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Ostașul, calitățile și virtuțile militare
trebuincioase școlarului român. Mândria națională

de George COȘBUC

Tu trebue să fi i toată viața mândru că ești Român și s’arăți prin purtarea ta că ești 
vrednic să porți numele acesta. Sus inima și cunoaște-te, Române, că din neam vrednic 
ești și spre lucruri mari te-a rânduit Dumnezeu !

Să fi i mândru de originea ta, pe care ți-o dovedește așa de limpede numele neamu-
lui, Român ! Dintre câte popoare s’au născut în țările romanizate de coloniile Romei, 
tu singur ai păstrat numele Romanilor și te-ai numit pe tine cu numele strămoșilor 
celor dintâi. Viteazule nepot al biruitorilor lumii, fi i vecinic cu gândul la mărirea și la 
puterea nebiruită a Romanilor, căci ești sânge din sângele lor, și mândrește-te cu asta! 
Romanii au rămas pildă pentru toate veacurile ca întemeietorii unui stat, de care se 
uimiau regii și împărații lumii, și la atâta putere ei au ajuns, numai prin virtuțile lor 
cetățenești. Iubirea de patrie și respectul legii au fost temelia puterii romane. Fii mân-
dru, mândru, Române, de strămoșii tăi; fi e-ți de-a pururi aminte să te porți așa ca să 
cunoască lumea și din faptele tale că tu cu adevărat ești moștenitorul virtuților străbu-
ne. Dacă vei fi  rău cetățean, nesocotind legile țării și nevrând să lucrezi din tot adâncul 
inimii pentru înălțarea patriei, atunci cuvântul «Român» în gura ta va fi  ca o vorbă de 
hulă și de ocară aruncată asupra strămoșilor tăi. Atunci neamurile străine, din jurul 
tău, te vor arătă cu degetul și cu batjocură râzând vor zice: Buni părinți, dar rău copil! 
O! mai bine să te înghită pământul, Române, decât să lași străinilor și dușmanilor noș-
tri bucuria răutăcioasă, că tu te mândrești degeaba!

Fii bun cetățean și mândrește-te cu mulțimea neamului tău. Tu știi că afară de regatul 
României, mai trăesc milioane de Români, toți frați de-ai noștri, în provincii supuse 
stăpânirilor străine. Cu toții suntem mulți, suntem neam mare, același neam românesc, 
cu aceleași obiceiuri, cu aceiași limbă și cu aceleași gânduri. Între popoarele vecine, 
lăsând afară pe Ruși și pe Germani, poporul românesc e cel mai mare ca număr de 
sufl ete, căci și Bulgarii și Sârbii și Grecii și Ungurii rămân în urma noastră. Încrede-te, 
deci, în puterile tale, ca neam, și pune-ți nădejdea în mulțimea fraților tăi. Dar, ca să fi i 
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într’adevăr un neam puternic, nu uita, că nu e de-ajuns, Române, să fi m mulți, ci mai 
ales să fi m uniți. În unire stă puterea! Să ne iubim unii pe alții și să ne ajutăm, ca frații 
buni, străduindu-ne, după puteri, să fi m toți într’o voință și toți cu același gând: înălța-
rea neamului. Să știe bine fi ecare dintre noi, că rușinea și nevrednicia unuia singuratec 
aduce rușine și ocară neamului întreg !

Iubește-ți neamul, Române, și fi i mândru de trecutul neamului tău! Noi n’am fost tot-
deauna așa de mulți ca astăzi, dar ne-am apărat vitejește limba, legea și țara. «Ce de-
oțel pe săbii lucii pus’a în noi de când trăim», spre a ne păstra pe noi înșine în scurge-
rea sutelor de ani, în mijlocul barbarilor cotropitori. În noi a fost trăinicie, de care s’au 
mirat vecinii noștri! Bunătate și blândețe în sufl et, cu cei ce ne erau prieteni, dar fl acără 
de foc în inimile îndârjite cu cei ce ne veniau cu gând rău asupra noastră. Duhul răz-
boinic al Românilor a fost nestins în inimile strămoșilor noștri, și istoria noastră are 
pagini, de care ar putea să fi e mândri înșiși Romanii cei nebiruiți! Ne țin minte Sașii și 
Săcuii, și Cazacii și Tătarii, și ne țin minte Turcii, cei cari înspăimântaseră lumea. Noi 
am avut pe Mircea-cel-Mare, care a oprit cu o mână de oameni năvala de potop a lui 
Baiazid cel numit și Fulgerul; am avut pe Ștefan-cel-Mare, căruia pentru vitejiile lui i 
s’a zis „eroul creștinătății“ și despre care dușmanii neamului nostru, cu uimire strigau: 
„minunat om, vrednic de a fi  nu stăpânitor al unei țări mici, ca Moldova, ci împărat al 
lumii întregi! Cu puterea oștilor noi am abătut primejdiile de o mie de feluri, câte ne 
veniau dela dușmani de toate părțile. Mândrește-te, Române cu trecutul tău, și rostește 
cu respect și cu fală numele strămoșilor, cari ți-au preamărit neamul. Și ia învățătură 
din faptele lor, iubindu-ți mai presus decât toate neamul și țara, și nu uita că sabia le-a 
fost cea dintâi și cea din urmă mântuire. Deprinde-te cu gândul că vitejia e nedespăr-
țită de Român și că dacă ești din strămoși viteji, tu nu vrei să-i faci de rușine. Iubește 
oastea și învață să porți arma, ca să fi i gata orișicând să-ți dovedești dragostea de pa-
trie, când patria ar fi  în primejdie, și iubirea ta de vitejie.

Iubește-ți țara, Române și fi i mândru de locul cinstit ce-l ai între popoare! Regatul 
nostru, întemeiat prin necurmata străduință a strămoșilor și a părinților noștri și prin 
munca voastră, este astăzi, sub înțeleaptă stăpânire a Regelui Carol, un stat respectat, 
puternic și cu mare ursită în viitor. Ne-am ridicat la un loc de multă vază între nea-
muri, prin trudă și prin vrerea de a ne lumina și de a ținea pas cu neamurile mai înain-
tate. Între vecinii noștri, noi suntem neamul cel mai luminat și mai pornit spre bine și 
spre putere; neamul care, cu ale sale singure virtuți și cetățenești și răsboinice, și-a câș-
tigat vaza și onoarea și și-a croit drumurile spre progres! Fii mândru de asta, Române, 
dar nu uită nici o clipă că această sfântă țară, de care te mândrești, îți cere să fi i vrednic 
de ea! Să cauți să te luminezi prin învățătura școlii, să ai încredere în instituțiunile ei, 
să-i păzești legile, să te străduești și tu, după măsura puterilor tale, să muncești pentru 
păstrarea celor ce le are și pentru propășirea lor.

Ești din viță de împărat, Române, ești neam puternic și mare, ai un trecut glorios 
și un loc de cinste azi între neamuri; să fi i mândru a pururi de acestea! Dar, ca să nu-ți 
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fi e mândria o lăudăroșie goală, năzuește neclintit să ți-o întemeiezi pe fapte și pe toate 
acele virtuți, cari se cuprind în cea mai sfântă vrednicie a unui Roman: în iubirea de 
patrie!
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