tâtă diua pe din afară nu fac de cât a da 

la ţintă cu pietre în ferestrele halei. 

Nu are o singură sobă, în cât pe timpul eserciţiilor 

începute în 1878 tâmna, din cansa frigului trapezele şi - 

t6tă frînghiele erai îngheţate şi în locul candelabrului ce 

ar fi trebuit spre a ilumina sra, atîrnaii stalactitele de 

ghiaţă. Mai mult, nu'este o singură comoditate în cât 

copii a căror funcțiuni digestive sunt activate prin gym- 

pastică sunt siliți a trece! pentru necesităţile lor pe locul 

liber ce înconjură acest splendid edificiă. 

Sala nefiind de loc pardosită, D-lii Moceanu cera Mi- 

nisteriului recpectiv ase pardosi 'pe jumătate acâstă sală 

ceea ce nu costa pe stat ici un ban din causă că per- 

sâna ce se însarcină cu acâsta cerea în schimb numai 

misce pietre ce se scoseseră la facerea fandamentulni. 

Acâsta însă mu' s'a admis, pietrele se fură sistematic şi 

bureţii crese pe răsfăţate în sală; astfel ca şi aică 

ca în tâte, inteligenta nâstră direcţiune găsi cu înlesnire 

2000 franci pentru crescerea sistematică a ciupercilor şi 

nu se pntu găsi 200000 franci pentru educaţiunea fisică 

a copiilor noștri. O ia SE 

Nu pot fini acest important capitol al gymnasticei sco- 

lare la noi de cât prin a cere ca o oră pe di să fie des- 

tinată şi impusă obligatorii tutulor elevilor din sedlele 

; 

- primare, gymnadii şi licee, pentru cânt, gymnastică şi 

exerciţii militare ; ca cel puţin o dată pe lună şi când 

o posibil pe fie-care săptămână, 4 ore să fie destinate pen- 

tra escursiuni care vor profita de o dată şi corpului şi 

inteliginţelor acestor tineri. Si 

Acelaşi lucru, afară de exerciţiile militare să”] cerem 

cu toţii cu insistenţă şi pentru se6lele de fete. Ei 

Nu putem de cât a ne felicita de buna direcţiune ce
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se ia în acest sens: mat în tâte seslele particulare de am- 
bele sexe, astfel Institutul academie din Iaşi, Institutul 
Alesandrescu Ureche din Bucuresci, Institutul Traian, 
Velleseu şi altele ai introdus deja nu numai eserciţiile 
gymnasticei dar şi cele militare. ” 

Acelaşi: plăcut lucru trebue 'săl menţionez pentru Onor. 
Eforie a spitalelor civile care a introdus obligator gym- 
nastica în Institutul <Elena Dâmna» luoru ce am obser- 
vat şi în Institutul noi normal de domnişâre dirigiat cu 
atâta inteligenţă de D-na Miller. 
„In urma ultimului r&sboiii în care soldatul român sa 

bătut cu atâta demnitate, în faţa complicărilor ce: pot 
„nasce în fie ce'moment pentra țra:nâstră, în dorinţa de 

a face bunicetăţeni şi soldaţi, Ministrul Instrucțiunii Pa- - 
blice ceru. la 16 August 1879 prin adresa cu No. 9136, 
Ministerului de Răsboiii ca pentru tâte seslele primare - 
fie rurale s6ă urbane, să se destine sergenţi . instructori 
din cadrele armatei pentru instrucţiunea militară a, copiilor. 

D.. Ministru de resbel prin circularea cu No. 12163 din 
Septembre anul curent către toţi comandanții de pieţe le 
face cunoscut, a înlesni şi organisa .personalul necesar 
pentru acâsta. | 

Aceste eserciţii ai şi început deja. 
Cât atârnă pentru sedlele comunale din Bucuresci, gra- 

ție neobositei activităţi a D-lui General Davila care a 
oferit gratuit o sumă de 500 de pasci, se introduse nu 
numai eserciţiile militare dar şi .marşuri suficiente con- 
form .cu forţele lor şi. în acelaşi timp o gymnasticăi cor- 
porală destul de bine condusă prin modul cu care D. Mo- 
ceanu sub direcţiunea D-lui General Davila dispuse a. se 
face eserciţii cu puşea de lemn, dupe .modelul desoris 
de autori pentru. băţul cu două bâmbe, | 

"Resultatul acestor eserciţii se vădu oficial de -însuşi
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Măria Sa ln 27 Lunii 1879 când avu loc la Cotroceni in- - 

specţiunea acestor mici dorobanţă. 

Et descrierea ce'o găsim în Românul de la 28 Iunie : 

Dlicit dorobanţi. «Uotrocenii aiă fost Dumineca trecută 

teatrul unei ceremonii, care. a încoronat cu succes încer- 

carea de organisare militară, a se6lelor n6stre primare fă- 

cotă de ciitre D. General Davila. . . 

Se scie îă Onor, general a fost însărcinat de M.S.R. 

Dombitorul să.introducă gymnastica în sedlele primare şi 

“eserciţiele militare, după ce Măria Sea văquse, într'uă 

inspecţiune prin districtele Argeş şi Muscel, uă scâlă 

rurală organisată milităresce din iniţiativă privată. Acâsta 

fu o dovadă că, d&că întrun sat sa putut înfiinţa o a- 

semenea organisare, se va putea înfiinţa uşor în cele-l'alte 

sate şi mai cu osebire în oraşe. - DN 

D. General Davila. se puse îndată la lucru. Astădi, maă 

“în tâte satele şi oraşele, copiii fac gymnastică s6ii eser- 

ciţii militare, - ” - Da 

In Bucuresci, cu Gre-care greutăţi, în astă primă-veră, 

Sa putut procede la o. organisare regulată şi am vădut 

în mai multe. rânduri băieţii de pe la sedlele primare din 

capitală făcând eserciţie cu uă mare îndemânare. 

Dumineca trecută, vre-o 600 băieţi, în costumul de do- 

robanţi, se strinseră la 6 ore diminâţa, în grădina  Cis- 

megiii, de unde plecară la Cotroceni. i 

Acolo, se înşiruiră în fosta grădini botanicii, unde 

M. S. R. Domnitorul îi trecu în revistă. Domnitorul a 

pirat încântat de resultatele obţinute. M. S. a comandat 

Eusuşi diferite eserciţii, ce sati făcut: cu. o precisiune care . 

nu se găisesce tot-d'a-una la tinerii recruță. 

Apoi, precedaţi de ML. $. BR. Domnul şi de D. General 

Davila, micii dorobanţi aii suit platoul de la Cotroceni, 

al intrat în grădina palatului şi aii defilat înaintea 

M, S, R. Dâmnei, care-a părut forte mulţămită şi a fe-
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licitat pe D. General Davila pentru: succesul întreprinde- 
rii sâle. Si i 

De acolo, băieţii sati coborit în grădina D-lui Davila, 
unde sai odihnit. Aci erai covrigi . atârnaţi de pomi şi 
las pe cititor să&'şi închipuâscă dâei ati mai rămas covrigi, 
până când trâmbiţele şi musica ai auoneiat împărţirea 
premielor de gymnastică şi exerciţiuri militare. 

Micii dorobanţi sati format în cerc, cu părinţii lor la 
mijloc, şi a început împărţirea, în urma căreia s'a dat 
semnalul plecărei. Rândurile saii format din noi şi mitic 
tica armată, supt comanda D-lui General Davila, s'a în- 
tors în oraş şi u 'defilat înaintea statuei lui Mihaiit 
Bravul. E 

Diua de 24 unii va rămâne în ânima acestor copii 
ca o di de scumpă amintire. Hi nu vor vita onârea ce 
le-a făcut M. S$. R. Domnitorul, venind în persână să'şi 
dea sâmă de progresele lor, . . a : 

Nu trebuie să uite mici guvernul că numai atunci când 
în scâlele nâstre, nu numai primare, : ci şi secundare, se 
vor introduce, într'un mod regulat, gymnastica şi eser- 
ciţiul militar, ele vor produce în adevăr Gmeni capabili 
la ori-ce moment să se strîngă supt arme împrejurul dra- 
pelului ţărei. e 

Dâcă încercarea făcută de D. Davila va prinde rădă- 
cină, precum suntem sicuri, t6tă ţâra peste câţi-va ani 
va sci să ţie o puşcă, să facă esereiţie militare, va cu- 
n6sce datoria de oșteni şi de cetăţeni, şi se va putea re- 
duce într'un mod notabil timpul serviciului militar activ. 

Cu acestă ocasiune, a dat M. S.R. Domnitorul o nouă 
dorâdă de încrederea ce are în naţiune şi de înalta'i do- 
rinţă de a vedea desvoltându-se spiritul ostăşese în pa- 
„xalel eu progresul naţiunii pe calea politică,> | 

Astfel prin tendinţa naturală a copiilor, de a se juca, 
şi de a se juca «de-a soldaţii» mai ales, aceste eserciţii
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ce le sunt plăcute, se pot face cu uşurinţă şi cu un 
arantaj serios. Ă 

Trebue însă a nu se uita modul cum cineva caută să se 

conducă cu aceşti copii. Acâsta o reamintesc numai din 

causă că la noi aceste eserciţii, fie de gymnastică pro-: 

prii disă, s6ă militară, se fac în genere de sergenţii din 

armată, : 

Etă, ce dice căpitanul Vergnes, în uvrajul să, admis 

pentru scâlele franceze, în acâstă privință : 

Profesorul nu va trebui să uite nici o dată, că plăce- 

rea şi securitatea sunt primele şi cele-mai sigure elemente, 

de care depinde succesele exerciţiilor gymnastice. El va 

evita de a fi brusc cu elevii, de a lăsa să se ridiculisede 

sforţările lor, când ele nu renşese şi de ai pedepsi pen- 

tra stângăcii involuntare,



  

ae 

CTNNASPICĂ 
DIN PUNCTUL DE VIDERE THERAPEUTIC 

__ «Se atribue invenţiunea sea —gymnas- 
ticda—lui Esculap; ceia ce ne arată că, 
meicina o prescrise. pentru prima 6ră, 
Hippocrat, Galien, Oribaz, Mercurialis, 
Sanctorius, Stahl, Baglivi, Sydenham, 
Boiirhaave, etc., ai preconisat în scrie- 
rile lor avantagele gymnasticei nu nu- 
mai ca mijloc hygienic, dâr de asemi- 
nea ca mijloe therapeutic şi un excelent 
remediii contra sl&biciunei generale, în - 
malatiile ce ţin de autonia ţesuturilor s6ii 
a organelor, ca agentul cel mai propriii 

a fortifica organismul şi a desvolta ener- 
gia proprietăţilor vitale, imprimând. o 
acţiune specială fie-cărei părţi din corp, 

-s6ii pentru mişcări generale.» 
Dict. Univ. de Med. Merat et 

Lens. Gymnastique, T. IL. 

 «Gymnastica, fârte respectată de cei 

vechi, adevărată educaţiune a aparatu- 

lui locomotor, este o ramură speciulă a 

„ hygienei, când are pentru obiect de a 

perfecționa systenul locomotor şi do a 

preveni desordonările sănătății; gym- 

nastica, deveni o ramură a therapeu- 

ticei, când. ea, remedii, diformităţile, sâă 

câmd ea contribue la cura câtor-va afec- 

ţiuni morbide.> ” 
Diction. de Med, et de Chir. 

pratiquce T. 15, Art. gymnastique 

Oh. IL.onde ct Bouvier. 

Gymnastica therapeutică la cei vechă.— Renascerea sa la 

modernă. — Greutățile ce sa întâmpinat. 

Incă din cea mai adincă anticitate de o dată chiar cu 

gymnastica hygienică şi atletică îşi luă nascere şi gym-
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nastica medicală astfel în cât ea nu intra numai ca o 

ramură în studiul gymnasticei la greci, der gymuastica 
therapeutică formă una din ramurile cele mai principale 1), 
Originea sa se atribue iarăşi lui Esculap; în fine Herodicus 
câre susţinea că s'a. vindecat de phthysie prin mişcări 
calculate şi care în gymnasiul săi se ocupa într'un mod 
sistematic cu acâstă specialitate este astăgi admis ca pi- 
'rintele gymnasticei medicale. 
„Printre discipulii săi cei mai ilustrii fu Hipocrat, 

- Herodicus ducea însă la estrem mişcările ce impunea pa- 
cienţilor săi căci el trimitea bolnavii lui, o distanţă de 12 
leghe cuprinse între Athena şi. Eleusis, dusul şi întorsul 

“fără a'i lăsa.să se odihnâscă sâii să ia vre-o hrană. 
Hypocrat introduse mâri schimbări în gymnastica the- 

rapeutică şi aplică: acâstă ramură curativă numai la ma- 
“latiile apiretice căci ochiului săi profund observator nu” 
scăpase din vedere, lucru ce imputa lui Heroticus, că prin 
luptele, cursele şi băile de vapor ce impunea febricitan- 

"ților, adesea nu obținea de cât resultate nenorocite. 
Intre vechii “medici trebue a cita pe Jccus, Celsu şi pe 

Gallien carii adesea, oră pe lâigă răul ce caută a'] deserie 
cu amărunţime dânşii indicaii şi făcea să reiasti supe- 
rioritatea, 'gymnasticei therapeutice. 

T6tă lista, formată în capitolul relativ la cei-ce ai lu- 
„erat mai mult pentru renascerea g&ymnasticei trebue rea- 
„mintiti căci aceşti distinși, observatori şi Gmeni de sciiu- 
ţă între cari trebue a cita pe Mercurialis, Fuller, Ling. 

„ Londe, Bouvier, Laisn6, Schreber, Blache, Levy, Eulenburg, 

    

1) Grecii divisai, gymnstica în 4 ramuri, 10 Palestrica, consis- 
tând în eserciţiile gise naturale ca saltul, lupta, înotatul ete,20 Hop- 
lomachia s6ă gymnastica militară, 30 Orchestrica, si danţurile 
religi6se şi în fine. 40 Gymnastica medicală care erea partea, cea 
“mai principală, Su Ie
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Paz, Zander, Becquerel şi Parrot, nu ati făcut de cât, stu- 

diind bine partea physiologică a gymnasticei în tocmai 

ca şi i ienţel diferiți i medicali, s'o apli şi în esperienţele cu diferiţi agenţi medicali, s'o aplice 

în urmă la curarea maladiilor adesea fârte diferite între ele!). 

Căci îndată ce prin diferite mişcări punem în activi- 
9 . 

tate diversele serii musculare, îndată ce scheletul urmeză 
LI] 

mişcărilor acestor muschi, circulaţiunea activînduse ca 

şi respiraţiunea în urma acestor. mişcări ; crierul şi nervii 

luând o parte activă, iată der puntele cardinale prin cari 

graţie sistematicei desvoltări a unor exerciţii normale, pu- 

tem influenţa în bine, combate cutare sâă cutare lesiuni 

şi fără a face din gymuastică o panaceă universală putem cu 
ușurință prevedea nenumerate maladii în care dânsa intrând 

„catratament adjuvant ne dă servicii mai mult de cât reale. 

cAcest agent therapeutie se administră cu deosebire în 

copilărie; acâsta e epoca vieţei în care întrebuinţarea sa 

este mai uşor, şi în care beneficiul este.mai sigur. Co- 
i. 

pii slabi, lymphatici, palidi, supărăcioşi, . apatică, „al- 

ţii carii abea, se pot susţine, carii aii o tendinţă vădită 

cătră rachitism; scrofale, etc,, văd forţele lor desvoltân- 

„duse, corpul lor luând mai multă fermitate, culdre, veseliă, 

renascere şi începuturile manifestaţiei acestor malatii per- 

dâuduse, dupe ce saii esereitat la .gymnastică câte-va luni.> 

(Gymn. Diet. Univ. de M6d. Merat et Lens. T. Ill».) 
Dâcă gymuastica, therapeutică nu s'a respândit într'un 

“mod cu mult mai mâre, causa este în aceia că în gene- 

ral medicii ai tratato cu multă indiferinţă şi adesea per- 

sânele ce se ocupaii cn acâstă ramură eraii departe de a 

întruni condiţiunile necesare, căci: | 

«Fără 6re-care noţiuni de anatomie, nu cred că apli- 

caţiunea masajului, a fricţiunelor, întrebuinţarea apei reci 

  

1) Vegi pagina 29 şi următârca:
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şi a mişcărilor pasive sii miste, vor putea, vre o dată 
provoca, seri6se resultate.> 1). | 

Pe urmă sciinţa acâsta, fiind la, începutul ei succesele 

încă controversate, faptele evidente prin perfecta lor reu- 

şitii nefiind incă, bine “coordonate şi presintate -astfel ca 

să inspire încredere, ai făcut ca până în timpii din ur- 

mă chiar, să nu intre acest agent therapeutic în cadrul 

mijlâcelor curative... - Di 
- “<Inperfecţiunea metliodelor, insuficienţa specialiştilor eru- 

diţi, ati depărtat, până în ceşti de pe urmă timpi, un 
mare număr de medici de la întrebuinţarea în therapeu- 

tică, a exerciţiilor raţionate care constitue gymuastica 
medicală, 

De la lucrările lui Benoiston de Chateauneuf şi Lom-. 
„bard (de la Geneva), Blache, S6e, Bonvier, Bonnet (de la 
Lion), Bouchardat, Dally, este uşor a presimţi mijlâcele 
considerabile pe care medicina pâte a le irage din stu- 
diul serios al seiinţei mişcărilor aplicate la tratamentul - 
6re căror stări pathologice.> 2). 

Astăqi dar succesul săi este asigurat, institute de a- 
câstă natură se ridică în oraşele mari lîngă clinicile spe- 
cialiştilor. Resultate mai mult ca, satisfăcătâre sunt tre- 
cute în analele sciintei şi progresul făcut numai de la 
1831 în câce, se va putea lesne vedea din pasagiul : ur- 
mător în comparaţiune cu nenumăratele malatii pe care 
îndată vom vedea că se tratâză dupe acest sistem. 

«Gymnastica, care pâte a fi întrebuințată la ori-ce in- 
divid ca mijloc hygienie, nu pote fi întrebuințată ca a- 
gent theraputic pentru tâte malatiile ; ea nu pote fi pres- 

  

1 Napol6on Laisne. Aplication de la gymnustique a la Gutri- 
son de quelques maladies. Paris 1865 pag. LI. * 2) Nouveau dictionnaire de Mede cine et de Chirurgie pratiques - 
par Jaccoud. Tom XVII. Art Be pe ? + -&ymnastigue III, .
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crisă în afecţiunele acute, nici la febră, pe care neaperat 
le ar agrava, şi nici în casurile unde ea ar. cresce dure- 
rea existentă; se pâtă încerca în remitenţa acelor ce o 

ai, — Numai în coritra deranjărilor chronice ale sănătă- 

ţii, sei ale convalescenţei, s'ar putea face - întrebuințare 
fără temă; în bâlele fără febră se pâte întrebuința la 
tâte epocele, In aceste diferite casuri, trebue tot d'a una 
a proceda gradat, începând prin exerciţiul cel mai dulce, 

şi pe care nu '] impunem de cât pentru un timp propor= - 

ționat cu starea . malatului seii a valetudinarului, şi pe 

care *] vom augmenta gradat, în ce privesce intensitatea 

şi durata.» ?), . 

  

1) Gymnastique, Dictionnaire universel de matitre medicale, — 
par Mârat et de Lens, T. II] Paris 1881. :



<Prin eserciţiile symnastice, Cicerone, 
carele era născut cu un pept slab şi bol- 
năvicios, se întări şi deveni capabil de 
acele mari şi numerâse lupte ce'] ilus- 
trară la tribună.» , 

! PLUTARCU. 

- Malatiile interne ce se pot cura prin gymnastică. 

Am văzut în partea primă a. acestei. scrieri, că în ge- 
neral numerul cel mare al phthysicilor nu este datorit la 
alt ceva de cât la lipsa de mişcare, şi că acâstă malatie 
este direct legată de viciurile ce thoracele capătă prin a- 
titudine ne hygienice sei din causa nesciinţei şi modului 
nephysiologică cu care noi respirăm. — Este lesne de în- 
ţeles că pe când un pulmon ce fancţion&ză bine întrun 
thorace normal va fi inflainţat prin una din stările infla- matâre proprie lui, el are tâte şansele de a trece la sta- rea sa naturală, physiologică, pe când pers6nele ce nu în- trunese aceste condițiuni vor â may curind sâii mai târ- diil victima; viciului lor de a respira şi de a, se mănţine, 

S'a, observat în general, că persânele cu profesiuni ma- nuale şi în genere acei ce sunt Puşi prin profesiunea lor . a face usi mare de pulmonii lor ca cântiireţiă, advocaţii professorii etc. daii un număr mai mie de phthysici. -— Nu avem dâr de cât a lărgi câmpul respirator, a desrolta 
musculatura, graţie cărei-a scheletul thoracelui şi prin urmare thoracele va, fi mai corect şi astă-feli vom opri 

7 

răul chiar dâcă dânsul ar fi început a se manifesta. Să fim înainte de tâte practici şi să nu privim pulmo- nul ca un organ cu totul particular şi care ar scăpa in- fluenţii ce voinţa, nâstră “i-ar impune. 
Căci în definitiv, ce alt ceva este pulmonul de cât un mare muschiă, însărcinat de a se desface şi strânge în ele-
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Yi 

" mentele sale întocmai ca şi un muschili în acţiune, cu 

sigura escepţiune că el mai primesce pe lingă un aflux 

de sânge şi un aflux de gaz. 

Un muschiit în care atrofia se pronunţă graţie denu- 

trițianei fibrei sâii. schimbărilor sele hystologice, nu va a- 

junge el la. complecta, neputinţă de a se mişea, lăsându-l 

în afară de acest element de vi6ţă? 

Si facem dar tot ast-fel cu multe din" phthysiile câşti- 

gate la începutul lor, se mişcăm acest muschii respira- 

„tor ca ast-fol el să se nutrâsci mai bine şi să recapete 

forța sa; atunci să fim sigură că vom ajunge la resulta- 

tul. dorit, | a 

«<Physiologia ne arată că mişcările respiratorii care re- 

gul&ză întroducţiunea aerului în pulmoni se execută sub 

influența,  contracţiunelor muschilor carii încunjură. u- 

merele şi thoraxul, şi de muschii abdomenulni. După cum 

aceşti muschi sunt maj mult sei mai puţin. esercitați, 

thoraxul se desvoltă sâi se strimptâză, şi cantitatea de 

aer pur care reînvi6ză sângele cresce sâii scade. Cercetii- 

zile statistice i ale lui Lambard (de la Geneva), ale lui 

Benoiston de. Chateauneuf asupra phthysei pulmunare,: ne 

arată că dâcă se compară numărul phthysicilor. cu profe- 

siuni active şi sedentare, se observă o mai mare fre- 

quenţă de afecţiuni ale peptului la lucrătorii cari duc o 

viaţă fârte sedentară, şi acâsta în raportul do 89 la 141: 

Tâte docnmentele ce iei ati reunit duc la acestă conelu- 

" siune că profesiunile sedentare' produc un mai mare nu- 

măr de phthysii că acele ce cer un mai mare grad de e- 

serciţii musculare.» î) | - | 

D. Chassinat, ai demonstrat că în închisori mor mai 

curând întemniţaţii ce avâii profesiuni active şi în care 

1) Gymnastique. Nouv. Diet. de Med, et de chir. pratiques, par 

Jaccoud. Tome XVII.
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"corpul lor era pus în. mişcare. Acei ce înainte însă avâă 
o profesiune sedentară, nu sucombă aşa, de des de phiysia - 
Pulmonară. : 

Laennec, citedă o monastire în care călugăriţile suc- 
combaii fârte curând phtysiei, afără de acele: supuse la 
munca grădinăriei, bucătăriei ete. Leuret; . susţine acelaş 
lucru relativ la femeile. intrate în stabilimentul <Bon- 
Pasteur». - | 

Ele dice: Casa e salubră, hrana, suficientă şi sEnitâsă 
der deţinutele nu fac destulă mişcare. 
„. Bouchardat crede că, ca şi în multe alte malatii chro- 
nice, îngrijirile hygienice, sunt cel mai bun mijloc în 
contra Phtysiei Pulmunare la începutul ei. Şi printre în- 
grijirele hygienice, în ântâia linie el pune exerciţiile cor- 
pului. -. E | 

«Stahl, considera equitaţiunea ca un bun remedii în 
contra phtysiei prin atonie, cu symptome de hypochon- 
drie, adică, în care systemul nervos şi pasiunele . triste 
J6că un rol considerabil.» (Ch. Londe). 
„.. Navigaţiunea, propusă din timpul lui Pliniu, Galien şi 
recomandată, mult de moderni, - influențâqă ea 6re numai 
prin aerul încărcat cu.un ecces de clorur. de sodium, sc 
mai mult prin. acele dulci mişcări de gestaţiune pasiră, 
atât de plăcute şi salutare, persânelor debile ? 

În fine, în tratamentul profylactie al acestei malatii, 
&ymnastică, fricţiunile reci, sunt cel mai sigur mijloc pe 
lângă regimul alimentar! şi. moral, 

Baum6s, de la 1805, susţine cu tărie acest regim mai 
ales pentru. copii ce erai puşi la îndiciă, sâii pentru-ai 
apăra, de afecţiuni pleuro-pulmunare acute. 

Domnului Napoldon Laisns îi cade deosebita onâre de 
a fi întrebuințat pentru ântâia Gră în spitale gymnastica 
therapeutică. - 

La 1847 Iulie 24 D-sa stabili la spitalul de copii din
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Paris, machini şi începu eserciţiile s6l6 ; ceva. mai târgiii 

făcu acelaş lucru la spitalul Salpetriăre spre a căuta fe- 

meile epileptice şi hysterice. | | o 

Medici distinsi ca, Blache, Bequerelle, Parrot, Moynier 

şi Sce sub a căror ochi D..Laisn€ făcea esperimentaţiunile 

sale ai consacrat bunele resultate obţinute, prin raporturi 

adresate atât direcţiunei asistenții publice din Paris cât şi 

academiei de medicină. 

«Printre banele efecte deja obţinute, noi credem a men- 

ționa în un mod particular vindecarea unui Gre-care nu- 

măr de chorei (danţul Saint-Gay), datorită întrebuinţărei 

exclusive a acestor eserciţii perfect combinate, şi nota- 

bile ameliorări care ati. resultat în genere, pentru: mai 

toți copii atinşi de acâstă malatie, supuşi şi la tratamen- 

tele ordinare, Noi am putut constata de asemenea bunele 

efecte pe care aceste eserciţii aii avut asupra sănătăţii, şi 

starea generală a sermanilor copii atinsi de malatii ehro- 

nice.» 1) Ma 

«... Se vădu îndată că vocea câştigă forţă. Starea, gene- 

rală a sEnătăţii se ameliora vădând cu ochii,. cul6rea feţei 

era maj vie, cărnurile mai tari, slebiciunea dispărea ; reul 

general urma în acelaş timp o. influenţă favorabilă. Se 

vEdu de o dată, şi în curând, disprând. umifleturile glan- 

dalâse care resistai de mult timp la medicaţiunile ordi- 

nare, încetând şi închidându-se trajecte” pustulâsă care 

duraii de ani, Două ankylose ale articulaţiunei cotului . 

ai fost mai complectamente vindecate în un spaţii de 

şâse septămâni.» 2) 

1) Blache, Bauley, Bauneau, P. Guersant. Trousseiiu. Raportul 

medicilor şi chirargilor spitalului către direcţ. gener. al asist 

Publice, lo, 4 Februarie 1819. | . 

2) Estras din raportul d-lor Dr. Guersan pere, Guersan fils, Bau- 

delocque, Blache, Bauneau şi Bataille, către consihul general a: 

spitalelor şi Hospicielor civile din Paris 11/x Nocinbre 1847..
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Ast-fel vedem cât de bune resultate ai dat gymnastica 
medicală tocmai acolo unde cei-l'alţi agenţi therapeutici 
remiiseseră cu totul ineficaci. Şi este. de observat maj a- 
les bunele sale resultate tocmai în acele maladii cari pro- 
vin cu deosebire din lipsa de mişcare, 

«Părăsirea mai cu totul a jocurilor de esercițiii pentru 
copii şi pentru persânele tinere, este, după cum m'am 
plâns deja, o altă causă ce se pâte pune în aceași ordine 
şi care aii făcut un reă infinit. In locul smeului, bilar- 
dului, a mingei, arcului ete. s'a adoptat distracţiuni ca- 
saniere, cu totul opuse: necesităţilor naturei, care, la a- 
câstă vrâstă, voesce acţiune. De aceea nici nu. sunt plii- 
ceri reale ; ele usurpă numai numele, şi, sub acest nume, 
ele lassă, în un mod real, a se devora totul în un mod 

tacit prin urât, şi privesce, dâcă nu: de tâtă acţiunea, cel 
puţin de o acţiune suficientă, şi din lipsa de acțiune şi 
din urât, resultă necesarminte Vole de nerve, haypochon- 
driă, convulsiuni, la o vrâstă unde ele nu existail, în. se- 
colele precedente decât prin căte-va resâne grave. Jocurile 
de cărţi, devenite mai peste tot singura, distracţie a tu- 
turor vrâstelor, nu pâte-în nimie a înlocui nici unul din 
acelea a căror loc le-a luat; ele ocupă mai mult decât 
distrâză ; ele nu esercitâză de loe corpul ;: nu odihnesc de 
loe pasiunele, şi nu dai în genere de loc o adevărată 
bucurie.» 1) E - Si 
Se videm acuni faptele obținute, relatate de Gmeni de 

sciinţă, recunoscuţi ca ast-fel. 
<La numărul faptelor fârte curiâse ce am avut ocasiu- 

nea de a observa în acest spital credem a putea cita ca- 
sul următor care ne adeveresce may mult de cât or care 
altul, eficacitatea adevărat minunată a acestei medicaţiuni. 

«Conrard (Emile) un copil de 10 ani, intrat în serviciul 

  

1) Tissot. 'Trait des nerts 1784 citat de N. Lasin,
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nostru en o choreă din cele mai grave, erea de: 12 dile 

supus fără mici un folos la diverse mijlâce pe care espe- 

rienţa le-a constatat ca forte eficace în combaterea me- 
nitei maladii, — agitaţiunea copilului erea escesivă şi nu 

înceta nici diua nici nâptea — nu putea să articuleze nici 

uă vorbă, inteligenţa, sa diminua .într'un mod simţitor, 

apetitul îi erea absolut nul ; deglutiţiunea alimentelor fiind 

atară de asta aprâpe imposibilă, ne temeam cu drept cuvânt 

de o terminare funestă. — Atunci m'am credut dator a 

suspenda or ce fel de tratament şi am angajat pe D. 
Laisn6 să încerce ceva pentru uşurarea bietului băst. 

«<Dupe ce l'a întins mai ântâiii pe o saltea şi a pus mai 

mulți din elevii sei cei. mai inteligenţi ca să'l menţie în 

posiţiunea dată, D.. Laisn6 începu să fricţioneze în pie- 

lea gâlă pe membrele: superidre şi inferidre în timp de o 
oră. — Dece dile de a rândul aceste fricţiuni fură repe- 

tate în chipul acesta. De la a 3-a qi, se obţinu 6 orede 

somn liniscit. A şaptea di ajutorii destinaţi a menținea, 

bolnavul pe saltea deveniseră inutili. La a S-a qi dânsul 

putu să mănânce ceva şi să bea puţin vin. A 12-a di fă- 
cea pe dinaintea nâstră în sală cincă-decă de paşi şi sus- 

ţinut de un braţ numai. A 13-a qi el se duse la gymas spre 

a lua aer, A 14 di fa supus la suspensiune pe uă bară 

orizontală, Mergea singur câte puţin a 16 di. A 19-a di 

se îmbracă singur pentru prima ră. Dupe 23 de qile lua 

parte la tâte jocurile şi exerciţiile celor alţi -copii sănă- 

toşi, şi la 28 de dile erea cu desăvârşire vindecat. Cu tâte 

acestea bitul continua de a mai veni încă cât va timp 

la gymnas de tâma unei recăderi şi mai mult încă de 

estrema, plăcere ce dobândise “pentru eserciţiile gymnas- 

„tice.> (Blache), 1). a 

  

1) Aplicassion de la, gymnastique, i la gusrison de quelques mala- 

dies par N. Laisn6 1865 Paris pag. 147; 8. :
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a. ăln timp de trei luni, am încercat asupra unei fete 
"cu perseveranţă, tâte methâdele therapeutice cunoscute în 
sciinţă, 

Ast-fel, Belladona, stryehnina, valeriana, sulfatul de 
chinină, quinquina,: ferul, tartrul stibiat în dosă mare, 
opiumul în dosă mare, | 

Pe urmă, la exterior, băile căldicele prelungite, băile 
sulfurâse, băile reci şi afusiunile reci, electricitatea. 'Tâte 
aceste “metode nu avură nică un succes, nu produseră 
nici o amelioraţiune; pacienta era exact tot în aceaşi sta- 
re, şi menstruaţia se oprise, , | 

Sub influenţa acestui tratament, —  masagiii şi gym- 
nastică în urmă — vindecarea avu, în realitate loc în o 
lană, şi ea fu progresivă. 1)... | N 

».... «Una sută opt; casuri de 'choreă ai fost supusse 
la tratamentul Gymnastieri. Dintre aceştia, una sută erati 
sub influenţa primului 'atac, opt numai în recidivă ; ob- 
servaţiune frte importantă şi care ai fost prea neglijatii 
de cătră autori, când ei ai trebuit se judece un agent 
therapeutic. 

- e « + După intensitatea malatiei : trei-deci şi patru e- 
rai de o intensitate mijlocie; şapte-deci şi patru la care 
agitaţiunea era aşa de violentă pe cât se pâte. Cei trei- 
deci şi patru din prima classă s'a vindecat toţi feră es- 
cepţie, în un termen mijlocii de două-glecy şi şese gile şi 
în opt-spre-gece şedinţe. : Dintre “şapte-decă şi opt casuri 
mai grave, şaă-deci şi opt sai vindecat de asseminea în 
55 dile şi în 31 seanţe. Remân deci asupra totalului de 108, 
şasse casuri care pot fi considerate ca . insuccese, cu tâte 
că e vorba de chorei chronice, a căror vindecare s'aă ob- | ţinut, dâr în 122 dile numai şi 23 seanţe. Dispuind cal- 
———— 

1) Gazette des Hâpitaux, No, 128, 1854, Dr. Becquerel, du traite-' ment de la chorce par la SYmnastique. 
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culul nostru alt-fel, vorii. avea 102 vindecări în 39 dille 

şi 6,în 192 ile» .....1). 
«Conclusiune. — Din tâte cele « ce preced, noi credem. a 

putea trage conclusiunile urmetâre : 

1%, Nici unul din modurile de tratament alle choreiei, 

wati dat un număr de vindecări atât de considerabil ca 

Gymnastica, fie singură, fie associată cu băile Sulfurâse ; 

20, Gymnastica pâte fi întrebuințată mai. în t6te ca- 

surile feră ca se fim opriţi prin contra indicaţiuni ce se 

“presint Ja fie care pas în usagiul celor. alte -medicaţiuni ; 

3%, Vindecarea, este obţinută în un număr mijlociii de 

dille, aprâpe egal cu acele ce reclamă băile sulfurâse ; ; dâr 

ea pare mai durabilă, şi sedaţiunea, se arată de la primele 

dille ; | 

40. Pe: când desordinea mişcărilor dispare, constituţia. 

copiilor se îndreptă în mod simţitor ; Și pacienţii sunt 

vindecaţi, nu numai de choreă, der încă de anemia, ce o 

însoţesce mai tot d'a una; a , 

50, Esserciţiile gymoastice, ce s'ar putea crede. pericu- 

l0se la început, cu deosebire , vădind starea pacienţilor, 

na ai nici o primejdie ; din contra . pot fi întrebuințate 

în ori ce stagiune, lucru ce nu se pâte pentru băile sul- 

forâse,> .... 2), 
Acelâşi bune resultate obţinute î în. iatamentul choreiei şi 

malatiilor nervâse sunt confirmate şi prin scrierea : De la 

chorse et des afections nerveuses par le Docteur G. S6e- 

1851, 

Gymnastica terapeutică Sail aplicat de la 1846—7 şi, 

la spitalul «La Salpâtriăre> şi resultatele . bune obţinute 

sunt consacrate în“ cartea D-lui N.: baisn6, formând su- 

  

Dr. M. Blache. Du traitement de la Chorce par la Gymnas- 

tique. 1854. Moniteur des Hâpitaux, citat de Paz. 

2) Dr. Blache, loco citat.
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jetul "“numerâselor observaţii ce încep cu No. 32.— Ele se 

referă la Epilepsii simple, — Hysterice, — Hystero-Epi- 
leptice,— Hystero-chlorotice, ete. tâte cu un succes deplin, 

Dr. Bouneau ,, prin rapportul seii din 1847 Noemvrie, 

"coufirmă aceste observaţii importante. 

"Şi cum ar putea, fi altfel, mai ales cu acele nevrose ce 
se află pe terenuri chloro-anemice. Ore acâsta nu este o 
causă de depravaţiune -a nervilor? — Aice mai bine ca 
ori şi unde se 'vede importanţa gym. therapeutice, prin 
care. obţinem mai: lesne reformarea sănătâsă sângelui.— 
Prin acest mijloc şi în contra 'acestor malatii mai ales 
vom videa profunda judecată a biătrănilor. medici din ve- 
chime, ce giceaii fârte judicios : Sanguis moderator ner- 
vorum. — Acelaş fericit resultat se obţine şi în contra 
nenumeratelor nevralgii, ce ai ca causă directă, anemia, 
în prima linie. : o m 
„_Aice gymnastica se aplică  mai-bine ca ori care alt 
remediii, , : iau 

Romberg, de la Berlin, a dis cu multă dreptate că: 
„nevralgiile nu sunt: de cât ţipetul „de: desesperare al ner- 
vilor ce cer un sânge “mai generos, -. ' i 

Câţă însă dintre distinşii medici practici, nu treci pe 
aleturea mijlocului natural, pentru a constipa cu fer pe 
„pacienţii lor, sâii ch& a contribui may mult la real de 
„carele că sunt attinşi, “stricăndule. şi gastro-intestinele, cu 
nenumerate şi insipide preparaţiuni de pe pagina a IV. 

, «Der, întru cât privesce acele gastrite, gastro-enthe- 
'zite chronice şi apiretice, circumscrisse » însoţite sâi nn 

* de phenoniene nervâsse ; t6te acele malatii nervâse altă dată aşa de chinuite ; “acele leucorrhei , acele 'poli albe neterminabile, ete., etc., Gymnastica, ajutată de un regim “apropriat, va fi remediu] cel:mai' sigur,» 1). . 
    1) Le Dr. Casimir Broussais. De ! I MS. ia 

idâr moyen therapeutique et hygienique, 185% (Pai : pg sidereo one
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Prin acţiunea sa tonică şi excitantă, ce essercită asupra 
economiei omenescă şi. cu deosebire asupra organelor lo- 

comoţiunei şi circulaţiunei, gymuastica mai este utili. in- 

dicată şi în slebeciunile congenitale scii căscigate. — Ca 
mijloc adjuvant în căte tratamente raţional condusse un 

ar trebui ea impussă 2! - | 
Cea mai mare parte din nevrose dâr, ca Hysteria, 1) 

hypochondria, Epilepsia, Melancolia, 2) sunt cu succes com- 

bitate prin acest. mijlocii. — Cruvellier citâză chiar cazul 
unni tetanie vindecat prin gymnastică. i 

In malatiile mentale cu deossebire, Perrus, a obţinut 

succese admirabile prin aplicarea alienaţilor la munca câm- 

pului. Pinel spunea că în Spania, la Saragossa, întrun 

mare asil de alienaţi domnia cea mai mare linisee, bol- 

navii dormiati bine, ereaii tot d'a-una mai joviali din 

causă că lise impunea munca câmpenâscă. El compară 

cu drept cuvânt acâstă stare dorită în asilele, de alienaţi 

cu sgomotul şi agitaţiunea celor închişi la Bicâtre şi sus- 

ţine că aceşti din urmă nu eraă calmi de cât atuncă când 

„şi acestora li se procura ceva de lucra...  : : - 

Tardieu în dicţionarul sâii de Hygienă, publică şi de 

salubritate, cere gymnastica "pentru copii idioţi ca un mij- 

loc eficace de a % desvolta şi de a: face să trecă la gra- 
dul de a putea concepe câte-va idei. | E 
„In fine, tot gymnasticei, «care rechmiă vitalitatea în. 

  

1) La, Salpetrieră, accessele hystericelor erai mult depiirtate unul 

- de altul. Una, din bolnave vindecată întră ca servit6re la. Spital. 

2) <Ostensla ce însoţesce aceste esserciţii procură, un'somi pro- 

fund carele contribue puternic a rădica forţele şi 2 şcădea, atacurile 

râului.» Ch. Londe. - | - , , , 

D-rii Ribes, Mead şi Pinel citedă casuri forte curi6sse de vinde 

care prin acestă methodă, — D-nul Whytt afirmă că medicamentele 

„în aceste casuri “se daii inutil dâcă ele nu sunt însoţite de Gym- 

nastică, 

“ 
8
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sistemul muscular, care escită şi favorisă digestiunea, care 
dă tonicitate tuturor systemelor vasculare, care face ca 
sângele se pătrundă mai uşor în tâte ţesăturile şi până 
în cele de pe urmă ramuscule capilare, care solicită prin 
sguduirea. viscerilor abdominale secreţiunea fluidelor. gas- 
trice, biliare, pancreatice ; care rădică în fine tâte forţele 
„organice, este clar indicată: pentru a neutralisa slăbiciu- 
nea şi a suprima, erethismul.» (Ch. Londe). 

De aci întrebuinţarea Symnasticei în Serophule, Sș- 
philis, 'Lurbă, Polysafeie, Pletoră, Hydropisie, Guttă, 
Gravellă, Diatesă urică, Oxalurie, Dyabet ete. ete. 

Căci prin gymnastică, arderea substanţelor interstiţiale, 
sâii direct afiătâre în raasa sângelui se face mai bine, 

Lenevirea generală a viscerilor va dispărea ; odată cu 
dânsa, vor dispărea şi depositele ' anormale, înpăslirea şi 
hypertrophia glandelor, stagnaţiunea în fine a, diferitelor 
materii .viciate . aflate. excepţional în economie. 

Sângele prin ea va fi d& curăţit şi va căpăta, graţie 
reconstituţiunei şi stimulenţei diferitelor organe, acea pro- 
prietate de aşi asimila elemente pure şi în urmă a le 
arde s6ă transforma perfect pentru scopurile  physiologice, 

Cu acest titlu: <Eserciţiile corpului aii fost aplicate la 
tratamentul serofalelor la spitalul. copiilor bolnavi, ra- 
porturile medicilor 'ai făcut de mult se reiasă tâte bine 
facerile. ce eraă în drept a ascepta.» (Ch. Londe). 

Bouchardat, susţine în o serie de publicaţiuni că cel mai bun mijloc curativ contra glycosuriei este regimul şi gymnastica, | 
Bonnet de la Lion, susţine relativ la etiologia cance- 

rului, că tocmai persânele ce duc o viaţă sedentară, sunt mai ales atinse de acâstă afecţiune. - 
Sauceratte spune că a cunoseut o călugăriţă atinsă de- acâstă malatie, carele suferea mai mult când mu umbla. 
<Eserciţiul sâmănă aice a scădea durerea şi a elimina
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în acelaş timp prin diverse emunctorii, principiile inutile 

_ şi răi făcătâre.> (Ch. Londe). 
Ramazzini, indica călăritul mai ales în ascitele s6ii 

Hydropisia palustră. ă 

Ribes, citâză vindecarea unui Hydrotorax prin mişcare. 

Eserciţiul muscular în fine, este cel mai bun lithon- 

trio, şi cu drept cuvânt Sydenham 1 considera ca basa 

tratamentului Guttei. Acelaş lueru face şi Boerhaave. 

Ponsart la 1770 indică “pentra acestă malatie bilardul. 

E] citâză casul unui tânăr de.25 ani atins deja din causa 

vieţei sedentare de acestă. malatie. S'a vindecat în modul 

următor, în fie-care din cele 7 dile ale săptămânei se juca 

s6ii danţa, vână, călărea ete. până le complectă osten€lă. 

La 1859 Dr. Gosselin, publică o importantă : observa- 

ţiune de la spitalul Cochin, a'unui copil rabie vindecat 

prin băi prelungite şi marşuri forţate. Ce se făcea, 6re 

"decât, a ajuta arderea, sâii diminuarea acestui virus prin 

mişcare ?.



„_«Ceia ce devine frumuseţa când co- 
l6a vertebrală a perdut din rectitudinea 
sa, noi o videm prin exemplele dilnice,. 
care ne arată acele triste diminutive ale 
speciei. nostre, după cum le numea Ster- - 

“ne, prinblândusse pe uliţe cu talia lor 
scurtată, braţele lor disproporţionate şi 
physionomia păcăi6să, pe care suferinţa 

"şi acuitate spiritului, pun un sigil parti- 
- cular. Nimic nu e mai trist ca aceste rui- 

ne humane, în care desordinul nu are, ca 
"pentru cele lalte ruine, compensaţiunea 

- majestăţii.» 
Yonssagrives. —— De education 
physique des jeunes files, | 

<Gymnastica îndeplinesce în malatii 
indicaţiunele următâre : 20, Ea lucreda ca 
un excitant asupra tutulor aparatelor or: 
ganice, cu' deosebire asupra aparatelor 

, circulatâro şi locomotâre; 20 este un de: - 
rivator propriu a produce o diversiune u- 
tilă prin direcţiunea, ce imprimă acţiunei 
nerv6se ; 30 regulâză mişcările şi atitudi- 
nele, corige inflexiunile vici6se, aştdă 6s- 
sele deviate în posiţinnea cea mai faro- . 
rabilă îndreptării lor şi constitue prin a- 
câsta, un escelent mijloe Orthopedic.> 

Dictionnaire, de medecine, et de 
chirurgie. Paris 1833. Tom, IĂ. : 

Gynihastica therapeutică în afecțiunile chirurgicale. 

Nu numai în afecțiunile medicale propriu disse s'a ob-. 
ţinut succese remarcabile, d&r încă aceste succese devin cu 
atât mai evidente cu cât ea se înt ră rebuinţăză în afecțiunile 
chirurgicale, |
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Să vedem acum care este partea directă cu care gymnas- 
tica therapeutică intră în orthopedie. 

aMijlâcele de care dispune orthopedia sunt de trei or- 

dine : 10 exerciţiile gymnastice şi manipulaţiunile, precum 

sunt fricţiunile, massagiul ete.; 20 îndreptarea care pâte 

sa fie instantaneă sâii din contra lentă şi progresivă; 30 

operaţiuni diverse, ca ruptura anchyloselor, osteoplastiea, 

osteotomia şi secţiunea tendânelor — la acestea, trebue a 

adiiuga mijlâcele hygienice şi reconstituante, adică un aer 

curat, o nutrire substanţială, -apele minerale şi hydrothe- 

rapia, fără a neglijea intrebuinţarea preparaţiunilor phar- 

macentice apropriate.> (Jaceoud) ?). 

Importanţa cu care gymnastica therapeutică intră în or- 

thopedie merge pănă acolo în cât mare parte din specia= 

liştii moderni profuiidi observatori şi în de ajuns versaţi 

în physiologia mişcărilor, pretind chiar în urma ressulta- 

telor obţinute a înlocui cu totul orthopedia proprii dissă 

„prin gymnastica, therapeutică, associându-i numai: câte o 

dată operaţiuni chirurgicale ca tenotomia şi altele. 

Ei deră înlocuesc prin massagiii, mişcări passive s6ă ac- 

tive, electro-therapia şi hydro-therapia, t6tă acea varie- 

tate infinită de aparate orthopedice fixe şi permanente pe 

cari jumătatea, a dowa a seculului nostru o primi de la 

marii praticieni cu care el se începu. 

Sai formulat acusaţiuni seri6sse în contr'a orthope- 

diei propriii gisse basate atât pe cunoscinţele moderne ale 

physiologiei cât şi pe faptele clinice. | 

<Apparatele comprimătâre şi extensâre permanenţă pre- 

sintă acest grav incovenient, că comprirmhând şi imobili- 

sând ţessuturile, ele- oprese circulaţia fluidelor, în locul 

châ unde acâstă circulații ar avea cea mai mare necessi- 

tate de a fi stimulată pentru a aduce forţa şi viaţa în 

  

1). Nouveau dictionraire de mâdecine et de chirurgie 1878. 

+ + 
-
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organe. Ele substitue: în fine corecţiunea passivă şi trecă- 
târe aplicată ligamentelor, corecţiunei active şi permanente 

pe care singure pot a le produce contracţiunele musculare 

rațional exercitate.» . :. .. Da - 

<Când sunt din contra înviaţi prin exerciţii, muschii 

slebiţi se contractă ca şi. congenarii lor, ducii după ei 
vertebrele deviate şi restabilese curând col6na în direcţia 
normală.» (Paz). 5). . : 

- «Corseturile lucrâză, dâr lucrdi momentan ; acâsta e o 
forţă factice şi trecătâre, brutalmente aplicată şi care nu 
ţine nică o socotâlă de necesităţile physiologice ale ființei. 
Acţiunea musculară este din contra o forţă naturală, care, 
puind în mod progresiv în joc tâte. resorturile, şi stimu- 
lând tâte energiile, face se concură organismul întreg la 
salvarea părţei ce se giisesce compromisă, 

Când plantați un arbore tânăr şi" ajutaţi de un par, 
6re pe acest sprijin, tot atât de precariii. ca şi artificial, 
vă basaţi pentru al ajuta se trăiască şi se crâscă ? Nu, 
voi ] tăiaţi, "1 udaţi, "1 cultivaţă neîncetat, în fine ca să 
aibă în curând rădăcini profunde. şi vivace, şi ca să gi- 
s6scă în el însăşi forţa de a ridica ctitre azur, vârful seii 
Verde şi de a resista furtunelor.> a 

«Faceţi tot ast-fel pentru copil, învăliţe”] în un corset 
„dâcă voiţi, dâr cu un corset mSle, uşor, cu un corset care 
se nu '] sugrume şi se nu strivescă, cu un corset uman, 
cu alte cuvinte. Dâr înainte de oră-ce : stimulaţi, între- 
ţineţi, desvoltaţă viaţa, în organismul sei puind pentru 
acesta în lucrare tâte energiile ce sunt în el, adormite 
s6ă răticite, 

Nică un tratament extern, noi o repetăm, nu valoreză 
acestă methodă naturală, căci acţiunei locale, indispen- 

  

D La &ymnastique raisonn6e p. 987,
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sabile, ea unesce acţiunea “generală, mai esenţială încă. 

(Paz). 1) i 

Alţii însă ca Le Blond susţinii că: <Orthopedia propriii 

disă va fi asociată cu succes la eserciţii, când acestea 

sunt insuficiente ; ea va trebui chiar să fie întrebuințată 

singură când eserciţiile vor fi aprâpe inaplicabile, ca la 

femei cari ati niiscut de curând spre esemplu.> ! 

Bine înţeles că nu tâte malatiele chirurgicale urmate 

de ditormități pot fi cu sucees tratate prin gymnastica 

therapeutică. Marjolin cu drept cuvânt 'dicea că trebue a 

deosebi între diformităţile survenite dupe nascere, acele 

cari sunt produse prin o disposiţinne ereditară şi care se 

vindecă adesea cu mai multă greutate sâii remân chiar in- 

curabile. Acelea însă cari sunt causate prin malatii locale. 

Jesiunile mecanice cară determină diferite alteraţii în sis- 

temele osos, muscular, ligamentos s6ii nervos ; în fine 

cari recunoscii de causă o atitutine viţisă, comunicată 

sâii spontaneă, întrebuinţarea de ” vestminte - cari opresc 

desvoltarea normală a organelor, exerciţiurile r&ii diri- 

giate, lipsa de exerciţii s6ii munca precoce sâi continui . 

numai a Gre-cari părţi, acestea sunt; în general avantagele 

cele mai mari de a se putea 'virdeca “prin  gymnastica 

therapeutică. | Di “ 

Astfel Bonnet de la Lyon sub numele de «funcţiona- 

„mentul parţial şi elementar» a creat o methodă de trata- 

ment cari % ati dat bune resultate consistând în exerciţii 

cu totul simple a muschilor şi axticulaţiunilor în urma 

rănilor sâă a soluţiunilor de continaitate. 

"S'a indicat de asemenea exerciţiile musculare cu succes 

chiar în urma dislocărilor diferitelor articulaţiuni reduse 

mai ântâiii, - _ 

In fine distinsul chirurg frances Bonvier în excelentele 

"2 La gymnastique raisonne pag. 93—94,
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sale lecţiuni asupra malatiilor ehronice ale aparatului lo- 
comotor' a precisat mai bine ca alţii importanţa gymnas- 

ticeă therapeutice în afecțiunile scheletului. . 
«0 tânără fată de 14 ani, de o constituție sănătoză şi 

cât se pote de bine ficută, cu tâte că fârte naltă şi sub- 
ţire, se dedea cu un zel şi un gust rar la studiul desem- 
nului. Copiind, cu o colegă a sa,. acelaş model închis 
în un cadru situat între ambele, şi ocupând partea drâptă 
a mesei, ea fu obligată de a, avea bustul tot-deauna fârte 
înclinat în stângă şi prin urmare capul sprijinit tot tim- 

paul pe umărul stâng. Acestă positie, păstrând'o şese şi 
chiar şâpte ore pe di, în timp de două luni, "i distruse 
astfel. regularitatea ce pent atunci. fu perfectă în tâte 

„părţile corpului, încât copila nu putea, sta un moment în 
picidre fără a lua. atitudinea vieci6să ce căpătase în tim- 
pul când desemna. S'aii încercat mai “Amtâiii de a. aduce 
şi a menţine capul drept prin un aparat compus de două 
centure de pele încingând, una tot capul împrejur, cea- 

„lată braţul şi umărul drept împreună, şi aceste două cen- 
ture unite pe urmă între ele prin. o cură ce servia a le 
apropia pe fie-câre qi de o cantitate dată, în alte cuvinte 
nu era decât o tensiune graduată după voinţă, .. | 
„Tânăra fată în loc de a ceda la acestă tensiune, lupta, 
în contra ei, şi nu făcea decât a întări şi mai, mult mus- 
chii aductori şi cară făcâii se 'cobâre capul în stânga. In 
urmă 0 obligară de a merge pe o bară de lemn orizon- 
tală, destul de îngustă, pentru ca ea să fie forţatii de aşi 
pune tâtă atenţiunea şi prin asta se evite ca. o. mai mare 
parte din corp să atârne mai mult de o parte decât de 
alta. Cele ântâiii încercări fură grele, însă în curând câs- 
cigă atâta ablitate, adică harmonia între puterile muşcu- 
lare antagoniste fură atât de repede stabilite, încât îna- 
inte de 15 dile parcurge tâtă lungimea, barei, ba' ţiind.
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pe cap chiar un: paneraş uşor, şi înainte. de două luni 
talia” sa luase rectitudinea primitivă. | | 

Decă cine-va ar vrea să aplice aceleaşi - principii de 

gymnastică la altă diformitate frequentă acea a colânei 

spinăreă, care consistă în o exageraţiune a curburei 

s6le cervico-dorsale înainte, şi care se numește de ordi- 

nar greben, ar .fi de ajuns de multe ori de a obicinui pe 
" bolnav să cobâre de mai multe ori pe di în linie drâptă 

unii teren fârte înclinat şi să 7] ridice îndărăt iarăşi de 

mai multe ori pe di însă nu cu faţa înainte astă dată 

dâr cu spetele ceia. ce se dice vulgar se sue ca racu, 

Ponderea pirţilor superiâre a corpului ne putând fi măn- 

ținute în linia centrului 'de gravitate fără sforțe ener-. 

gice şi susţinute de muschii. redresori a col6nei verte- 

” brale, se va combate astfel prin mijlocul acesta . efectul 
prea, continnii a acţiunei acelora cari Incrănd îu sens 

contrar, aii făcut ca capul să fie dusii înainte.> 1). 

In slebeciunile musculare, atrophie sc paralisii excen- 
trice, în spasmele tonice cu contracturi, gymnastica.dă 

cele mai bune resultate, | i DR 

«Un tăner de 17 anicare abia la etatea de trei ania 

început să se ţie în pici6re şi care nu nmblase fără spri- 
jinire de cât dupe a dow'a denţitiune, remiăssese de o slă- 

biciune estremă — Pieptul âi erea strîns şi respiraţiunea, 

jenată prin apropierea umerilor. înainte, inteliginţ'a ob- 

tusă, nimie nu, 1 anunţa pubertatea. — Pressiunea mâni- | 

lor la dinamometru egala pe a copiilor de la 7 pînă la 8 
ani; forţele de tracţiune, de ascensiune şi de avânt eraii 

mule. Acest nenorocit cădea de ostenâlă dupe ce făcusse 
o sută de paşi într'un minut şi două secunde. Uă greu- 

tate de 15 livre el făcea să se clatine şi un copil de 7 
ani "1 trântea cu o necredută facilitate. Dupe 5 luni de 
  

1) Dict de Nedec du Dr. Fabre 1. VI Orthopedie p. 116.
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exerciţii în gymnasiul D-lui Clias forţa sa de presiune 

erea de 50 de livre; se ridica prin ajutorul braţelor la 

trei degete de asupra pământului şi sta 'suspendat trei 

secunde ; sărea în o distauţii de trei picidre, pareura 163 

de paşi întrun minut şi purta 35 de livre în acelaşi spa- 

ţii de temp. — Dupe 2 ani, tinerul acesta , ; a... SĂTIA 

şasse picidre şi făcea cinci sute de paşi în două minute 

şi jumătate. In cele din urmă făcea cinci leghe fără nici 

o jenă şi se se bucure de o ) sănetate destul de convena- 

bilă.> 1)... a 

În deviaţinnele musculare ale colânei vertebrale, (con- 

tracturi — torticolis ete.) Gymnastica generală și massa- 
jul, dai resultate mai mult ca bune. — Aice nu avem de 

cât a desvolia forţa muschiului antagonist a face ca el 

se-şi recapete funcțiunile afle, şi acestă deformaţie secun-" 

dară va dispărea. 

„In contracţiunile musculare, în sineșiele tendânelor fle- 

şisorilor' mai ales de 'sghiaburile lor, în articulațiile înpe- 
trite prin multă pausă, în ankylosele falşe, massagiul şi 
gymnastica, daii cele mai bune resultate. 

“In Lordosa paralytică “aceleşi - bune resultate se pot 
obţine. - | 
La multe din aceste deformaţiuni sunt îndieate şi ap- 

paratele orthopedice: propriii disse.” - 
Adessea ele 'sunt necessare,. şi dâcă vom căuta mai i ales 

a le face ast-fel ca ele se nu supere mult, din causă că 
la o 'scoliosă s. e., pe când vom căuta prin mijlâcele de 
mai sus a întări antagonistul slebit, s6ă cel opus con- 
vexităţii şi prea întins, el totuşi lessat în astfel de stare 
va reveni mai grei la lungimea şi volumul seii. primor- 
dial, decă cu un corset bine aplicat vom face ca acest 
muschii se nu fie aşa. întins ca se pâtă aşi recăpeta pro- 
prietăţile s€le. 

1) Dictionnaire de mâdicine et de chirurgia 1833, Tom, IX, 
.
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« Resumat general.— Dec, recapitulăm în un mod scurt 

avantagele respective ale celor 3 mijlâce orthopedice di- 

recte -ce am examinat, şi la care sepot ajuta şi tot felul 

de băi, duşele de vapori, fricţiunile, manipulaţiunile etc. 

sunt obligatii a recunâște: . 

1%). Că aparatele orthopedice, în un cuvânt mașinele, 
ne întrebuințate decât fârte rar la casurile de prima de- 

„ formitate, trebue a fi privite ca sorginte accesorii, proprii 

a seconda, eficacitatea celor alte mijl6ce curative, ce sunt 

cu deosebire chemate a ajuta sâii a regularisa aplicaţiu- 

nea. Pentru aceia, dâcă lung timp, pentra multe persâne 

orthopedia n'a fost decât arta de a construi şi a aplica 

agenţii sei mecanici; nu numai că de a videa un lucra a- 
tât de absolut 'este o erdre teribilă, primejdiâse, der pe 

urmă e chiar evident contrariă la starea actuală a sciin= 

ei, (ceia ce s'ar fi putut crede acuma câţi-va ani) de a 

pretinde că maşinele sunt din tâte mijlâcele orthopedice 

acele care presintă aplicaţiunea cea mai întinsă şi care 
produc resultatele cele mai complecte. 

20). Cu tâte aceste, fără a admite că prin gymnastică 
să se p6tă vindeca diformităţi forte înaintate, e raţional 
de a admite, în un mare număr de casuri, că organele 

părăsind raportul lor natural, n'aii cedat decât la trac- 

ţiuni exersate asupra lor de către puteri musculare, şi e 

“ conform cu ceia ce ne arată experienţa de a pretinde, că 

prin exerciţiuri combinate în un mod convenabil să se 
pâtă aduce organele la direcţiunea lor normală. Din nu- 
mărul acestora sunt cu deosebire incurbaţiunile col6nei 

spinărei, carele aii ca causă exerciţii neregulate, atitudini 

vici6se. | , 
30). Fiind-că e bine demonstrat astă-di că retracţiunea 

musculară, urmare a afecţiunilor nervâse, de multe ori e 

singura causă ce ţine organul înlăturat din posiţia lui, 

şi e just de a recunâşte, că ar. încerca cine-va în zadar
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' 

„de a aduce acest organ la loco, fără secţiunea muscului 
ce *] reţine. Se pare însă de aseminea bine înțeles că 

vindecarea în aseminea casuri, : presupune că în se de 

exemplu, surfeţele articulare aii conservat forma lor, ceia 

ce nu e din nenorocire la curbaturile col6nei care for- 
mM6ză grebenul (coe6şa). 

49%, Că fârte dese ori vindecarea unei diformităţi cere 

întrebuinţarea, succesivă sâii chiar deodată a celor 3 mij- 

l5ce ce am studiat: astfel' secţiunea unui muschii sâi a 
unui tendon, pentra. a: face ca partea deviati să revie la 

locui; maşinele pentru a Q menţine în noua posiţie; 
gymnastica: pentru a da o nouă energie muşchilor ce a 

fost loviți de. un fel 'de amorţială prin sforţele neregulate 

ce aii esercitat unii asupra altora, > . 

  

1) Dict. de Mâdec. Fabre T, VI Orthopeâie,



  

  

O scurtă videre asubra diferitelor $ steme în g nmastică 
therapeutică. .. 

Mişcările pot fi generale sâii parţiale, 
Parţială când prin ele voim a pune în mişcare uă se- 

rie de muschi, o articulaţie, sâi când voim a rupe bride 

fibrâse ce constitue o ankylosă falsă, sâii syneşia unor 
tendâne de tecile lor. 

Generale, când -voim a obţine tonicitatea generală, o- 

mărire a, cavităţii thoracice, resorpţiunea, epangamentelor | 
sâii hydropisiilor.; şi châr eu scop curativ pentru o lesi- 
une bine caracterisată şi limitată, pentru care mişcările 
parţiale ar fi suficiente, căci. întărind tot organismul, fă- 

cândul se stea în staţiunea sa naturală, vom întări şi | 

partea, suferindă şi vom contribui de asseminea se ia, re- 

" dressarea părţei deviate. i | 

Mişcările însă se împart şi ele în active, paseive şi mixte, 

Cele passive se împart în mişcări produsse de mâna o- 

mului de sciinţă, de vehiculul în care se află cineva: tră- 

sură, cal, bastiment, s6ă produse directe mecanicesce ca în 

unele apparate orthopedice prorpiă dissă, să după metodul 

lui Zander. - 

Active sunt mişcările ce essecută pacientul după voinţa 

sa şi sub impulsiunea pornită din. propria sa iniţiativă, 

astfel că de odată cu mişcarea muschilor el pune în ac- 

tivitate şi inovaţiunea şi voinţa sa.
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Sunt cele mai bune, dâr, nu sunt tot d'a una posibile 

din 2 cause. 

În o: paralysie 3. e. pacientul ori câtar voi, nu se pâte 

mişca, căci inervaţiunea este întreruptă, muschiul ne pa- 

tând priimi ordinul ce i să dă, nu se va mişca. Pe ar- 

mă châr decă individul pâte a face acâsta, adessea specia- 
listului incumbă de a face mişcarea, de a precida forța 

şi durata ei. 

De aci ideia gymnasticei passive, a lui Lyng, din Sue- 
dia. — Unul din urmaşii sti mai renumiţi în Germania 

"fu Eulenburg. 

D&r şi el în urmă cu tâte avantajele monei s6le me- 
thode fu nevoit a întrebuința n unde se putea miscările mixte 
s6ă châr active, 

Cele mixte se înţeleg de la sine. 
Se luăm câte un exemplu. 

Cineva, rădică o pondere, se sue pe o cârdă sii pe un 
trapedii, paralele ete. sunt mişcări active, 

Essecutând cu mâna, piciorul, sâti trunchiul cuiva, cu 

mâna s6ă cu diferite maşini, tâte mişcările physiologice 
“posibile, feră, ca voinţa, individului se i-a parte, sunt miş- 
cără passive. : 

A face pe cineva se “ţie un membru în o: posiţie dată, 
pe când noi voim ai da o altă direcţie ; sâă, al opri în 
mişcarea ce voesce a, face, sunt mişcări therapeutice mis- 
te. — Aceste mişcări pot şi ele fi semi active sâi semi 
passive, 
“Lyng le întrebuiuţa fârte mult. 
Zander de la Stokholm, e înfiinţatorul unei gymnas- 

tice, medicală mecanică, în care, mişcările ce impunem 
pacientului sunt tecute prin apparate fârte ingeni6se ce 
se mişcă prin forţa aburului, şi despre intensitatea forţei” 
cărora ne putem fârte bine da compt.
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Zander a creat şi un iustitut cu acest nume la Stocl- 
holm. 

«Acest institut a fost frequentat în aceşti de pe urmati 
13 ani, de persânele ambelor sexe şi de ori ce vrâstă în- 
tre 3 şi 80 ani. — Frequenţa anuală a pacienţilor. ai 
augmentat de la 132 în 1865, la.800—900 în aceşti de- 

pe urmă ani. — Trei sferturi cel puţin aii venit se caute 

în gymnastică, vindecarea sâii ajutorarea re căror mala- 

tii. Restul p'aii avut recurs de cât pentru aşi conserva 
sănătatea aci a preveni consequenţele rele ale unei vieţe 

sedentare. 
Malatiile cele mai adesea ori tratate sunt următârele : 
Malatiile chronice ale cordului. D, 
Malatiile chronice ale pulmonilor. 

Catarrhurile chronice ale larynxului şi pharynxului. 
Consţipaţiile obicinuite. 

Hemmoroidele. 
Diabetul. 

Catarrhul ehronic al vesicei. 

Malatia organelor ce concură la digestie. 
Malatiile uterului. _ 

Affecţiunile rheumatismale sii traumatice ale apara-. 

“tului locomotor. | 

_ Dâviaţiunele col6nei vertebrale. 

Diformităţile, 
Ore care speţe de paralidii, de spasme şi de nevralgiă. » 

(Gustave Zander). | 
Afară de acestea el mai întrebuinţezi  massajul, elec- 

tricitatea, înhalaţiunea de pulberă medicamentose şi de. 

ape minerale. 
  

13) <Hypertropbia simplă, precum şi degenerescenţa grassă a cor- 

dului, sunt adessea, vindecate; în oră co casă, symptomele de palpi-" 

taţiune şi de dyspneă pot tot d'a una a fi stămpărate; dâcă malatia, 

nu este prea avansată.> Zander,
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-. În tâtestabilimentele de Hydrothrerapiă am vădat gym- 
nastica la ordinea, dilei. | - 

Adevărul este că ele se ajutii una pe alta spre acelaş 
scop salutar. , SN 

" Astfel la Văslaii, Dr. Fridman; la Kaltenleutgeben, 

institut al D-lui Dr. Winternietz, gy innastica : suedeză e 

cu succes condusă de Podzahradsky. La Passy, „Stăbili- 

ment condus de Dr. Pascal, se face acelaş lucru. Se mai 

păstrâză gymnastica cu contra ponderi, care prea curând 

şi nejustificat aii fost lăsată de mulţă. . 
In fine D-nul Canstantiniu C. carele anume ati voiajat 

în anul acesta pentru gymuastica : medieală, a: bine” - 
am da datele următâre: . _ 

Astfel la Paris, stabilimentul cel mai venumit astă-di 

în acâstă materie este gymnasul lui Paz. 

El întrebuinţăză şi Hydrotherapie.- Gymnasul e dividat 

în partea Hygienică şi partea therapeutică, 
„Miscările sunt variate după casuri, . - i. 
Helcometrul inventat de Paz (aparat eu contra balanţă 

în greutăţi) este ceva original şi forte util. EL e chemat. 
a pune în mişrare diferite grupuri musculare şi articu- 
laţii. : 

Pe lângă acesta în Paris maj sunt nenumărate mică 
stabilimente de o ordină inferiâră, 

În spitale, la capitolul al doilea din partea secund an 

vEdut- cum Laisn6 a introdusto şi ce fericite resultate 
S'aii obţinut. - 

La Viena sunt de asemenea maă multe şi tiebue între 
altele a cita: : 

Institutul de orthopediii a Dr. Veil, în Waring, cu 
grădină şi un loe spaţios. Preferă mai tot-d'auna gym- 
nastica pasivă, masajul, Intrebuinţezi asemenea Eletro- - 
therapia, Hydrotherapia, şi medicamente interne. 

Institutul de gymnastică şi masajă a D-rului Ilinek. Nu
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întrebuinţâză aparate cu presiune constantă der numai 

masajiă, fricţiuni reci şi mişcări apropiate. 

Institutul de gymnastică Orthopedică, Electricitate şi 

masaj al D-rului Seger. Preferă gymnastica medicală 

suedeză. Are mai multe procedeuri personale în curarea 

“scoli6seă, cervicale sâii dorsale. Lui se mai datoresce ma- 

sajul electric, o fericită aplicaţie a electricităţii la ma- 

sajă, cu mâna înarmată de reofori la fie care deget. Este 

pentru mine, cel maă bun mijloc curativ în nenumărate 

- malatii, unde masajul simplu e indicat, Nu putem însă 

"1 întrebuința tot-d'auna de la început în chorcă s. e. 

_ ne Băile de la Sophien-bad unde se practică gym- 

nastica pulmunară, prin aerul comprimat. Ac6stă nouă şi 

utilă invenţiune, datorită în mare parte lucrărilor lui 

Jourdanet şi P. Bert, este absolut necesară, vădend feri- 

citele sâle resultate in marele cadru nosocomial-al mala= 

tiilor thoracice. unde se pâte întrebuința. 

-
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Aecessitatea de a se întroduce gimnastica therapeuțică şi 
| “în România. a 

Se videm acum dâcă şi noi avem necessitate şi trebue se profităm de bunele servicii ale &ymuasticei therapeutice, Pentru acâsta trebue îndată a ne găndi decă causele ce ati provocat malatiile curabile prin acâstă methodă în strei- nătate, sunt şi dâcă sunt în de ajuns. şi la noi, 
Nu avem însă de cât a ne reaminti puţin cousideran- tele pe care ne-am basat pentru u, cere întroducerea cât mai urgentă a &ymnasticei Hygienice în moravurile nostre, 
In Bucuresci s, e. numerul cel mare de cocozaţi şi di- formi, femeile nervâse şi palide, Gmenii anemici, numerul bolnavilor, sai înmulţit în un mod spăimăntator, 
Prin urmare acele rele carele aii dat nascere în statele mai civilisate institutelor de orthopediă sunt astă-di în număr destul de mare şi la noi, astu-fel în cât se merite t6tă atenţiunea omului de sciinţă, | | 
Acâsta însă trebue făcută cu atât mai mult cu cât reul o dată format, causele ce l'aii produs vor înmulţi victimele propagându-se în acel-a-şi timp şi prin copii produşi” de: 

către aceştia. 
Să nu ne măgulim cu ideea că proletariatul şi miseria 

nu sunt avansate la noi, că nu suferim încă de relele na- 
ţiunelor eminamente industriale, s&ă a focarelor mari de 
populaţiune! — Statistica este faţă pentru a ne areta mor- 
talitatea imensă mai ales a primei copilării. — Nascerile 

n
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sunt scădute şi numerul mare' al aborturilor ce se presintă 
medicului observator este spăimântător, 

Să nu uităm că dâcă cassele nâstie sunt mai puţin mo- 
numentale şi aglomerate, ele însă sunt absolut insufici- 
ente, răi constraite, eminamente insalubre şi dâcă spaţiul 
dintre ele le procura o cantitate mare de aer, acesta însă 
s6ii nu intră în întrul acestor locuinţe din causa relei 
ventilaţiuni,, sâii este alterat în comiposiţiunea,. sa' prin 
materiele putrescible şi infecți6se respândite cu profasiune - 
la saprafaţa, lor; s6ii încă, prin stagnaţiunea apelor ceru- 
p6se cari din lipsa unei canalisiri sistematice zacii cu 
profusiune de la cel mai de pe urmă sat pînă la prin- 
cipalele uliţi ale Bucurescilor. | o 

Să nu uităm! că alimentaţiunea chiar a claselor relativ 
avute este adesea nesănătâsă, sâii chiar insuficientă, Nu mai 
vorbese de popaulaţiunea rurală care produce o muncă e- 
normă, cu '0 minimă cuantitate. de alimente plastice ; care 
de şi acuzată ca trîndavă şi ne activă cu tâte acestea sunt 
convins că este singura în Europa care să producă mai mult travaliti cu o cnantitate mai mică de. alimente. 1). 

Să nu vităm relele ce resultă din localurile actuale 
destinate se6lelor' nâstre, cu totul inferi6re sub puntul 
de vedere igienie. Din viciarile organice ce tinerii. copii 
capătă, în sele lipsiţi de gymnastica igienică, 

Asemenea, copii claselor avute a căror săn&tate con- 
trasteză întrun mod vădit cu condiţiunile de abundență 
în care trăesc, lucru ce ar păr€ paradoxal, şi care nu sunt ţinut a discuta aică, din care causi slăbiciunea, pa- liditatea, rachitismulii şi alte afecţiuni debilitante ce 
făcu se vegeteze mai mult de cât a trăi. - 

Din videre numai ochiul observato 
cât de departe suntem de a ne prese 

DI II 
1) Vedi: Postul la Români, de D-r Istraţi, F6ia Societăţi 

r, va putea judeca 
nta cu Gre 'care co- 
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vectudie ca; “physic; şi mai ales cât de departe suntera din 

acest punct de videre de ceia ce eram. 

- Am făcut în adevăr progrese mari, spăimântă itore mai 

ales: în' schimbarea: fondului - pactului nostru social, dâr 

în practică suntem încă tot sub rutina veche, îngreuiată 

prin greutăţile de tot felul ale societăţilor moderne. 
Am făcut sacrificii mari, am câscigat chiar ceva în 

totalitatea nâstsă de stat; der. totul s'a. făcut în detri- 

mentul physicului naţiunei n6stre, pe care nu numai lam 

neglijat, d& cu modul cumi mergem 'lă. perdemii. Să 
ne întârcem dâr priivirea şi către el. Căci la ce bune a- 
tâtea reforme şi libertăţi, când vom fi numai în spitale 

sâi în cura: medicului; sâ :chiar, când. nu vom: maaă -fi 
buni de nimic prin schilodul nostru organism ; stii nu 
vom mai fi de loc.. 

ME oprese dâr asupra îbsolutei necosităiţi | ce este de a 
se înființa şi la noi un. institut ;de gymoastica thera- 
peutică, graţie căruia vom putei, vindeca, ameliora sâă | 
opri în: mersul lor, afecţiuni a aşa . de vespâmdite între copii 
şi femeile nâstre. - . : pă 

In acelaşi timp în acest institut pe o scară. mică să se 
aplice Hydrotherapia, * Aerotherapia, Inhalaţiuni şi Elec- 
txotherapia, mijl6cele therapeutice eminente pentru care 
Bucuresciul nu pot să "şi permită a înfiinţa stabilimente 
proprii dar cari. sunt absolut indispensabile în raport cu 
cadrul nostru nosocomial, . 

Ceea ce este încă constatat, e că orthopedia, adesea oră 
"şi unesce unul sân mai multe din aceste mijlâce care 
tâte alipite la, infinitatea agenţilor therapeutici,. consti- 
tuese o putere curativă însemnată, Acâsta mai ales. întru 
cât privesce Hydroterapia. . 

Institutul de orthopediă va trebui să “aibă şi internat 
pentru ca copii s6ii pers6nele din provincie s&ă acei din 

oraşe ce trebuese a lua o cură mai apropiată să potă fi 

[
o



133 

  

- mai. de aprâpe observaţă şi păziţi comform cu necesităţile 

impuse ce vor trebui să urmeze, 

Este de dorit încă ca institutul de orthopediă ce este 

a se crea în Bucurescă să 'şi aibă drept misiune şi aceea 

de a forma o pepinieră în care să se pâtă «da noţiunile 

- necesare de adevărata gymnastică hygienă şi scolară per- 

sânelor însărcinate cu acâsta, | | 

Suntem fericiţi că iniţiativa privată a conceput şi stărue 
în ideea de a face cât mai curând acest institut pentru 

_care onorabila primărie a fost deja bună a .oferi un loc.. 
Persâne de t6tă seriositatea şi capabile în acestă spe- 

cialitate ai luat deja iniţiativa şi suntem mai mult ca 

sigură că în anul 1880 : Bucuresciul şi țâra vor avea la 

disposiţiunea lor un noii element de. vindecare. | 

Mai multe întraniri, graţie neobositei activităţi a D-lui 

C. Constantiniu, ai avut loc deja. D. Dr Marcovici, dis- 
tinsul. profesore de clinică, de la Facultatea, de Medecină, 

aii pus la disposiţia celor ce se interesaii, nu numai sci- 

inţa şi buna sa; voinţă, dâr ai oferit de mai multe ori şi 

localul seii, în care în sâra 29 Noembre 1879, s'a şi vo- 

„tat statutele noului «Institut de symnastică medicală şi 

orthopedie», care se vor publica în curând. 

Bubseriitorii în număr de 39, cu un capital: de: peste 
30,000 fr. ai ales comitetul prevădut de statute. Din 

parte-ne nu putem decât ai felicita şi a aduceurările cele 

"mai căldurâse bunei reuşite a acestui institut, ce va face 

"ondre celor ce ali contribuit la înfiinţarea sa.
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