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Încă de la primii săi paşi pe această planetă, omul a 
trebuit să se însoţească, în efortul său de a răzbate, de a-şi 
conserva propria fiinţă, pe lângă celelalte calităţi ale sale (care  
s-au format în timp), de curaj. Progresul omenirii însuşi n-ar fi 
fost posibil fără existenţa acestei calităţi: curajul în fapte şi în 
gândire, cei curajoşi fiind preţuiţi, admiraţi şi respectaţi. Curajul 
ar fi rămas o „formă fără fond” în absenţa spiritului de 
sacrificiu, ca o manifestare, în primul rând, a solidarităţii 
umane (fără de care omul n-ar fi răzbătut în confruntarea cu 
vicisitudinile şi asprimea mediului care l-a înconjurat încă din 
primele clipe ale existenţei sale). 

Curajul şi spiritul de sacrificiu sunt unele dintre cele mai 
importante trăsături etice umane, în general, cele două 
încununând şi desăvârşind educaţia morală a unui om. 
Desigur că un om care este caracterizat ca fiind cinstit, demn, 
generos, modest, sociabil, responsabil, virtuos etc., poate fi 
considerat ca fiind un om de mare calitate. Însă încununarea 
acestor trăsături şi a altora, o realizează curajul şi, la nevoie, 
spiritul de sacrificiu. Ca trăsături de personalitate (nu numai 



 

 – 76 –

caracteriale, ci şi temperamentale) curajul şi spiritul de 
sacrificiu sunt calităţi general-umane, ele pot avea substrat 
genetic, dar se formează, în principal, prin educaţie şi prin 
confruntările concrete cu viaţa şi întâmplările ei. Sunt multe 
înţelesurile date curajului, însă cel mai potrivit mi se pare acela 
care îl defineşte ca fiind „forţa morală de a înfrunta cu 
îndrăzneală primejdiile şi neajunsurile de orice fel”. Curajul 
este, deci, îndrăzneală, fermitate în acţiuni sau în manifestarea 
convingerilor, tărie de caracter, temeritate, bărbăţie. La rândul 
său, spiritul de sacrificiu este aşa cum denumirea îl atestă, 
starea moral-volitivă care permite omului renunţarea voluntară 
la ceva preţios, sau considerat ca atare, pentru binele sau 
interesul cuiva sau a ceva. A defini spiritul de sacrificiu doar ca 
jertfire de sine nu este deci nici corect şi nici complet. Spirit de 
sacrificiu înseamnă mult mai mult; însemnă renunţarea la timp 
liber pentru a ajuta semenii ori a înfăptui ceva util lor, 
depunerea unor eforturi asidue în procesul propriei instrucţii 
spre a fi mai bun şi a corespunde exigenţelor profesiei, acţiuni 
concrete pentru a ajuta, a contribui pe măsura priceperilor şi a 
deprinderilor personale şi a bunurilor proprii la bunăstarea 
semenilor şi a societăţii, în general. Şi mai înseamnă, în ultimă 
instanţă şi în situaţii bine determinate, jertfa de sine, la care se 
ajunge, în opinia mea, numai în prezenţa unui devotament 
nemărginit pentru oameni şi a unei abnegaţii deosebite, calităţi 
sădite şi care cresc, cu adevărat, doar în prezenţa şi împreună 
cu celelalte trăsături morale pozitive. 

Despre curaj, înţelepciunea populară românească 
spune: „De omul cel viteaz şi moartea face haz” sau: „La orice 
întâmplare – împotrivire mare şi curaj şi mai mare, iar nu 
întristare”. Este ştiut că există mai multe feluri de curaj: curajul 
de a înfrunta soarta, care este filozofie; curajul împotriva 
nevoilor, care este răbdarea; curajul în război, care este vitejie; 
curajul în întreprinderi, care este cutezanţă; curajul împotriva 
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nedreptăţii, care este tărie; curajul împotriva viciului, care este 
severitate etc. În general, în viaţa de toate zilele este necesar 
să dăm dovadă de mult curaj: de curajul de a fi cinstit, de a te 
împotrivi ispitei şi viciilor, de a spune adevărul, de a fi ceea ce 
suntem cu adevărat şi de a nu pretinde să trecem drept ceea 
ce nu suntem, de curajul de a trăi cinstit prin propriile noastre 
mijloace şi de a nu duce o viaţă ruşinoasă, prin mijloacele 
altora etc. Curajul este moştenit, dar şi cultivat, oţelit prin 
şcoala vieţii şi a încercărilor şi se manifestă în variate 
încercări, cu predilecţie în situaţii extreme: „În cele mai mari 
primejdii s-arată inima cea mai mare”.  

În lupta armată, prin excelenţă, curajul se află la el 
acasă, constituind o condiţie indispensabilă a obţinerii victoriei. 
Militarii cunosc şi cultivă cel mai bine acest adevăr, aşezând 
curajul la un loc de cinste în patrimoniul virtuţilor ostăşeşti. Nu 
poate fi creat un om curajos dacă nu va fi pus în situaţia de a 
da dovadă de curaj, indiferent cum: prin stăpânire de sine, prin 
exprimare dreaptă şi făţişă, prin suportare de încercări şi 
lipsuri, prin răbdare şi îndrăzneală, afirma un mare pedagog. 
Ori, prin specificul meseriei lor, pompierii sunt permanent puşi 
la încercare, puşi în situaţia de a da dovadă de curaj. Nu este 
mai puţin adevărat că meseria de pompier nu-i singura care 
implică, drept cerinţă esenţială, pe lângă profesionalism, 
existenţa curajului, însă este printre puţinele în care, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor, sunt dese situaţiile în care chiar este 
nevoie de curaj. Obligaţiile profesionale ale personalului nostru 
au ca element definitoriu necesitatea înfruntării frecvente a 
unor medii şi factori de risc ridicat, care pun în pericol viaţa şi 
integritatea corporală. Regula de bază în cultivarea curajului 
nu o reprezintă identificarea sa cu acel tip de „curaj orb” 
specific oamenilor neinstruiţi, necunoscători, care acţionează 
la întâmplare, iar întâmplarea face ca uneori să şi reuşească 
(din această pricină curajul orb are şi susţinători), dar de cele 
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mai multe ori să nu reuşească. Importantă este pentru noi 
conştientizarea riscurilor la care sunt supuşi cei care 
acţionează pentru salvarea oamenilor şi valorilor pe timpul 
incendiilor şi altor tipuri de situaţii de urgenţă. Iar 
conştientizarea este doar primul pas în cultivarea adevăratului 
curaj, ceilalţi paşi fiind parcurşi pe timpul instrucţiei, aplicaţiilor 
tactice şi chiar al intervenţiilor cotidiene. Numai aşa se 
formează şi se călesc caractere deosebite, oameni curajoşi 
care apreciază pericolul şi acţionează în cunoştinţă de cauză. 
Prin urmare, curajul constituie o trăsătură caracterială şi 
volitivă, în acelaşi timp, fiind un act preponderent voliţional 
numai în măsura în care nu trebuie să se facă abstracţie deloc 
de caracteristica sa conştientă. 

Curajul stă la baza eroismului şi a spiritului de sacrificiu. 
Curajul în îndeplinirea misiunilor pompierilor poate merge până 
la jertfa de sine (aşa cum s-a întâmplat de-a lungul vremii), 
însă nimeni nu are nevoie de gesturi gratuite, de sacrificii 
inutile. „Precum de la vitejie îndrăzneala cu socoteală este 
vitejie, aşa de este fără socoteală, nebunie se numeşte”, ne 
sfătuieşte peste timp Dimitrie Cantemir. Tot atât de adevărat 
este că în iureşul luptei cu greu pot fi cântărite şi puse în 
balanţă viaţa proprie în raport cu a viaţa altora şi cu valorile 
care trebuie salvate. Numai un înalt nivel de pregătire, 
experienţa solidă pot hotărî că mai de preţ este viaţa unui 
servant pompier decât a unei valori ce trebuia salvată. A se 
observa că nu am făcut referire la viaţa care trebuie salvată, 
viaţa celui ce trebuie salvat fiind considerată la pompierii din 
toată lumea valoarea supremă, în raport cu care propria viaţă 
este pusă pe planul doi. Iar această trăsătură defineşte şi 
particularizează profesia de pompier în rândul celorlalte. Sigur 
că mai există şi alte domenii în care viaţa semenilor este pusă 
pe primul plan, iar spiritul de sacrificiu poate merge până la 
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jertfa de sine, însă nicăieri nu se manifestă cotidian, nu are 
amploarea şi importanţa pe care i-o acordă pompierii. 

Curajul şi spiritul de sacrificiu sunt două valori 
fundamentale a căror promovare şi cultivare nu se constituie 
doar ca scopuri în sine. Ele răspund unor incontestabile 
necesităţi practice care asigură protecţia vieţii altora şi a 
bunurilor în situaţii de urgenţă, raţiunea de a fi a profesiei 
noastre. Pentru a reduce însă la un preţ cât mai mic sacrificiile 
umane de pe timpul intervenţiilor, este necesară sacrificarea 
timpului şi a energiilor intelectuale şi fizice pe terenul de 
instrucţie. Este adevărat însă că există şi situaţii imprevizibile 
în care, cu toată pregătirea şi experienţa, se produc tragedii 
umane, uneori impresionante, aşa cum bine poate fi dat 
exemplul Mihăileşti (din mai 2004). Au fost şi alte situaţii în 
care au pierit oameni obişnuiţi şi pompieri, victime ale 
neprevăzutului ori ale întâmplărilor absurde (spre exemplu, la 
New York, pe 11 septembrie 2001, nimeni nu a putut să 
prevadă prăbuşirea, în scurt timp, a celor două turnuri, cu 
sacrificiile umane cunoscute). Nu asemenea exemple am avut 
în vedere, deşi ele au generat şi pot genera discuţii în 
continuare. 

Concluzionând, despre curaj şi spirit de sacrificiu se 
poate, teoretic, vorbi ca despre multe alte subiecte. Important 
pentru cei din profesia noastră, aceea de salvatori în situaţii de 
urgenţă, este însă manifestarea practică a acestor calităţi 
morale indispensabile. Iar pentru a se forma şi perfecţiona 
este nevoie de multă instrucţie (Cu atât mai puţin sânge pe 
câmpul de luptă, cu cât este mai multă sudoare pe câmpul de 
instrucţie – spune o maximă familiară militarilor) şi educaţie. 
Natura produce puţini oameni curajoşi (şi aceia nu se văd de 
cele mai multe ori) însă educaţia formează un număr mare, 
spunea un înţelept al antichităţii. La fel se poate spune şi 
despre spiritul de sacrificiu: se formează în timp, cu migală, 
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răbdare, tenacitate, mult talent pedagogic, prin insuflarea 
umanismului şi a solidarităţii umane, ataşament faţă de 
profesie, promovarea binelui şi a iubirii necondiţionate faţă de 
semeni. Se poate deduce suficient de clar cât de importante 
sunt cele două calităţi moral-volitive pentru profesia noastră. 
Ele îi dau conturul necesar şi o particularizează în ansamblul 
celorlalte profesii, se constituie în cheia îndeplinirii misiunilor. 
Dar nimeni nu trebuie să creadă nici un moment că sunt 
singurele calităţi necesare profesiei de pompier, lucru care nu 
a răzbătut în nici un moment al spuselor mele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




