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Editorial

EDUCAțIA
ȘI DISCIPLINA
Scopul educației este nimicirea mărginirii
egoiste a individului și supunerea lui sub
rațiunea lucrurilor, spre a‐l face independent
și întărit în contra pasiunilor sale proprii
și influențelor exterioare. (Titu Maiorescu)
Vă supun spre luare la cunoștință ce a spus despre
educație și copil, un poet creștin în urmă cu 50‐60 de
ani. S‐a numit Vasile Militaru și a murit în închisorile
comuniste. Nu voi face judecăți de valoare. Nu voi
spune așa e bine sau așa nu e bine. La atâtea filosofii și
metode științifice de educație a copiilor, nu îndrăznesc să
încerc să‐mi impun părerea. Le accept pe toate, dar
numai în măsura în care văd rezultatele. Și se văd: unele
excelente (deci, au fost și erori exagerate în trecut).
Altele ‐ și, din păcate, cele mai multe ‐ eșecuri. Tocmai
de aceea consider și accept, fără rezerve, noul, dar nu
cred că este bine să aruncăm la coș ce a fost bun. Să nu
uităm că: din același lemn se scoate / Și icoană și măciucă.
Citez din Vasile Militaru:
Pe copii să‐l ţii în frâne,
De vrei, OM, la toţi să placă.
Nu‐i lăsa, orice, să‐ngâne,
Nu‐l iasă, orice, să facă,
Nu‐l lăsa, după plăcerea‐i
Unde vrea el să se ducă.
Din aceiaşi lemn se scoate
Şi icoană şi măciucă!
Pentru că următoarele două luni sunt vârful de sezon
al bârfelor și jignirilor, cu scopul și filozofia ridică‐te tu
să mă pun eu, unii neînțelegând că te pui și te scoli doar
de pe locul unde împărații merg pe jos. Riscând, astfel,
să confunde ciolanul cu produsul împăratului. Depinde
de cioplitor.
Și a mai scris acest poet creștin: Te‐a bârfit al tău aproa‐
pe? Nu te întrista de fel! / Se‐nțelege, prin aceasta, că ești mai
presus de el / Și când el este nisipul, iar tu, pe nisip cămila, /
Te‐njosești pe tine însuți, dacă nu‐l privești cu milă.
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN
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GRIGORE ALEXANDRU GHICA (1804 ‐ 24 august 1857), a fost Domn al Moldovei sub numele
ALEXANDRU al V‐lea GHICA (în perioada mai 1849 ‐ octombrie 1853, respectiv octombrie 1854 ‐ 3 iunie
1856). A fost un adept al principiilor naționale, dar acționează și pentru emanciparea țiganilor, pentru
libertatea presei, încurajează cultura (tipărește în 1853 “Cronica” lui Gheorghe Șincai), și a introdus tele‐
graful. Însă cea mai mare realizare a sa a fost promulgarea, la 3 aprilie 1850, a “Legii privind reformarea
corpului slujitorilor”, care a fost, de fapt, prima lege care stabilea funcționarea Jandarmeriei Române.
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