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150 de ani de la naºterea lui SPIRU HARET

Universitatea noastrã valorificã
moºtenirea spiritualã a marelui întemeietor
al ºcolii moderne româneºti,
simbol al eforturilor de ridicare a României
prin educaþie ºi culturã

Personalitatea ºi moºtenirea lui Spiru Haret s-au constituit, s-au afirmat ºi
sunt mereu viabile prin ceea ce el a fundamentat ca idee de ºcoalã naþionalã,
de învãþãmânt practic ºi eficient, animat de principii umaniste, modern
structurat ºi având un caracter unitar. De asemenea, sunt de o evidentã
însemnãtate pledoariile haretiene, soluþiile principiale ºi practice privind
creºterea prestigiului ºi rolului corpului profesoral, întemeierea ºi afirmarea
efectivã a autonomiei universitare, în condiþiile unei alma mater drept centru
cultural ºi ºtiinþific al þãrii ºi, nu în ultimul rând, ideile privind dinamizarea
funcþiei socialeducative a învãþãmântului.
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Rector al Universitãþii Spiru Haret

Din opera omului de ºtiinþã ºi educatorului,
cu puternicã rezonanþã în actualitate
 Existenþa unui popor
nu este asiguratã decât
atâta timp cât toate
elementele lui sunt strâns
unite, ºi unire nu poate fi
dacã întregul popor nu se
creºte ºi nu se întreþine în
simþiri comune de iubire de
þarã ºi de neam.
Întrebarea este dacã noi
dãm destulã atenþie acestui
lucru, ºi dacã ºcoala noastrã

meritã pe deplin numele de
ºcoalã naþionalã.
 Datori suntem a ne
îngriji ca toþi supuºii þãrii sã
poatã trãi unii lângã alþii în
bunã înþelegere ºi în
sentimente de stimã, dacã nu
ºi de iubire reciprocã. Pentru
aceasta, prima condiþie este
ca ei sã se poatã înþelege în
vorbã. Trebuie dar ca toþi cei
care trãiesc sub ocrotirea

statului român ºi a legilor lui
sã cunoascã limba poporului
dominant. Altãdatã în Austria ºi în Ungaria, unde
naþionalitãþile erau de forþe
aproape egale, pentru
înþelegerea lor se adoptase
limba latinã. La noi, unde
naþionalitãþile eteroglote nu
reprezintã decât o fracþiune
neînsemnatã din populaþia
þãrii, chestiunea alegerii

limbii comune nu poate face
obiectul unei discuþii.
Îngrijitu-ne-am noi oare de
aceastã datorie? Rãspunsul nil dau satele de bulgari, de ruteni,
de unguri, aºezaþi la noi de sute
de ani, ºi în care cu toate acestea
se întâlnesc nu puþini oameni
care nu înþeleg o vorbã
româneascã. Nu era vorba sã-i
facem sã-ºi uite limba lor,
puteau sã ºi-o þinã, dar era de

datoria noastrã sã nu tolerãm
ca sute de ani sã trãiascã în
mijlocul nostru o mânã de
oameni, care sã refuze cu încãpãþânare chiar acest modest
semn de recunoºtinþã ºi de
prietenie pentru ospitalitatea pe
care le-o dãm pe pãmântul
nostru pãrintesc, de a consimþi
sã ne înþeleagã vorba.
(Continuare în pag. 2)
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Din opera omului de ºtiinþã ºi educatorului,
cu puternicã rezonanþã în actualitate
(Continuare din pag. 1)
Acum 20 de ani s-a primit la minister un teanc întreg de cãrþi bulgare
confiscate în ºcolile comunitãþilor
bulgãreºti din Dobrogea. Toate
aceste cãrþi erau concepute într-un
spirit care se poate judeca dupã
acest singur fapt: cã în cãrþile de
geografie, judeþele Tulcea ºi
Constanþa erau puse ºi numãrate
printre judeþele Bulgariei. ªi cu toate
acestea, nu s-au închis ºcolile în
care se preda o asemenea instrucþie.
S-au invocat motive diplomatice, ca
ºi când era vreun motiv care putea
avea valoare în faþa unei asemenea enormitãþi.
Acum câþiva ani, într-un sat
de la porþile Bucureºtilor, într-o
predicã la bisericã, s-a spus
auditorilor ca sã nu uite cã ei nu
sunt ºi nu trebuie sã fie români. În
ce scop aceasta? Cãci locuitorii
aceia trãiesc în cea mai deplinã
liniºte, ºi nimeni nu-i tulburã, nici
pentru limba, nici pentru religia lor.
Satele cu locuitori strãini din
Moldova sunt vizitate destul de
des de un personaj politic strãin,
care umblã din loc în loc, primit ºi
ajutat de autoritãþile comunale, face



inspecþii, þine întruniri ºi discursuri,
în care încãlzeºte zelul sãtenilor
noºtri pentru un ideal naþional, altul
decât cel românesc. Dar în mod
regulat autoritãþile centrale nu aflã
de aceste vizite decât peste douã
sau trei luni, dupã ce vizitatorul a
trecut înapoi graniþa. În orice
caz, nu am cunoºtinþã de vreun
primar sau notar care sã fi fost
pedepsit precum meritã, pentru
chipul cum îºi fãcuse datoria în
asemenea împrejurãri.
ªcolile înfiinþate de noi în satele
ungureºti stau goale; primarii,
notarii ºi preoþii respectivi se întrec
în inventarea de tot felul de mijloace
pentru a împiedica pe copii de la
frecventare, uneori de pe amvon se
ameninþã cu pedepsele eterne,
dacã-ºi vor trimite copiii la ºcoala
româneascã. De aceea în acele sate
nu poþi cere nici un pahar de apã pe
româneºte, cãci nu are cine sã te
înþeleagã. Dar în timpul acesta, nu e
casã din sat în care sã nu se afle
Abecedarul pentru copiii unguri
din Moldova ºi Calendarul pentru
ungurii din România, imprimate
peste graniþã anume pentru ei, se
înþelege în ce fel ºi în ce scop.



În prima linie, aveam datoria
de a ne apãra drepturile noastre
de stat liber ºi stãpân la el acasã.
Oaspeþii nepoftiþi, care îºi permit sã
se amestece acolo unde nu au ce
cãuta, trebuiau primiþi în aceleaºi
fel cum am fi noi primiþi în þara lor,
dacã ne-am permite acelaºi lucru
acolo. Nu trebuia tolerat nici un
moment ca copiii supuºi români sã
primeascã instrucþia de la un
personal didactic ales ºi numit de
autoritãþi strãine de peste graniþã.
Trebuia sã avem ochii în patru ca
învãþãmântul acestor copii sã fie ºi
el inspirat ºi îmbibat de gândurile
ºi aspiraþiile de care suntem ºi noi
însufleþiþi. Trebuia, în fine, ca în loc
sã lãsãm ºcoala sã devinã, în mâna
altora, un mijloc de acþiune contra
ideii noastre de stat ºi o piedicã la
apropierea ºi înfrãþirea concetãþenilor noºtri de orice limbã, sã o
facem sã fie, din contrã, un mijloc
de a prepara ºi a asigura fuziunea
tuturor în acelaºi gând de iubire de
þarã, independent de deosebirea
de origine.



Istoria ºi geografia þãrii ori nu
se învaþã deloc, ori se prezintã mai

mult spre batjocora þãrii. E
cunoscut cazul unei cãlugãriþe care
învaþã pe elevele ei cã ªtefan cel
Mare a fost un cap de bandiþi. Dar
se învaþã cu amãnunte ºi cu multe
laude tot ce priveºte cutare sau
cutare þarã depãrtatã.
Am gãsit în mâinile copiilor cãrþi
de lecturã strãine, în care numele
României ºi al Suveranului ei nu
erau citate o singurã datã. Dar se
înãlþa pânã la cer o patrie ºi un
suveran care nu erau ai noºtri. ªi
când am cerut ca sã se adauge
mãcar câteva pagini în care sã se
pomeneascã ºi de þarã ºi de regele
nostru, a fost o revoltã ca ºi când
aº fi comis un sacrilegiu.



Cu un cuvânt, asistãm
impasibili la înstrãinarea de þarã a
propriilor noºtri copii, chiar aici în
þarã ºi sub ochii noºtri. Copiii
noºtri sunt crescuþi în necunoºtinþa absolutã a þãrii lor, în
sentimente de urã ºi de dispreþ faþã
de dânsa.
ªi cu toate acesta, ce sonor
sunã în gura noastrã cuvântul de
patrie! Dar patria nu este numai
pãmântul din care scoatem rente.

Patria o face ºi limba, ºi istoria, ºi
religia, ºi tradiþiile. A da cu
piciorul în toate acestea, este a se
lepãda cineva de patria sa.
A se tolera mai departe
asemenea situaþie nu se poate,
cãci ar fi a ne face nedemni de
patria noastrã, ºi dacã se gãsesc
pãrinþi atât de lipsiþi de simþul
datoriei ºi al demnitãþii încât
sã-ºi supunã copiii la asemenea
educaþie, este datoria statului de
a interveni, pentru a pune
lucrurile la locul lor. De
drepturile pãrinþilor nu se poate
vorbi aici. Precum un pãrinte nu
are dreptul a-ºi lãsa copilul fãrã
instrucþie, cu mai mare cuvânt el
nu are dreptul de a-i da o educaþie
antinaþionalã, care va face
dintrânsul un element înstrãinat
de þarã, dacã nu vrãjmaº ei, sub
o formã ori sub alta. Sufletul
românesc trebuie sã fie
inalienabil, mai mult chiar decât
pãmântul românesc * .
* Texte selectate din Spiru C. Haret,
ªcoala naþionalã, Institutul de Arte
Grafice Carol Göbl, Bucureºti, 1907.

Spitalul clinic
din
Complexul universitar

Spiru Haret

Proiect tehnic

pentru care Primãria
Municipiului Bucureºti
a eliberat autorizaþia
de construcþie
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OPINIA PUBLICÃ NAÞIONALÃ
INVESTEªTE ÎNCREDERE ªI SPERANÞE
ÎN NOUA CONDUCERE A ÞÃRII
 Reflecþii pe marginea rezultatelor recentului sondaj de opinie realizat de ISOP 
Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA
Preºedintele Fundaþiei România de Mâine,
Directorul General al Institutului de Sociologie ºi Opinie Publicã

Ca stare de spirit ce reflectã
interesele þãrii, ale poporului, opinia
publicã naþionalã s-a manifestat
dintotdeauna ºi se afirmã permanent
ca una dintre formele tipice de
manifestare ale conºtiinþei sociale
(Petre Andrei), drept unul dintre
cei mai interesanþi factori care
creeazã ºi determinã progresul social (Dimitrie Gusti).
Înþelegând în acest mod opinia
naþionalã, semnificaþiile ºi rolul sãu,
Institutul de Sociologie ºi Opinie
Publicã (ISOP) din cadrul Fundaþiei
România de Mâine efectueazã, periodic, sondaje de opinie, care, pe
lângã funcþia lor instructiv 
didacticã, de formare a viitorilor
specialiºti în domeniile sociologiei
ºi psihologiei, testeazã starea de
spirit a populaþiei în legãturã cu
principalele probleme aflate în
prim-planul vieþii economice,
politice ºi sociale a þãrii.
Aflatã, la scurt timp, dupã
testul dublei rãsturnãri de regim
politicprin alegeri democratice
(Ralf Dahrendorf), considerat a fi,
pentru þãrile în tranziþie, începutul
redresãrii ºi normalizãrii, îndeosebi
în ceea ce priveºte viaþa economicã,
apariþia elementelor de stabilitate ºi
creºterea speranþei într-un nivel de
trai mai bun, România se situeazã
într-o nouã poziþie de aºteptare
socio-economicã, dupã ce a suportat eºecul promisiunilor ºi ineficienþa acþiunilor unor guvernãri
anterioare. Sociologic vorbind, în
gestionarea ºi rãspunderea fiecãrei
etape de guvernare se regãseºte
calitatea socio-umanã a relaþiei
dintre reformele politice ºi cele economice, care marcheazã tranziþia.
Problema esenþialã a acestei relaþii,
mereu fragile, o reprezintã, pe de o
parte, suportabilitatea tensiunilor
inerente dintre reformele în cauzã,
iar, pe de altã parte, capacitatea
guvernelor de a îmblânzi sau a
orienta în interesul ºi folosul
oamenilor ºirul reformelor, adeseori
mult prea costisitoare social.
Pornind de la asemenea premise, la începutul anului 2001,
sondajul de opinie, realizat de
Institutul de Sociologie ºi Opinie
Publicã în perioada 3-7 ianuarie 
probabil primul pe plan naþional
dupã instalarea noii structuri de
putere politicã, legislativã ºi
executivã , evidenþiazã cã naþiunea, în majoritatea sa, consec-

ventã votului exprimat la 26
noiembrie 2000, conºtientã de
implicaþiile schimbãrii, dar, mai
cu seamã, exprimând speranþa în
consecinþele pozitive ale acesteia,
transmite organelor puterii nou
alese, cu echilibru ºi judecatã
raþionalã, mesaje optimiste relevante. Acestea pot fi interpretate
ca semnale constructive, semnificând, în principal, atât încredere ºi nãzuinþa în mai bine, cât
ºi îndemn la acþiune coerentã ºi
consecventã. Astfel, la întrebarea:
Apreciaþi cã noul guvern va fi în
mãsurã sã îmbunãtãþeascã situaþia
economico-financiarã a þãrii?,
55,6% dintre subiecþii investigaþi
rãspund afirmativ, iar când li se
cere sã aprecieze În cât timp? se
va produce aceasta, peste jumãtate
din eºantion (52,5 %) exprimã
opinia cã intervalul redresãrii ar
fi de circa 2 ani. Semnificativ,
aºadar, din punct de vedere social
ºi sub aspectul gradului de culturã
civicã, politicã este faptul cã, deºi,
în majoritatea lor, oamenii o duc
greu, ei nu-ºi fac iluzii cu privire
la îmbunãtãþirea realã a situaþiei
economico-financiarã a þãrii
într-un rãstimp mai scurt de 2 ani.
În mod firesc, unor asemenea
declaraþii li se alãturã speranþa,
exprimatã de 51,3% dintre
subiecþi, cã, începând cu anul
2001, þara noastrã se va îndrepta
într-o direcþie bunã.
Acest semnal constructiv de
încredere socialã echivaleazã cu o
schimbare în bine notabilã faþã de
trecutul recent (legislatura 19962000), în privinþa aprecierii la
adresa instituþiilor fundamentale
ale statului  Preºedinþie, Parlament, Guvern. Astfel, la început de
mandat, subiecþii intervievaþi acordã,
în proporþii importante, foarte
multã ºi multã încredere celor trei
instituþii: 46,4% pentru Preºedinþie,
45% pentru Guvern ºi 29,5 pentru
Parlament. ªi aceasta este cu atât mai
relevant, cu cât rezultatele precedentului sondaj al ISOP, realizat în

aprilie 2000, indicau niveluri de
încredere dintre cele mai scãzute în
instituþiile menþionate: 16%
încredere pentru Preºedinþie, 7%
pentru Guvern ºi 4% pentru
Parlament. Constatând ineficienþa
acþiunilor întreprinse de aceste
forþe politice, reprezentate în
structurile puterii, opinia publicã
a realizat cã ele nu mai reprezentau interesele naþionale,
fapt sancþionat, drastic, cu prilejul alegerilor.
Rezultatele recentului sondaj
de opinie evidenþiazã, totodatã,
dorinþa puternicã a opiniei
publice de a se realiza, cât mai
curând, o realã reformã a sistemului politic. 76,6% dintre cei
intervievaþi considerã ca necesarã
înfãptuirea acestui deziderat major.
În legãturã cu asemenea
exigenþe este de subliniat cã
încrederea populaþiei în factorii
de putere constituie pentru
aceºtia un sprijin vital, pentru
a-ºi îndeplini promisiunile ºi
programele. Gradul de încredere
a naþiunii în factorii de putere se
raporteazã concret la instituþiile
fundamentale ale statului,
chemate sã-ºi exercite, democratic, dar eficient, atribuþiile. În
acest sens, opþiunile a circa 82 %
dintre subiecþi, ca statul sã se
implice efectiv în soluþionarea
problemelor societãþii româneºti,
relevã cu claritate nu rãmãºiþe
etatiste în conºtiinþa oamenilor, ci
convingerea acestora în necesitatea ºi utilitatea statului de drept,
democratic, disocierea opiniei
publice naþionale de orientãrile
guvernelor anterioare, care au
promovat strategia eliminãrii sau
marginalizãrii statului din sfera
soluþionãrii problemelor economico-sociale ale þãrii. Acest fapt,
dupã cum se cunoaºte, a generat
numeroase anomalii în privinþa
apãrãrii ºi consolidãrii patrimoniului economiei naþionale, în respectarea ºi aplicarea legilor, cu toate
consecinþele nefaste ce au decurs

de aici: disoluþia autoritãþii, corupþie, fraude economico-financiare
de proporþii, apariþia ºi extinderea
economiei subterane etc.
Apreciind cu luciditate impactul pozitiv sau negativ al diverselor
decizii politice asupra prezentului
ºi viitorului þãrii, segmente importante ale opiniei publice considerã
necesarã consultarea populaþiei,
prin referendum, asupra problemelor hotãrâtoare, de interes
naþional. Dupã cum se precizeazã
în art. 90 din Constituþia României,
Preºedintele României, dupã
consultarea Parlamentului, poate
cere poporului sã-ºi exprime, prin
referendum, voinþa cu privire la
probleme de interes naþional.
Conºtienþi de însemnãtatea unei
astfel de consultãri largi, populare,
aproape 83% dintre subiecþii
chestionaþi considerã cã apelul la
referendum, la voinþa ºi judecata
naþiunii  expresie a democraþiei
directe  poate contribui la
soluþionarea raþionalã, echilibratã a multor probleme de
interes major. În aceastã privinþã,
exemple edificatoare ar fi legile
privind proprietatea, administraþia
publicã localã, privatizarea, învãþãmântul, aderarea la NATO,
la Uniunea Europeanã etc. De
altfel, în problemele vitale, înseºi
statele occidentale cu tradiþie
democraticã de necontestat recurg
la referendum.
Stimulatoare pentru factorii de
conducere se dovedeºte a fi ºi
convingerea cã schimbarea în bine
a societãþii româneºti se poate
realiza prin atragerea ºi implicarea
majorã a tineretului (89,3%),
precum ºi prin utilizarea experienþei
vârstnicilor (53,7%).
Pentru evaluarea percepþiei
realiste a opiniei publice naþionale,
concludente ne apar rãspunsurile
la întrebarea: Ce domeniu credeþi
cã ar trebui sprijinit, în primul
rând, pentru ca România sã iasã
rapid din crizã?
Ponderea de 51% dintre subiecþii intervievaþi, care apreciazã
cã agricultura ar trebui sprijinitã
în primul rând, cele 21% din
rãspunsuri care relevã importanþa
industriei pentru ieºirea Româ-

niei din crizã ºi 5,7% dintre cetãþeni, care vãd în promovarea
turismului, o altã direcþie importantã prin care þara se poate redresa
ºi dezvolta, fac dovada luciditãþii,
realismului ºi competenþei subiecþilor chestionaþi. Se confirmã ºi
motiveazã, astfel, oportunitatea
ºi justeþea intenþiilor ºi mãsurilor
exprimate ºi chiar luate de noul
guvern, fiind de aºteptat, într-un
timp rezonabil, apariþia primelor
rezultate social-economice. În
acelaºi sens, sunt semnificative ºi
constituie un suport popular
indiscutabil, pentru iniþiative legislative ºi pentru mãsuri practice
adecvate, opiniile majoritare formulate în favoarea formelor asociative în agriculturã (71,4%), ca
soluþie salvatoare,ºi susþinerii
formelor de proprietate privatã
(66,5 %) ºi de stat (29,3%).
Considerãm cã sondajele de
opinie, corect realizate, pot fi, ca
instrumente de cunoaºtere, de un
real folos în adoptarea ºi, la
nevoie, îndreptarea deciziilor
politice cu impact economic ºi
social. Receptarea rezultatelor,
constatãrilor ºi concluziilor cercetãrii ºtiinþifice este de naturã sã
contribuie la mai buna cunoaºtere
a realitãþii de cãtre factorii de
putere. Sã ne amintim cã, la
vremea sa, Dimitrie Gusti avertiza cã, în conducerea socialã,
izolarea ºi ignorarea opiniei
altora sunt contraproductive,
fiind necesare permanent un
acord, o sincronizare continuã
între þara realã ºi þara legalã,
cum se exprima marele sociolog.
ªi, la fel de importantã, ne apare
ºi concluzia potrivit cãreia
democraþia ºi progresul sãu nu au
ºanse sã se fortifice decât dacã, pe
de o parte, cetãþenii cred cã se
regãsesc în conducãtorii lor, iar pe
de altã parte, forþele politice, liderii
probeazã cã îºi servesc cetãþenii,
rãspunzând aºteptãrilor ºi speranþelor acestora, în fond, intereselor
generale, naþionale.
A guverna împreunã ºi nu
împotrivã este o condiþie vitalã a
modernitãþii politice, a ieºirii
rapide ºi cu bine din dificultãþile
în care se aflã, în prezent, România.

Laboratorul de Psihologie Experimentalã al Facultãþii de Sociologie-Psihologie,
situat în edificiul din Splaiul Independenþei nr. 313
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Programul
Postului de televiziune România de Mâine
Vineri

Sâmbãtã

Duminicã

Luni

16 februarie 2001

17 februarie 2001

18 februarie 2001

19 februarie 2001

9: 00 Facultatea de Drept
Drept roman
10:05 Lege ºi ordine. Documentar
10:30 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã
11:50 Semnal editorial. Geografie ºi mediu
12:00 Facultãþi cu profil economic
Economia politicã
12:40 Prezentare. Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã
13:00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii
13:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie
14:50 Din folclorul popoarelor
15:05 Facultatea de Drept
Drept roman
16:10 Lege ºi ordine. Documentar
16:35 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã
17:55 Semnal editorial. Geografie ºi mediu
18:05 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã
18:45 Prezentare. Facultatea de Filosofie
ºi Jurnalisticã
19:05 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii
20:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie
20:55 Din folclorul popoarelor

9: 00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
10:00 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã
11:10 Telemeridian
O carte de referinþã. Starea naþiunii
2000. România încotro?
11:40 Facultatea de Management FinanciarContabil
Tehnologii moderne
12.20 Prezentare. Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
12:30 Facultatea de Management FinanciarContabil
Istoria economicã a României
13:30 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã
14:35 Hora la români
15:05 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
16:05 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã
17:20 Telemeridian.
O carte de referinþã. Starea naþiunii
2000. România încotro?
17:50 Facultatea de Management FinanciarContabil
Tehnologii moderne
18:30 Prezentare. Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
18:40 Facultatea de Management FinanciarContabil
Istoria economicã a României
19:40 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã
20:45 Hora la români

9: 00 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii

9: 00 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã
9:55 Piaþa. Documentar
10:20 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
11:25 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã
12:40 Semnal editorial
12:45 Facultatea de Management FinanciarContabil
Tehnologii moderne
13:40 Prezentare
Facultãþile din Braºov ale Universitãþii Spiru Haret
14:00 Cântecele Oltului
14:20 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã
15:25 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã
16:20 Piaþa. Documentar
16:45 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
17:50 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba românã
19:05 Semnal editorial
19:15 Facultatea de Management FinanciarContabil
Tehnologii moderne
20:10 Prezentare
Facultãþile din Braºov ale Universitãþii Spiru Haret
20:30 Cântecele Oltului
20:50 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã

Marþi

Miercuri

20 februarie 2001

21 februarie 2001

9:00 Facultatea de Drept
Drept civil
10:05 Lege ºi ordine. Documentar
10:35 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã
12:10 Semnal editorial. Geografie
12:25 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie
13:20 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã
14:15 Prezentare
Facultãþile din Râmnicu Vâlcea ale
Universitãþii Spiru Haret
14:25 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici economice
14:55 Horã la Pietrari
15.30 Facultatea de Drept
Drept civil
16:35 Lege ºi ordine. Documentar
17:05 Facultatea de Management FinanciarContabil
Geografie economicã mondialã
18:40 Semnal editorial. Geografie
18:55 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Informaticã pentru sociologie
19:50 Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Anatomie funcþionalã
20:45 Prezentare
Facultãþile din Râmnicu Vâlcea ale
Universitãþii Spiru Haret
20:55 Facultãþile de Marketing ºi de
Management
Matematici economice
21:25 Horã la Pietrari

9:00 Facultatea de Drept
Sociologie juridicã
10:35 Semnal editorial
10:45 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Istorie socialã
11:45 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii
12:50 TVRM: repere ºi coordonate
13:00 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii
14:00 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporanã
15:00 Virtuozi ai muzicii populare
15:15 Facultatea de Drept
Sociologie juridicã
16:50 Semnal editorial
17:00 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Istorie socialã
18:00 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele contabilitãþii
19:05 TVRM: repere ºi coordonate
19:15 Facultatea de Management FinanciarContabil
Bazele informaticii
20:15 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Limba englezã contemporane
21:15 Virtuozi ai muzicii populare

10:00 Ziarele britanice. Documentar
10:25 Facultatea de Drept
Istoria statului ºi dreptului român
12:30 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
13:20 Prezentare: Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
13:30 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã
14:35 Nuntã în Þara Lãpuºului
15:05 Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã
Teoria comunicãrii
16:05 Ziarele britanice. Documentar
16:35 Facultatea de Drept
Istoria statului ºi dreptului român
17:35 Facultatea de Sociologie-Psihologie
Fundamentele psihologiei
18:30 Prezentare: Facultãþile din Constanþa
ale Universitãþii Spiru Haret
18:40 Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine
Lingvisticã generalã
19:40 Nuntã în Þara Lãpuºului
20:10 Studenþi în concert

Joi

Abonaþi-vã
la revista
Opinia
naþionalã!

22 februarie 2001

9:00 Facultãþi cu profil economic
Istoria economicã a României
10:35 Comerþ cu amãnuntul. Documentar
11:05 Facultatea de Drept
Drept roman
12:10 Prezentare. Facultatea de Marketing ºi Comerþ Exterior
12:20 Facultãþi cu profil economic
Economie politicã
13:15 Facultatea de Limbi ºi
Revista Opinia naþionalã
Literaturi Strãine
pinia
este
editatã de Fundaþia
Lingvisticã generalã
România
de Mâine.
naþionalã
14:45 Meºteri din Vâlcea
Revista se poate procura prin
15:00 Facultãþi cu profil
abonament la toate oficiile
economic
poºtale din þarã. În Catalogul
Telefoane:
Istoria economicã a
RODIPET, revista se regãseºte
410.39.11
României
la poziþia 2.256.
410.39.13,
Solicitãri de abonamente se
16:35 Comerþ cu amãnuntul.
interioare:
pot
adresa redacþiei, cu plata prin
Documentar
mandat poºtal sau dispoziþie
117,
122
17:05 Facultatea de Drept
Fax: 411.33.84 de platã pe adresa: Opinia
Drept roman
naþionalã, Splaiul Independenþei
nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti,
18:10 Prezentare. Facultatea
Cont 2511.1-23.1/rol-B.C.R. 
de Marketing ºi CoSucursala Unirea.
merþ Exterior
ISSN 1221-4019
18:20 Facultãþi cu profil
Machetarea computerizatã ºi tiparul executate de
economic
LABORATORUL DE TEHNOREDACTARE
Economie politicã
ªI TIPOGRAFIA
19:15 Facultatea de Limbi ºi
FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
Literaturi Strãine
Publicaþia OPINIA NAÞIONALÃ este înregistratã la
Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
Lingvisticã generalã
la
nr.
24.000/7.090.672 din 3 septembrie 1997.
20:45 Meºteri din Vâlcea

O
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TV România de Mâine
Post propriu de televiziune, naþional,
universitar ºi cultural

Dotat cu tehnicã de ultimã
generaþie în domeniu, Centrul de
televiziune România de Mâine
transmite emisiuni specializate pentru
Cursurile Universitãþii Spiru Haret,
precum ºi celelalte emisiuni pot fi
recepþionate prin reþelele de televiziune prin
cablu sau cu antenã individualã de satelit.
Se recomandã celor ce doresc sã
recepþioneze programele TVRM sã se
adreseze societãþii de cablu din zona
de domiciliu.

învãþãmântul la distanþã al Universitãþii
Spiru Haret, precum ºi emisiuni cu
caracter cultural, universitar, informativ,
de larg interes public.
Pentru recepþionarea programului cu
antenã individualã:
 Satelit intelsat F705, 342. Est;
 Frecvenþa de recepþie: 11478 MHz,
polarizare verticalã;
 Transmisie MPEG 2-4:2:0;
 Symbol rate: 2 604 110 bps;
 Data rate: 3 559 000 bps;
 FEC 3/4

Sinteza cursurilor poate fi consultatã pe Internet în Biblioteca
virtualã a Universitãþii Spiru Haret, la adresa www.Spiru Haret.ro

Antena Postului TVRM
conectatã la satelit

Dotare modernã, profesionalism
ºi certã vocaþie universitarã

De câteva luni, în peisajul
audiovizualului românesc a apãrut
un nou post de televiziune. Sigla
TVRM de pe ecranele receptoarelor
semnificã Televiziunea România de
Mâine, iar emisiunile ºi expunerile
universitare (difuzate preponderent)
ajung la telespectatorii din România,
din întreaga Europã, din nordul
Africii ºi din Orientul Mijlociu, prin
intermediul satelitului Intelsat, în
sistem digital. Transmisiile acoperã
în prezent circa 12 ore din cele 24
prevãzute a fi efectuate zilnic, nu
peste multã vreme.
Centrul de televiziune de unde
se emit programele aparþine
Fundaþiei România de Mâine, iar
postul a fost înfiinþat pentru a
rãspunde, în primul rând,
necesitãþii de instruire universitarã
la distanþã.
La Universitatea Spiru Haret,
în anul de învãþãmânt 2000-2001,
învaþã peste 30.000 de studenþi.
Pentru ei, de la 1 octombrie 2000, o
datã cu deschiderea anului universitar,
prin intermediul Televiziunii
România de Mâine, cursurile
Universitãþii Spiru Haret, precum ºi
celelalte emisiuni, sunt difuzate zilnic,
ºapte zile din ºapte, ºi pot fi

recepþionate atât prin reþele de cablu,
cât ºi cu antenã individualã de satelit.
TVRM ºi-a propus sã difuzeze
168 de ore de program sãptãmânal, din
care 98 la sutã producþie proprie, restul
de 2 procente fiind constituit de
programe înregistrate, dobândite prin
cumpãrare sau schimburi culturale.
În ceea ce priveºte tipurile de
emisiuni care vor fi incluse în grila
de program a postului de
televiziune amintit, ponderea
covârºitoare va reveni celor de
educaþie ºi culturã, circa 84 la
sutã. 6 procente revin în aceastã
împãrþire emisiunilor de
informare, între care ºi jurnalul de
actualitãþi cu difuzare zilnicã,
preconizat a demara în luna
februarie 2001, ºi unde îºi vor gãsi
locul cuvenit ºtirile legate de
mediul studenþesc.
Se vor difuza, de asemenea,
filme, programe de divertisment,
publicitate. Nu vor lipsi dialogurile
în direct, dezbaterile, emisiunile
interactive, spectacolele.
Pentru realizarea acestor
scopuri în caietul de sarcini
aprobate de Consiliul Naþional al
Audiovizualului, douã sunt
componentele care se cer

conjugate optim: mijloacele
tehnice ºi oamenii.
În ceea ce priveºte dotãrile,
postul de Televiziune România de
Mâine dispune în prezent de douã
studiouri de 40 ºi 60 m2, unul pentru
înregistrarea de prelegeri, echipat cu
computer, videoanalizor, tablã
electronicã de scris, douã camere
digitale, iar celãlalt destinat ºtirilor
ºi emisiunilor în direct, prevãzut cu
trei camere video. Ambele studiouri
au regie proprie de emisie cu ieºire
în regia finalã de satelit.
Din studioulamfiteatru cu 700
de locuri se pot transmite în direct
atât cursuri universitare, cât ºi
spectacole, scena fiind cu geometrie
variabilã. Acest studioamfiteatru
este, la rândul sãu, dotat cu trei
camere video digitale ºi dispune de
o regie proprie de emisie,
programele difuzate de aici putând
fi, de asemenea, înregistrate sau
emise live.
Televiziunea România de
Mâine mai dispune de trei grupuri
de montaj electronic, dotate cu
echipament digital, de ultimã
generaþie (laptop, staþie graficã
complexã, montaj linear), precum
ºi de trei camere de luat vederi

Bucureºti, ªoseaua Berceni nr. 24

TV ROMÂNIA
DE MÂINE:
Regia tehnicã aferentã
studioului destinat învãþãmântului deschis la
distanþã, ºi, totodatã, regie
finalã de emisie, pentru
toate cele trei studiouri. De
aici porneºte semnalul TV,
care, cu ajutorul satelitului
Intelsat 705, plasat la
342 0E, acoperã bine teritoriul þãrii noastre, dar ºi
întreaga Europã ºi chiar
nordul Africii.

portabile, de asemenea digitale,
pentru echipele mobile de reportaj.
Totalul investiþiilor fãcute pânã
în prezent pentru construirea ºi
utilizarea Centrului de televiziune
România de Mâine cu mijloace
electronice de înregistrare, montaj ºi
transmisie prin satelit a programelor,
se ridicã la peste 3 milioane de dolari.
Cât
priveºte
cealaltã
componentã esenþialã, oamenii,
Televiziunea România de Mâine
are o echipã care cuprinde, în
prezent, 45 de persoane, angajaþi în
sectoarele tehnice ºi redacþional,
precum ºi de conducere.
Preºedintele
Fundaþiei
România de Mâine ºi, totodatã,
rector al Universitãþii Spiru Haret,
profesor universitar doctor
Aurelian Bondrea a apelat pentru
demararea acestui proiect ambiþios
la specialiºti cu nume cunoscute
din audiovizualul românesc, cu o
îndelungatã experienþã dobânditã
de-a lungul anilor la televiziunea
naþionalã românã.
TVRM constituie un excelent
centru de pregãtire pentru studenþii
Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalisticã a Universitãþii Spiru
Haret, care îºi desfãºoarã o parte

din cursurile practice chiar pe
platourile televiziunii.
Una din condiþiile sine qua non
ale învãþãmântului la distanþã, care
îi condiþioneazã eficienþa, este
comunicarea. Este motivul pentru
care TVRM are între þelurile cu
aplicare foarte apropiatã asigurarea
unui caracter interactiv al
cursurilor difuzate ºi, deopotrivã,
facilitarea accesului studenþilor la
Biblioteca virtualã a Universitãþii
Spiru Haret, existentã deja pe
Internet. Cât priveºte cursurile
universitare înregistrate, acestea
sunt, de asemenea, disponibile (în
afara materialului video transmis
pe post), ºi sub forma tipãritã de
tipografia universitãþii, sau în
sinteze pe casete video sau
dischete. Învãþãmânt, ºtiinþã,
culturã - sunt cele trei
comandamente majore care stau la
baza Fundaþiei România de Mâine.
Propagarea acestora ºi prin
intermediul televiziunii motiveazã
menirea acestui post care vrea sã
se afirme prin profesionalism,
seriozitate,
echilibru
ºi
imparþialitate.

Corneliu TOADER
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SPIRU
HARET

contemporanul
nostru
Spiru C. Haret a fost un strãlucit om
de culturã, profesor de mecanicã la
Universitatea din Bucureºti, membru al
Academiei Române ºi, în trei rânduri,
ministru al învãþãmântului (1897-1899;
1901-1904; 1907-1910), impunându-se
ca un însemnat reformator al
învãþãmântului românesc. Este
considerat ca întemeietor al ºcolii
moderne româneºti, cãruia îi imprimã
caracter democratic, legãturã cu
realitãþile vieþii economico-sociale ºi cu
tendinþele de dezvoltare ale României
moderne. Reforma învãþãmântului
românesc este înfãptuitã prin Legea
învãþãmântului secundar ºi superior
din 1898, prin Legea învãþãmântului
profesional din 1899 ºi prin alte
documente programatice. Întreaga sa
operã reformatoare are urmãtoarele
mari obiective: înlocuirea liceului clasic
printr-un liceu unic cu secþiile realã,
modernã ºi clasicã; organizarea
învãþãmântului profesional în spirit
practic ºi în strânsã legãturã cu
exigenþele economice autohtone;
înfãptuirea unei mari opere de
culturalizare a poporului ºi punerea în
luminã a valorilor culturii naþionale
româneºti; desfãºurarea unei intense
educaþii patriotice la nivelul tuturor
ciclurilor de învãþãmânt; afirmarea
efectivã a autonomiei universitare;
reorganizarea ºcolilor normale pentru
formarea unui învãþãtor legat de
realitãþile ºi aspiraþiile satului românesc.
Tot în sprijinul satului vine ºi
dezvoltarea cooperaþiei sãteºti, din
iniþiativa lui Spiru Haret.

O biografie exemplarã
Spiru Haret s-a nãscut la 15
februarie 1851 la Iaºi ca întâiul copil
între cei 5 pe care i-a avut comisul
Costache Haretu ºi soþia sa Smaranda.
ªi-a început învãþãtura de carte în casa
pãrinteascã ºi a continuat-o în ºcolile
primare din Dorohoi, Sãrãrie  Iaºi ºi
Bucureºti. Dupã absolvirea ºcolii
primare, îl aflãm în toamna anului
1862 intern la ªcoala de la Sfântul
Sava. Încã din primii ani ai liceului,
Haret manifestã înclinaþie pentru
studiul matematicii. Este un tânãr cu
o voinþã excepþionalã. Nu întâmplãtor,
între ideiile sale de mai târziu privind
reformarea ºcolii româneºti se
regãseºte ºi cea dupã care voinþa este
climatul principal al personalitãþii. În
anul 1869 obþine bacalaureatul la
Liceul Sf. Sava ºi în acelaºi an se
înscrie la Facultatea de ªtiinþe, secþia
fizico-matematicã, a Universitãþii din
Bucureºti. Încã din anul I începe sã
lucreze în învãþãmânt dupã ce obþine
prin concurs, în anul 1870, catedra de
matematicã la cursul inferior de la
Seminarul Central Nifon din
Bucureºti. În aprilie 1874 obþine, în
mod strãlucit, licenþa în ºtiinþele
fizico-matematice, dupã care, cu

sprijinul lui Titu Maiorescu, pe atunci
ministru al instrucþiunii, participã la
un concurs de burse ºi în anul 1874
pleacã la studii în Franþa.
Când izbucneºte rãzboiul de
independenþã a României, în 1877, el
se aflã la Paris ºi, cu patriotismul ardent ce l-a caracterizat toatã viaþa, vrea
sã revinã în þarã spre a se înrola combatant în rândul armatei române. Dar
ministrul român al instrucþiunii de
atunci îi cere sã rãmânã la Paris spre
a-ºi putea termina lucrarea de doctorat.
La 30 ianuarie 1878, Spiru Haret îºi
susþine la Sorbona teza de doctorat cu
tema Sur l invariabilité des grands
axes des orbites planétaires. Spiru
Haret este al patrulea român doctor în
matematici ºi primul român doctor în
matematici la Paris.
Întors în þarã, este numit profesor
suplinitor la catedra de matematicã
de la gimnaziul Mihai Bravul din
Bucureºti ºi, dupã un scurt timp, este
numit profesor suplinitor la catedra
de mecanicã raþionalã de la
Facultatea de ºtiinþe din Bucureºti.
Prin concurs devine titularul
aceleiaºi catedre unde avea sã
funcþioneze pânã în anul 1911. Între
anii 1881-1891 a predat matematica
ºi la Seminarul Nifon din
Bucureºti, în perioada 1881-1886 a
predat mecanica raþionalã la ªcoala
de Artilerie ºi Geniu, iar între 18821911 a predat algebra superioarã ºi
geometria analiticã la ªcoala de
poduri ºi ºosele din Bucureºti. Ca
profesor era un model. Toþi elevii lui,
ajunºi la înalte ranguri ºtiinþifice ºi
sociale, se regãsesc în concluzia cã
prelegerile lui erau de o precizie ºi
claritate de maestru.
Datoritã competenþei sale
ºtiinþifice ºi pedagogice, Spiru Haret
a urcat în posturi din ce în ce mai
importante pe linie de învãþãmânt: a
fost inspector (1879), conservator al
Muzeului de Antichitãþi (1881),
membru în Comisia centralã de
statisticã (1881), membru în Consiliul
permanent de instrucþiune (18821896), inspector general al ºcolilor
(1883-1884). Între 1885-1888 funcþioneazã ca secretar al Ministerului
Instrucþiunii. În anul 1879 este ales
membru corespondent al Academiei
Române, iar în anul 1892 este ales
membru titular.
În 1897 (31 martie), o datã cu
venirea la putere a guvernului liberal
prezidat de Dimitrie Sturdza, Haret este
numit ministru al instrucþiunii ºi
cultelor, funcþie pe care a deþinut-o pânã
în anul 1899. Va mai fi ministru al
aceluiaºi departament încã de douã ori:
1901-1904 ºi 1907-1910. A rãmas în
amintirea tuturor celor ce l-au cunoscut
ca un suflet bun, credincios, care cerea
de la toþi muncã, fiind el însuºi un
exemplu prin munca ºi perseverenþa
sa. Muncind aproape pânã la ultima

clipã, Spiru C. Haret s-a stins din viaþã
la 17 decembrie 1912, dupã ce cu o lunã
înainte prezentase la Academia
Românã panegiricul lui Henri Poincaré.

Pedagog prin vocaþie
Concepþia sa pedagogicã ºi de
organizator al învãþãmântului este
reflectatã în tot ce a publicat: Raport
cãtre Ministerul Instrucþiunii (1884),
Chestiuni de învãþãmânt (1897),
Raport cãtre Rege (1903), Chestia
þãrãneascã (1905), Pagini de istorie
(1906), Raport cãtre Rege (asupra
activitãþii învãþãtorilor ºi preoþilor în
rãscoalele din 1907), ªcoala
naþionalistã (1907), Mécanique
sociale (1910) º.a. Tot ceea ce a scris
el poartã pecetea unor frãmântãri
trãite ºi a avut un puternic ecou în
epocã  epoca haretistã. Din tot ce a
scris pot fi desprinse idei ºi principii
valabile ºi astãzi, mai ales astãzi,
când sistemul românesc de
învãþãmânt este supus reformei.
Unul dintre aceste principii
directoare este educaþia în spiritul
unitãþii culturale a neamului. Graþie
lui Spiru Haret, învãþãmântul românesc
a pregãtit ºi fundamentat spiritual
desãvârºirea statului naþional unitar
românesc, consacratã în anul 1918.
Existenþa unui popor  ni se adreseazã
parcã ºi astãzi (mai ales astãzi!) Spiru
Haret  este asiguratã prin unitatea
elementelor lui constitutive, raþiune
pentru care sufletul românesc trebuie
sã fie inalienabil.
De aici derivã ºi un alt principiu
fundamental al ºcolii - principiul
educaþiei patriotice. Cea dintâi
datorie a ºcolii, care trece înaintea
oricãrei alteia  subliniazã Spiru
Haret  este de a forma buni cetãþeni
ºi cea dintâi condiþie pentru a fi
cineva bun cetãþean este de a-ºi iubi
þara fãrã rezerve ºi de a avea
încredere nemãrginitã în viitorul ei.
Pentru atingerea acestui fundamental þel educativ, Haret a acordat o
importanþã deosebitã, atât în
învãþãmântul primar, cât ºi în cel
secundar, învãþãmântului istoriei
naþionale, limbii române ºi
geografiei României.
Principiul educaþiei realiste ºi
practice; prin el Haret înþelegea
adaptarea ºcolii la realitãþile ºi nevoile
sociale ale þãrii. În acest sens a luptat
el sã reformeze învãþãmântul
secundar prin Legea din 1898 ºi pe
cel profesional prin Legea din 1899.
ªcoala secundarã îndeosebi, care,
înaintea lui Spiru Haret, era un liceu
clasic unic, rezervat elitelor, se
trifurcã (clasic, modern ºi real),
ajungând sã fie cu timpul un învãþãmânt democratic, în spirit modern,
pus în slujba progresului economic,
social ºi cultural al þãrii. Pe aceeaºi
linie merge Haret ºi în organizarea

învãþãmântului primar, îndeosebi a
celui rural; ªcoala primarã  spune
el  ca sã rãspundã chemãrii ei,
trebuie sã fie o pregãtire pentru viaþa
þãrãneascã, sub toate manifestãrile
ei, ºi cea mai însemnatã dintr-însele
este activitatea agricolã.
Principiul
diversificãrii,
selecþiei ºi orientãrii profesionale
este o altã linie de evoluþie a
spiritului reformator propriu lui
Haret. Pe Haret l-a preocupat gãsirea
acelor forme de organizare a
învãþãmântului care sã rãspundã cât
mai bine principiului enunþat mai
sus, al educaþiei realiste ºi practice;
un învãþãmânt a cãrui structurã sã
rãspundã, începând cu ºcoala
primarã, deopotrivã aptitudinilor
individuale, dar mai ales structurii ºi
nevoilor economice ale þãrii.
Principiul educaþiei (activitãþii)
extraºcolare concretizeazã idei care
pluteau în aer în toatã Europa ºi care
aveau o frumoasã tradiþie în ºcoala
noastrã. Spiru Haret ºi-a precizat
propriile gânduri în aceastã direcþie
între anii 1901-1903, o datã cu
instituirea învãþãmântului ºi practicii
agricole în învãþãmântul primar normal ºi cu introducerea lucrului manual.
Atunci au luat fiinþã ºi o serie de
instituþii extraºcolare: cursuri pentru
adulþi, cercuri culturale, biblioteci
populare, publicaþii cu caracter de
popularizare. În felul acesta, ferestrele
ºcolii se deschid larg spre viaþa din jur.
Reuºita activitãþii extraºcolare a ridicat
mult prestigiul ºcolii ºi învãþãmântului.
Pe aceastã linie, Haret a întemeiat
Casa ªcoalelor ºi o serioasã revistã
de specialitate, de care se interesa
direct: Revista generalã a
învãþãmântului.
ªi în alte direcþii, concepþia
pedagogicã a lui Spiru Haret include
idei ºi astãzi actuale, cum sunt:
atingerea perfecþiunii se face prin
educaþie; inteligenþa este forþa prin
excelenþã perfectibilã, mai ales prin
putinþa ei de a se exercita; voinþa este
elementul principal al personalitãþii º.a.
De la el ne-a rãmas o emoþionantã
proiecþie a României viitoare: în ochii
minþii mele, România viitoare nu se
prezintã sub figura unui rãzboinic, cu
coiful în cap ºi cu mâna înarmatã, ci
sub aceea a geniului pãcii ºi al luminii,
propagând limba ºi cultura
româneascã numai prin farmecul
inteligenþei ºi geniului propriu
naþional. ªi tot de la Spiru Haret avem
o impresionantã dovadã de demnitate
intelectualã ºi moralã adusã în sprijinul
culturalizãrii întregului popor român.
Acuzat cã, prin demersurile sale
reformatoare în favoarea þãrãnimii, ar
fi instigat-o sã se rãscoale în anul 1907,
Spiru Haret precizeazã într-o scrisoare
deschisã cãtre Petre P. Carp: Vã
declar cã am instigat ºi înainte de
1907; cã instig ºi astãzi, atât cât pot,

ºi voi instiga atât cât voi avea zile. Am
instigat ºi voi instiga pentru scoaterea
þãrãnimii din întuneric, neºtiinþã ºi
sãrãcie, scoaterea ei de sub robia
strãinilor ºi a cãmãtarilor, a acelora
a cãror parte o luaþi dvs., astãzi, prin
persecutarea bãncilor populare ºi a
obºtilor sãteºti. Instig pentru ca masa
celor desmoºteniþi de soartã, de
vitregia timpurilor ºi de o oligarhie
fãrã de suflet, sã se ridice ºi ea în
rândul oamenilor.

Savant ºi gânditor social
Spiru Haret a fost ºi un important
om de ºtiinþã, deºi activitatea sa politicã
ºi ministerialã l-a împiedicat sã i se
consacre plenar. Încã din liceu,
manifestând înclinaþii deosebite pentru
studiul matematicilor ºi fizicii, a
conceput o parte din lucrãrile sale de
mai târziu, cum a fost Cursul de
trigonometrie, publicat în anul 1873
ºi republicat în ediþii succesive pânã
în anul 1943. Haret a publicat ºi alte
manuale ºi cursuri de matematicã,
precum ºi lucrãri ºtiinþifice, între care
Aritmetica elementarã pentru
clasele primare, apãrutã din anul
1888 în mai multe ediþii succesive.
Lucrarea sa de doctorat, tipãritã în
1878 la Paris, s-a bucurat de la început
de un succes deosebit. Problema
stabilitãþii sistemului nostru planetar a
preocupat în decursul timpului pe cei
mai de seamã astronomi, dintre care
mulþi au susþinut cã sistemul nostru
solar este stabil. Haret dovedeºte
matematic cã existã variaþii seculare ale
axelor mari ºi, ca atare, instabilitatea
sistemului nostru planetar.
Cele mai importante studii
ºtiinþifice ºi cu un caracter social-politic ale sale sunt: Mécanique sociale,
Chestia þãrãneascã ºi În chestia
þãrãneascã, dar ºi o serie de articole
publicate sub titlul Învãþãtorii ºi
politica. Mécanique sociale a fost
redactatã în anii 1909 ºi 1910 ºi tipãritã
în limba francezã, în anul 1910, la
Bucureºti ºi la Paris. Ea reprezintã o
încercare de aplicare a mecanicii
raþionale la dezvoltarea societãþii.
Haret porneºte de la teza cã societatea
se aflã într-o continuã evoluþie ºi, ca
atare, studiul societãþii este un studiu
despre miºcare, iar ºtiinþa care se ocupã
cu miºcarea este mecanica raþionalã.
De unde ºi titlul lucrãrii sale. Ei îi
revine meritul de a fi pus, pentru prima
oarã la noi în þarã, problema
introducerii unor metode matematice
în studiul fenomenelor vieþii sociale.
Lucrãrile Chestia þãrãneascã ºi În
chestia þãrãneascã sintetizeazã
întregul program de activitate
preconizat de Haret pentru ridicarea
satului. El preconizeazã o omenie
socialã, un echilibru la care credea cã
se poate ajunge pe calea unor reforme
sociale, dar mai cu seamã pe calea
educaþiei ºi pe calea culturalizãrii
maselor, în primul rând a þãrãnimii, idei
sintetizând gândirea iluminiºtilor
români din prima jumãtate ºi începutul
celei de-a doua jumãtãþi a secolului
al XIX-lea.

În loc de concluzii
Spiru Haret a fost în egalã mãsurã
un doctrinar ºi un reformator, om al
reflecþiei teoretice ºi al faptei practice,
un realist ºi un vizionar, spirit
european ºi un mare patriot român
totodatã. El a susþinut necesitatea
imediatã a reformei agrare ºi,
raportând-o la rãscoala þãrãneascã din
anul 1888, prevedea cã dacã aceastã
problemã nu va fi rezolvatã rapid, este
posibil ca þãrãnimea sã porneascã o
nouã rãscoalã. Aceastã previziune
s-a adeverit în anul 1907 ºi tocmai
acest spirit previzionar, anticipativ,
explicã actualizarea multora dintre
ideile sale ºi faptul cã marele
reformator are ºi astãzi semnificaþia
unui reper în modernizarea învãþãmântului românesc. În virtutea acestui
reper, Universitatea Spiru Haret,
însufleþitã de idealurile renaºterii
României prin educaþie, prin culturã,
ºi l-a ales ca pãrinte spiritual ºi-i
cultivã memoria ca pe un bun al
patrimoniului nostru naþional.
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