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A face educație, este un mod de a acționa pe baza unor principii valorizatoare, 
care imprimă funcționalitate și structură demersului educativ. Demersul educativ și 
acțiunea educațională stau la baza formării exponenților ce urmează a trece printr-un 
proces educațional. Demersul educativ pornește întotdeauna de la anumite intenții, 
trebuințe sau aspirații ale factorilor implicați în procesul de educare. Pornind de la 
acești factori implicați în procesul instructiv-educativ sunt urmărite idealurile, scopu-
rile și obiectivele educaționale care trebuie atinse de-a lungul procesului educațional.

1. Educația militară și rolul acesteia
în formarea caracterelor și virtuților militare

Scopurile și obiectivele educaționale trebuiau atinse și în cadrul procesului instruc-
tiv-educativ militar, proces de formare a ostașului român, a cadrelor militare inferioa-
re și superioare, prezente în Armata Română. Atunci când discutăm despre România 
antebelică sau interbelică și despre tânăra Armată a acesteia, putem afi rma, cu tărie, 
că rolul educației militare a fost unul imperios necesar, dezvoltând o Armată care, 
cu puține decenii înainte cunoștea apetitul succesului, prin obținerea independenței 
pentru tânărul stat român. Chiar dacă succesul obținut de către Armata Română a fost 
unul răsunător în toată Europa, pregătirea acesteia nu era una deosebită din punct 
de vedere al procesului educațional militar, însă bazele organizării militare au fost 
sădite încă din vremea lui Cuza și accentuate prin tenacitatea, rigurozitatea și experi-
ența principelui și ofi țerului german Carol I. Într-o situație liniștitoare, noul suveran 
al României își pune în aplicare opera reformelor sale, printre care și cele referitoare 
la Armată. Încep o serie de lucrări pentru fortifi carea capitalei, este dată în 1898 Legea 
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pentru organizarea Marinei Militare, în 1908 o altă Lege privind organizarea Armatei, și 
foarte important este înfi ințată Școala Superioară de Război, care avea rolul de a for-
ma ofi țeri de stat major. Iată, o grijă – putem spune a ofi țerului german – de a crea 
ofi țeri, persoane abilitate, instruite și educate, care trebuiau să aibă pe viitor rolul de 
educatori, de a forma viitorii ostași ai țării. Grija pentru educația militară este prezentă 
încă de la începuturile Armatei Române moderne, cu un scop bine defi nit, acela de a 
educa viitorul ostaș român într-o manieră naționalistă, patriotică, cu puternice accente 
moralizatoare, atât în școlile normale, gimnazii și institutele militare, cât și direct în 
cadrul serviciului militar o dată cu încorporarea militarului. Înfăptuirea operei educa-
tive, mai ales în cadrul unei armate afl ate în continuă formare, trebuia făcută atât pe 
timp de pace, cât și pe timp de război și se adresa națiunii, masa populației unei țări, 
etnică și omogenă și care este rezervorul de unde puterea Armatei își procură mate-
rialul de primă căpetenie – omul. Omul este partea și forța vie, conștientă, pe care se 
sprijină celelalte elemente ale pregătirii de război. Armata a dobândit prin capacitățile 
sale organizare și pricepere rolul de a instrui din punct de vedere tehnic și a educa din 
punct de vedere moral, lăsând în rolul altor organizații și instituții ale statului preo-
cuparea educației morale naționale și patriotice, cu scopul de a îi ușura pe instructorii 
militari, cât și pe tinerii recruți.1 Este interesant de văzut infl uența și impactul asupra 
modului în care educația militară formează caracterele ostășești, într-o perioada fra-
gilă a Armatei Române moderne, cum este realizată aceasta, cui îi este adresată, cum 
se împarte aceasta, care sunt benefi ciarii și benefi ciile acesteia. Eseuri, studii, păreri, 
îndrumări, discursuri și tratate, toate converg spre aceeași demonstrație și anume ro-
lul pe care l-a avut educația militară, atât pentru formarea caracterelor umane, cât și 
ostășești. Rostul unei armate moderne este nu doar acela de a forma luptători hotărâți 
pentru război, ci și acela de a forma cetățeni pentru patria și națiunea de care aparțin. 
Armata este datoare să intervină acolo unde necesitățile sociale se regăsesc, să împie-
dice tulburările sociale, să lupte pentru distrugerea adversarului, trebuie înzestrată cu 
mijloace de apărare, de rezistență, instruită și înarmată cu voința de a învinge. Pentru 
îndeplinirea rolului său atât educativ, cât și tehnico-tactic ea are nevoie de ofi țeri, sub-
ofi țeri, instructori și soldați.2

Deprinderile despre patrie, despre cultul acesteia, despre spiritul militar, eroi și 
cultul eroilor, nu se formează propriu-zis în Armată, ci se bazează pe aportul unor 
instituții și implicarea acestora mult mai timpurie, precum familia, școala și biserica. 
Până la formarea aptitudinilor și calităților militare, până la afl area noțiunilor premi-
litare, copilului, adolescentului, tânărului, îi trebuie insufl ate sentimente naționalis-
te, patriotice, morale, de către familie, școală sau biserică. Fiecare dintre acești factori 
are un rol decisiv în formarea ca om, ca viitor ostaș al patriei, insufl ându-i dorința de 

1 Romulus Scărișoreanu, Pregătiri asupra educațiunei morale în legătură cu pregătirea de războiu, 
Sibiu: Tipografi a Cavaleriei, 1939, p. 53.

2 Valeriu I. Cocoș, Îndrumări pentru educația în armată, București: Imprimeria Fundațiilor 
Culturale Regale, 1934, pp. 3-5.
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cunoaștere a țării, a istoriei națiunii sale, trecutul glorios al eroilor și credința lor stră-
bună nestrămutată. Datorită acestor factori, dragostea de patrie putea fi  considerată o 
adevărată poruncă dată de Dumnezeu, iar această mare dragoste poartă denumirea 
de cultul patriei, pentru care se cere multă pregătire a sufl etului, școala având rolul 
pregnant și hotărâtor în acest fel de pregătire. „Patria este țara părintească și ea are 
mai multe însemnări. Este țara cu tot avutul său pământesc sau sufl etesc, pe care am 
primit-o moștenire de la înaintașii noștri, pentru ca împreună să ne facem datoria și să 
ne afl ăm fericirea. Este locul în care s-au născut și au trăit strămoșii noștri și care au 
muncit și au trudit pentru a ei mărire și strălucire, pentru a cărei apărare au luptat, au 
pătimit și au murit. Este locul unde am crescut, aerul pe care l-am respirat, drumurile 
și potecile umblate, grădina unde ne-am jucat, biserica unde ne-am închinat, este școa-
la, locul copilăriei noastre, văile și dealurile cu fl ori, este locul întregului neam, iar cea 
mai mare datorie este să ne iubim țara și neamul. Este o datorie a statului să ne învețe 
cultul patriei, dar este și de datoria noastră să receptăm aceste lucruri.”3 

Menirea Armatei este de a garanta liniștea, pe care o țară trebuie să o aibă, de a păzi 
granițele și de a duce război în afara acestora, dar și de a continua și completa educația 
cetățeanului, caracterizat de cele trei calități ale sufl etului: inteligența, sensibilitatea și 
voința, care intervin în orice fel de acțiune și lucrează încontinuu. Ea a mai fost numită 
și Școala Națiunii,4 căci prin ea s-au perindat generații întregi, formați ca ostași și cetă-
țeni ai țării. Între 7 și 14 ani, pregătirea culturală, patriotică, națională se face în școală, 
de la 18 până la 21 de ani se face pregătire prin instrucția premilitară, între 21 și 23 de 
ani are loc pregătirea militară educațională prin executarea serviciului militar activ, iar 
până la 50 de ani, orice om valid al națiunii are datoria de a răspunde la chemarea unui 
posibil război.5

Potențialul de luptă al unei armate nu este numai efectivul uman, materialul tehnic 
de luptă, procedeele și planul de acțiune, ci și partea componentelor lăuntrice, de su-
fl et ale ostașilor educați precum voința, sentimentul patriotic, conștiința cauzei pentru 
care luptă, responsabilitatea față de viitorul țării. Marele câștig oferit de Armată nu 
este, atât școala de instruire a tinerilor, cât faptul că ea este un așezământ de cultură, ca 
școală de educație, ea are sarcina primordială de a forma umanistă a ostașului în spe-
cial pentru apărarea patriei, ceea ce e mai mult decât instruire.6 Așadar, mi-aș permite 
să insist puțin asupra acestor calități ale sufl etului văzute prin prisma militarilor de ca-
rieră. Pornind de la simplul fapt că psihologia este știința care se ocupă cu cunoașterea 
intimă a felului de a gândi, a simți și a acționa a omului, că este știința care ne face să 
pătrundem în mecanica facultăților și funcțiilor sufl etului omenesc, se pot concluzio-
na câteva aspecte cu privire la cele trei facultăți primordiale ale sufl etului: inteligența 

3 Marin Ștefănescu, Școala și cultul patriei, București: Tipografi a Copuzeanu, 1929, pp. 8-12.
4 Titus Carapancea, Tratat de educație militară, Sibiu: Tipografi a Cavaleriei, 1934, pp. 7-8.
5 R. Scărișoreanu, op.cit., pp. 54-55.
6 Constantin Atanasiu, Eseu despre educația ostășească, București: Editura Militară, 1979, pp. 45, 

185.
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sau cunoașterea, sensibilitatea sau simțirea și voința sau activarea. Inteligența sau cu-
noașterea se bazează pe trei factori importanți: căpătarea cunoștințelor, memoria și 
atenția. Căpătarea cunoștințelor se face prin excitarea nervilor de simțire, astfel omul 
i-a contact cu lumea de afară, dând naștere unor noi senzații: vizuale, auditive, tactile, 
calorice, gustative, olfactive. Prin aceste excitații i-a cunoștință cu orice vine din afară, 
iar prin puterea de percepție recunoaște un obiect. Memoria reprezintă acea funcție 
a inteligenței, prin care sunt păstrate amintirile faptelor petrecute, prin care sunt re-
produse și recunoscute în timp și spațiu. Atenția este însușirea intelectuală prin care 
sunt fi xate faptele dorite și de interes, în Armată instructorul se bazează foarte mult pe 
elementul atenție atunci când face educație.7

Sensibilitatea sau simțirea se caracterizează prin sentimente, care la rândul lor 
se clasifi că după durată și intensitate în dispoziții, afecte, pasiuni, dar mai pot fi  și 
egoiste, altruiste sau superioare. Printr-un joc de cuvinte putem spune că cele mai re-
marcabile sentimente egoiste sunt: lenea, lăudăroșenia, orgoliul, frica, lăcomia, furtul, 
minciuna, invidia, cruzimea, sentimente egoiste întâlnite cele mai multe pe frontul de 
luptă. Sentimentele de egoism sunt combătute prin sentimente altruiste și superioare 
precum: iubirea, simpatia, solidaritatea, duioșia, mila, camaraderia, morale, religioase, 
estetice, patriotice sau ale adevărului.8 

Voința sau activarea este fi nalul unui proces mai mic sau mai mare, iar actele de 
voință se împart în acte spontane și refl exe. În cadrul educației militare voința trebuie 
să existe atât în rândurile celui educat, cât și în rândurile educatorului. Dacă primul 
trebuie să fi e receptiv la ceea ce învață în cadrul instrucției și educației militare și să 
dea dovadă de o voință extraordinară pe front, cel de-al doilea trebuie să se adapteze 
la cerințele sufl etului celui pe care îl educă, prin cunoașterea cât mai aprofundată a 
acestuia.9

Viața militară are două aspecte psihologice: aparent (din afară) și real (din interior). 
Psihologia aparentă se formează prin teama celor care vin la Armată fi ind obișnuiți 
doar cu legendele despre aceasta, multe nefi ind fondate. Psihologia militară adevărată 
este caracterizată prin caracterul militar și are la bază camaraderia sau conviețuirea la-
olaltă, iar calitățile acestui caracter militar sunt: curajul activ, devotamentul, hotărârea, 
supunerea, ascultarea, iubirea de patrie, dorința de a învinge.10 Psihologia aparentă 
se simte, în special, în cazul recruților, deoarece în formarea caracterului mediul are 
un mare rol, mulți venind la încorporare cu un sentiment de teamă din pricina celor 
care vorbeau de rău Armata, căpătând astfel o mentalitate greșită cu privire la oștire 
și conducătorii ei. Această mentalitate s-a manifestat adeseori prin timiditate și frică, 
recruții, în special, trebuie încurajați și nu bruscați sau loviți atunci când îmbracă haina 
militară la începuturile sale. Frica îl face pe om să își piardă judecata, să se îngrozească, 

7 T. Carapancea, op.cit., pp. 10-15.
8 Ibidem, pp. 17-20.
9 Ibidem, p. 23.
10 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 13-14.
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să exagereze, să fugă din fața pericolului, să dezerteze, să se predea și să-și vândă nea-
mul. La fel cum sufl etul se bazează pe cele trei calități enumerate mai sus, la fel și edu-
cația militară putem spune că este formată din trei părți: morală, intelectuală și fi zică.11 
Toate acestea formează obiectul unor preocupări zilnice, urmărite de instructorii de 
diferite grade, după anumite programe metodice, extrase din directivele date de auto-
ritatea de drept. Unitatea de bază unde se formează educația militară este compania, 
escadronul, bateria. Formarea educației militare impune ca ostașul, de la începutul 
și până la sfârșitul serviciului militar să se găsească sub deznodământul dispozițiilor 
legale, atât în ceea ce privește întrebuințarea ce i se dă, cât și drepturile ce i se acordă, 
sub supravegherea și îngrijirea superiorilor săi, în care văd un sprijin, un sfătuitor și 
un îndrumător înțelept. Moralitatea constă în practica de a spune adevărul, de a face 
bine, de a face ceea ce este drept, dedus din puterea de judecată a omului de a deosebi 
binele de rău, adevărul de fals sau minciună. Această putere de judecată este în legătu-
ră cu inteligența omului și cu cultura acestei inteligențe. Educația militară are la bază 
educația morală pe ale cărei principii se sprijină, în scopul de a da țării și Armatei buni 
ostași: supuși, ascultători, disciplinați și curajoși, până la sacrifi ciu. Educația morală 
dă noblețe caracterului, este un dușman al minciunii și al scuzelor nesincere și demon-
strează de fi ecare dată atitudinea bărbătească a ostașului.12

Prin educația morală se dezvoltă în indivizi: calitățile morale, calitățile educației 
profesionale, bunele deprinderi, virtuțile moral-teologice, înfrânarea viciilor și a ispi-
telor. Din punct de vedere ostășesc educația morală trebuie să formeze voința pentru 
a împlini fără șovăire ceea ce se ordonă și a îndura o clipă mai mult greutățile de ori-
ce natură. Educația morală se realizează cu ajutorul îndrumărilor morale: exemple de 
muncă și de cinste, respectul programului, respectul orarului, cultul eroilor, curajul 
răspunderii la șefi , camaraderia, sfaturi de igienă, citirea pedepselor și sentințelor date 
contra celor care au săvârșit greșeli, povestiri morale, supraveghere și control, recom-
pense și pedepse. Se vor face ședințe speciale pentru: darea recompenselor, scoaterea 
în față a celor buni și a celor răi, cu ocazia schimbării în comandă a unui șef, la inspec-
țiile șefi lor. Educația morală poate fi  predată prin intermediul următoarelor metode: 
convorbiri și sfaturi, exemplifi cări cotidiene, exerciții practice pentru formarea carac-
terului (însărcinări individuale, însărcinări în serviciul zilnic al unităților, exerciții în 
educația câmpului de luptă, jocuri ostășești sau sportive, însărcinări colective.13

Educația morală se sprijină pe disciplina morală care formează sentimentul și vo-
ința. Astfel, aceasta se bazează pe convingerea afectivă, cei buni îi sfătuiesc pe cei răi, 
cei puternici îi ajută pe cei slabi, convingerea prin exemplu, care este una dintre cele 
mai bune metode, deoarece puterea exemplului este de netăgăduit și convingerea prin 

11 R. Scărișoreanu, op.cit., p. 64.
12 Ibidem, pp. 63-64.
13 Constantin Dragu, Educațiunea morală și națională în armată: (noțiuni de pedagogie), ediția a 

3-a revăzută și adăogită, Sibiu: Tipografi a Școalei Militare Inf. No. 2, 1928, pp. 35-37; Ilie 
Haciotă, Învățături morale pentru educația ostașilor, Brașov, 1936.
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autocritică. Tot în cadrul educației morale se vor face ședințe speciale despre: spiritul 
de corp – expunându-se dragostea ce trebuie să existe între cei care dorm sub același 
acoperiș sau au același număr pe epolet, istoricul corpului – intrând aici viața trăită de 
unitate de la înfi ințarea ei, prin ședințe în care se arată faptele unității, dar și faptele 
membrilor acesteia, cultul eroilor – prin slujbe religioase de ziua eroilor, practicarea 
acestuia la diferite ocazii ostășești sau la raportul educativ și dragostea de comandanți 
– prin prezentarea ofi țerilor la începutul anului de instrucție cu recruții sau cu ocazia 
plecării unui ofi țer dintr-o unitate. Tot ca o formă de educație morală este și educația 
moral estetică, care urmărește dezvoltarea simțului esteticii și al ordinii, iar pentru 
predarea acesteia, ofi țerul instructor se poate folosi de: ordinea și curățenia în cazar-
mă, a hainelor, a trupului, cultivarea frumosului din patrimoniul folcloristic al neamu-
lui, jocul național, umorul.14

Educația morală a câmpului de luptă are drept scop desăvârșirea caracterului os-
tășesc, lucrând pentru formarea omului hotărât să înfrunte cu orice preț pericolul și 
greutățile războiului, precum și situațiile de inferioritate în care este pus de dușman 
în timpul luptei, situații cu care ostașul trebuie să fi e familiarizat și să le socotească 
vremelnice. Omul capătă astfel încredere în armele și uneltele date pentru luptă, în 
puterea lui fi zică, în puterea intelectuală, pentru a-și atinge cel mai important scop – 
victoria. Astfel, va găsi un sprijin important în armele sale pentru a se apropia cât mai 
mult de dușman, va căpăta încredere în grenadă ca mijloc singur de apărare și distru-
gerea dușmanului de aproape, va învăța precis că o poziție se apără sau se ocupă cu 
ajutorul focului, grenadei sau baionetei. Atunci când un camarad este observat, se va 
încredința că nu este un luptător izolat, că are mereu un ajutor în camarazii săi și că 
trebuie să îi ajute la rându-i, iar în instructor și ofi țer va vedea un camarad mai mare 
și mai priceput. Educația morală a câmpului de luptă formează sentimentul solidarită-
ții, îl mărește pe cel al camaraderiei, desăvârșește disciplina morală, mărește judecată, 
făcându-l pe soldat să întrebuințeze armele și focul după situația de moment, ajută la 
formarea hotărârii, formează și desăvârșește îndrăzneala.15 

În formarea caracterului moral ostășesc, morala are ca principiu împlinirea din 
proprie inițiativă a datoriei, a binelui, până la sacrifi ciul sângelui. Tot ce se învață o 
dată trebuie să fi e reamintit în orice clipă, datoria soldatului fi ind aceea de a învăță, 
asculta, a respecta și a iubi, a fi  gata oricând pentru împlinirea datoriilor. La baza edu-
cării trebuie să existe principiul continuității absolute, dacă este posibil educația să fi e 
făcută de același om, iar cel care înlocuiește un educator trebuie să se pună la curent cu 
ce a fost până atunci, urmând, pe cât posibil, pașii predecesorului său. Educația fi zică 
reprezintă păstrarea neîntreruptă a igienei și exercițiilor corporale, pentru vigoare fi -
zică și sănătate. Pentru ca păstrarea sănătății și a vigorii să fi e atinse cu desăvârșire, se 
va insista și stărui asupra curățeniei corporale, a îmbrăcămintei, camerelor de locuit, 

14 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 22-24.
15 Ibidem, pp. 51-53.
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părul scurt și barba rasă. Întărirea trupului atrage și întărirea voinței, acea hotărâre 
neșovăitoare de a suporta fără murmur greutățile impuse de evenimentele războiului 
ca: setea, foamea, frigul, căldura, nesomnul, oboseala, să reziste la patima beției, care 
este una degradantă.16

Educația fi zică17 are ca scop oțelirea trupului, pentru a suporta lipsurile și greutățile 
vieții de cazarmă sau campanie, a-l face agil în transportarea armamentului și materi-
alului de luptă peste toate obstacolele care i se pun în cale, terenul, vremea, dușmanul. 
Aceasta se poate face prin practicarea exercițiilor de marș, alergare, sărituri, ridicare, 
apărare, aruncare, înot, prin așa numitele jocuri ostășești: curierii, ștafeta, labirintul, 
fortăreața, luptătorii în cerc, lupta prin tracțiune, lupta pentru piele, asaltul, călugărul, 
piatra. Jocul îi dă noțiunea clară de muncă în folosul colectivității, căci prin el se vede, 
că o însărcinare se dă unei grupări pentru a o duce la sfârșit, dar, totodată, se vede că 
eforturile individuale tind a completa misiunea grupării.18 

Prin faptul că i se dă o însărcinare, soldatul observă că puterea lui nu este de dis-
prețuit, că ea valorează ceva pentru efortul comun, întărindu-i-se voința și puterea 
de a învinge. Totodată, se obține și disciplina morală, se dezvoltă în el sentimentul 
împlinirii dispozițiilor ordonate, căci fi ecare joc cere reguli fi xe de urmat, dă pedepse 
imediate pentru cel care greșește, iar în caz de nesupunere, colectivitatea aplică imedi-
at măsura după cum dictează regulile jocului.19 

Ora de educație fi zică trebuie pusă dimineața, pentru că atunci organismul are ne-
voie de mai multă înviorare. Trebuie să fi e foarte multă seriozitate și punctualitate 
din partea ofi țerului instructor, de a veni exact la ora fi xată și a nu socoti că poate 
veni oricând la program doar pentru că e oră de educație fi zică. Ea nu poate fi  făcută 
de reangajați și gradele inferioare, ci numai de ofi țer și va consta din jocuri sportive, 
mișcări de ansamblu pentru disciplină, antrenamente speciale, jocuri ostășești, care 
dezvoltă spiritul de camaraderie, disciplinează și întăresc instinctul de conservare al 
masei. La început se vor forma echipe după puterile fi zice ale oamenilor însă numai 
pentru exerciții grele, aceasta pentru a nu-i forța pe toți la același efort, însă la jocuri 
toți vor fi  amestecați. La prima repartizare se va face o clasare nouă și din punct de ve-
dere al educației fi zice pentru a se stabili progresul realizat în masă, tendința fi ind de 
a se forma o situație de mijloc a greutăților de înfrânt pe care să le execute toți soldații. 
Educația fi zică se va completa imediat după aplicații sau jocuri prin: măsuri de igienă 
– având drept scop întreținerea sănătății, pentru a fi  feriți de diferite boli, măsuri de 
ordine disciplinară – în scopul de a pune în stare normală echipamentul și îmbrăcă-
mintea pentru continuarea programului și măsuri de ordin educativ – făcute de către 

16 R. Scărișoreanu, op.cit., pp. 85-87.
17 I.C. Dobijan, Gimnastica în armată, Iași: Tipografi a Națională I.S. Ionescu & M.M. Bogdan, 

1916, pp. 5-10.
18 Ioan Armanu, „Educația fi zică în armata română”, Document: Buletinul Arhivelor Militare, 

București, anul XV, nr. 3 (57), 2012, pp. 28-31.
19 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 65-67.
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instructor, imediat după isprăvirea jocului, critica, arătând cum și-a făcut datoria fi eca-
re partidă pentru atingerea scopului ordonat prin jocuri.20

Educația fi zică poate fi  generală sau specială, prima conform ordinelor și progra-
melor generale, a doua fi ind realizată prin exerciții de antrenament. Între cele din urmă 
ar fi : ședințe de portul măștii de gaze în marș, atac, apărare, lucrări de sapă, ședințe de 
rezistență la marș, de transportul și portul armelor, al uneltelor de luptă peste orice fel 
de obstacole și pe orice vreme, ședințe pentru antrenament în atac, combinând mișca-
rea, tragerile, lucrările de sapă, lupta cu grenada și baioneta, curse de viteză, sărituri, 
de fond, aruncări de greutăți. Omul, în timpul războiului, trupă și ofi țer, pe lângă gri-
jile și greutățile intelectuale are de suportat și foarte multe greutăți fi zice, astfel fortifi -
carea organismului cu dezvoltarea vigorii și agilității sale corporale sunt condiții care 
nu trebuie și nu pot fi  neglijate. Astfel, exercițiile de educație fi zică formează o parte 
importantă a educației, de care pe lângă instructori se vor ocupa și medicii, atribuind 
fi ecărui individ exercițiile, pe care organismul său le va putea suporta și nicidecum 
aceleași exerciții pentru toți oamenii dintr-o unitate, deoarece în loc de dezvoltare fi -
zică, pot provoca la acei ce nu le-ar putea suporta, oboseli și alte urmări dăunătoare 
sănătății. Educația intelectuală cere a fi  la înălțimea situației, urmărind prin mijloace 
și cunoștințe progresive dezvoltarea inteligenței și a puterii de judecată, din care să 
rezulte măsuri, interpretări, hotărâri judicioase. În sensul acesta au fost întâmpinate 
difi cultăți din cauza celor care nu știau carte și a minorităților naționale care nu știu 
carte, dar vorbesc românește. Toți trebuiau învățați să scrie și să citească în română, 
în timpul pregătirii militare, acest lucru făcând parte din educația militară. Au fost 
realizate chiar câteva îndrumări pentru predare, mai ales prin bucăți de povestiri din 
domeniile istoriei, geografi ei, obiceiurilor și caracterului poporului român, legile aces-
tuia și religia, mai ales sub formă populară pentru a fi  pe înțelesul lor. Programele cu 
cei care nu știu carte se vor desfășura pe durata întregului serviciu militar, în primul 
an învățându-se alfabetul, scrisul, cititul, cele patru operații, urmând ca în al doilea an 
să se facă scrieri după diferite texte, dictare, mici operații de aritmetică.21

Pe lângă cele trei tipuri de educație prezentate până acum, mai putem discuta și 
despre educația național-cetățenească și educația național-patriotică. Aceasta are la 
bază disciplina morală și îi cere omului să apere legile țării, frontierele, educația având 
drept scop dezvoltarea cât mai mare a sentimentului de respect față de legile țării, în-
vățarea drepturilor, dar și recunoașterea obligațiilor cetățenești. Considerând că unii 
recruți vin cu cunoștințe de pe băncile școlii, se va începe prin a li se arăta care sunt 
legile țării, cum se aplică legislația, ce se cere de la cetățeni prin ele, cum trebuie res-
pectate de fi ecare dintre aceștia. Se dezvoltă astfel, solidaritatea recrutului, ordinea, 
altruismul, să învețe să se conducă singuri și să învețe care le sunt drepturile și înda-
toririle lor. Se va insista asupra dreptului de proprietate, noțiuni istorice și geografi ce, 
folosindu-se metoda paralelismului noțiunile căpătate ca ostaș și cele care îl formează 

20 Ibidem, p. 68.
21 Ibidem, pp. 33-35.
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ca cetățean. Se vor dezvolta ședințe teoretice intervenindu-se prin exemple excelente 
din viața oamenilor de seamă ai neamului din diferite cărți de istorie, geografi e, socio-
logie, morală, religie.22

Educația național-patriotică trebuie predată, atât pentru formarea spiritului patrio-
tic, cât și a celui cultural. Prin cel patriotic se dorește cunoașterea faptelor mai mari de 
arme din trecutul poporului românesc și a cultului eroilor, iar prin cel cultural se do-
rește a fi  dezvoltate cunoștințele necesare neștiutorilor de carte și analfabeților. Până 
la Războiul pentru Întregirea națională, accentul patriotic era pus pe pregătirea osta-
șului, pentru cel mai important deziderat național, unirea tuturor românilor, iar apoi 
pe menținerea realizărilor, pe trecutul istoric al neamului românesc, virtuțile ostășești, 
despre cum au luptat ostașii români și evidențiate și exemplifi cate păcatele celor care 
au trădat țara și neamul. Trebuiau convinși și cei de altă etnie că merită să lupte pentru 
patria în care se afl ă, pentru drepturile și libertățile pe care le au, pentru a-și apăra ceea 
ce au construit deja, deoarece pot fi  buni luptători. Naționalismul trebuie pus mai pre-
sus de orice, iar iubirea de neam și patrie trebuie duse până la sacrifi ciul vieții.23 

Fără doar și poate unul dintre cei mai importanți factori în realizarea educației mi-
litare este ofi țerul24 și are ca înțeles omul care își face datoria sa. Ofi țerii au două mari 
îndatoriri: instruirea și educarea, deci pot fi  instructori și educatori. Grija pentru for-
marea de ofi țeri apare încă de pe timpul Regelui Carol I – el însuși ofi țer în Armata 
prusacă – când în anul 1889 a fost înfi ințată Școala Superioară de Război, care avea 
rolul de a forma ofi țeri de stat major, iar mai târziu apar școlile de ofi țeri de infanterie, 
școlile de ofi țeri de cavalerie, ofi țeri de geniu, ofi țeri de marină, de administrație, de 
aviație, ofi țeri de jandarmi, ofi țeri tehnici auto, ofi țeri de artilerie antiaeriană, ofi țeri 
mecanici, ofi țeri de transmisiuni. Numărul anilor de școlarizare, pentru ofi țeri, a vari-
at de la doi la trei ani, organizarea școlilor de ofi țeri fi ind asemănătoare în linii mari, 
cu unele mici diferențieri impuse de specifi cul specialității pregătite în fi ecare unitate 
școlară. Organizarea și organigrama unei astfel de școli de ofi țeri era asemănătoare în 
mare parte și consta din: comandantul cu ajutoarele sale, direcția de studii care cuprin-
dea profesorii, inspectorii de studii și personalul auxiliar, subunitățile de elevi cu co-
mandanții lor, serviciile școlii încadrate cu personal militar și civil. Direcția de studii și 
subunitățile de elevi alcătuiau organele a căror activitate se situa în centrul preocupă-
rilor comandantului și aparatului său de comandă. În direcția de studii rolul principal 
revenea profesorilor și inspectorilor de studii. Corpul profesoral cuprindea profesori 
civili și militari. La disciplinele de cultură generală și specialitățile tehnico-științifi ce, 
erau încadrați de regulă profesori civili, iar la disciplinele militare ofi țeri. În privința 
pregătirii cadrelor ofi țerești, colonelul Leon Cerchez spunea „ofi țerul trebuie să aibă 
profunde cunoștințe profesionale și de cunoaștere a oamenilor, iar ofi țerul de stat ma-

22 C. Atanasiu, op.cit., pp. 166-168.
23 Ibidem, pp. 169-171; Nicolae Hașiganu, Abecedarul militar întocmit pentru școalele de carte din 

armată, București: Editura Cartea Românească, 1925.
24 Idem, „Importanța școalei de carte în armată, metode de învățământ-propuneri”, Revista 

Infanteriei, an XV, nr. 177-178, septembrie-octombrie 1911, p. 116.
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jor, în afara culturii sale generale și militare, va mai trebui să-și dezvolte spiritul în 
științe sociale, economice, geografi ce, politice și fi losofi ce. Astfel, prin cele două mari 
îndatoriri, ofi țerii au rolul de a face educație fi zică unității sale, de a supraveghea și 
desăvârși instrucția și educația unităților ce-i revin în subordine imediată, să creadă în 
misiunea lor, să pună în joc voință fermă, să aibă caracter, să prevadă, să dea ordine 
și să supravegheze executarea lor. Pe lângă faptul că este nevoie de o serie de calități 
personale (onoare, cinste, camaraderie) și calități de educator, în special prin practica-
rea cât mai desăvârșită a propriului exemplu, patria, onoarea și știința sunt lucruri de 
care trebuie să țină cont un ofi țer, atunci când pregătește viitorii soldați. Ofi țerul trebu-
ie să aibă cunoștințe despre istorie, pedagogie, istoria neamului, sociologie, etică sau 
metodologie. El trebuie să fi e un bun comandant, să-și iubească patria, să servească cu 
cinste neamul și tronul, să fi e un bun observator psihic al oamenilor din subordine”.25

Formarea educațională este în strânsă legătură cu priceperea, capacitatea și trage-
rea de inimă a educatorului, el însuși trebuind să fi e conștient de misiunea sa, cu o pre-
gătire intelectuală sufi cientă, din corpul ofi țeresc, cu o capacitate de a vorbi clară, de 
a cunoaște oamenii pe care îi are sub comandă, de a cunoaște sufl etul omului, de a-și 
iubi trupa și a se face iubit de ea. Educatorii nu trebuie să abuzeze de puterea lor, fo-
losindu-se în acest fel de superioritatea ierarhică în fața gradelor inferioare, dându-le 
sarcini care să-i transforme în salahori personali, să nu ia măsuri pornite din resenti-
mente, să-i trimită întotdeauna la judecată pe cei vinovați și să nu aibă slăbiciunea vi-
ciilor.26 Unui ofi țer i se cere să se impună și să capete încrederea subalternilor printr-o 
înfățișare plăcută, să inspire încredere, să aibă un sentiment ridicat al demnității mili-
tare, nu trebuie să se sprijine doar pe autoritatea care o are, ci trebuie să-și facă datoria 
cu pricepere și conștiinciozitate.27 Impunerea respectului derivă din forma exterioară 
de a se prezenta, atât în public, cât și în fața trupei, dintr-o eleganță bărbătească prin 
curățenie și sobrietate, silueta să fi e proporțională cu vârsta, cu o purtare față de infe-
rior, de la caz la caz.28 Nu trebuie să nesocotească un ordin venit de la un superior în 
fața inferiorilor, fermitatea caracterului fi ind esențială, deoarece trebuie să atragă dra-
gostea inferiorilor săi, va avea grijă de viața materială a soldatului, plata drepturilor 
bănești, urmărind ca alimentarea să fi e corespunzătoare.29

Ofi țerul va interveni direct la: apelurile de dimineața și seara, la raportul educativ 
al companiei și indirect: prin inspecția de dimineață asupra felului cum s-au îmbrăcat, 
cum sau spălat, prin inspecție în dormitoare și localul unității. În timpul educării, în 
primul an de instrucție activitatea ofi țerului se va îndrepta spre formarea judecății și 

25 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 5-7.
26 R. Scărișoreanu, op.cit., pp. 69-73.
27 Constantin Dragu, Fapte de împlinit pentru întărirea și prosperarea neamului, înălțarea puterii 

morale a armatei, Sibiu: Tipografi a Școalei Militare Inf. No. 2, 1930, pp. 57-59.
28 Ibidem, pp. 77-81.
29 Vezi cazul soldatului Roșu Florea în D. Nicolescu, Icoane ostășești. Pilde de educație morală și 

națională – în formă de povești, Câmpulung: Tipografi a și Librăria Gh.N. Vlădescu, 1920, pp. 
41-50.
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sufl etului către idealul național și moral, iar prin purtarea sa ofi țerul trebuie să prezinte 
un model în educarea și instruirea oamenilor. Ofi țerul este un pedagog, fi e că se afl ă în 
cazarmă, fi e că se afl ă în marș, în cantonament, pe câmpul de instrucție sau la poligon 
și poate face educație oricând, zi sau noapte, deoarece în orice clipă se găsește ceva de 
învățat.30 Instructorul profi tă de toate ocaziile pentru a dezvolta judecata și inițiativa 
soldatului, obișnuindu-l a alege mijloacele care se potrivesc cel mai bine în luptă. Dacă 
pentru predare se va urmări un program de realizare a cărui directivă aparține co-
mandantului de regiment, în ceea ce privește metoda, ea aparține ofi țerului educator: 
comandant de pluton, companie, escadron, baterie, batalion, divizie. Ofi țerul educator 
și instructor știe că pregătirea soldatului începe cu sosirea acestuia la cazarmă și conti-
nuă până la plecare. Ofi țerul are de instruit intelectul ostașului și de educat sentimen-
tele și voința acestuia, îl va învăța instrucția tehnică și mecanica armelor, pregătindu-l 
de război. La instrucție ofi țerul instructor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 
să fi e stăpân pe materie, să cunoască perfect pe ostașul instruit, să facă învățământ 
progresiv, să facă ședințe de instrucție cât mai plăcute. Ca metode de lucru va folosi 
metoda inductivă, deductivă, se va folosi de dialoguri, nu va monopoliza procesul de 
predare, iar dialogurile vor fi  examinatoare, conversative și descoperitoare.31

Ofi țerul instructor trebuie să dispună la rându-i de calități intelectuale, morale și 
fi zice. Calitățile intelectuale îl ajută să fi e identifi cat cu scopul Armatei, să cunoască 
sufl etul fi ecărui ostaș, scopul general al instrucției, să fi e o legătură între el și ostași. 
Calitățile morale îl ajută să iubească Armata, să aibă răbdare pedagogică, să fi e pil-
dă vie pentru cei pe care îi instruiește: exact, moral, drept, riguros, respectuos, su-
pus față de superiori, să aibă simțul răspunderii mijloacelor pedagogice întrebuințate. 
Calitățile fi zice îl ajută să fi e un perfect executant a ceea ce pretinde de la trupa sa, 
să se ocupe de hrana trupei, curățenie, aerisire, îmbrăcăminte, să aibă tact pedagogic 
în instrucție. Calitățile ofi țerului educator sunt aceleași ca pentru ofi țerul instructor, 
trebuind să aibă în plus: acuratețea unui bun vorbitor, să-l fascineze pe cel educat, să 
formeze partea de sensibilitate și sentimentalism a ostașului pentru educația morală, 
iar pentru educația voinței să fi e pildă de execuție la tot ce arată, să nu fi e niciodată 
obosit, să execute el mai întâi, va urmări să întărească corpul ostașilor.32

Ofi țerul este cel care aplică sancțiunile, pentru a-și arăta nemulțumirea: mustra-
re între patru ochi, mustrare în fața grupei, în fața întregii unități, consemnarea în 
cazarmă a celui vinovat, oprirea de a ieși la diferite distracții, arest, închisoare, car-
ceră, suspendare din funcție sau grad, revocare, degradare, dar tot el este și cel care 
recompensează prin: laudă verbală, emulație, mărirea eului personal și încrederii în 
sine. Instructorul-educator trebuie să se ferească să fi e: nervos, insultător, bătăuș, dez-
ordonat în gesticulații, a avea o ținută rea și atitudine neadecvată carierei militare. 
Punctualitatea excesivă dă pildă ordinii și regularității de urmat, dar o severitate exce-

30 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 77-80.
31 T. Carapancea, op.cit., pp. 27-28.
32 Ibidem, pp. 28-30.
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sivă strică legătura dintre ofi țerul-instructor și soldat, îl dezorientează pe acesta, iar în 
acest sens este nevoie de o seriozitate cumpănită. Instructorul educator trebuie să fi e 
foarte atent cu cariera sa și nu trebuie să cadă în patima viciilor precum jocul de cărți, 
beția, afemeismul, nopțile pierdute cu oboseala fi zică, anturajul corupt, nelăsând aces-
tea să pună stăpânire pe el.33

Ofi țerul instructor român a avut o treabă extrem de laborioasă de făcut datorită 
capitalului uman de care a avut parte, deoarece acest capital vine în marea lui majori-
tate din mediul rural, agricol. Din acest punct de vedere un rol important îl are premi-
lităria, astfel tinerii care ajung în serviciul militar activ, vin aclimatizați cu disciplina 
militară și inițiați în tehnica ostășească, sarcina ofi țerului ușurându-se simțitor. Cei 
care vin de la oraș au probabil format un spirit colectiv muncitoresc, sunt mai înaintați 
cultural, dar mai slabi din punct de vedere fi zic, vor fi  mai greu de supus rigorilor dis-
ciplinei militare. Cei care provin din mediul rural au o supunere fi rească – însă există 
și în acest mediu câte un paria care să infi rme aceste regularități existente34, în fața 
ordinelor, căliți de munca pe care o duc, sunt mai rezistenți la intemperii.35

Un bun educator trebuie să țină seama de mai multe îndatoriri precum: întrebuin-
țarea oamenilor, instruirea lor, disciplinarea lor, observarea și cunoașterea lor. Această 
ultimă îndatorire este una extrem de importantă, deoarece trebuie să citească pe fețele 
oamenilor, să cerceteze și să cunoască sufl etele acestora, iar pentru acest lucru este 
nevoie de multe cunoștințe de psihologie, dar și de pedagogie, de aceea ofi țerului i 
se mai spune „un mânuitor de sufl ete”, sufl ete gata formate, care ajung la serviciul 
militar la o vârstă a maturității, la care cu greu se mai poate schimba ceva. Ofi țerul 
caută cele mai sigure temeiuri psihologice pentru metodele de educație și instrucție 
ostășească, printre care un climat psihologic potrivit în care să se facă educația și in-
strucția, modul de prezentare a cunoștințelor în instrucție, limbajul adecvat educați-
ei.36 Și educația și instrucția ostășească cer anumite adaptări și transformări sufl etești. 
Cu cât acestea sunt mai profunde, cu atât educația și instrucția devin mai temeinice, 
mai reale. Transformările sufl etești nu pot fi  însă determinate din afară, ele trebuie 
să pornească din lăuntrul fi ecărui ostaș, din sufl etul acestuia. Aceasta trebuie să fi e o 
știință pentru cei care îl educă și îl instruiesc, apropiindu-se cât mai mult de sufl etul 
soldatului, deoarece educația înseamnă înainte de toate modelare sufl etească, care nu-
mai prin iubire se poate face. Apropierea sufl etească poate fi  într-o tonalitate negativă 
sau pozitivă. Ne îndreptăm atenția spre ordinea pozitivă, iar pentru acest lucru un rol 
hotărâtor joacă interesul pentru viața și nevoile ostașilor afl ați în subordine, de situația 
care îi înconjura înainte să ajungă la cazarmă. Este de bun augur cunoașterea grada-
ților a situației sociale a fi ecărui ostaș: De unde este? De ce neam aparține? Ce religie 

33 Ibidem, pp. 31-33.
34 Vezi cazul soldatului Anghel, în D. Nicolescu, op.cit., pp. 51-57.
35 Iosif Gabrea, „Temeiuri psihologice ale metodelor de educație și instrucție ostășească”, 

Spiritul Militar Modern, nr. 2-3, 1940, p. 3.
36 Ibidem, p. 4
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are? Ce ocupație are? Dacă este căsătorit? Dacă are copii? Dacă are stare materială 
bună sau rea?. Cunoscând bine viața ostașilor pot să le prevadă nevoile și să le în-
tâmpine, crescând astfel simțitor prestigiul lor în fața soldaților.37 Instrucția urmărește 
să dea ostașului cunoașterea cât mai precisă despre anumite instrumente, mașini și 
acțiuni, iar instrucția se face prin întrebuințarea unui limbaj cât mai adecvat spiritului 
militar, graiul fi ind instrumentul care modelează sufl etul omenesc mai mult decât ori-
ce altă forță. În redactarea regulamentelor militare s-a arătat o grijă sporită limbajului, 
termenii străini din regulamentele mai vechi au fost înlocuiți cu alții românești, pentru 
ostaș însemnând o posibilitate sporită de înțelegere în instrucție.38

Pentru a nu monopoliza discuția despre ofi țeri și rolul lor ca instructori și educatori 
în studiu de față, ne vom îndrepta atenția spre cel asupra căruia se răsfrânge acțiu-
nea educativă, cel care este parte integrantă a acesteia și anume, soldatul sau ostașul 
român. După cum am mai precizat acesta poate proveni din mediul urban sau rural, 
fi ecare având părțile sale bune sau mai puțin bune. Soldatul este cel care ia parte activ 
la educația militară și care își însușește rezultatele acesteia. Rolul educației militare 
este de a-l pregăti pe acesta, de a-l transforma într-un om gata oricând să lupte, gata 
oricând pentru sacrifi ciul suprem pentru țara sa. În principal, aceste elemente educa-
ționale le primește în toate palierele dezvoltării sale profesionale sau ca om, încă din 
școală, serviciul premilitar și mai apoi serviciul militar activ sau războiul. După cum 
am mai precizat, educația soldatului începe o dată cu sosirea acestuia la cazarmă și 
continuă până la plecarea acestuia la fi nalul stagiului militar. Aici ostașul face cunoș-
tință cu spiritul militar și spiritul de corp. Spiritul militar este sentimentul de ordine, 
supunere și disciplină de care este pătrunsă o armată, o națiune, înțelegătoare a rostu-
lui acestor cuvinte, sentimente, instituției militare. Spiritul războinic ar trebui să îl aibă 
toți aceia care se regăsesc în serviciul activ al Armatei, dar și cei care au făcut parte din 
cadre, pe timpul cât au dobândit instrucție militară. Ostașul are datoria de a fi  supus și 
ascultător, calități care asigură ordinea și buna execuție a ordinelor, fără supunere nu 
se poate obține victoria, iar supunerea trebuie să fi e atât față de primul superior ierar-
hic, cât și de un grad mai superior. Nu teama față de asprimea măsurilor de represiune 
trebuie să fi e la baza împlinirii datoriei, ci să plece din propria convingere și conștiință 
și mulțumirea sufl etească că s-a săvârșit o fapta bună. Împlinirea datoriei se face prin 
patriotism, sacrifi ciu de sânge, onestitate, franchețe, loialitate, conștiința nepermițând 
ostașului de a înlătura aceste virtuți.39

Acțiunea educativă începe în prima zi în care omul a fost repartizat unității, de 
când primește primul grad al ierarhiei de soldat. Se începe cu o perioadă de aclimati-
zare, să deprindă regulile vieții de cazarmă, a fi  ordonat, noțiuni de igienă, serviciul 
zilnic de gospodărie în companie, instrucție tehnică, practică și teoretică, noțiuni des-
pre gospodăria unității. Viața de cazarmă aduce încă din primele zile sentimentul de 

37 Ibidem, pp. 6-9.
38 Ibidem, pp. 11-12.
39 R. Scărișoreanu, op.cit., pp. 89-95.
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solidaritate între camarazi, devin prieteni, se leagă o apropiere a sufl etelor, cel mai tare 
să ajute și să apere pe cel mai slab, iar acela care-și părăsește camaradul atunci când 
este în pericol, este un laș care merită disprețul tuturor. Actele de delațiune vor com-
bătute cu toată asprimea, cel care săvârșește fapte de delațiune este capabil de trădare. 
Între camarazi trebuie să fi e o intensă armonie, certurile, cuvintele grosolane sau inju-
rioase, neavându-și locul pot degenera în confl icte, violențe, cu urmări regretabile.40

Într-o unitate militară trebuie să domnească ca literă de lege disciplina. Ea este con-
siderată baza educației morale ostășești și are menirea de a impune ostașului, chiar 
de la început spiritul de ordine, de supunere, ascultare, camaraderie și aptitudini mi-
litare. Pentru disciplinare se vor face ședințe scurte la raportul educativ al companiei, 
una din ședințele de raport săptămânal ca fi  întrebuințată de comandantul companiei 
pentru rezumarea întregii activități disciplinare a unității. În problemele disciplinare 
sunt cazuri când pedeapsa trebuie aplicată imediat, foarte riguros, pentru respecta-
rea noțiunii de disciplină, deoarece aceasta se menține prin subordonare și sancțiuni. 
Sancțiunile sunt recompense și pedepse văzute ca mijloace cu ajutorul cărora șefi i 
ierarhici mențin disciplina și completează educația militară. Acestea sunt mijloace prin 
care superiorul ierarhic acționează asupra subalternilor pentru formarea caracterului 
și voinței ostășești, prin recompense să stimuleze, prin pedepse să constrângă pe acela 
care greșește, având ca scop comun de a fi xa exemplul pentru masă, fi ind mijloc de 
educație colectivă.41 

Făcând educație prin constrângere cei mai mulți se supun, lăsându-și masca de 
ocazie, supunându-se de teamă, dar cum vor scăpa din mâna șefului, vor cădea în 
vină, vor fugi înapoi, se vor preda, se vor ascunde. Cele mai răspândite cazuri sunt 
lipsa de apel și dezertările repetate, fi ind invocate problemele familiale. Disciplina nu 
trebuie să transforme pe om în mașină, trebuie să se facă apel la inteligența și judecata 
lui, ținându-se cont de personalitatea și de posibilitățile de percepere și de muncă. 
Fără disciplină, nu numai la oștire, în toate locurile unde se pune umărul de către mai 
mulți inși pentru a izbândi, nu se poate ajunge la un scop. Pentru un ostaș afl at la în-
ceput de drum îi este greu să se acomodeze cu spiritul disciplinar, însă în scurt timp 
va căpăta ușurința și deprinderea ei. Tăria oștirii se sprijină numai pe disciplină, iar o 
disciplinare deosebită dă putere și forță Armatei unei țări.42

Mijloacele de educare de care trebuie să benefi cieze un ostaș se răsfrâng asupra in-
telectului său, printr-o amplă pregătire pentru cunoașterea mijloacelor de luptă și ur-
mărirea aplicării lor, asupra fi zicului prin exerciții de antrenament special cazurilor pe 
orice fel de teren, prin jocuri de antrenament fi zic pentru agerime, iuțeală și rezistență, 
asupra moralului deoarece trebuie să fi e deprins cu lipsurile cu ocazia concentrărilor 
și manevrelor, lipsa de hrană și muniție, oboseala, datoria de veghe, nevoile, viața cu 
lipsuri. Mijloacele de educare mai sunt direcționate și asupra caracterului, asupra vo-

40 Ibidem, pp. 104-105.
41 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 37-41.
42 Constantin Savopol, Paul Constantin, Ostășești. Carte pentru îndrumarea și pregătirea practică și 

sufl etească a tinerilor ostași, Sibiu: Tipografi a Cavaleriei, 1934, pp. 19-21.
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inței – trebuind distrus sentimentul timidității și al fricii, convins că e sigur de viața lui 
doar acela care folosește bine terenul, mânuiește bine armele, trage bine și luptă bine 
cu baioneta. Soldatul trebuie educat în cunoașterea și întrebuințarea mijloacelor de 
luptă, încât acest lucru să devină un refl ex atunci când va fi  nevoie.43

Rolul principal al soldatului este acela de a fi  pregătit pentru război, pentru luptă, 
iar pentru acest lucru există mijloacele tehnice și tactice. Acestea pregătesc soldatul 
prin exerciții diversifi cate pentru cunoașterea terenului, aprecieri de distanță, trageri 
la ținte afl ate la diferite distanțe sau poziții, întrebuințarea hărților, a busolei, binoclu-
lui, aparatelor de măsurare a distanței, pregătire cu masca de gaze. Scopul acestui gen 
de educație este de a-l forma pe om să execute din convingere, ceea ce i se impune fi e 
de către șefi , fi e de către camarazi, în momentele de grea cumpănă. Educația militară, 
mijloacele de educare, pregătirea efi cientă sunt lucruri care formează aptitudinile mi-
litare și de război ale unui soldat. Caracterul, voința, răbdarea, inițiativa, curajul, buna 
dispoziție sunt aptitudini care de cele mai multe ori duc la izbândă, atât instructorul, 
cât și omul pregătit fac apel la aceste aptitudini, prin instrucție individuală, dar și prin 
cea colectivă în cadrul unității. Un frumos caracter începe să se formeze prin exemplul 
șefului celui mai de sus, nefi ind perfi d, nefi ind slab, inferiorii vor primii caracterul 
acestuia. Formarea voinței se face prin educație, de a nu ceda la presiuni trecătoare și 
atrăgătoare, de a nu descuraja și a nu se considera învins, cei care nu au voință fi ind 
văzuți ca nefolositori și periculoși. Inițiativa în orice fel de operațiuni, are loc numai 
după ce se cunoaște misiunea și preia rapid frâul lucrurilor.44

Pe lângă aptitudinile militare trebuie descoperite și calitățile morale ale ostașului. 
Rândurile care urmează sunt dedicate calităților pe care un soldat și le descoperă sau 
redescoperă în timpul procesului educativ militar. Una dintre calitățile cele mai de 
seamă a unui ostaș este onoarea. Aceasta pornește din sentimentul de demnitate și 
mândrie personală, din conștiința în îndeplinirea datoriei, a corectitudinii morale și 
din fermitatea caracterului. Demnitatea este o altă calitate, care se înțelege prin res-
pectul pe care un ostaș îl acordă propriei persoane, se sprijină pe tăria de caracter și 
de voință, respectarea cuvântului și a angajamentelor, respectarea regulilor de morală 
militară și socială. Respectul este atenția și cinstea ce se acordă și cu care se disting per-
soanele care prin ocupație, educație, moralitate, corectitudine, caracter, vârstă merită 
a fi  tratați cu atenția cuvenită. În Armată respectul trebuie să fi e grija fi ecărui inferior 
față de superior, dar și invers, lucru care se produce prin obligația salutului, peste tot 
unde militarii de diferite grade se pot întâlni.45

Sinceritatea și adevărul sunt două calități care pot fi  considerate, în același timp, 
virtuți, ele fac parte din datoriile și frumoasele însușiri ale unui soldat, de a fi  des-
chis și loial, curat la sufl et, neavând nimic de a-și imputa și nici de a se feri de păre-
rea altora. Modestia este o altă virtute militară care oprește un om din a se lăuda, a 

43 V.I. Cocoș, op.cit., pp. 53-56
44 R. Scărișoreanu, op.cit., pp. 152-175; C. Savopol, P. Constantin, op.cit., pp. 10-18.
45 Ibidem, pp. 117-123.
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avea slăbiciunea fastului, fi ind o calitate cu care natura a fost destul de avară, deoarece 
majoritatea oamenilor sunt lipsiți de modestie. Buna dispoziție este calitatea care nu 
trebuie să lipsească în orice împrejurare, tuturor comandanților de toate treptele ierar-
hice, tuturor inferiorilor care fac parte din instituția militară. Buna dispoziție imprimă 
încredere, sârguință, asigură ordinea, mărește forțele fi zice și intelectuale, însă trebuie 
proporționată de cele mai multe ori cu realitatea de moment. Faptele de curaj sunt 
considerate hotărârea de a înfrunta osteneala și pericolele, de a suporta fără murmur 
bolile și mizeriile, căutarea adevărului și susținerea lui, a avea demnitate, obișnuința 
de a brava moartea, curajul pornind din entuziasm patriotic.46

O calitate deosebită, dar care poate fi  considerată și o aptitudine, dar și o virtute 
este camaraderia sau spiritul existent între camarazi. Camaraderia este acea înfrățire 
dintre ostași având la baza munca cinstită, dezinteresată și altruismul cel mai de seamă 
pus în serviciul Armatei, în scopul conlucrării armonice făcută din dragoste reciprocă 
și numai pentru a servi în interesul Armatei. Efectele camaraderiei se cunosc în răz-
boi, atunci când nevoile, necazurile, și ajutorările reciproce sunt evident necesare, sub 
ploaie de gloanțe, sub vijelia proiectilelor, și a norilor de gaze asfi xiante se face proba 
adevăratei camaraderii. Exemplele de camaraderie sunt numeroase și deosebite, rezul-
tând din acestea eroisme extraordinare, legende populare sau militare, exagerate sau 
adevărate. Trebuie făcute câteva precizări despre carnetul soldatului. Scopul acestuia 
este de a afl a lucruri, în timpul serviciului, despre omul cercetat, ajută la trecerea lui 
în altă unitate, spre a fi  cunoscut mai bine atunci când se schimbă comandantul, acesta 
va fi  completat până în ultima zi de ședere a omului sub arme. Acesta este format din 
12 pagini, care fi ind completate conform instrucțiunilor de la începutul lui, ne va da 
la sfârșitul serviciului întreaga activitate a omului sub arme și locul lui în carnetul de 
mobilizare. În ziua încorporării se vor trece în el datele necesare pentru stabilirea ante-
cedentelor personale, starea socială, cercetându-se mediul în care a viețuit.47

Informațiile sunt relevante prin prisma educației militare și rolului pe care l-a avut 
aceasta la începuturile Armatei Române moderne în formarea caracterelor ostășești de 
orice natură. După cum s-a putut observa în rândurile de mai sus, educația militară se 
împarte în mai multe subcategorii, în funcție de necesitățile celui care educă, dar mai 
ales a celui care urmează să fi e educat. Algoritmul educațional devine unul tot mai 
diversifi cat o dată cu trecerea anilor pentru tânăra Armata românească. Necesitatea 
de a fi  pregătit, experiențele frontului, miza serviciului activ, au declanșat mecanis-
mul educațional de care aveau nevoie atât cei care urmau să instruiască, cât și cei care 
urmau a fi  instruiți. După prezentarea diferitelor tipuri educaționale, a urmat o scurtă 
prezentare celor care se ocupă de procesul educativ – ei trebuind să fi e modele demne 
de urmat în orice fel de situații – mijloacele de care dispun și pe care le întrebuințează 
în procesul instructiv-educativ, iar apoi fi ind vizați cei asupra cărora se răsfrânge actul 
educațional, cu aptitudinile și calitățile lor, necesare pentru a fi  buni ostași.

46 Ibidem, pp. 125-134.
47 V.I. Cocoș, op.cit., p. 88.
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Mentalitate, educație și înstrucție în Armata Română după Marea Unire

Rezumat: După 1918 România Mare s-a confruntat cu mari probleme interne și externe, economice, 
sociale și politice. Pericolul extern nu a dispărut, deoarece au crescut treptat tendințele revizioniste și 
revanșarde. Reorganizarea sistemului militar pentru apărarea țării a fost una din cele de însemnate 
activități interbelice. Menirea Armatei Române a fost aceea de a păzi granițele naționale și de a duce, 
la nevoie, un război, pentru apărarea suveranității naționale. 

După Unirea din 1918 interesul pentru educația militară a devenit mai mare și mai sistematic. Prima 
școală de ofi țeri, după modelul francez, a fost deschisă la Sibiu în iulie 1920, mutată la București în 
1940, apoi relocată la Zărnești în 1942.

Principalele elemente care au caracterizat sistemul învățământului militar, mai ales după 1920, au 
fost: diversifi carea rețelei instituțiilor școlare militare, sub raportul profi lelor de pregătire și o mai bună 
integrare a învățământului militar in sistemul general de învățământ, mediu și superior. Conținutul pro-
cesului instructiv-educativ în toate unitățile școlare ale Armatei, a fost mai bine adaptat la progresele 
științei și tehnicii, ținând seama de aplicațiile lor in domeniul militar și de infl uența acestora asupra artei 
militare. Rețeaua instituțiilor militare de învățământ, care a funcționat in perioada 1919-1939, a cuprins 
următoarele trepte și categorii de unități școlare: licee militare, școli militare (pregătitoare) de ofi țeri 
activi, diversifi cate pe arme (specialități), școli speciale (de aplicație) pentru perfecționarea ofi țerilor, 
Școala Superioară de Război și altele. 

Reorganizarea Armatei Române a presupus, nu numai o dezvoltare a capacității de luptă, prin 
dezvoltarea unor domenii militare noi, ci și organizarea unei educații a ofi țerimii și a soldatului român. 
Educația militară, efectuată în școli militare, centre de instruire, batalioane de instrucție etc. completa, 
de fapt, educația cetățeanului. De aceea, Armata a fost numită Școala Națiunii, cea care pregătește 
virtuțile necesare în timp de pace și în vreme de război. 

În România interbelică putem afi rma că rolul educației militare a fost major. Educația național-pa-
triotică, morală, fi zică, etică, culturală au avut rolul de a întări capacitatea de disciplină și de acțiune a 
militarului român. Armata Română și-a lărgit acțiunile de educație militară, mai ales al ofi țerilor, după 
standardele educaționale occidentale. Prin intermediul ofi țerimii toate celelalte ierarhii militare au be-
nefi ciat de o educație și instrucție, în vedea întăriri virtuților ostășești: camaraderia, disciplina, voința, 
demnitatea, onestitatea, curajul, sentimentul național și patriotic.

Cuvinte cheie: Marea Unire, România Mare, Armata Română, școli militare, educație militară.

Mentalité, éducation et formation dans l’armée roumaine après la Grande Union

Résumé : Après 1918, la Grande Roumanie était confrontée à de gros problèmes internes et 
externes, ainsi qu’à des problèmes économiques, sociaux et politiques. Le danger extérieur n’a pas 
disparu, les tendances révisionniste et renaissance s’étant progressivement accrues. La réorganisation 
du système militaire de défense du pays a été l’une des activités les plus importantes de l’entre-deux-
guerres. Le travail de l’Armée roumaine consistait à garder les frontières nationales et, si nécessaire, 
à mener une guerre pour défendre la souveraineté nationale.

Après l’Union de 1918, l’intérêt pour l’éducation militaire est devenu de plus en plus systématique. 
La première école d’offi ciers, inspirée du modèle français, a été ouverte à Sibiu en juillet 1920, déplacée 
à Bucarest en 1940, puis transférée à Zărnești en 1942.

Les principaux éléments qui ont caractérisé le système d’enseignement militaire, en particulier 
après 1920, ont été : la diversifi cation du réseau d’institutions d’écoles militaires en fonction du profi l 
de formation et une meilleure intégration de l’enseignement militaire dans le système d’enseignement 
général, secondaire et supérieur. Le contenu du processus d’instruction pédagogique dans toutes les 
unités scolaires de l’armée était mieux adapté aux progrès de la science et de la technologie, compte 
tenu de leurs applications militaires et de leur infl uence sur l’art militaire. Le réseau des établissements 
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d’enseignement militaire qui ont fonctionné de 1919 à 1939 comprenait les étapes et les catégories 
d’unités scolaires suivantes: lycées militaires, écoles militaires (préparatoires) militaires, armes diver-
sifi ées (spécialités), écoles spéciales (à utiliser) pour la formation des offi ciers, La Haute école de 
Guerre et autres. La réorganisation de l’Armée roumaine impliquait non seulement un développement 
de la capacité de combat, mais également le développement de nouveaux champs militaires, et aussi 
l’organisation d’une formation des offi ciers et des soldats roumains. Enseignement militaire, dispensé 
dans des écoles militaires, des centres d’entraînement, des bataillons d’entraînement etc., compléter 
l’éducation du citoyen, c’est pourquoi l’armée a été appelée l’École de la nation, qui prépare les vertus 
nécessaires en temps de paix et de guerre.

Dans la Roumanie de l’entre-deux-guerres, nous pouvons affi rmer que le rôle de l’éducation mili-
taire était majeur. L’éducation nationale, patriotique, morale, physique, éthique et culturelle avait pour 
rôle de renforcer la discipline et l’action de l’armée roumaine. L’Armée roumaine a élargi ses activités 
d’éducation militaire, en particulier ses offi ciers, conformément aux normes éducatives occidentales. 
Les offi ciers et tous les autres hiérarchies militaires ont bénéfi cié d’une éducation et d’un enseignement 
renforçant les vertus militaires: camaraderie, discipline, volonté, dignité, honnêteté, courage, sentiment 
national et patriotique.

Mots-clés : La Grande Union, La Grande Roumanie, L’Armée Roumaine, écoles militaires, édu-
cation militaire.


