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Spiru Haret

�Acest om de bine, care a trãit
pentru dreptul ºi suferinþa altora...
Când vã vorbesc despre el , în semn
de respect, sculaþi-vã  în  picioare�
                                                Nicolae IORGA

Opera lui a avut rezultate neaºteptate din
pricinã cã omul acesta îºi urmãrea visul cu o
încordare ºi o stãruinþã uriaºã. De-aceea a murit
aºa de senin ºi stoic: îºi dãdea seamã cã ºi-a fãcut
toatã datoria.

Mihail SADOVEANU

Cunoºtinþa adâncã a condiþiilor în care se gãseºte
neamul nostru, precum ºi a condiþiilor vieþii actuale
a popoarelor, a dat lui Haret convingerea cã numai
prin naþionalism ºi democratism putem sã
asigurãm propãºirea acestui neam. De aceea, în
întreaga lui activitate politicã, el a fost încontinuu
inspirat de aceste douã mari principii, care singure
pot forma în condiþiile actuale crezul adevãratului
om de Stat român.

Vintilã I. BRÃTIANU

Spiru Haret
în conºtiinþa celor ce l-au cunoscut
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La
aniversarea
marelui
savant,
profesor
ºi
om de
stat,
patriot
luminat

Cu un secol în urmã, Corpurile
Legiuitoare ale þãrii - Adunarea
Deputaþilor, în ºedinþa din 18
februarie, iar Senatul, la 21 martie
- adoptau Legea asupra
învãþãmântului secundar ºi
superior, promulgatã la 23 martie,
ºi care avea sã devinã, prin aplicarea
ei timp de decenii, Constituþia ºcolii
naþionale româneºti. Era Legea
Spiru Haret, cum s-a încetãþenit, în
conºtiinþa naþionalã, denumirea
acestei reglementãri moderne, operã
de utilitate publicã naþionalã a unui
mare învãþat ºi patriot, cãruia, în
epocã, i se spunea, ca omagiu ºi
recunoºtinþã, omul ºcolii sau al
ºcolilor.

Aceastã investire publicã sau
titulaturã onorificã era îndreptãþitã
pe deplin, iar purtãtorul sãu avea sã
declare într-un moment de �bilanþ�:
�pot sã zic cã familia mea, de
timpuriu, foarte de timpuriu a fost
numai ºcoala, aºa încât bucuriile ºi
întristãrile ºcolii au fost bucuriile ºi
întristãrile mele ºi m-am identificat
în aºa fel cu viaþa învãþãmântului,
încât n-a fost nici o greutate pentru
mine ca, atunci când am ajuns în
vârstã maturã, sã ºtiu în ce
direcþiune sã apuc�.

Legea din 1898, ca ºi cea din
1899, consacratã învãþãmântului
profesional, întreaga activitate a lui
Spiru Haret ca ministru al
învãþãmântului au marcat o nouã ºi
generoasã deschidere a ºcolii
româneºti, ca factor peren de
culturã naþionalã, de instruire a
generaþiilor, în pas cu dinamica
civilizaþiei umane. Practic, toate
modificãrile ºi adaptãrile ulterioare
în domeniu, inclusiv actuala lege a
învãþãmântului, s-au aflat ºi se aflã,
direct sau indirect, prin moºtenire
de fapt, sub influenþa ideilor ºi a
concepþiilor luminate ale lui Spiru
Haret.

Perioada în care acesta devenise
ministrul cultelor ºi instrucþiunii
publice � funcþie ce i-a fost
încredinþatã în trei legislaturi - 1897-
1899; 1901-1904 ºi 1907-1910 - era
aceea când, dupã proclamarea, în
1877, a independenþei de stat a
României, se afla în plinã
desfãºurare procesul legiferãrii, al
reglementãrii instituþionale ºi
juridice în toate domeniile vieþii
sociale, începând, desigur, cu
economia, tendinþa generalã fiind
aceea a racordãrii sistematice a
tuturor instituþiilor ºi funcþiilor
acestora la noul curs al istoriei
naþionale, în context european.

Era stadiul în care ºi
învãþãmântul urma aceeaºi cale a
modernizãrii, legi succesive, la

intervale scurte de timp, aducând
reglementãri mai mult sau mai puþin
adecvate, pentru a aºeza ºcoala pe
fãgaºul ei firesc. Astfel, în anul
1886, Dimitrie Sturdza, prezentând
un proiect de lege, releva cã �ºcoala
este o instituþie publicã organicã�,
având �un singur fundament: statul;
un singur ºi unic scop: întãrirea ºi
asigurarea lui în viitor�. În 1893, o

altã lege a învãþãmântului, propusã
de Take Ionescu, modifica
organizarea învãþãmântului primar,
stabilea obligaþiile statului faþã de
ºcoalã ºi prevedea mãsuri în
vederea unei pregãtiri mai
temeinice a învãþãtorilor ºi
institutorilor, pãstrând însã unele
deosebiri între dascãlii de la oraºe
ºi cei de la sate. Trei ani mai târziu,
în 1896, o nouã lege, iniþiatã de
omul de ºtiinþã Petru Poni, ministru
al învãþãmântului, înlãtura
deosebirea dintre învãþãmântul rural
ºi cel urban, introducând o
programã unicã a ºcolii, instituind,
pentru prima oarã în România,
grãdiniþe de copii în mediul rural,
precum ºi cursuri pentru adulþi,
aducând îmbunãtãþiri în ce priveºte

numirea ºi transferarea cadrelor
didactice, stabilind chiar
inamovibilitatea învãþãtorilor.

Dar legile Dimitrie Sturdza,
Take Ionescu ºi Petru Poni, care au
realizat o anumitã structurare a
ºcolii româneºti în raport cu noua
etapã de dezvoltare a þãrii, nu
satisfãceau, în întregime,
exigenþele acestui stadiu, fiind
nevoie de un învãþãmânt dinamic
ºi realist, care sã pregãteascã mai
eficient tineretul în raport cu
avântul industriei, comerþului ºi

agriculturii, cu intrarea þãrii, ca
entitate statalã independentã, în
circuitul economic european ºi
mondial, cu afirmarea personalitãþii
culturale a poporului român, care,
în preajma secolului al XX-lea,
aspira la înfãptuirea unor noi
idealuri, în centrul cãrora se afla,
neîndoielnic, unirea tuturor
românilor, fãurirea statului naþional
unitar român.

Într-o expunere de motive
înaintatã Parlamentului ºi publicatã
în 1897, Spiru Haret explica raþiunile
reorganizãrii ºi restructurãrii
învãþãmântului secundar ºi superior
prin necesitatea orientãrii ºcolii spre
nevoile concrete ale þãrii în domeniul
economiei ºi vieþii sociale, al culturii
ºi ºtiinþei. Cum avea sã se explice el

în mod plastic mai târziu, într-un
ordin din 1902 cãtre direcþiile unor
licee, �Societãþile moderne au
trebuinþi numeroase ºi complexe,
diferite de ale celor antice ºi
cunoaºterea lor este indispensabilã
acelor care au sã trãiascã la un loc
cu contemporanii lor, iar nu cu
societatea greacã ºi latinã de acum
2000 de ani. Viaþa este prea scurtã,
timpul este prea scump pentru ca
tinerii sã consacre 8 ani la
preumblãri în grãdinile lui
Academus, iar la vârsta de 20 de ani
sã se gãseascã în lume tot aºa de
strãini ca ºi un contemporan al lui
Platon, care ar fi dormit 24 de
secole�.1

În retrospectiva istoriei,
evaluând semnificaþia legii lui
Spiru Haret din februarie-martie
1898, se poate spune cã roadele
acesteia, ca ºi ale altor legiferãri
pornite din iniþiativa sa, se vor
regãsi în afirmarea socialã a
generaþii ºi generaþii de absolvenþi
ai învãþãmântului românesc,
propulsate în viaþa socialã,
economicã ºi culturalã a þãrii, de
ceea ce am putea numi spiritul,
concepþia, organizarea ºi
modernizarea haretianã. Iar spiritul
în care au fost concepute ºi aplicate
asemenea legi izvora din cel puþin
douã premise istorice, pe care le
subliniase, îndeajuns de limpede,
Spiru C.Haret, într-unul dintre
numeroasele sale studii ºi articole.
,,În prima linie - scria el - avem
datoria de a ne apãra drepturile
noastre de stat liber ºi stãpân la el
acasã�, iar ,,timpul în care trãim
formeazã fãrã îndoialã una din
epocile cele mai însemnate din
istorie�, o problemã fundamentalã
a acelui timp, de care depindea - ca
ºi astãzi - viitorul oamenilor ºi al
þãrii, fiind ºcoala, învãþãmântul.

În acest sens,  Legea asupra
învãþãmântului secundar ºi
superior rãspundea unor asemenea
comandamente majore, iar analiza
structurii ºi a conþinutului sãu, a
principiilor pe care le-a statuat, este
de naturã a pune, ºi mai puternic,
în luminã personalitatea ºi
moºtenirea marelui ctitor al ºcolii
moderne româneºti.

(Continuare în pag. 3)

Personalitatea ºi moºtenirea lui

SPIRU HARET,
spirit tutelar al Universitãþii noastre*

* Din volumul: Aurelian Bondrea �
Perenitatea unei moºteniri.
(Editura Funadaþiei România de Mâine, 1998)

Corespondenþã din New York

Prof.univ.dr. Theodor DAMIAN
Directorul Centrului din New York
pentru Învãþãmântul la Distanþã al Universitãþii Spiru Haret
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Perenitatea gândirii ºi a faptei
lui Spiru Haret

Ianuarie 1943, la Academia de ªtiinþe a României

O convingãtoare punere în evidenþã a valorii istorice a operei marelui om de
ºtiinþã, reformator ºi militant social, ctitor al învãþãmântului românesc modern

Operã de luminare ºi
ridicare economicã a

poporului
Profesorul doctor C. ANGELESCU

Preºedintele Academiei de ªtiinþe

Haret, cu ajutorul Casei ªcoalelor, clãdeºte aproape 2.000 de localuri de
ºcoli primare ºi înfiinþeazã 1.700 posturi de învãþãtori; numãrul elevilor
înscriºi în ºcolile primare se urcã de la 300.000 la 600.000, iar numãrul
ºtiutorilor de carte creºte de la 22% la 39%; astfel se dã posibilitate la zeci ºi
sute de mii de copii sã se lumineze, sã se cultive, sã devinã conºtienþi de
drepturile ºi de datoriile lor.

�............................................................
Descinzând din sferele înalte ale

ideologiei ºtiinþifice, de la catedrã, la
examinarea stãrii materiale ºi culturale a
poporului, Haret ºi-a dat seama de situaþia
dezastruoasã în care se gãsea þãrãnimea
atât din punct de vedere cultural, cât ºi din
punct de vedere economic, ºi cu o
perseverenþã ºi o putere de muncã de
neîntrecut, cu spiritul sãu ºtiinþific ºi
metodic, el a început acea operã de luminare
ºi de ridicare economicã a maselor, care a
dat o nouã înfãþiºare þãrii, o nouã viaþã
comunelor ºi satelor noastre.

Opera înfãptuitã de Haret între anii 1897
ºi 1911, pãtrunsã de cel mai curat
naþionalism ºi de cel mai înalt democratism,
însemneazã în organizarea ºcoalei naþionale
ºi în dezvoltarea economicã a þãrii, una din
epocile cele mai strãlucite dinainte de
rãzboiul de întregire.

Atât în domeniul ºcolar, cât ºi în cel
economic, Haret a fost un mare realizator,
un puternic creator. Cu cât trec anii ºi cu
cât pasiunile se calmeazã, cu atât opera lui,
privitã prin perspectiva istoriei, ne apare
mai mãreaþã, mai grandioasã.

Alþii au jucat, desigur, în viaþa lor un rol
politic mult mai covârºitor; alþii au fãcut în
jurul lor un zgomot cu mult mai mare; aceºtia
însã, odatã dispãruþi, au intrat pentru vecie
în negura uitãrii; moartea lui Haret însã, a
fost pentru el intrarea în nemurire.

Cu pasiunea savantului, care dã
însufleþirea necesarã marilor înfãptuiri, cu
tenacitatea omului de studiu, obiºnuit sã
priveascã problemele în faþã ºi sã le rezolve
fãrã sã se lase influenþat de consideraþiile
din afarã; cu deprinderile închegate ale
omului de principii ºi ale marelui gânditor,
Haret, ajuns în Ministerul Culturii
Naþionale, îºi înþelege însemnãtatea rolului
ce avea de îndeplinit, înþelege cerinþele
vremii ºi pune în serviciul þãrii ºi al neamului
toatã priceperea ºi toate strãduinþele sale
pentru ridicarea culturalã ºi materialã a
poporului.

Dacã examinãm opera ºcolarã a lui
Haret, vedem cã aceastã operã este de o
însemnãtate capitalã. Haret a înfãptuit-o,
punând suflet din sufletul lui, el a cãutat sã
o adapteze nevoilor timpului ºi cerinþelor
þãrii. Aceastã operã ajunge la realizãri
strãlucite, ea deschide orizonturi noi de
înãlþare ºi de propãºire, ea dã o nouã viaþã
pãturii de jos a þãrãnimii noastre.

�..............................................................
Haret, cu ajutorul Casei ªcoalelor,

clãdeºte aproape 2.000 de localuri de ºcoli
primare ºi înfiinþeazã 1.700 posturi de
învãþãtori; numãrul elevilor înscriºi în
ºcolile primare se urcã de la 300.000 la
600.000, iar numãrul ºtiutorilor de carte

creºte de la 22% la 39%; astfel se dã
posibilitate la zeci ºi sute de mii de copii
sã se lumineze, sã se cultive, sã devinã
conºtienþi de drepturile ºi de datoriile lor.

Prin Legea învãþãmântului primar,
alcãtuitã de Poni ºi revizuitã de Haret, se
organizeazã apoi cursurile de adulþi,
cercurile culturale, grãdinile de copii ºi
bibliotecile populare. Iar prin activitatea,
atât ºcolarã, cât ºi extraºcolarã, se dã un
nou avânt, o nouã înfãþiºare ºcoalei rurale,
alungând întunericul  din satele noastre,
deschizând luminiºuri ºi orizonturi noi de
viaþã ºi de propãºire.

Activitatea lui Haret nu se opreºte
numai la învãþãmântul primar. El se ocupã
ºi de celelalte ramuri de învãþãmânt: de
învãþãmântul normal, de învãþãmântul
secundar ºi de învãþãmântul superior. În
acelaºi timp însã, dându-ºi seama cã
învãþãmântul teoretic singur nu
corespunde tuturor nevoilor þãrii, el
organizeazã învãþãmântul profesional,
înfiinþeazã ºcoli de meserii, de comerþ, de
agriculturã, ºcoli profesionale de fete etc.
În fine, Haret înfiinþeazã Casa Corpului
Didactic ºi Casa Bisericii, dând un nou
aspect, o nouã îndrumare tuturor
instituþiilor în legãturã cu ºcoala, în
legãturã cu cultura poporului.

Dar opera de realizãri a lui Haret nu se
opreºte numai la organizarea ºcoalei
dinainte de rãzboiu, el nu este numai un
reformator profund care a simþit nevoile ºi
aspiraþiile de culturã ale neamului, el a fost
ºi un mare observator, un adânc prevãzãtor,
care ºi-a dat seama cã cultura singurã nu
este suficientã pentru ridicarea unui popor,
când la bazã este mizeria moralã ºi materialã.

Cu întreaga generaþie a timpului sãu, el
simte curentele democratice care zguduiau
toate þãrile, îºi dã seama de miºcarea
formidabilã care împingea masele populare
înainte spre emanciparea ºi descãtuºarea
lor economicã; el îºi dã seama cã aceastã
miºcare poate deveni anarhicã ºi poate
periclita viitorul ºi aspiraþiile seculare ale
neamului; ºi, ca om prevãzãtor ºi patriot,
îºi dã seama de rolul însemnat ce avea de
îndeplinit pentru a preveni acest pericol ºi
ia mãsuri în consecinþã, cu multã chibzuinþã
ºi adâncã prevedere socialã.

Cu ajutorul preoþilor ºi al învãþãtorilor,
pe care Haret ºtiuse sã ºi-i câºtige ºi sã-i
robeascã prin acþiunea fascinatoare ce
exercita asupra sufletelor lor, el înfiinþeazã
Bãncile Populare, Obºtiile ºi Cooperativele
sãteºti; el stimuleazã puterea de muncã ºi
energia tuturor; el ridicã starea economicã
a þãrãnimii, legând-o ºi mai strâns de ogorul
strãmoºesc, pe care era chematã sã-l apere
ºi sã-l mãreascã în rãzboiul pentru întregirea
neamului.

Matematicianul
Nu voi analiza lucrãrile mai mici ale lui

Haret tratând chestiuni de Mecanicã
teoreticã sau practicã � ºi nu mã voi ocupa
nici de opera lui principalã: acea faimoasã
Tezã de doctorat care a fãcut atâta senzaþie
la apariþia ei. Pe de-o parte, pentru cã nu e o
lucrare de purã matematicã, ci o aplicare a
calculului la o disciplinã specialã, Mecanica
cereascã .Pe de altã parte, pentru cã despre
Teza lui Haret s-a vorbit ºi scris atât, ºi s-a
explicat cu atâtea detalii, încât publicul cel
mare ºtie astãzi; ºi despre ce este vorba ºi
care este importanþa rezultatului de care
numele lui Haret rãmâne legat.

Voi interesa poate mai mult cãutând sã
reînviu în atenþia dv. pe Haret profesor de
matematici ºi Haret autor al unei cãrþi de
matematici.

Haret a fost profesor de Geometrie
Analiticã la ªcoala de Poduri ºi ªosele ºi a
scris un tratat de Trigonometrie.

�..............................................................
Cartea de Trigonometrie a lui Haret, aºa

cum a scris-o Haret, în forma ei de-întâiu �
nu este numai o bunã carte didacticã
impersonalã, un simplu manual de ºcoalã �
ea este, pentru cine cautã bine,
manifestarea hotãrâtã a unor însuºiri care
distingeau pe Haret ca om ºi cine îl cautã
bine îl gãseºte pe Haret ºi în aceastã carte
(simplã carte de ºcoalã), cu însuºirile lui
caracteristice: precis, mãsurat, pãtruns de
simþul realitãþilor practice.

�.............................................................
Dar, la începutul chiar al Trigonometriei

plane! Substratul geometric, bine precizat
ºi grija pentru introducerea semnelor, în
paralel cu dualitatea posibilitãþilor
geometrice.

Cu un cuvânt: în tratatul lui de
Trigonometrie, Haret ne apare aºa cum
l-am cunoscut în toatã manifestarea lui ca
om; aceleaºi însuºiri puse în serviciul
ªtiinþei: precizia, mãsura, simþul adânc al
realitãþilor practice!

La ªcoala de Poduri ºi ªosele, aceste
însuºiri ale lui Haret au fãcut dintr-însul un
excelent profesor!

În adevãr, într-o ªcoalã Tehnicã
superioarã � cu adevãrat superioarã,
pregãtirea teoreticã se cere foarte serioasã!
Dar, în acelaºi timp, faþã de multiplicitatea
disciplinelor ce trebuiesc predate, se impune
pentru studiile curat teoretice: Analiza,
Geometria, Mecanica teoreticã, o justã
mãsurã ºi din cauza întinderii mãsurate (la
aceste studii, ca ºi la celelalte) câtã atenþie
nu necesitã alcãtuirea programului ºi forma
de predare a materiilor! Prin urmare: mãsurã
în alegerea materiilor, precizie în prezentarea
lor ºi simþul just al adevãratelor necesitãþi!

Tocmai aceste însuºiri distingeau pe Haret!
De aceea, tradiþia creatã de el în

învãþãmântul Geometriei Analitice, la ªcoala de
Poduri ºi ªosele � s-a pãstrat ºi a continuat în
actuala ªcoalã Politehnicã; iar cei ce, dupã Haret,
venind sã ocupe catedra, pe care el a ilustrat-o,
s-au conformat spiritului în care el ºi-a delimitat
învãþãmântul � au îndeplinit, prin aceasta,
adevãratele cerinþe ale unui învãþãmânt teoretic
într-o ºcoalã tehnicã superioarã.

Geometria Analiticã este un strãlucit
exemplu simplu de aplicarea calculului
abstract la concretul faptelor geometrice!

Stabilirea unei corespondenþe
sistematice între douã lumi ce pãreau
menite sã rãmâie pururea strãine: lumea
numerelor abstracte ºi lumea figurilor

geometrice, rãmâne gloria eternã a
ilustrului Descartes!

Haret care ºi-a trãit viaþa ºi ºi-a
desfãºurat activitatea în mediul faptelor
sociale nu putea sã nu simtã, dupã firea
lui, nevoia cunoaºterii sistematice a acelui
imens domeniu pe care îl alcãtuieºte
complexul faptelor sociale.

�.............................................................
Bãncile populare, înfiinþate de Spiru

Haret cu ajutorul învãþãtorimii, reuºiserã sã
suprime, mãcar în parte, camãta la sate. Dar
aceasta nu era de ajuns. De aceea, Haret,
în memoriul, trimis preºedintelui partidului
liberal, propune un întreg sistem de reforme
pentru îndreptarea lucrurilor.

..................................................................
�Asociaþiile þãrãneºti sunt destinate,

dupã pãrerea mea, zice Haret în memoriul
citat, sã joace un rol capital în lucrarea
de transformare a clasei rurale, alãturi
de bãncile populare�.

Ce rol frumos s-ar fi avut de îndeplinit
Statul, dacã încã de acum 40 de ani, zice
Spiru Haret în cel memoriu, s-ar fi pus direct
în contact cu þãranii de pe moºiile lui, s-ar fi
înþeles de-a dreptul cu asociaþiile de þãrani
de pe moºie pentru lucrarea moºiei. Þãranii
în loc de a fi sãrãciþi, cum sunt, ar fi prosperi.
Cultura s-ar fi fãcut în chip raþional,
producþia s-ar fi mãrit ºi þãranii s-ar fi
deprins a face o culturã mai bunã.

Încã din ianuarie 1905 Haret atrãgea
atenþia oamenilor politici, cã, dacã
propunerile fãcute de dânsul nu se pun în
aplicare grabnic ºi dacã starea de lucruri
din momentul în care scria memoriul va mai
dura, �ne aºteaptã o catastrofã�. Mãsurile
propuse nu au fost puse în aplicare grabnic,
ºi catastrofa s-a produs cu o violenþã
nemaipomenitã, în martie 1907. Reacþiunea
a fost ºi ea de o grozavã violenþã ºi
cãutându-se þapul ispãºitor al revoltelor, în
loc de a se vedea cã pricina rãscoalelor a
fost lipsa de luare de mãsuri de îndreptare
la vreme,  s-a pretins cã Haret ºi învãþãtorii
lui ar fi provocat miºcarea ºi o persecuþie
grozavã începe împotriva învãþãtorilor.

Totuºi, o bunã parte din propunerile lui
Haret au fost luate în seamã cu ocazia
reformei agrare din 1907 ºi 1908.

Greºeala mare care s-a fãcut însã a
fost cã asociaþia þãrãneascã, care dupã
Haret trebuia sã joace un rol capital în
opera de transformare a clasei rurale, a
fost pãrãsitã la 1921, din calcule de
oportunitate politicã.

Mã gândesc ºi eu, cum se gândea Haret,
care ar fi starea þãrãnimii noastre, dacã la
1921, în loc de a se împãrþi cele 2.700.000
hectare, expropriate în Vechiul Regat, ar fi
format o masã de teren cultivatã de cãtre
asociaþiile þãrãneºti sub direcþia unui
agronom pentru fiecare asociaþie. S-ar fi
fãcut educaþia cultivatorului, s-ar fi fãcut

îndrumarea culturilor, s-ar fi dat un rost
agronomilor agricoli ºi inginerilor agricoli,
care astãzi, cu toate sforþãrile Guvernului
ºi toatã bunãvoinþa acestor agenþi agricoli,
nu pot face nici o treabã ºi apasã zadarnic
bugetul Statului. S-ar fi sporit la hectar ºi
producþia agricolã ºi în loc de o producþie
medie de 700 kg la hectar, am fi putut avea
o producþie întreitã, de 2.000 kg la hectar,
ceea ce ar fi echivalat cu o cantitate de teren
pusã la dispoziþia þãrãnimii, nu de 2.700.000
hectare, ci de 9 milioane de hectare.

Astãzi, dupã 30 de ani de la moartea lui
Haret ºi 38 de ani de la data când scria
memoriul, când cercetãm problema
þãrãneascã ºi mãsurile de îndreptare pentru
a îmbunãtãþi starea þãranului, gãsim cheia
problemei tot în memoriul lui Spiru Haret,
încât, cu drept cuvânt putem spune, când
e vorba de cercetarea problemei sociale:
înapoi la Spiru Haret.

Activitatea de politicã socialã a lui Spiru
Haret, însã nu a rãmas numai în domeniul
teoriei, ºi fãrã folos practic. Ea a însemnat
un moment crucial în politica noastrã
socialã.

Înainte de activitatea socialã a lui Haret,
þãrãnimea zãcea în cea mai grozavã mizerie.
Nu este vorba de lipsã, de o cantitate mai
mare ori mai micã de bunuri, ci este vorba
de starea sufleteascã a unei întregi clase
sociale, stare izvorâtã din condiþiile
mizerabile în care trãieºte ea ºi din situaþia
de iobãgie de fapt, de care nu se putea
desprinde.

Poþi fi sãrac ºi totuºi sã nu faci parte
dintr-o clasã deosebitã de a celor mai bogaþi
ca tine. Mizeria ºi sãrãcia sunt vecine, s-ar
pãrea cã se ating, dar ele nu se ating pentru
cã le desparte o prãpastie fãrã fund. Mizeria
ºi sãrãcia sunt cu mult mai aproape una de
alta decât sãrãcia de bogãþie, dacã se
socoteºte dupã cantitate. Însã între sãrac
ºi bogat este numai o limitã de cantitate nu
ºi de calitate. Pe când între mizerabil ºi
sãrac, existã aceastã limitã de calitate. Deºi
foarte lung drumul de la sãrãcie la bunã
stare, se poate însã parcurge, este un drum
drept... Deºi vecine, drumul de la mizerie la
sãrãcie este imposibil de strãbãtut, între ele
este o prãpastie imposibil de trecut. Ceea
ce caracterizeazã mizeria este nu atât
intensitatea lipsei cât mai ales simþul ºi
conºtiinþa eternitãþii mizeriei în care zaci.
Pe când, dimpotrivã, sãrãcia este
caracterizatã printr-o veºnicã speranþã ºi
este un continuu imbold spre înfãptuire.

Ei bine, Haret a reuºit, prin acþiunea lui
ºi a colaboratorilor lui, sã ridice pe þãran
din mizerie ºi sã-i vâre în suflet nãdejdea
într-o stare mai prosperã.

Înapoi la Spiru Haret!

Un capitol însemnat din viaþa de cercetãri
a lui Spiru Haret  îl formeazã, desigur,
preocupãrile sale cu privire la formularea
ºtiinþificã a adevãrurilor sociale. Aceste
preocupãri l-au condus la o lucrare de
ansamblu Mecanica socialã, în care Haret
se strãduieºte sã traseze linii mari, încãpãtoare,
pentru ordonarea legilor sociale, servindu-
se de modelul �Mecanicei�.

Haret era conºtient de complexitatea
problemei sociale. El îºi dãdea seama cã în
fiecare problemã din Sociologie intervine un
numãr foarte mare de elemente care o
complicã ºi care ne împiedicã de a descoperi
legi sigure. Din aceastã cauzã, dupã pãrerea
lui, cei mai iluºtri bãrbaþi de Stat se vãd siliþi
prea adesea sã se bizuie mai mult pe noroc
decât pe propria lor ºtiinþã, dând în acelaºi
timp prilej de agitaþie atâtor indivizi care, fie
din ignoranþã, fie din interes ºi rea credinþã,
întunecã ºi mai mult terenul problemelor
sociale. Într-o atare atmosferã, spune Haret,
nu este de mirare cã ceea ce se numeºte de
obicei politicã, �nu este decât o þesãturã de
expediente, de mici ºiretlicuri, de mici
intrigi ºi de mici infamii � care câte odatã
nu sunt chiar aºa de mici � în loc de a fi
ceea ce ar trebui sã fie: o ºtiinþã dificilã,
însã clãditã pe temelii sigure ºi solide�.

Haret prevede optimist ziua când ºtiinþa
socialã va avea structura precisã a ºtiinþelor
pozitive. Sforþarea lui are drept scop sã facã
dovada cã lucrul este cu putinþã într-un
viitor mai apropiat sau mai depãrtat.

Mecanica sa socialã porneºte de la ideea
cã societatea sau corpul social poate fi
asimilat cu materia fizicã. Dupã cum aceasta
este constituitã din corpuscule elementare,
având poziþii bine determinate în spaþiul fizic,
tot aºa societatea este alcãtuitã din indivizi
care au anumite poziþii în spaþiul social. Haret
merge mai departe cu analogia, atribuind
spaþiului social tot trei dimensiuni, ca ºi
spaþiului fizic, aºa încât poziþia unui individ
în spaþiul social poate fi determinatã de trei
coordonate, ºi anume: componenta
economicã, componenta intelectualã ºi
componenta moralã.

O datã stabilitã aceastã corespondenþã
între noþiuni, Haret urmãreºte consecvent,
pânã în amãnunte, operaþiunile ce se pot face
cu ele, dupã modelul Mecanicei. Astfel el
vorbeºte de o Staticã socialã, unde se
cerceteazã condiþiile de echilibru, ºi de o
Dinamicã socialã, în care se studiazã
miºcarea corpurilor sociale în spaþiul celor
trei coordonate: economicã, intelectualã ºi
moralã.

Omul politic din el nu înceteazã însã nici
o clipã de a confrunta rezultatele, obþinute
prin analogie, cu realitatea socialã, pentru a
se feri în mod circumspect de deviaþiile pe
care i le-ar putea aduce obsesia unei ºtiinþe
de cadru rigid cum e Mecanica. Spre pildã,
când vine vorba despre echilibrul social,
cãtre care tind conceptual unii cugetãtori,
doritori de a scuti omenirea de frãmântãrile
luptelor pentru cucerirea unei pãrticele de
fericire, Haret se întreabã ce trebuie sã
înþelegem prin echilibru: o stare de repaos
pentru corpul social sau continuarea unei
miºcãri regulate (noi am spune uniforme, în
Mecanicã) pricinuitã de o impulsiune
anterioarã? Dupã o finã discuþie care iese
cu totul din cadrul rigid matematic, ºi în care
polemizeazã cu Herbert Spencer, Haret
ajunge la concluzia menitã sã satisfacã pe
orice om de ºtiinþã, anume cã în Sociologie
nu se poate da un caracter unitar
echilibrului, fãrã riscul unor greºeli
compromiþãtoare pentru prestigiul ºtiinþei,
ºi cã forma problemei trebuie cercetatã de
la caz  la caz.

Cu aceeaºi circumspecþie ºi adâncã
înþelegere a lucrurilor sunt tratate chestiunile

A dorit ca ºtiinþa socialã
sã poatã avea structura

precisã a ºtiinþelor pozitive
Profesorul Victor VÂLCOVICI

privind principiul inerþiei, principiul acþiunii
ºi reacþiunii ºi principiul miºcãrilor relative.
Pentru definirea noþiunilor, autorul are
nevoie câte odatã de o serioasã încordare a
puterii de analizã, în mai toate aceste capitole.

�.............................................................
Punctul culminant îl atinge Mecanica

socialã a lui Haret cu introducerea noþiunii
de �civilizaþie integralã sau complexã a
unei societãþi�.

Pentru prima oarã în tot decursul lucrãrii
sale, Haret îndrãzneºte sã lege o noþiune aºa
de complexã, de o definiþie precisã. Cele trei
coordonate ale centrului de greutate pot
obþine, dupã el, înþelesuri care investesc
poziþia acestui centru cu însuºirile unui
criteriu precis al civilizaþiei: ponderea
economicã, ponderea intelectualã ºi
ponderea moralã a Societãþii, iatã ce
însemneazã cele trei coordonate ale centrului
de greutate, egal înclinat pe axele de
coordonate, sau starea caracterizatã prin
egalitatea celor trei ponderi ale societãþii:
economicã, intelectualã ºi moralã.

............................................................�
Problema socialã, mai cu seamã aceea a

tãmãduirii relelor de care suferã societatea
româneascã, l-a preocupat, aº putea spune,
l-a obsedat pe Haret tot timpul, din momentul
când a fãcut cunoºtinþã cu ele. Aºa se explicã
atenþia pe care a dat-o el pãturii þãrãneºti în
activitatea sa politicã. Aºa se explicã de altfel
intrarea sa în viaþa zbuciumatã la care l-a
obligat politica, pãrãsind atmosfera seninã
a creaþiunii ºtiinþifice, unde i se ofereau
perspective în stare de a satisface cele mai
pretenþioase ambiþiuni. Spiru Haret nu putea
sã asiste pasiv la frãmântarea socialã din
timpul sãu, câtã vreme avea convingerea cã
orice om de bunã credinþã rãmâne dator cu
tributul sãu de muncã cinstitã, pe care
trebuie sã-l ducã în dar jertfelnic, fãrã nici o
rãsplatã, la clãdirea cea mare a unei Românii
mai bune. Problema politicã era urgentã ºi
gravã. Ei trebuia sã-i închine energia, cel ce
avea ceva de închinat, fãrã întârziere ºi fãrã
tocmealã.

Trei decenii de luptã pe arena politicã
i-au dat lui Haret o experienþã de preþ:
materialul experimental, de laborator, pe care
se  poate începe clãdirea unei ºtiinþe Sociale.
Instrumentul de elaborare îl avea la
îndemânã. Era modelul Mecanicei fizice. ªi
astfel a pornit la lucru, metodic, constructiv,
începând cu definiþii ºi axiome, pentru a
ajunge la teoreme ºi legi sociale.

Marea dificultate la naºterea acestei noi
discipline era sã se poatã afla mãsura
numericã, proprie fiecãrei noþiuni din
Sociologie, aºa fel încât conþinutul
noþiunilor sã devinã susceptibil de a fi
artimeticizat. Aceastã dificultate nu a fost
rãpusã nici de Haret ºi nici de alþi oameni de
ºtiinþã, care au încercat a lucra pe tãrâmul
ºtiinþelor sociale. Ea a fost ocolitã, conºtient
ocolitã, în speranþa cã ºi astfel munca de
ordonare a adevãrurilor sociale poate fi de
folos.

�..............................................................
Noi, Românii, suntem mândri cã un fiu al

þãrii noastre a pus, cu modestia omului de
ºtiinþã, dar ºi cu îndrãzneala exploratorului
unor terenuri necunoscute, primele jaloane
ale unei activitãþi ce se anunþã din ce în ce
mai categoric ºi mai apropiat.

Azi, când prin iniþiativa Academiei de
ªtiinþe ne-am adunat aici sã închinãm un pios
omagiu memoriei lui Haret, nu se putea sã
nu se pomeneascã ºi de Mecanica socialã,
care este o floare de preþ în cununa de glorie
a marelui Român: este floarea care îºi va
purta parfumul peste veacuri, dincolo de
graniþele þãrii, mai mult ºi mai departe ca
oricare alta, aducând astfel prilej de laudã
energiei ºi înþelepciunii româneºti.

Profesorul  D. POMPEIU

Profesorul G. TAªCÃ

De aceea, spre sfârºitul vieþii lui, ca
rezultat al bogatei sale experienþe ºi a
îndelungatelor sale meditãri ne-a dat
Mecanica Socialã.

E o încercare de a prezenta, sub formã
precisã, matematicã, lumea faptelor sociale
luând, în aceastã expunere, ca model ideal,
Mecanica Raþionalã.

Titlurile comunicãrilor
aparþin redacþiei.

Comunicarea profesorului
C. Kiriþescu se publicã

în pagina 3

ºedinþa din 19 ianuarie 1943 a Academiei
la ªtiinþe din România, Tiparul �Cartea
Româneascã� din Bucureºti, seria a II-a,
Memorii ºi monografii, nr.1.

Contribuþiile aparþin unor oameni de
seamã ai þãrii noastre. Între aceºtia, dr. C.
Angelescu, în repetate rânduri ministru al

învãþãmântului, care ºi-a legat
numele de o perioadã de
construcþii ºcolare, realizând
o bazã temeinicã pentru
desfãºurarea modernã a ºcolii
de toate gradele. C.
Angelescu vorbea în
cunoºtinþã de cauzã despre
rolul pe care l-a avut Spiru
Haret în învãþãmântul
românesc, deoarece a
continuat opera acestuia în
anii când a condus destinele
ºcolii româneºti. Acest
omagiu care n-are nimic
convenþional conþine
semnãturi de prestigiu ale
ºcolii ºtiinþifice româneºti:
matematicienii D. Pompeiu
(1873-1954), Victor Vâlcovici
(1885-1970), profesori de mare

prestigiu, autori ai unor lucrãri de specialitate
cunoscute în þarã ºi peste hotare, precum ºi
economistul G.Taºcã (1875-1970), profesor
la Academia Comercialã, autorul unor lucrãri
privitoare la probleme economice, financiare
ºi sociale ale þãrii noastre ºi, în sfârºit,
C.C.Kiriþescu, profesorul care ºi-a legat
numele de o îndelungatã activitate în cadrul
ministerului învãþãmântului.

În consecinþã, aceste pagini nu au
nimic de circumstanþã, ci reprezintã o
evaluare postumã realizatã de
personalitãþi care au ilustrat în cel mai înalt
grad ºtiinþa ºi practica învãþãmântului
românesc. Ceea ce atestã faptul cã opera
ºi fapta lui Spiru Haret au pãstrat o valoare
ºi o semnificaþie perenã, depãºind
graniþele timpului în care acestea s-au
rãsfrânt asupra ºtiinþei ºi învãþãmântului
românesc. De aceea publicãm în aceastã
paginã fragmente din comunicãrile þinute
atunci despre semnificaþia operei
savantului ºi constructorului spiritual.

Dupã treizeci de ani de la încetarea din
viaþã, Spiru Haret nu se înscria pe tãrâmul
amintirilor, ci era un savant ºi un om de
acþiune prezent în contemporaneitate. Cum
cred cã este ºi acum, din multe puncte de
vedere.

Valeriu RÂPEANU

În Opinia naþionalã nr. 350 am
înfãþiºat extrase din numãrul pe care �Viaþa
Româneascã�, una din cele mai
importante reviste ale þãrii noastre de la a
cãrei apariþie se împlinesc 100 de ani, l-a
închinat personalitãþii lui Spiru Haret, care
ºi-a legat deopotrivã numele de lucrãri de
o deosebitã importanþã pe
tãrâmul ºtiinþei, dar care a fost
ºi un reformator curajos al
învãþãmântului românesc ºi
unul dintre cei care la
sfârºitul veacului al XIX-lea
ºi în primul deceniu al
secolului XX au luptat cu
eficacitate pentru
îmbunãtãþirea soartei
þãranului român, în primul
rând pentru ridicarea
nivelului cultural al satului.
În fiinþa lui au sãlãºluit douã
personalitãþi aflate aparent la
antipod: omul ºtiinþelor
abstracte ºi omul acþiunii
practice. Democrat sincer,
care a aºezat la temelia
acþiunii sale dragostea
pentru clasa cea mai
dezmoºtenitã a þãrii cãreia, în cel mai fericit
caz, i se adresau doar cuvinte
mângâietoare ºi priviri pline de
compãtimire, Spiru Haret ºi-a înscris
numele în istoria României, a înfãptuirilor
care au dus la progresul economic, social,
moral, intelectual al þãrii noastre.

Atunci, în prima lunã a anului 1913,
când trecuse doar puþin timp de la
stingerea lui din viaþã, l-au omagiat cei ce
fuseserã alãturi de el, cei ce-l cunoscuserã
îndeaproape sau mai de departe, dar care,
fiindu-i contemporani au vãzut impactul
reformelor sale, valoarea de model a
demersului sãu pe toate planurile. Mihail
Sadoveanu, Gala Galaction, I.Al.Brãtescu-
Voineºti, Ion Mihalache, I.G.Duca, Vintilã
I. Brãtianu, D.D.Pãtrãºcanu, George
Diamandy, ca ºi N.Iorga în paginile
publicaþiei sale, �Neamul Românesc�, au
subliniat ceea ce a reprezentat Spiru Haret
în viaþa României contemporane lor.

Legându-ºi opera ºi activitatea de
fapte perene, numele lui nu a trecut în
uitare. Când au trecut treizeci de ani de la
moartea lui Spiru Haret intelectuali de
seamã ai timpului au þinut sã-l omagieze.

Publicãm în acest numãr câteva extrase
din volumul �Comemorarea lui Spiru
Haret�, care reunea comunicãrile din

Un nume distinct
în istoria României
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Personalitatea lui Haret ca om de ºcoalã este rezultatul
formaþiunii sale ca om de ºtiinþã. Haret n-a fost un pedagog teoretic,
ci un pedagog practic, un realizator de reforme. El nu avea culturã
filosoficã, ci era un matematician. Spirit pozitiv, obiºnuit sã mãsoare
cantitãþi ºi valori, sã formuleze probleme ºi sã le caute soluþiile, el
era predestinat ca, îmbrãþiºând chestiunile de învãþãmânt ºi de
educaþie, sã aducã ºi aici acelaºi spirit clar, disciplinat ºi metodic,
aceeaºi grijã de a pipãi realitãþile, aceeaºi sforþare de a determina
precis conturul ºi componentele problemei cãrora inteligenþa sa
luminoasã le gãsea soluþia justã, pe care apoi o urmãrea cu toatã
rigoarea în toate aplicaþiile ei practice. Nimic nu putea fi deci mai
strãin de Haret decât speculaþiile abstracte din domeniul teoriilor.
Acest mare creator de forme ºcolare, acest deschizãtor de drumuri
în educaþie, se mãrturisea el însuºi, cu nesimulatã modestie, ca
nefiind pregãtit în �teoria educaþiei�. O datã, la Cercul profesorilor
secundari, dupã o conferinþã savantã þinutã de un erudit pedagog,
Haret, luând cuvântul, a început cu declaraþia: �Vã mãrturisesc cã,
în materie de pedagogie, sunt un agrámatos. ªi apoi a trecut la
dezvoltarea subiectului deja tratat, reuºind sã-l lãmureascã ºi sã
convingã pe ascultãtori prin bunul simþ al expunerii sale, mai mult
chiar decât o putuse face predecesorul sãu prin luxul de citaþii din
autoritãþile pedagogice strãine.

Dacã Haret a fost tipul desãvârºit al pedagogului practic,
aceasta nu înseamnã cã Haret n-ar fi fost om de concepþii ºi cã
activitatea lui n-ar fi fost cãlãuzitã de directivele precise pe care le
traseazã ideile, rod al elaborãrilor intelectuale. Dar aceste idei nu
erau de originã livrescã, nu erau împrumutate din gândirea ori
experienþa altora, ci erau fructul meditaþiilor sale personale, ale
unei experienþe bogate ºi bine capitalizate, al unor însuºiri de
observaþie culese în contact direct cu realitãþile, în funcþiune de
loc ºi timp, totul încãlzit de flacãra unui ideal, formulat cu claritate
în sufletul sãu. Aceste elemente ideologice nu aveau însã valoare
în ochii lui, decât dacã erau capabile sã fie verificate prin practicã,
prin ce era aplicabil pe teren, prin ce era susceptibil sã fie tradus în
mãsuri de guvernare � legi, instituþii, dispoziþii � care sã fecundeze
în spirite ca fermenþi de valori educative. Haret a fost un pedagog
pragmatic.

Principiile pedagogiei haretiene au fost expuse de autorul lor
în celebrele sale �Rapoarte�. Cel din 1883 fusese raportul
inspectorului general cãtre Ministrul sãu; operã de criticã nemiloasã

Spiru Haret,
pedagog ºi reformator,
ctitor de ºcoalã nouã

Profesorul C. KIRIÞESCU

adusã situaþiei haotice a învãþãmântului din acest timp. Cel din
1904 este raportul Ministrului cãtre Suveranul sãu. Este bilanþul
unei opere constructive, sau mai exact: în curs de construcþie. În
cele peste 400 pagini ale acestui raport, Haret expune principiile ºi
convingerile sale, reformele sãvârºite ori pe cale de sãvârºire, atât
în liniile lor mari, cât ºi în chestiuni de amãnunt. Raportul este un
monument de gândire fecundã, pe cât de bogat în fapte, pe atât de
sobru ºi nepretenþios în exprimare. Este o abundentã adunare de
fapte din viaþa realã a ºcoalei, probleme mari ºi mãrunte de ordin

didactic, educativ, social, politic, material � toate clasate, analizate,
comparate ºi mai ales soluþionate prin judecata unei inteligenþe
pãtrunzãtoare ºi a unei inimi calde. Fiecare rând al acestui
voluminos raport prezintã un fapt, exprimã o judecatã, indicã o
soluþie. Este cel mai important tratat de pedagogie pragmaticã ce
s-a scris vreodatã.  El se impune prin bunul simþ ce strãbate din
fiecare rând, prin extraordinarul spirit de organizare al autorului,
prin patriotismul ce-i cãlãuzeºte acþiunea, prin dragostea pentru
cei slabi, sãraci ºi umiliþi � trãsãturã de caracter ce apropie pe
Haret de Pestalozzi, pedagogul oropsiþilor soartei. Aceastã
dragoste pentru cei mici nu era o manifestare a unui sentiment de
mãlãiaþã filantropie, ci expresia convingerii cã în masele profunde
ale populaþiei stã temelia pe care se poate ridica edificiul solid al
naþiunii. A apropia ºcoala de popor, a o face iubitã ºi preþuitã în
masele poporului, însemneazã a lãrgi baza de unde sã porneascã
curentele ºi de unde sã se recruteze elementele cele mai sãnãtoase

pentru înãlþarea ºi întãrirea neamului. Democratismul lui Haret era
deci un element al naþionalismului sãu.

Ar trebui ca �Raportul cãtre Rege� sã fie cartea de cãpãtâi a
oricãrui om care nãzuieºte la roluri mai mari ori mai mici în
conducerea ºcoalei, cãci cu toate cã au trecut aproape 40 de ani de
când a fost scris, el este ºi astãzi tot atât de actual, - vastã sursã de
inspiraþie � întrucât cuprinde în esenþã toate problemele
caracteristice ºi permanente ale învãþãmântului ºi educaþiei
româneºti.

*
 *       *

Ideile fundamentale ale pedagogiei lui Haret sunt simple. ªcoala
este o funcþiune socialã ºi naþionalã. Pentru aceasta, învãþãmântul
trebuie sã îndeplineascã un întreit scop: 1) sã formeze buni cetãþeni;
2) sã dea cunoºtinþele indispensabile oricãrui om în viaþã; 3) sã
formeze contingente pentru carierele ce sunt necesare pentru viaþa
complectã ºi armonicã a statului.

�
Concepþia originalã a lui Haret, care a prilejuit multe discuþii ºi

atacuri, a fost acþiunea ºcolii în afarã de cuprinsul ei, misionarismul
social al învãþãtorului, spre a face din el agentul propagator al
miºcãrii pentru ridicarea intelectualã, moralã ºi economicã a satului.
Câteva din aspectele activitãþii extraºcolare au fost: lupta
antialcoolicã, înfiinþarea bãncilor populare, cooperativele sãteºti,

cercurile culturale, ºezãtorile sãteºti, ºcolile de adulþi, cursurile
complementare, biblioteci ºi publicaþii populare, serbãri ºi teatru
sãtesc etc. Aceastã mare operã reclama o totalã prefacere a
învãþãtorului, Haret s-a apropiat cu încredere ºi iubire de el, l-a
încurajat, l-a sfãtuit,

l-a ajutat ºi � când a fost nevoie, ca de pildã cu prilejul
rãscoalelor þãrãneºti din 1909 � i-a luat apãrarea cu curaj.
Învãþãtorimea i-a rãspuns cu o dragoste ºi un devotament care
mergea pânã la fanatism.

În învãþãmântul secundar, Haret a realizat marea reformã din
anii 1899 ºi 1902; transformarea vechiului liceu din 1864, unitar
cu 7 clase, în liceul trifurcat cu 8 clase. Trifurcarea, cu
diferenþierea secþiunilor sale, a fost conceputã de Haret nu atât
pe baze psiho-pedagogice � acesta fiind rolul asumat de
colaboratorul sãu C. Dimitrescu-Iaºi � cât pe necesitãþile
practice ale vieþii, pregãtirea pentru specializãri ºi cariere. Cele
mai însemnate momente ale reformei învãþãmântului secundar
sunt: recrutarea corpului didactic pe baza examenelor de
capacitate dupã un sistem care pune pregãtirea pedagogicã pe
un plan de egalã însemnãtate cu pregãtirea ºtiinþificã, în vederea
cãreia a creat ºi instituþii speciale, întocmirea de programe
analitice, metodica limbilor moderne cu punerea accentului pe
conversaþie, atenþia datã artelor ºi dexteritãþilor; în special
educaþia fizicã poate sã revendice pe Haret ca pe unul din marii
ei ctitori.

Învãþãmântul profesional, aproape în întregime opera lui
Haret, a fost conceput ca o ºcoalã pentru popor, în contact cât
mai intim posibil cu el; cu organizare cât mai practicã. În
favoarea acestui principiu, el a încercat cu tenacitate, deºi nu
întotdeauna cu succes, sã desfiinþeze o serie de gimnazii cu
funcþionare slabã pentru a le înlocui cu ºcoli de meserii. Pe de
altã parte a introdus în câteva licee cursuri de agronomie, nu
cu scopul de a scoate agricultori, ci de a face pe elevi � într-o
þarã agricolã � sã se familiarizeze cu problemele la care dã loc
agricultura ºi a le dovedi cât este de vast câmpul pe care el îl
deschide oamenilor inteligenþi activi.

În ce priveºte învãþãmântul profesional practic, Haret þine seamã
de împrejurãrile specifice ale þãrii noastre, în care ºcoala
profesionalã trebuie sã preceadã, sã creeze o miºcare economicã,
sã formeze o opinie publicã, sã facã sã intre în convingerea tuturor
cã învãþãmântul profesional e tot aºa de onorabil ºi mai necesar,
mai fructuos, decât cel teoretic.

(Urmare din pag. 2)

Raportorul în Parlament al Legii
Spiru Haret a fost unul din
colaboratorii sãi apropiaþi, C.
Dimitrescu-Iaºi,  profesor la
universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti
care, adresându-se deputaþilor
vremii spunea: �proiectul de lege
prezentat Camerei de cãtre actualul
guvern este o lucrare rezematã pe
un ºir bogat de informaþii; el se
prezintã ca o sintezã a tendinþelor
de reformã cuprinse în diverse
încercãri fãcute pânã astãzi în þarã
de cãtre diferiþi oameni politici ºi
oameni de ºcoalã. Ca atare, acest
proiect este menit sã satisfacã
trebuinþele învãþãmântului secundar
ºi superior, potrivit cerinþelor
culturii moderne ºi nevoilor reale ale
þãrii�.2

Iar, mai departe, raportorul
adãuga: �ideea care ne-a cãlãuzit
în alcãtuirea noului proiect a fost
sã dãm învãþãmântului o astfel de
organizare, încât sã satisfacã ºi
nevoile actuale ale statului ºi sã
aibã, în acelaºi timp, destulã
elasticitate  pentru a garanta
dezvoltarea treptatã a
învãþãmântului, în paralel cu
progresul ce-l face statul român�3.

Spirit realist, deschis colaborãrii
cu toþi cei interesaþi ºi capabili,
valorificând creator organizarea ºi
legislaþia de pânã la el, Spiru Haret
considera cã �o lege nu este o operã
originalã a unui individ, ea este
rezultatul unei munci de
colaborare�, principiu pe care l-a
aplicat consecvent, în pofida multor
dificultãþi ºi opreliºti, chiar a unor
gesturi  de neîncredere ºi
împotrivire distructivã, venite din
partea unor contemporani ai sãi.

Personalitate exemplarã a vieþii
sociale româneºti, adevãratul
fãuritor al învãþãmântului românesc
modern, reprezentant de frunte al
ºtiinþei ºi culturii naþionale, Spiru
Haret a fost ºi  rãmâne, prin
activitatea ºi  opera sa,  un
întemeietor ºi creator de prestigiu,
moºtenirea sa spiritualã purtând
peste generaþii imaginea sa vie de
patriot luminat.

Puternica sa personalitate,
multilateralitatea domeniilor în care
s-a afirmat mereu cu exemplarã
competenþã au determinat pe
contemporani ºi pe urmaºi ai sãi sã
afirme succesiv despre el cã a fost
deopotrivã ºi simultan un mare

Spirit deschis ºi constructiv, adevãratul fãuritor al învãþãmântului românesc
modern, reprezentant de frunte al ºtiinþei ºi culturii naþionale, Spiru Haret a fost
ºi rãmâne, prin activitatea ºi opera sa, un întemeietor ºi un creator de prestigiu,
moºtenirea sa spiritualã purtând peste generaþii imaginea sa vie de patriot luminat.
Spiru Haret a contribuit hotãrâtor la împletirea destinului ºcolii cu acela al întregii
naþiuni. Fructuoasa lui activitate în sfera învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii se
constituie într-un luminos model al intelectualului legat de popor, animat de
aspiraþiile ºi nevoile acestuia.

Încã de la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret ºi-a propus sã întruchipeze nobilele
idei  ºi speranþe ale marelui înaintaº.

Aducându-i un profund omagiu, cadrele didactice ºi studenþii Universitãþii
noastre înþeleg sã-i urmeze cu stãruinþã generoasele învãþãturi ºi îndemnuri.

Prof.univ.dr. Aurelian BONDREA

 Rectorul Universitãþii Spiru Haret

(Urmare din pag. 1)

Personalitatea ºi moºtenirea lui
SPIRU HARET,
spirit tutelar al Universitãþii noastre

ministru al ºcolilor, un reformator
pedagogic, un mare democrat,
pãrintele þãrãnimii, un mare legiuitor
ºcolar, un pedagog metodician ºi un
om de ºtiinþã, dar ºi ceva mai mult
decât toate acestea.

Spiru Haret a continuat o activitate
strãlucitã a precursorilor sãi din prima
jumãtate a secolului al XIX-lea (Dinicu
ºi Iordache Golescu, Gheorghe Lazãr
ºi  Gheorghe Asachi,  Petrache
Poenaru etc.), ridicând pe o treaptã
superioarã ideile ºi  mãsurile
preconizate de asemenea ctitori ºi
reformatori ai ºcolii româneºti.

Spirit democratic, patriot profund,
el a înþeles ºi a structurat ºcoala ca
pe un organism necesar nevoilor vieþii
sociale, a intuit ca nimeni altul raportul
dintre ºcoalã ºi societate, evoluþia
acestei instituþii fiind continuu
influenþatã de schimbãrile produse în
societate, iar aceasta, la rândul sãu,
de ºcoala care este mereu chematã
sã o serveascã.

Pãrintele învãþãmântului românesc
modern era condus de ideea cã
transformarea ºcolii pe care o pune
în serviciul naþiunii ºi, mai ales, la
îndemâna poporului, este izvorul ce
trebuie sã întreþinã progresul naþiunii.
Prodigioasa lui activitate în acest
domeniu se caracterizeazã prin
realismul ideilor ºi reformelor propuse
ºi aplicate, prin preocuparea de a lega
ºcoala de viaþã, de practicã, de a o
face sã corespundã cât mai bine
nivelului de dezvoltare economicã ºi
socialã a þãrii, progresului ºtiinþific ºi
tehnic al vremii, dar ºi exigenþelor cu
acuitate intuite, ale viitorului þãrii.

Cunoscând profund realitatea
româneascã, soluþiile moderne,
avansate din alte þãri, în special din
Europa, Spiru Haret a propus soluþii
originale în reformarea ºcolii, fiind
iniþiatorul unui pachet de legi în
domeniul învãþãmântului, care a
însemnat un pas hotãrâtor înainte,
ministrul dovedindu-se �un organizator
desãvârºit�. Legea învãþãmântului
secundar ºi superior (1898) ºi Legea
învãþãmântului profesional (1899) se
dovedesc a fi expresia unei cunoaºteri
temeinice a reali tãþi i  sociale
româneºti, un rãspuns cu adevãrat
revoluþionar la nevoile de modernizare
profundã a ºcolii.

În privinþa ºcolii secundare, ca ºi a
celei primare, erau promovate cu
îndrãznealã ºi curaj, cu încredere ºi o
temeinicã motivaþie socio-culturalã
transformãri de anvergurã: prin
reorganizarea liceului, se realiza
trecerea de la liceul unilateral la liceul

cu trei secþii � clasicã, modernã,
realã,  oferindu-se t ineretului
perspectiva de a se pregãti temeinic
pentru viitorul lui ºi al þãrii, angajatã
în acþiunea de complexã
modernizare, cât ºi pentru a înlesni
dezvoltarea personalitãþii tinerilor în

Universitatea noastrã valorificã
moºtenirea spiritualã a marelui întemeietor

al ºcolii  moderne  româneºti,
simbol  al  eforturilor de  ridicare  a  României

prin  educaþie, ºtiinþã ºi  culturã

acord cu aptitudinile lor. În locul
programelor fixe, rigide care indicau
numai materia de învãþãmânt, Haret
stabileºte ca acestea sã aibã o parte
introductivã, care sã cuprindã
orientãri  asupra metodelor de
predare a fiecãrui obiect în parte.

Referitor la învãþãmântul
superior, prin Legea din 1898 se
prevedea: trecerea de la o
universitate ale cãrei facultãþi îºi
desfãºurau activitatea separat, izolat,
la o instituþie complexã ºi armonioasã
de învãþãmânt superior, adevãrat

centru cultural al þãrii , având
propria sa personalitate, o autonomie
constructivã, conjugatã cu necesara
integrare într-un sistem naþional,
stimulator ºi generator de noi valori,
în care sã se asigure progresul
ºtiinþei, literelor, artelor ºi sã

contribuie concomitent, la formarea
spiritului �public�, prin atenþia
deosebitã acordatã culturii naþionale.
Legea iniþiatã, promovatã ºi aplicatã
de marele nostru înaintaº consacra
pentru universitãþi asumarea fermã,
responsabilã a rolului de înaltã
instituþie care pregãteºte tineretul
pentru profesiunile de stat ºi pentru
cele libere; cerinþa ca facultãþile de
litere, filosofie ºi ºtiinþe sã formeze
cadre didactice pentru ºcoala
secundarã; constituirea, pe lângã
catedre, dupã caz, de laboratoare,

seminarii universitare, clinici etc.,
pentru a asigura îmbinarea instrucþiei
teoretice cu pregãtirea practicã ºi cu
cea de cercetare ºti inþificã;
înfiinþarea Seminarului pedagogic la
Bucureºti  ºi  Iaºi ,  în scopul
completãrii pregãtirii teoretice a
viitorilor profesori cu cea de practicã
pedagogicã.

În ce priveºte învãþãmântul
particular instituit pentru a rãspunde
cererilor unor confesiuni religioase ºi
ale unor minoritãþi naþionale, Haret
a constatat cã, în cadrul acestui tip
de învãþãmânt se ignora studiul limbii,
istoriei ºi geografiei României.
Pentru a elimina asemenea tendinþe,
a promovat Legea învãþãmântului
particular, care dispunea controlul

statului asupra ºcolilor particulare,
astfel încât elevii sã cunoascã bine
limba românã ºi istoria patriei, nu din
motive naþionale ºovine, ci din raþiuni
practice de bunã înþelegere ºi
convieþuire. Fireºte, legea a provocat
opoziþie, dar Spiru Haret a ºtiut sã ia
mãsurile care sã asigure unitatea
culturalã a poporului.

Nu încape îndoialã cã ºi astãzi
principiile promovate ºi apãrate de
Spiru Haret cu privire la �propagarea
limbii ºi culturii româneºti numai prin
farmecul inteligenþei ºi geniului

propriu naþional�, cu privire la
modernizarea învãþãmântului sunt de
o arzãtoare actualitate, trãinicia ºi
viabilitatea lor reprezentând o vie
sursã de inspiraþie pentru aplicarea,
în spiritul noilor cerinþe ale istoriei ºi
ale afirmãrii puterii de creaþie a
poporului român, a Legii
învãþãmântului,  ca ºi  a altor
reglementãri privind ºcoala, viitorul
ei.

Generoasa moºtenire a gândirii ºi
creaþiei lui Spiru Haret, prilejuieºte
acum � la împlinirea unui secol de la
legiferarea modernã a sistemului
naþional de învãþãmânt � atât
adâncirea reflecþiei asupra funcþiei
sociale creatoare a ºcolii, cât ºi
preocuparea pentru soluþii

constructive, demne de stadiul nou
al istoriei, al dezvoltãrii României.

1 Monitorul Oficial, nr. 9016, 16 august
1902.

2 C. Dimitrescu-Iaºi, Raport asupra
proiectului de lege a învãþãmântului secundar ºi
superior din 1898, prezentat la dezbaterea
Adunãrii Deputaþilor din 4 februarie 1898, în Texte
despre educaþie ºi învãþãmânt, Editura Didacticã
ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1969, p.42-78.

3 Idem
4 Dimitrie Gusti, Universitatea socialã, în

vol. Câmpul universitar ºi actorii  sãi,
coordonator  A. Nicolau, Polirom, Iaºi, 1997,
p. 151-154.
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SPIRU HARET
în conºtiinþa celor ce l-au

cunoscut
�Toatã virtutea lui Haret vine din neclintita
lui încredere în viitorul neamului nostru.�

G. Diamandy

Dacã ceva confirmã teoria cã valoarea
e în raport cu raritatea, desigur cã e viaþa
lui Spiru Haret. Prin activitatea ca ºi prin
personalitatea lui, Haret se deosebea de toþi
oamenii noºtri politici.

Pe când marea majoritate a
politicianilor noºtri s-au ocupat îndeosebi
de interesele clasei ocârmuitoare, Haret s-a
îngrijit aproape exclusiv de nevoile
poporului. Spre nenorocirea noastrã, pe
pãmântul acestei þãri locuiesc douã lumi:
cei de sus ºi cei de jos. Marea generaþiune,
în preocuparea ei de a constitui statul
român, a dat fatal precãdere pãturii
dominante ºi a neglijat þãrãnimea.
Generaþiile care i-au urmat, n-au avut însã
grija sã împlineascã aceastã lacunã. Ele au
continuat sã concentreze atenþia ºi acþiunea
lor asupra celor ce formeazã numai stratul
subþire ºi superior la structurii noastre
sociale. ªi astfel s-a ajuns la întocmirea
unei organizaþiuni de stat, care nu þine
îndeajuns seamã de interesele mulþimii ºi
s-a fãcut fãrã voie mai mult o politicã de
faþadã.

Ani de zile politiciani au lucrat la
împodobirea decorului ºi ºi-au închipuit,
în rãtãcirea lor, cã realitatea se potriveºte
cu strãlucirea aparenþelor. Au trebuit sã vie
zguduiri adânci ca sã ne trezim din lumea
de iluzii în care trãiam ºi, ca crudã
desvãluire a rãului, sã ne cheme la o altã
concepþie a datoriilor noastre politice.

Singurul, aproape singurul care n-a
aºteptat nici aceste zguduiri, nici aceste
prevestiri pentru a ºti în ce direcþie trebue
sã-ºi concentreze sforþãrile a fost Haret.
Din primul moment el a înþeles cã, dacã
vrei sã faci ceva trainic, trebue sã pãrãseºti
politica de suprafaþã, în care se complãceau

Haret se deosebea de toþi oamenii noºtri politici
I.G.Duca

contemporanii sãi; cã trebue sã înlocuieºti
artificialitatea distrugãtoare printr-o
politicã de realism ºi cã acest realism nu
poate consta decât în ridicarea ºi întãrirea
pe toate cãile a þãrãnimii.

Acestui ideal Haret i-a închinat cu
entuziasm ºi cu o sublimã dezinteresare,
toatã inteligenþa ºi toatã munca lui. E greºit
sã credem cã opera lui s-a mãrginit la
ºcoalã. Tot ceea ce privea viaþa satelor l-a
trudit ºi pe toate aceste ogoare gãsim
urmele puternice ale gândirii ºi ale
strãduinþilor sale.

Se vorbeºte mereu de activitatea
extraºcolarã, fiindcã în jurul ei adversarii
lui au fãcut mai mualt zgomot ºi se cam
uitã broºura asupra chestiunii þãrãneºti din
1905, în care examineazã problemul agrar
subt toate feþele lui ºi care conþine multe
soluþiuni atât în privinþa Casei Rurale, a
trusturilor arendãºeºti, cât ºi a tocmelilor
agricole, care au fost pe urmã adoptate de
legiuitor. Iar pentru reforma electoralã, n-a
fost apãrãtor mai convins, nici luptãtor mai
aprig. De aceea nu se poate spune cã Haret
a jucat un mare rol în ceea ce se obiºnueºte
a se numi la noi politicã; dar desigur cã
atunci, când se va face bilanþul generaþiei
sale, multe din celebritãþile, care au umplut
scena vieþii noastre publice cu zgomotul
agitaþiunilor lor deºerte, vor fi de mult
uitate, � iar numele lui Haret se va repeta
mereu, fiindcã în þara aceasta, în care mulþi
au vorbit dar puþini au lucrat, Haret a fost
unul din cei care n-au vorbit dar au muncit,
care au lãsat ceva în urma lor, unul, care
prin activitatea lui, a contribuit într-un chip
real la propãºirea acestei þãri ºi la
consolidarea întocmirii ei sociale.

Aºa fiind nici nu se putea ca Haret sã
aibã o personalitate care sã se confunde
cu aceea a celorlalþi oameni politici.(...)

Haret avea oroarea superficialitãþii.
Spre deosebire de restul politicianilor, el
lua totul în serios. Cele mai mici lucruri le
socotea demne de o minuþioasã cercetare
ºi spiritului sãu ºtiinþific îi plãcea sã
adânceascã toate chestiunile, sã le clasifice
cu metodã, sã le rezolve cu maturitate ºi
sã urmãreascã cu stãruinþã îndeplinirea lor.
Tenacitatea era una din calitãþile lui
dominante.(...)

La un asemenea om oportunismul ºi
intriga n-aveau ce cãuta. Nu numai cã Haret
nu era în stare sã sacrifice o convingere
vreunei consideraþiuni personale, dar
dimpotrivã nu se sfia pentru izbânda unei
credinþe sã expue toatã situaþia lui. Niciodatã
nu s-a vãzut mai bine acest lucru decât în
1907. Învãþãtori ºi preoþi erau acuzaþi cã au
fost instigatorii rãscoalelor, iar în jurul lui
Haret, vrãjmaºii creaserã o atmosferã de
suspiciune. El n-a stat nici o clipã la îndoialã.
Deºi ºtia cã va întãri bãnuielile ºi cã-ºi va
atrage ura multora, a înfruntat furtuna ºi cu
hotãrâre a luat apãrarea publicã a celor ce-i
credea pe nedrept învinuiþi. Cât despre
intrigã, Haret avea pentru micile
combinaþiuni de culise, pentru acele uneltiri
meschine care joacã un rol atât de covârºitor
în viaþa noastrã politicã, o inaptitudine
organicã aºa de profundã, încât ai fi crezut
cã se preface, dacã n-ai fi cunoscut
sinceritatea lui fireascã. Candida lui naivitate
deconcerta pânã ºi pe cei mai încercaþi în arta
acestor meºteºugiri. Lealismul sãu inalterabil
purifica aerul ºi înviora conºtiinþele
decepþionate.

Ochii, plutind adese în melancolie, visau, în ceaþa timpurilor viitoare, uriaºa trezire.
ªi în acele clipe de nãdejde nelãmuritã, Haret zâmbea sfios, desvãlindu-ºi sufletul

unei raze blânde ºi calde. Bãrbatul întunecat se lumina, prin cele douã ferestruici veºnic
deschise spre colþiºorul albastru, sorbind în sine mulþumirea de a crede ºi beþia fericirii
celorlalþi. Clipe rare ºi trecãtoare.

Omul muncea un an pentru un vis de-o clipã. Idealist era desigur, altfel ar fi fost un
profesional ºi un specialist. Tãria lui însã sta în râvna înfãptuirii.

Întreaga înfãþoºare era neclintit de stãruitoare, aproape încãpãþânatã, cu strãveziul
autoritarism al firilor tãcute, care cred nu numai pentru ele, ci ºi pentru alþii.

Totuºi pe trãsãturile tãioase, ca pe niºte culmi, fulgera credinþa, pe muchi ºi ascuþiºuri.
Alteori umbre adânci se întindeau învãluind faþa de bronz; arãtare de durere amãrie. Se
risipeau când vorbea Haret: vorbea nu ca sã placã, ci sã învingã. Dar în sine, firea omului
era desdoitã

Apriga voinþã a realizãrii a ceea ce el credea era  stânjenitã, încleºtatã de oameni ºi
de împrejurãri, strânsã între duºmãniile de culise ºi inerþiile naþionale.(...)

Toatã virtutea lui Haret vine din neclintita lui încredere în viitorul neamului nostru.
ªi de ar fi sã-i bãnuim ceva, e cã lui nu-i era îngãduit sã ne lase orfani în ceasuri atât de
grele pentru românism, când un nume, al lui, era pentru cei mulþi, un stindard.

Tãria lui stã în râvna înfãptuirii
G.Diamandy

[...]Înnainte de 1907, scrisesem un articol,
cum credeam eu cã s-ar putea organiza
politiceºte þãrãnimea. Trec rãscoalele ºi
începe goana dupã instigatori. Mãcar cã în
Muscel nu fusese mai nici o miºcare, totuºi,
prefectul judeþului nostru, fiind un viteaz
militar, pune mâna pe articolul meu ºi face
ce face de-mi vine un avertisment.

Fac un memoriu lui Haret � ºi pedeapsa
mi se ridicã imediat.

Peste vreo doi ani, inspectorul ºcolar
mã opreºte de la examenul de înaintare,
cu un alt avertisment, pentru cã nu m-am
þinut strict în cadrele subiectului unei
conferinþe de psihologie1.

Mã hotãrãsc atunci sã mã duc personal
la ministru: nu mai aveam încredere într-un
simplu memoriu.

Mã duc ºi mã-ntâmpinã-n uºã: �Cum
te numeºti?� � Îi spun numele. Imediat
ºi-aduce aminte de�antecedentele mele:
�A! D-ta eºti de la Topoloveni Muscel.�

� Da, zic eu, bucurându-mã cã mã
cunoaºte ºi cã deci am trecere. � �De ce
nu eºti mai prudent, domnule? Te-am mai
scãpat acum doi ani de una, � nu te-ai
învãþat minte? Îmi puneþi atâta lume pe cap
cu imprudenþe d-astea��

Vãzând eu cã ºtie totul, am cercat sã-i
vorbesc. Dar mi-am pierdut cumpãtul; doar
am putut zice: �Voiu sã lãmuresc cum stau
lucrurile, domnule ministru.�

Dar mi-a rãspuns scurt: �Fã-mi un
memoriu amãnunþit; ºi puteai sã-l faci
acasã, sã nu mai pierzi vremea pe-aici�.

M-am dus, am fãcut memoriul, l-am
lãsat, am plecat, � cu puþinã nãdejde.

N-a trecut mult, ºi mi s-a ridicat ºi
pedeapsa aceasta.

Aºa am cunoscut pe Haret; pe veneratul
nostru Haret.

Aºa l-am cunoscut
pe veneratul
nostru Haret

Ion Mihalache

Haret a vãzut mai multe sate, a vorbit cu
mai mulþi þãrani în satele lor, decât au
vãzut ºi au vorbit toþi miniºtrii la un loc

Spiridon Popescu
De când e þara româneascã ºi de când a

avut ea miniºtri, de s-ar putea face o
socotealã, s-ar  dovedi cã Haret a vãzut mai
multe sate, a vorbit cu mai mulþi þãrani în
satele lor, decât au vãzut ºi au vorbit toþi
miniºtrii la un loc, pe câþi i-ar putea numãra
istoria tuturor pãmânturilor locuite de
români, din timpuri uitate ºi pânã astãzi.[...]

Mult mai suferea, bietul om, din pricina
încheerilor ºi a concluziilor la care
ajungeau feluritele comisiuni, însãrcinate
cu studierea ºi propunerea diferitelor
mãsuri. Se temea grozav, în mãsurile pe
care voia sã le ia, sã nu cumva sã greºeascã,
mai ales când era vorba de avut pãrerea
unor competinþi în materie. Simþea el cã
lucrul trebue sã fie într-un fel ºi se pomenea
cu încheeri din partea comisiunilor, cu fel
de fel considerente, juste în aparenþã, dar
detestabile la urmãrile practice. Dau o parte

dintr-o rezoluþie, pusã pe un raport, în 16
Noembrie 1910, care se gãseºte înregistrat
la minister la No. 81385. Cunosc
împrejurãrile care l-au adus sã punã aceastã
rezoluþie. L-am vãzut zbuciumându-se ºi
luptându-se în faþa unui nesfârºit numãr de
avize ºi de comisii. Mi-am copiat aceastã
rezoluþie pentru cã în ea se trãdeazã ºi
inima omului care  a pus-o!

�Elevii normaliºti bursieri fiind
totdeauna foarte sãraci, nu trebue sã li se
îngreuieze intrarea în ºcoalã pânã a o face
uneori imposibilã. Regulamentul le cere
la intrarea în ºcoalã un numãr enorm de
obiecte dintre care multe inutile sau de
lux, ca ºoºoni etc. Aceastã parte a
regulamentului trebue modificatã ºi
numãrul obiectelor redus la minimum
posibil. Sã se suprime tot ce este de prisos
sau în dublu, sau care la rigoare poate
lipsi. ªi eu am fost bursier ºi nu am avut

[...]De multe ori în convorbiri cu unii
ºi cu alþii mi-am exprimat pãrerea cã avem
un singur om politic cu totul superior, pe
el. Da, îþi mãrturisesc, cã el era singurul
om, în faþa cãruia mã simþiam umilit. Mã
umilea mãsura lui, conºtiinþa lui de datorie,
curãþenia sufletului lui evlavios ºi uriaºa
lui putere de muncã.

În vremea noastrã de americanism ºi
de scepticism, care admite toate, era
singurul om care nu glumea cu anumite
lucruri, care despreþuia zeflemeaua, care
nu confunda ºiretenia cu inteligenþa, �
singurul om pentru care realitatea
sufleteascã era mai de preþ decât realitatea
materialã, singurul suflet de apostol, pe
care pusese complect stãpânire marea ºi
fãrã de preþ credinþã, cã mântuirea
neamului nostru nu stã atât în îmbogãþirea
lui, cât în însufleþirea lui.[...]

Suflet de apostol
I. Al. Brãtescu-

Voineºti

(Continuare în pag.5)

Spiru C. Haret
Ultima fotografie

Osteneala lui n-a fost în zadar
N.Iorga

Dintre noi pleacã azi un cãlãtor
foarte obosit. Timp îndelungat, cu
nesfârºitã râvnã ºi cu silinþele cele
mai mari, a strãbãtut, între prieteni
cu alte gânduri ºi între ajutãtori cari
se gândeau înainte de toate la sine,
þinuturi în care, lângã bogãþia cea mai
nemeritatã, lângã cultura cea mai
zãdarnicã, lângã cel mai obraznic
triumf, se zbuciumã în adânc
întuneric ºi în mare sãrãcie, ca
rãsplatã pentru toatã munca ei fãrã
rãgaz ºi pentru toate jertfele ei fãrã
sfârºit, o întreagã naþiune. ªi
cãlãtorul cel fãrã odihnã lãsã la o

parte pe cei ce n-aveau nevoie de
altceva decât numai de câºtiguri înnoite
ºi de laudã proaspãtã, pentru a
îngenunchea înaintea celui cãzut de
greutãþi ºi a apropia de buzele lui arse
bãutura dãtãtoare de viaþã. ªi a fãcut
aºa an de an, pânã ce i s-a înãlbit pãrul
de muncã, pânã ce bolile ostenelii s-au
atins de dânsul ºi el însuºi a cãzut în
marginea drumului celui greu,
aºteptând ultima datorie faþã de dânsul.

[...] Dar el nu se va bucura de
toatã aceastã îngrãmãdire, de tot
acest  zgomot.  Când însã,  din
adâncurile, astãzi triste, ale mulþimii

care l-a vãzut adesea, care s-a
mângâiat prin el ºi a nãdãjduit
într-însul, se va ridica, sfielnic la
fiecare, dar, la toþi împreunã,
puternic ºi  zguduitor pentru
nesimþitori ºi pentru duºmani,
strigãtul durerii celei adevãrate,
acest om de bine, care a trãit
pentru dreptul ºi pentru suferinþa
altora, se va mângâia în lumea cea
nouã ºi va înþelege cã oboselile
care acuma au încetat pentru
dânsul n-au fost în zadar.

1912

(...) În 1904 eram copist la Ministerul
Cultelor ºi Instrucþiei Publice, ºi-l vedeam
din când în când intrând ori eºind pe
coridoarele întunecoase ale înaltei clãdiri
din strada Diaconeselor. Trecea repede ºi
avea totdeauna o înfãþiºare surã ºi rece.
Prin birouri soseau din când în când
caetele, în care erau întrebãri scrise de
multe ori de mâna lui. Cerea rãspunsuri
precise asupra unor chestii care-l interesau.
Hârtiile care treceau pe supt ochii lui, ºi
pe care punea o rezoluþie, deci nu
rãmâneau uitate. Astãzi era o chestie mare,
care privea clãdirea unei ºcoli, mâni

Era un sentimental
Mihail Sadoveanu

afacerea unui umil învãþãtor. Nu-i era
strãin nimic din lucrãrile enormului
minister. Aspru, rece ºi precis ca un
matematic� Cu toate acestea înfãþiºarea
înºela. Omul acesta uscat în aparenþã era
un sentimental. Pe când caetele circulau ºi
funcþionarii le priveau cu bãtaie de inimã,
pe când rezoluþiile lui ministeriale scrise
cu slove neregulate ºi mãrunte, trase de-
un vârf de ac parcã, provocau adrese ºi
circulãri, care n-aveau un înþeles complect
pentru fiecare serviciu în parte, � din toate,
ministrul ºcoalelor dãdea un tot armonic
ºi pregãtea opera lui ºcolarã ºi economicã.

La munca aceasta punea pasiune, durere ºi
patriotism. Cu cercurile culturale urmãrea
luminarea norodului; cu întovãrãºirile,
ridicarea economicã; cu înmulþirea ºcolilor,
rãspândirea culturii. Când se întemeiau
primele bãnci, spunea zâmbind cu teamã
parcã: Aº vrea s-ajung vremea când vor fi
adunate în bãncile þãrãneºti zece milioane!
Astãzi bãncile au o sutã cincizeci de
milioane. Opera lui a avut rezultate
neaºteptate din pricinã cã omul acesta îºi
urmãrea visul cu o încordare ºi o stãruinþã
uriaºã. De-aceea a murit aºa de senin ºi stoic:
îºi dãdea seamã cã ºi-a fãcut toatã datoria.

nici trei plapume ºi cuverturi, nici papuci,
nici douã perechi de ghete, nici o mulþime
de alte lucruri, care se cer azi de la copiii
orfani sau de sãteni sãraci. Afarã de
aceasta trebue sã se înceteze cu abuzul
uniformelor, ºi al modelelor: saltea dupã
model, perne dupã model ºi alte
absurditãþi de acestea. Copiii vor aduce
obiecte, cu care sã se poatã servi ori de
ce model ar fi. Cei care intrã în ºcoalã
pentru prima oarã vor fi admiºi cu hainele
ce vor avea ºi pe care le vor purta pânã se
vor rupe, chiar dacã nu vor fi de uniformã.
Cei care vor voi, sau vor putea sã-ºi
confecþioneze acasã obiectele de
îmbrãcãminte, o vor putea face. Fetele îºi
vor coase uniforma în ºcoalã, încet-încet.
Pãrinþii vor avea ºi facultatea de a depune
o sumã de lei 70, nu mai mare, pentru a li
se procura de ºcoalã obiectele pe care le
cere regulamentul. Copiii care, la intrare
în ºcoalã, nu vor avea toate obiectele
cerute, vor fi îngãduiþi sã ºi le procure
treptat pânã în trei luni.�

15 februarie 2001: 150 de ani de la naºterea lui Spiru Haret.
Universitatea a consacrat o sesiune aniversativã marelui întemeietor al ºcolii moderne româneºti.

Sesiunea ºtiinþificã omagialã a avut loc la Palatul Sporturilor ºi Culturii
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Dacã prin �a face politicã� se înþelege
goana pentru satisfacerea intereselor
personale sau de partid, în dauna celor
generale, pregãtirea ºi urmãrirea intrigilor
meschine, atunci desigur cã Haret nu era
un om politic. Sinceritatea caracterului sãu
nu-i îngãduia sã-ºi falsifice, sau sã-ºi
ascundã gândirea, sã combine intrigi
pentru a încurca pe cei care îi stãteau în
cale. Începând cariera sa politicã printr-o
înaltã situaþie administrativã, fiind secretar
general la Ministerul Instrucþiunii, subt d.
Dimitrie Sturdza, Spiru Haret, ca ºi Gogu
Cantacuzino, se loveºte din ziua întãia de
multele ºi marile nevoi ale Statului. Nu se
putea ca în urmã, grija interesului general
sã nu copleºeascã orice influenþã
lãturalnicã, care ar fi putut sã-l abatã din
calea cea dreaptã. În toatã activitatea lui
se va regãsi urma adâncã pe care o lasã
omului politic o pregãtire serioasã,
cercetarea ºi cunoaºterea nevoilor în
ramura de care el se ocupã. Prin analizarea
operei lui Spiru Haret apare ºi mai limpede
diviziunea foarte bine caracterizatã ce se
poate face în grãmada acelora pe care
superficialitatea noastrã îi pune la un loc,
subt numele de oameni politici. Unii sunt
oameni într-adevãr de Stat, acei pe care
i-am putea numi constructori, care prin
activitatea lor politicã, în opoziþie sau la
Guvern, contribue real la ridicarea ºi
întãrirea edificiului naþional; alþii,
politiciani, nepregãtiþi pentru a face faþã
marilor nevoi ale Statului, necunoscãtori ai
acestor nevoi, ajunºi în capul
administraþiunii îºi istovesc toatã activitatea
lor în combinaþiuni ºi lucrãri sterile.[...]

Acþiunea lui Spiru Haret ca om de Stat
s-a arãtat mai cu seamã în activitatea lui
pentru ridicarea stãrii culturale ºi materiale
a poporului.

Nu mã ocup aici, nici de numãrul
ºcoalelor rurale ºi normale, nici de
cercurile culturale, de obºtiile sau bãncile
populare înfiinþate din îndemnul lui Haret,
ci de faptul cã, în înaltul ºi temeinicul sãu
patriotism, el a înþeles cã propãºirea
oricãrui Stat modern nu se poate face decât
prin întãrirea în toate direcþiile a întregului
popor ºi mai cu seamã a masei sale cele
mari. Adevãrat democrat ºi cunoscãtor al
calitãþilor þãranului nostru, Haret avea ca
ºi conducãtorii marii generaþii, o încredere

Acþiunea lui Spiru Haret ca om de stat
Vintilã I. Brãtianu

luminatã în nevoia ºi putinþa de a baza
temeliile acestui Stat, nu pe o clasã
restrânsã, ci pe masa mare a cetãþenilor sãi.
El reia acþiunea de atâta vreme lâncezindã
a generaþiei care redeºteptase Statul român
ºi care, atât în mijlocul revoluþiunii de la
1848, cât ºi mai târziu, dupã Unire,
recunoscuse esenþiala nevoie de a baza viaþa
Statului nostru pe solidarizarea materialã ºi
sufleteascã a întregului popor.[...]

Ca un cunoscãtor adânc al vieþii
þãranului ºi a nevoilor lui, pe de o parte, în
dorinþa de a-l scãpa de piedicile ce întâlnea
în dezvoltarea lui normalã, iar pe de alta,
pentru a-i organiza viaþa cât mai puternic,
Haret organizeazã miºcarea bãncilor

populare. Aceste instituþiuni nu numai cã
insuflau sãteanului spiritul de economie,
dar îi dãdeau ºi independenþa necesarã ca
aceste economii sã nu fie în folosul
exclusiv al cãmãtarilor de tot felul. Prin
obºtiile de arendare, pe lângã putinþa datã
micului cultivator de a se folosi ºi el de
beneficiile muncii sale, i se dãdea ºi pe
aceia de a scãpa de contractele agricole
oneroase. Se restabilea astfel în parte
egalitatea ce trebue sã existe în tranzacþiile
dintre capital ºi muncã. Totodatã, pe lângã

îmbunãtãþirea culturii mici, fãcute subt
supravegherea agronomilor obºtiilor, se
fãcea ºi o operã de împãciuire socialã.[...]

Aceeaºi grijã continuã a servirei
intereselor permanente ale Statului a
inspirat pe Haret ºi în organizarea
învãþãmântului profesional pentru a pregãti
România ca sã poatã face faþã nevoilor
crescânde ale unei activitãþi economice mai
mari. Preocupat de exclusiva îndrumare a
tinerilor cãtrã funcþiile statului. Haret
vedea o primejdie naþionalã în faptul cã
comerþul ºi industria se dezvoltã cu organe
strãine nouã. Desigur cã ºi aicea grija
omului de Stat pentru propãºirea
economicã a þãrii a copleºit ºi de rândul
acesta pe omul ºcoalei. Organizarea
învãþãmântului profesional ºi mai cu seamã
punerea acestor ºcoale la dispoziþia celor
mulþi va fi una din pãrþile cele mai utile
ale activitãþii marelui dispãrut.(...)

Analiza repede a unei opere atât de mari
ºi variate ca aceea pe care a îndrumat-o Spiru
Haret aratã îndestul cã el era în realitate
un om politic în sensul bun ºi folositor al
cuvântului. Ca un adevãrat om de Stat el
concepea biserica ºi ºcoala ca un mijloc
pentru întãrirea Statului ºi deci a neamului.
Ca om de ºtiinþã, prin încrederea lui cea
mare în culturã, înþelegea cã învãþãtorul ºi
preotul, singurele organe care vorbeau
sufletului, erau cei mai puternici factori de
ridicare, nu numai culturalã, dar ºi
economicã a unui popor. Tot ca un om-de-
Stat practic, el era convins cã nimic
temeinic nu se capãtã prin milã ºi daruri,
ci  ca o cucerire a muncii ºi a destoiniciei
celor ce se vor folosi într-o zi de roadele
operei înfãptuite; iar patriotismul sãu
luminat îl fãcea sã întrevadã putinþa acestei
regenerãri a poporului prin participarea lui
efectivã la înfãptuirea ei.

Cunoºtinþa adâncã a condiþiilor în care
se gãseºte neamul nostru, precum ºi a
condiþiilor vieþii actuale a popoarelor, a dat
lui Haret convingerea cã numai prin
naþionalism ºi democratism putem sã
asigurãm propãºirea acestui neam. De
aceea, în întreaga lui activitate politicã, el
a fost încontinuu inspirat de aceste douã
mari principii, care singure pot forma în
condiþiile actuale crezul adevãratului om
de Stat român.

Portretul lui Spiru Haret publicat în
�Omagiul� oferit de foºtii sãi colaboratori în

1911

(...) Haret nu-ºi bãtea joc de oamenii
pe care era chemat sã-i administreze.
Pentru dânsul, profesorul, începând de
la cel mai umil învãþãtor, avea nu numai
obligaþia sã lumineze mintea elevilor, ci
era ºi un factor puternic social, pe care
greutãþile noastre specifice, îl chemau sã
intervie direct pentru îndepãrtarea lor.
Cãci, îmi spunea el odatã, �care altã
breaslã ar fi mai în stare sã facã aceia ce
cer eu de la dascãli?� De aceea Haret,
dacã natura lui aleasã îl fãcea sã
preþuiascã omul în general, pentru
profesori el avea � aº putea zice � un fel
de respect. Iar pentru colaboratorii lui cei
mai de samã, � pentru învãþãtorii lui, care
au pierdut într-însul �pe pãrintele lor�,
pentru aceºti modeºti funcþionari în care
cel dintãiu a avut atâta încredere, � el
trebue sã fi avut ºi sentimente foarte
duioase. ªi dacã Haret a fost iubit aºa
cum n-a fost nimeni altul în þarã, iar
moartea lui a produs o durere adâncã în
toate clasele societãþii � pricina trebue
cãutatã în bunã parte în cuviinþa curat
omeneascã pe care el o punea în toate
relaþiile sale. De aceea el, ºi când
pedepsea ºi când recompensa ca
ministru, se simþia în actul lui o augustã
seriozitate.[...]

Cãci pentru mine, care mi-am
petrecut tinereþa încãlzit de idei ºi
sentimente umanitare, a rãmas pânã azi
ca cel mai nobil atribut al omului politic
dragostea pentru cei care sufãr ºi
sentimentul solidaritãþii. Iar în ironiile
noastre de oportunism ºi de transacþii cu
conºtiinþa, convingerea este desigur cea
mai frumoasã podoabã pentru bãrbatul
de stat. ªi cine altul le-a avut în mai mare
mãsurã decât ilustrul dispãrut, ºi cine

O augustã seriozitate
D.D. Pãtrãºcanu

vreodatã le-a pus în serviciul unui scop
mai nobil, care la dânsul se confunda cu
însãºi existenþa neamului nostru. Iar
munca excesivã, grozavã, uriaºã � cãci
Haret n-a cunoscut niciodatã odihna �
pentru realizarea marelui sãu ideal, i-a
scurtat desigur viaþa!

S-a zis cã Haret a fost un sectar
politic�am auzit de multe ori aceastã
inepþie. Haret a avut într-adevãr un
principiu, de la care cred cã nu s-a abãtut
niciodatã. Pentru un interes individual �
dacã era convins � nu lua niciodatã o
mãsurã cu caracter public. Acest lucru
nu i-l puteau ierta unii partizani ai lui.
Am auzit de multe ori bãrbaþi politici �
ºefi în judeþele lor � care se plângeau în
contra ministrului Haret. Nu o datã am
auzit cã �Brãtianu trebue sã sfârºiascã
odatã cu Haret, cãci doar n-a luat
ministerul moºtenire�. Calitatea de
liberal era mai degrabã o piedicã pentru
satisfacerea intereselor tale � din
scrupulul omului eminamente cinstit.(...)

Dar una din calitãþile cele mai de
frunte, care-l fãceau sã fie cu adevãrat
bãrbat de stat, era cã, ocupat totdeauna
cu chestiunile mari, el nu scãpa din
vedere lucrurile mici, nici nu i se pãrea
curios când cineva îi cerea sprijin pentru
un lucru strãin care interesa însã binele
public. L-am vãzut în aceastã privinþã cu
ocazia aeroplanului lui Vlaicu.

Vlaicu venise cu Goga, pentru a
construi la noi aeroplanul lui; dar
amândoi erau gata sã se întoarcã înapoi
fãrã nici un rezultat. Nu ºtiu pentru ce �
nu înþeleg mare lucru în chestiunile de
aviaþie � dar când am vãzut modelul, am
cãpãtat convingerea cã Goga a venit de
peste munþi cu un lucru bun. M-am dus
la un ministru, apoi la altul, în urmã la al

treilea. Cel dintãiu s-a uitat la mine în
chip straniu, când a auzit obiectul vizitei
mele ºi m-a ascultat cu o prietenie
simulatã; dar pe figura lui citeam din
când în când: �de asta îmi arde mie?�
Cel de al doilea mi-a spus scurt cã nu se
pricepe în astfel de lucruri; cel din urmã
mi-a vorbit cu patos despre fraþii noºtri
subjugaþi. Aeroplanul era compromis.
Atunci secretarul de redacþie al acestei
reviste, m-a sfãtuit sã mã duc la Haret.
L-am gãsit pe Haret în odaia lui de lucru
înconjurat de hârtii ºi dosare, lucrând cu
un director de la minister � pe când altul
aºtepta în odaia vecinã. Haret m-a
ascultat cu luare aminte, apoi consultând
un carnet mi-a dat o orã ºi o zi, când va
veni sã vadã aeroplanul. Era tocmai ziua
când Haret a fost afurisit la Sinod, dar
asta nu l-a împedecat ca de la ºedinþã sã
vie la Filaret. Numai astfel aeroplanul a
putut în urmã sã se construiascã la noi.

Astãzi acest aeroplan se gãseºte la
Londra, unde se fac cu dânsul experienþe
pentru rãzboiu, ºi nu este exclusã
posibilitatea ca statul român sã-l
introducã în armatã, cumpãrându-l de la
englezi.

Portretul lui Spiru Haret
18 iunie 1869

A vorbi despre activitatea ºtiinþificã ºi despre
actualitatea lui Spiru Haret constituie o plãcutã, dar ºi
dificilã misiune. O fac cu emoþia fireascã a celui care se
teme ca nu cumva prin cuvinte nemeºteºugite sã nu
reuºeascã sã prezinte în toatã strãlucirea ei
personalitatea unui mare om de ºtiinþã, dublat de un om
politic tot atât de mare.

Nãscut la Iaºi, la 15 februarie 1851, dintr-o familie
de rãzeºi care au avut ºi mici ranguri boiereºti � serdar,
pitar, comis � el se stingea la 17 decembrie 1912, lãsând
în urmã una dintre cele mai prestigioase cariere ºtiinþifice
ºi didactice.

Valoarea ºtiinþificã a lui Spiru Haret este reprezentatã
îndeosebi de teza sa de doctorat �Sur l�invariablité des
grands axes des orbites planétaires�, lucrare cu care, în
1878, la Paris, a devenit primul doctor în matematici,
român.

Laplace ºi apoi Lagrange arãtaserã cã axele mari ale
elipselor descrise de planete sunt invariabile, Poisson
demonstrase cã aceste axe sunt invariabile ºi atunci când
se þine seama de pãtratele maselor planetelor. Un alt
matematician francez, Mathieu, a crezut cã a reuºit, în
1875, sã demonstreze invariabilitatea acestor axe, când
se iau în considerare ºi cuburile maselor. Spiru Haret, în
teza sa de doctorat, afirma însã în ultima ei frazã:
�Invariabilitatea axelor mari nu existã deci decât pentru
prima ºi a doua putere a maselor�. Scurt ºi precis!
Stabilitatea sistemului planetar nu este sigurã, aºa cum
credea Laplace... Spiru Haret evidenþiase ceea ce în
matematicã se numeºte astãzi termeni seculari,
denumire împrumutatã din astronomie ºi care
însemneazã, în general, funcþiuni exponenþiale, de timp
cu exponent pozitiv care, deºi este foarte mic, tind cãtre
infinit, când timpul creºte foarte mult. Evident, o
asemenea concluzie nu putea sã nu producã senzaþie nu
numai în lumea oamenilor de ºtiinþã, ci ºi în lumea
filosofilor.

Ce valoare are activitatea ºtiinþificã a lui Spiru Haret
în zilele noastre o dovedeºte, între altele, faptul cã, dupã
fotografierea feþei nevãzute a lunii, o comisie
internaþionalã de savanþi în domeniul astronomiei, din
care nu fãcea parte nici un român, a dat unui crater numele
lui Spiru Haret. Fãrã comentarii!

În perioada 1891-1899, Haret devine pentru prima
oarã ministrul instrucþiunii ºi al cultelor, perioadã în care
a elaborat douã legi: a învãþãmântului secundar ºi superior
(1898) ºi a învãþãmântului profesional (1899).  A
încurajat, totodatã, pe scriitori, dând unora dintre ei
subiecte de tratat, plãtindu-le munca ºi tipãrindu-le cãrþile
din fondurile ministerului (de exemplu �România
pitoreascã� a lui Vlahuþã ºi �Povestea unei coroane de
oþel� de George Coºbuc). În 1901, a fost numit pentru a
doua oarã ministru al învãþãmântului, legând ºi mai mult
ºcoala de viaþa socialã, de realitãþile României. În 1905,
publicã lucrarea �Chestia þãrãneascã�.

Ce viziune extraordinarã, dacã ne gândim la rãscoalele
þãrãneºti care au izbucnit doi ani mai târziu, în primãvara
anului 1907! Este interesant cã Haret a fost acuzat cã ar
fi instigat pe învãþãtori care, la rândul lor, ar fi determinat
pe þãrani sã se rãscoale împotriva arendaºilor, dorind ca
ei, învãþãtorii, sã devinã stãpânii satelor ºi ca prin aceastã
rãscoalã, conservatorii sã fie înlãturaþi de la putere. Cât

de neîntemeiate erau aceste învinuiri nu este cazul sã
argumentãm. Este interesant, totuºi, de constatat cum poate
fi uneori interpretatã concluzia logicã a unui om de ºtiinþã,
bun cunoscãtor al unei probleme ca aceea a þãrãnimii.

Haret acorda un rol important culturii în rezolvarea
problemei þãrãneºti ºi, implicit, învãþãtorilor. Chestiunea
economicã merge alãturi de cea culturalã, ba chiar, zicea
Haret, �Una nu merge fãrã cealaltã�. Arãtând cã prefacerea
societãþii româneºti dupã 1848 a început de sus în jos ºi,
constatând cã puterea de penetraþiune a noilor întocmiri n-a
fost destul de mare pentru a strãbate pânã în pãtura de jos a
poporului nostru, le solicitã învãþãtorilor ºi profesorilor sã-
ºi asume aceastã misiune, deoarece, oricât de bune ar fi
legile, organele de execuþie sunt necorespunzãtoare, ºi nu
pot fi schimbate dintr-odatã. Þãranul nostru nu este refractar
la încercarea de a i se îmbunãtãþi soarta. Haret era, pentru
acest motiv, optimist. El cerea profesorilor ºi învãþãtorilor
sã-ºi iubeascã profesiunea, preocupându-se într-una de
dânsa, cãutând neîncetat a-ºi îmbunãtãþi cursul, socotind ca

o datorie de onoare obþinerea de rezultate cât mai bune.
�Suntem departe de a voi sã vedem pe membrii corpului
didactic dezinteresându-se de afacerile publice � scria Haret,
într-un raport. Ar fi însã de dorit ca ei sã considere meseria
lor de a instrui ca pe cea dintâi din toate ºi, dacã ar fi necesar
a neglija una din numeroasele însãrcinãri ce-ºi iau, catedra
sã fie cea din urmã neglijatã�.

În 1910, într-o epocã zbuciumatã, când Haret þinea loc
de prim-ministru, a gãsit totuºi rãgaz sã scrie �Méchanique
sociale�, o carte care s-a bucurat de aprecieri elogioase, dar
ºi de critici. Meritul acestei lucrãri, cu toate obiecþiunile ce
i-sar mai putea face, este de ea fi încercat sã foloseascã o
metodã de cercetare, astãzi foarte modernã, aceea a
modelãrii, într-un domeniu complex  cum feste acela al
ºtiinþelor sociale.

Mare ministru, din mare
om de ºtiinþã. Nu invers!
Spre onoarea sa, realizãrile ºtiinþifice ale lui Haret, atâtea

câte au fost, ºi gândirea sa ºtiinþificã i-au ferit de mlaºtina
politicianismului, deci ºtiinþa a influenþat activitatea sa
politicã. Haret a fost un mare ministru al învãþãmântului,
pentru cã a fost un mare om de ºtiinþã ºi nu invers. Ion
Simionescu aprecia: �Nu a ajuns ministru aºa, dintr-odatã.
N-a fost numit ca rãsplatã a unor succese electorale câºtigate
prin mijloace obiºnuite de intrigi, promisiuni ºi teroare. Nu
i s-a încredinþat slujba înaltã drept satisfacerea unor
ambiþiuni deºarte ca fãcând parte din �curtea� împãrþitorilor
de portofolii ministeriale. Haret s-a impus�.

Ca ministru al învãþãmântului el era foarte apropiat de
învãþãtori, de lumea satelor, de dificultãþile pe care le au
elevii de la sate: depãrtarea, lipsa de drumuri, violenþa
intemperiilor ºi lipsa de protecþie contra lor (uneori lipsa de
haine cãlduroase), dificultãþi pe care le îndurau aceºti elevi
ca sã ajungã la ºcoalã. Dupã pãrerea lui, învãþãtorul într-un
sat nu trebuie sã fie numai învãþãtor al copiilor, el trebuie sã
fie ºi sfãtuitorul bun ºi luminat al sãtenilor, pilduitorul lor
la cele bune ºi folositoare pentru dânºii. Dacã învãþãtorul ar
considera rolul sãu ca terminat, îndatã ce a dat strict
cantitatea ºi felul de muncã pentru care este plãtit, el ar un
bun funcþionar, dar nu ar merita numele de apostol cu care
se glorificã.

Urmãtoarele cuvinte ale lui Haret mi se par deosebit de
actuale: �Izolatã pânã deunãzi prin situaþia sa geograficã ºi,
mai mult încã, prin forþa împrejurãrilor, þara noastrã s-a gãsit
deodatã într-o situaþie de inferioritate necompatibilã cu
vigoarea ºi cu inteligenþa poporului sãu, atunci când a încetat
izolarea sa de mai înainte. Energia ºi succesul cu care ea

luptã pentru a recâºtiga timpul pierdut îl vor da, fãrã îndoialã,
locul ce-l meritã în lume... Pentru a lucra asupra masei nu
sunt de-ajuns numai mijloacele administrative... Corpul
didactic, prin numãrul cel mare al membrilor sãi, prin cultura
lor, prin faptul cã sunt rãspândiþi pe toatã suprafaþa þãrii ºi
pânã în colþurile ei cele mai îndepãrtate, este chemat în prima
linie la aceastã mare operã�.

ªi educaþie, nu numai
instrucþie!
De asemenea, astãzi, când se discutã o nouã lege a

învãþãmântului, devin actuale cuvintele lui Haret: �Un foarte
grav defect al întregului nostru învãþãmânt, fãrã excepþiune
este de a nu se ocupa decât de instrucþiunea ºi nicidecum de
educaþiunea tinerimii. Tot ce se face, tot ce se plãnuieºte
este numai pentru programe, material didactic ºi alte lucruri
ce au ca scop de a introduce în mintea  copiilor cea mai
mare dozã posibilã de cunoºtinþe. Negreºit � o instrucþiune
solidã ºi variatã este indispensabilã unui om în îndeplinirea
îndatoririlor sale cãtre sine, însã ea nu este de ajuns pentru
a satisface trebuinþele vieþii complete, cum a denumit-o un
mare filosof modern. Mai trebuie ca omul sã aibã conºtiinþa
tuturor drepturilor ºi datoriilor sale, precum ºi conºtiinþa,
convingerea intimã ºi profundã cã prin neobservarea ºi
neîndeplinirea lor nu poate fi cu adevãrat fericit în viaþã.
Trebuie sã aibã atât de mult deprinderea de a-ºi face datoria,
încât sã ºi-o facã în mod natural, cu plãcere ºi fãrã greutate,
sã sufere cât nu ºi-ar face-o... Nu profesând ex-cathedra se
pot dobândi aceste rezultate. Nu catedra de moralã lipseºte.

Cãci ce alta este catedra de religiune, cursul de filosofie?
Numai cu acestea nu se face nimic... Cât trãieºte, copilul
trebuie sã fie cuprins într-o atmosferã de moralitate. Altfel,
totul n-ar fi decât vorbe care zboarã ºi urma ce vor lãsa în
spiritul ºi inima copiilor va fi trecãtoare, dacã chiar ºcoala
nu va da exemple vii de ceea ce în clasã se spune numai
din gurã. Conduita profesorilor, regula din ºcoalã, au o
influenþã enormã asupra ºcolarilor.

�Majestate, întâi cursul ºi
apoi jurãmântul la palat!�
Spiru Haret acorda cursurilor pe care le þinea o mare

atenþie. O dovadã în acest sens o constituie faptul cã în
anul 1907, când guvernul liberal a revenit la putere ºi
regele Carol I a fixat ora 9 pentru depunerea jurãmântului
la Palat, Spiru Haret a ridicat obiecþiunea cã la acea orã
avea curs la Universitate ºi Regele Carol I a modificat
ora, jurãmântul fiind depus la orele 11. Acest eveniment,
cred eu, vorbeºte foarte mult.

Ca ministru, Spiru Haret nu pregeta sã rãspundã
scrisorilor învãþãtorilor. Academicianul Cristofor Simionescu
mi-a relatat cã bunicul sãu, învãþãtor într-o comunã din nordul
Moldovei, a primit o scrisoare a lui Spiru Haret, scrisã cu
mâna proprie, cu cernealã violetã, în care, ca rãspuns la o
scrisoare a învãþãtorului, îi dãdea sfaturi cum sã procedeze
când preda simultan la mai multe clase de elevi în aceeaºi
încãpere. Doctorul Nicolae Lupu menþiona scrisorile lui
Haret cãtre învãþãtori: �Acele mii de rãvaºe, scrise cu propria
sa mânã, au fãcut mai mult decât o revoluþie, ele au deºteptat
o conºtiinþã ºi au luminat un popor�.

Un copil dintr-un sat din Moldova fusese remarcat în
mod deosebit de Spiru Haret cu prilejul unei inspecþii,
când îi spusese: �Dacã vreodatã vei avea vreun necaz în
viaþã, sã vii la mine�. ªi s-a întâmplat ca bãiatul sã fie
exmatriculat din ºcoalã, pentru cã tatãl sãu participase la
rãscoala din 1907.  Tatãl a venit la minister sã cearã sprijin.
Haret, care avea o ordine desãvârºitã în caietele ºi
carnetele sale, a scos atunci un carnet, a verificat ºi,
constatând cã bãiatul era excepþional, a reparat
nedreptatea. Acel bãiat avea sã devinã mai târziu...
academicianul Vasile Rãºcanu, una din marile
personalitãþi ale fiziologiei româneºti.

Spiru Haret s-a apropiat foarte mult de sufletul
învãþãtorilor ºi i-a câºtigat în aºa mãsurã, încât, aºa cum
spunea Petre Gârboviceanu în Camera deputaþilor,
�învãþãtorimea vedea în el pe adevãratul ei pãrinte, pe
îndrumãtorul ºi sprijinitorul ei�.

Pentru încheiere, nu gãsesc cuvinte mai frumoase decât
cele rostite de marele nostru cãrturar Nicolae Iorga la
Congresul Corpului Didactic ce a avut loc, în 1907, la
Focºani: �Acel care a lucrat atât de mult ºi de bine
pentru ridicarea ºi întãrirea dumneavoastrã, a ºcoalei
ºi þãrãnimii, ºi cãruia îi datoraþi, în cea mai mare
mãsurã, puterea pe care o reprezentaþi în opera de
luminare a poporului, este fostul ministru al
ºcoalelor, Spiru Haret. ªi când vã vorbesc despre el,
în semn de respect, sculaþi-vã în picioare�.

Sã ne ridicãm ºi noi astãzi sufleteºte la nivelul
personalitãþii lui Spiru Haret, care s-a înscris de mult în
istoria þãrii noastre ca �om al ºcolii�, om pe care nimeni
nu l-a egalat pânã în prezent ºi sã folosim exemplul vieþii
lui de dãruire totalã pentru binele acestui popor care a
suferit atât de mult ºi în trecutul mai îndepãrtat ºi în cel
mai apropiat ºi care meritã un viitor mai bun. Pentru
fãurirea acestui viitor, nici un efort nu e prea mare.

NUMELE LUI �
PE HARTA LUNII

de academician Radu VOINEA

(Urmare din pag.4)
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Nu totdeauna facultatea la care alegi sã
studiezi are acelaºi profil cu liceul pe care tocmai
l-ai absolvit. Ne despãrþim cu greu de colegii ºi
profesorii din liceu, crezând cã acei patru ani
au fost cei mai frumoºi din viaþa noastrã. Nu
concepem cã trebuie sã ne despãrþim de prietenii
din liceu cu care am împãrþit ºi bune ºi rele. Nu
este uºor sã acceptam cã, imediat dupã
examenele de bacalaureat, începe o altã etapã
importantã din viaþa noastrã: anii de studenþie.

UN NOU ÎNCEPUT. Odatã aflaþi în anul I
de studiu, realizãm cã trebuie sã ne luãm viaþa
în propriile mâini. Ca boboci, ne asumãm
responsabilitatea de a urma cursurile unei
facultãþi care, la rândul ei, se angajeazã sã ne
pregãteascã timp de câþiva ani din punct de
vedere profesional, cât ºi sã ne formeze ca
oameni.

Numãrul de studenþi înscriºi în primul an
nu coincide niciodatã cu numãrul de absolvenþi.
O parte dintre cei înscriºi realizeazã cã alegerea
fãcutã nu a fost cea mai potrivitã, cã nu
corespunde aºteptãrilor. Adevãrul este cã mulþi
nu pot face faþã ritmului ºi rigorilor exigentului
mediu universitar. Am fost preveniþi de la bun
început cã nu ne aºteaptã examene facile, cum
de altfel, nici viaþa de dupã facultate nu este
tocmai lipsitã de griji ºi rãspunderi.

Anul I este poate cel mai greu din viaþa unui
student. Avem nevoie de timp sã ne acomodãm,
sã ne cunoaºtem noii colegi, care nu sunt toþi de
aceeaºi vârstã ºi, cu siguranþã, provin ºi din alte
medii sociale. Ne integrãm în acel grup care ne
împãrtãºeºte opiniile, se apropie de prefe-
rinþele noastre, dar nu îi neglijãm nici pe ceilalþi.
Urmeazã apoi prima sesiune de examene, când
îi ajutãm la învãþat pe cei care au rãmas în urmã,
ne împãrþim cursurile ºi suntem pãrtaºi aceloraºi
emoþii, temeri. Deseori acesta este momentul în
care se leagã prieteniile trainice, bazate pe
încredere.

POVESTEA CONTINUÃ. În anul II de
studiu, a fost ceva mai simplu, întrucât aveam
deja experienþa anului abia promovat. Facem
cunoºtinþã cu noi materii. Încrederea în forþele
proprii creºte. Avem o noua responsabilitate:
bobocii din anul I. Ne amintim cã ºi noi am fost
la fel ca ei ºi cã au nevoie sã fie ajutaþi, astfel
încât sã le uºurãm integrarea în facultate.

CU GÂNDUL ÎN VIITOR. Anul III ne-a
adus materii mai complexe. Stadiul pregãtirii,
dar ºi pretenþiile noastre de student au crescut.
De data aceasta ne gândim cã anul terminal se
apropie. Facem primele demersuri pentru
alegerea temei ºi a conducãtorului ºtiinþific.

FINAL CU PARFUM DE PRIETENIE.
Ultimul an de facultate a fost pentru noi cel mai
nostalgic. Ocupaþi cu cele douã sesiuni de
examene, dar ºi cu conceperea lucrãrii de diplomã
ºi cu pregãtirea pentru examenul de licenþã. Mai
grea este despãrþirea de colegi ºi de profesori. Cu
unii am legat o prietenie care, probabil, va rezista
o viaþã.

 Paula OPREA, absolventã

Paginã realizatã de studenþi ai Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism Spaþiu deschis tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret

Patru ani
de studenþie

pentru o viaþã

Proaspãt licenþiatã, m-am hotãrât sã îmi
continuu studiile. Nici nu mi-a fost foarte
greu sã decid unde anume le voi continua.
Tot la Universitatea Spiru Haret, la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism.
Specializarea �Probleme fundamentale ale
filosofiei contemporane�. De ce aici? Pentru
cã facultatea pe care tocmai am absolvit-o
este locul care timp de patru ani mi-a fost
ca o a doua casã. Tocmai de aceea, am ales
dascãlii care s-au strãduit sã ne formeze ca
jurnaliºti profesioniºti, dar mai ales ca
oameni: profesorii mei din facultate.

Din pãcate, încã mai circulã ideea
preconceputã conform cãreia universitãþile
particulare produc absolvenþi pe bandã
rulantã. Nu este însã ºi cazul Universitãþii
Spiru Haret. Având ºi experienþa unui an
de studii la Universitatea din Bucureºti, la
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii, am simþit cã la Spiru Haret,

Investiþie în timp
cadrele didactice sunt mult mai motivate
sã îºi îndeplineascã menirea.

Dupã promovarea examenelor de licenþã
(media 9,62), mulþumitã, mi-am fãcut debutul
în presã. Dupã cinci luni de la examenul
final, am reuºit sã colaborez în trei instituþii
de presã.

Dupã cum ne avertizase domnul
profesor Cazan (încã din anul I de studii),
unul dintre cele mai dificile lucruri în viaþã
este sã îþi alegi profesia. Iar odatã ce am
apucat pe un drum, avem datoria de a ne
perfecþiona în domeniul pe care, de cele
mai multe ori, singuri ni l-am ales.

Dacã în primii ani de viaþã, rãspunzãtori
de educaþia noastrã sunt � în cele mai multe
cazuri � membrii familiei, în primul rând
pãrinþii, mai apoi apar în existenþa noastrã
persoane cu un merit la fel de important:
dascãlii noºtri. Încã din primele clase,

suntem ajutaþi din mai multe puncte de
vedere: instructiv-educativ, psihologic,
socio-cultural etc. Probabil lucrul cel mai
important este cã suntem îndrumaþi pentru
viaþã.

Studenþii sunt asemeni unor �seminþe
aruncate care rodesc mai târziu� afirma
unul dintre profesori. Investeºti timp,
sentimente, resurse materiale pentru a
proiecta spre viitor o personalitate. Trec
ani de zile, aproape fiecare se  transformã
într-o individualitate, iar rezultatele
evoluþiei reflectã strãdania cadrelor
didactice care ne-au pregãtit pentru viaþã.

Este dificil de contabilizat cu exactitate
toate lucrurile pe care le-ai învãþat în patru
ani de facultate. ªtiu, însã, cu certitudine
cã am ales drumul care se potriveºte cel
mai bine caracterului meu.

Alina Paula OPREA - masterand

�Sã-þi legi trecutul ºi prezentul de viitor...�
S-a spus cã anii cei mai frumoºi sunt anii de

liceu. Asta dacã nu eºti sau dacã nu ai fost
student. A fi student înseamnã o treaptã în
dezvoltarea ta. Înveþi sã te cunoºti, înveþi sã
cauþi, înveþi gustul nedefinit al libertãþii, nãscut
din forþa vieþii. La început de drum, studenþia
este o stare de spirit în continuã adaptare la
nou. Supravieþuieºti dintr-un sentiment de
necesitate personalã ºi-þi depozitezi în minte,
treptat, cu fiecare curs o bazã de cunoºtinþe de
viaþã. Totul pentru a realiza un destin ºi a te
proiecta cu folos în spaþiul acestei realitãþi în
care te-ai trezit, de-odatã, om.

La început, aproape atingem cerul de fericire
cã am scãpat de toate examenele de la liceu ºi am
intrat la facultate. Apoi, descoperim libertatea
de a alege în societatea secolului XXI. Multe
facultãþi, atât de multe specializãri, atât de multe
drumuri pe care putem merge. Un zar decide pe
ce drum sã o luãm. Iar zarul suntem noi.

A fi student înseamnã a te defini, mai întâi,
reducându-te la limitele propriului Eu. Te vei

simþi, la început, ademenit de un timp ce pare a
sta în loc, pentru tine. Chiar dacã riºti sã nu fii
înþeles, totul se-nvaþã. Deschizi uºa ºi intri, cu
emoþii ºi nesiguranþã. Primul an de facultate. O
distracþie pentru unii, un succes pentru alþii.
Eºti dispus sa înveþi singur ce înseamnã viaþa.
Te vezi. Tu eºti, studentul din anul I. Ai de
învãþat prima lecþie. A fi student înseamnã sã-þi
pui întrebãri ºi sã cauþi rãspunsuri. Va trebui sã
înþelegi cã nu trãieºti într-un univers al tãu, doar
al tãu, ci mai degrabã împarþi aceeaºi bucatã de
univers ºi acelaºi colþ de bancã cu cei care îþi
sunt colegi ºi prieteni. Poate îi vezi cam rar, iar
atunci când îi vezi profiþi doar sã le ceri cursurile,
poate nu vã îmbrãcaþi sau nu gândiþi la fel, dar
în rest, ei rãmân tot colegii tãi, de grupã, de an,
de facultate.

Studentul, un suflet în plin proces de
descoperire ºi definire. Creºtere, desãvârºire,
autocunoaºtere, timp. A fi student înseamnã ºi sã
te regãseºti într-o pereche de ochi ce te privesc
insistent, pe furiº la seminarii, aºa încât înveþi tu

însuþi sã scrii propriul tratat de Filosofie... a iubirii.
E timpul cunoaºterii de sine, pentru cã, mulþi
dintre noi, abia aici, pe bãncile facultãþii descoperim
lumea, asemãnãtoare sau în contrast cu noi înºine.
Cine sunt? De unde vin? Unde merg? Ce sens are
existenþa mea? Fiecare trebuie sã gãseascã
rãspunsul în el însuºi.

Apoi timpul o va lua la galop ºi vei alerga ºi
tu dupã cursuri, profesori, seminarii, referate,
sesiune. Încã un an. Emoþii pentru licenþã. Mai
ai încã un pas ºi eºti absolventul încununat cu
laude. Îmi picurã pe robã o lacrimã caldã. Plouã
cu petale de flori ºi profesorii ne spun cã suntem
de-acum colegi cu ei. E târziu, dar noi suntem
încã tineri, în vârful unui munte unde au ajuns
doar cei mai buni.

Sã-þi legi trecutul ºi prezentul de viitor,
spunând oricând ºi oricui, cu mândrie, ,,sunt�
sau ,,am fost� student la Spiru Haret!

               Ilinca PETRE, anul III

Fenomenul Spiru Haret

Deºi nu a trecut decât primul semestru din
viaþa mea de student, mã simt altfel. Parcã am
pãtruns într-un Univers nou, fascinant, pe care
pânã acum îmi era imposibil sã-l descriu. Mã
simt la fel ca în primul an de liceu, cu menþiunea
cã acum am mai multã libertate, sunt mai maturã
ºi sunt capabilã sã iau decizii pentru viitor. Cu
siguranþã, aceastã trecere a fost un adevãrat salt,

un pas mai aproape de a-mi îndeplini visul. Nu
este vorba nicidecum de o prãpastie, de o
piramidã a cãrei ieºire îmi este imposibil sã o
gãsesc. De la primele cursuri am fost fascinatã
de informaþiile primite, deschizându-se în acelaºi
timp calea spre autocunoaºtere ºi dezbateri cu
argumente ºi contraargumente, redescoperind
cartea drept cel mai bun prieten.

Rolul FACULTÃÞII este acela al unei redute
care trebuie cuceritã pas cu pas, al unui ocean,
pe care depinde de fiecare dintre noi sã-l
cuprindem, sã-l înþelegem ºi sã-l traversãm.

Cred cã atunci când vom ajunge la celãlalt
mal, vom fi mai frumoºi pe dinãuntru, mai
bogaþi, mai înþelepþi ºi poate mai rãbdãtori.
Deºi facultatea constituie un Univers

necunoscut încã, totuºi, aceastã trecere de la
viaþa zburdalnicã ºi fãrã de griji a liceului, la
cea de student, o altã experienþã cu parfumul
ei, este un BING-BANG pentru noi toþi. Prin
simplul fapt cã oamenii minunaþi de la catedrã,
care dãruiesc tot ce au mai bun ºi mai frumos
ni se adreseazã cu �dumneavoastrã�, semnificã
o schimbare.

Facultatea, un ocean pe care trebuie sã-l înþelegi ºi sã-l traversezi

IRINA-MARIANA COTOBAN, Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã, anul III: În
primul rând, înseamnã sã fiu student, în al doilea
rând înseamnã sã fiu student la o universitate
care progreseazã pe zi ce trece, sã fiu student la
o universitate modernã, care se apropie încetul
cu încetul de universitãþile din afarã (mã refer la
sistemul de învãþãmânt).

Acum Universitatea se poate lãuda cu un
numãr mare de studenþi, care creºte cu fiecare
an, cu un numãr mare de licenþiaþi, se poate
lãuda cu o gamã diversã de specializãri, cu
profesorii cei mai buni. Înseamnã sã fiu
înconjurat de profesioniºti, de oameni hotãrâþi,
puternici, de oameni ca mine.

Facultatea mi-a deschis porþile cãtre viitor,
m-a ajutat sã mã formez ca om, sã-mi creez
propria personalitate, sã-mi stabilesc prioritãþile
ºi sã-mi creez un drum în viaþã cu propriile
puteri.

ªtiu cã sunt la început de drum, dar am
încredere în mine, precum ºi  în universitatea
pe care o urmez.

Valoare ºi viitor

MARIA-MÃDÃLINA CHIRICÃ, Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã, anul II: Mã aflu
în pragul celei de-a treia sesiuni ºi pot sã spun
cã Universitatea Spiru Haret, în special
Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine mi-a
creat deja un drum în viaþã. Câºtig deja banii
mei datoritã a ceea ce am deprins în aceastã
facultate.

Universitatea Spiru Haret este sinonimã cu
douã cuvinte: valoare ºi viitor. Valoare prin
profesorii sãi ºi viitor pentru cei ce urmeazã
cursurile acesteia.

Fãrã sã fiu lipsitã de modestie aº adãuga cã
Universitatea Spiru Haret este locul  în care
mi-aº trimite copiii sã studieze.

�Mai multe porþi deschise�

GEORGIANA DOBROGEANU, Facultatea
de Limba ºi Literatura Românã, anul II: Pentru
mine, Universitatea Spiru Haret reprezintã
oportunitatea de a avea în viitorul apropiat mai
multe porþi deschise pentru o carierã în
domeniul studiat.

�Sunt încântatã de alegere�
DOBRE IULIANA,Facultatea de Limba ºi

Literatura Românã, anul II: Am ales aceastã
Universitate, deoarece am auzit cã este una
dintre cele mai bine cotate universitãþi din þarã
ºi pot spune cã sunt încântatã de alegerea fãcutã!
Universitatea Spiru Haret reprezintã calea de
acces spre un viitor excepþional!

Universitatea la care mi-aº trimite copiii sã studieze

O generaþie
cu un mod pozitiv

de a privi realitatea

PAMFIL NICHIÞELEA
Conferenþiar  universitar doctor

�Este una din generaþiile foarte bune. Spun
asta gândindu-mã câþi bursieri sunt în anul
acesta. Din conlucrarea cu ei, din ceea ce fac,
sunt deja niºte oameni integraþi, foarte mulþi
lucreazã în presã ºi nu oricum, ci cu
performanþã. Ar trebui sã felicitãm aceºti copii
care vin la ºcoalã, iar unii ºi lucreazã. În
America se practicã acest lucru. Au � ºi asta
mi-a plãcut la ei � un mod pozitiv de a privi
realitatea. Spre deosebire de alte generaþii, ei nu
mai sunt atât de înfricoºaþi de ceea ce urmeazã
dupã facultate. Cu unii þin legãtura dupã ce
terminã. Recent, am întâlnit câþiva dintre foºtii
studenþi. Toþi erau integraþi. Gândesc pozitiv,
cu încredere ºi curaj. Acest lucru aratã cã este
o generaþie pregãtitã.�

�O sã fiþi întotdeauna
mândri cã aþi fost studenþii

de la Spiru Haret�

RÃZVAN THEODORESCU
Academician,

Profesor universitar doctor

�Vã aºteaptã o viaþã frumoasã. Aþi avut
o studenþie frumoasã ºi profesori de primã
mânã. Legãtura rãmâne. O sã fiþi
întotdeauna mândri cã aþi fost studenþii de la
Spiru Haret, de la aceastã universitate care
poartã numele celui mai luminos reformator
al învãþãmântului de pânã acum în România.
Veþi fi mândri cã aþi traversat aceºti ani de
zbucium, dar atât de importanþi.

Veþi fi mândri cã aþi putut sã-i faceþi
pe pãrinþii voºtri sã fie mândri de voi.
Nu existã mulþumire mai mare pentru un
pãrinte, decât sã fie aici, sã-ºi vadã în
aceste superbe robe de tradiþie copiii.�

Un anume lucru indefinibil,
starea aceea de studenþie,
de împreunãtate spiritualã

GEORGE PRUTEANU
Conferenþiar universitar doctor

�Nu ºtiam exact ce voi gãsi aici. Am
venit din solidaritate cu studentul. Noi,
profesorii, suntem niºte studenþi întârziaþi,
dar am descoperit o atmosferã de realã
emoþie, dincolo de vorbele solemne care se
spun, ºi e normal. Am simþit adevãrate
noduri în gât, adevãraþi ochi umeziþi de
plâns, adevãratã tristeþe de despãrþire, nu
neapãrat de instituþia în sine, care a însemnat
ceva în viaþa voastrã, cât despãrþirea de niºte
profesori care v-au fost apropiaþi.

Despãrþirea de unii dintre voi, care v-aþi
simþit bine împreunã ºi despãrþirea de un
anume spaþiu inefabil, un anume lucru
indefinibil, starea aceea de studenþie,
starea de împreunãtate spiritualã.�

Cu siguranþã
este un moment

care ne va rãmâne în suflet

ALINA PAULA OPREA
Reprezentant de an ºi organizator

�Vã mulþumesc tuturor cã aþi venit.
Doresc sã le mulþumesc colegilor mei cã au
acceptat invitaþia de a ne reuni în formulã
completã pentru ultima oarã. Dar mai ales
doresc sã le mulþumesc din toatã inima
distinºilor noºtri profesori cã sunt azi alãturi
de noi, cu ocazia acestui eveniment deosebit.
Le sunt recunoscãtoare � ºi în numele
colegilor mei � pentru cã au avut încredere în
noi. Este un moment emoþionant pentru noi,
însã ºi foarte trist. Aceasta întrucât ne
despãrþim de niºte persoane dragi, colegii ºi
profesorii noºtri. Cu unii dintre ei poate nu
ne vom mai întâlni vreodatã. Însã cu siguranþã
ne vor rãmâne în suflet, ca de altfel aceastã
întreagã etapã care ne-a marcat existenþa.�

Realizarea
condiþiei umane

la nivel contemporan

ION TUDOSESCU
Profesor universitar doctor

�Doresc sã felicit aceastã serie de
studenþi, care se constatã a fi una dintre cele
mai bune dintre serile care au absolvit
facultatea de la începutul existenþei sale.
Recomand absolvenþilor sã ia în consideraþie
cã viaþa nu e deloc uºoarã. În condiþiile unor
competenþe valorice în angajarea ºi
promovarea în activitatea profesionalã, sã
reþinã faptul cã facultatea a fost numai o
primã etapã a procesului de învãþare.
Datoritã acestui fapt, nevoia de instrucþie ºi
educaþie este permanentã într-o economie de
piaþã modernã ºi într-un stat de drept
democratic care-ºi propune ca þel realizarea
condiþiei umane la nivel contemporan.�

Nu este vorba doar de respectul cuvenit,
ci ºi de statutul diferit pe care studenþia îl oferã:
acela de viitor intelectual. Aceastã instituþie
ne acordã, nouã tinerilor, o ºansã a împlinirii
pe plan profesional, însã depinde doar de noi
sã o valorificãm.

Cristiana TUDOR, anul I
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Studenþii
Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism
la absolvire

IONUÞ POPA, Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism, anul III, redactor tvRM - Tineret-sport:
A fi student este sinonim pentru mine cu a fi
conºtient cã exist ºi cã aici (Universitatea Spiru
Haret) ºi acum trebuie sã fac ceva,  pentru a
deveni mai bun.  Nu-i deloc uºor sã fii student
la jurnalism ºi în acelaºi timp sã lucrezi în
televiziune. Este  greu, dar nu imposibil dacã ai
o  voinþã puternicã.

Am învãþat în anii aceºtia de facultate, ce au
zburat atât de repede, cã jurnalismul este o
profesie respectatã. Poþi gândi liber, îþi poþi
impune punctul de vedere, poþi transmite stãri
de spirit, dar în acelaºi timp eºti ºi condiþionat
de aºteptãrile publicului.

BIANCA VÃCARIU, realizator  tvRM:
Când mã gândesc la anii de facultate, simt ºi
acum emoþia acelor clipe când descopeream, cu
fiecare nouã zi, ce poate sã îþi ofere viaþa... Am
încercat pe parcursul anilor de studiu, sã
aprofundez cunoºtinþele din domeniile mass-
media ºi comunicare, la care s-au adãugat
cunoºtinþele filosofice, fãrã de care un jurnalist
nu-ºi poate exercitã profesia. Recunosc cã
jurnalismul a fost întotdeauna fascinant pentru

Poþi gândi liber� poþi transmite stãri de spirit
mine, dar atunci când tvRM mi-a oferit ºansa
de a pune în aplicare ceea ce am dobândit la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, mi-am dat seama cã
vreau sã devin un  profesionist în domeniul ales.

Cei patru ani de studiu mi-au oferit
nenumãrate amintiri plãcute. Acestea se referã
atât la cadrele didactice, cât ºi la colegii mei,
colegi care îmi sunt ºi acum prieteni dragi. Cu
mulþi dintre aceºtia îmi face plãcere sã colaborez
ºi azi în cadrul tvRM. Cu aceastã ocazie, vreau
sã îi sfãtuiesc pe viitorii jurnaliºti sã aleagã cu
încredere cursurile Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism! Vor gãsi aici, suportul de care au
nevoie pentru a deveni jurnaliºtii profesioniºti
ai României de mâine.

VALERIU IONUÞ POPA, absolvent,
graphic designer: Cunoºtinþe nebãnuite,
sentimente multiple, un amestec nebunesc de
fericire, extaz, împlinire, toate acestea le-am
trãit în cei patru ani de facultate! ªi aº mai face-
o cu mare plãcere. Dacã viaþa ne-ar mai permite
capriciul de a trãi clipe deosebite în bãncile
facultãþii, tot la Spiru Haret mi-aº alege! Aº dori
sã le mulþumesc tuturor acelora care timp de

patru ani au contribuit la formarea mea ºi au
avut atâta rãbdare cu noi: domnii noºtri
profesori!

CÃTÃLIN VASILIU, Facultatea de
Filosofie ºi Jurnalism, anul III, editor imagine
la Antena 3 -departamentul ªtiri: Student fiind,
treci prin etapa în care mentorii tãi îþi ºlefuiesc
caracterul, când trãsãturile esenþiale ale
personalitãþii se cristalizeazã. Nu învãþam numai
cursuri,  ci mai mult decât atât. Învãþam cum sã
devenim oameni. Minþile noastre sunt ca un
ogor nedesþelenit, avide de cunoaºtere ºi cui
trebuie sã fim mai recunoscãtori decât
profesorilor noºtri, oameni care, depunând o
muncã de Sisif, ne îndreaptã paºii pe cãile vieþii,
pentru a deveni ºi noi adevãraþi oameni. ªi cum
viaþa nu trebuie trãitã fãrã principii, iatã acum
unul pe care l-am sãpat în inima mea, dat
generaþiilor de studenþi de profesorul Tudor
Vianu: �Împlineºte-þi munca vieþii tale
fracþionatã în sarcina fiecãrei zile. Ajutã-þi
prietenii la nevoie, sprijinã-l pe cel slab,
mãrturiseºte pentru nevinovat ºi nu uita
niciodatã cât de grele sunt începuturile de viaþã.
Fã cât poþi ca lumea sã fie mai dreaptã.�

DECLARAÞII  ALE  INVITAÞILOR  LA  EVENIMENTUL  PRILEJUIT  DE  ABSOLVIREA  UNEI  NOI  PROMOÞII
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Omagiindu-ºi marele muzician nãscut la Ploieºti, forurile
culturale ºi reprezentanþii administraþiei locale au creat ºi susþinut
festivalul ce poartã numele lui Paul Constantinescu, un festival
care se bucurã, deja, de o meritatã faimã în rândul tinerilor �de
toate vârstele�, fie ei muzicieni, fie melomani. Aceeaºi grijã faþã
de cinstirea înaintaºilor o dovedeºte ºi Reuniunea coralã �Ioan
Cristu Danielescu�, ajunsã � în 2005 � la cea de-a X-a ediþie.

În acest cadru, corul Universitãþii Spiru Haret a primit
invitaþia de a onora cu participarea sa chiar prima zi a Reuniunii
corale; mai mult chiar, corului acestei prestigioase universitãþi
i-a revenit cinstea de a deschide reuniunea coralã pe una dintre
cele mai cunoscute scene de concert ale þãrii: Filarmonica �Paul
Constantinescu� din Ploieºti. În concert, alãturi de corul
universitãþii noastre au mai participat corala �D.G.Kiriac� a
Casei de Culturã a Sindicatelor din Piteºti (dirijori: George
Paraschivescu ºi conf.univ.dr. Ioan Golcea), Grupul cameral
�I.Cr. Danielescu� ºi corala �Ioan Cr. Danielescu� al Casei de
Culturã a Sindicatelor � Ploieºti � ambele formaþii fiind dirijate
de prof.univ.dr. Valentin Gruescu. Respectiva reuniune de
cântãri ne-a prilejuit ºi o plãcutã ºi, de ce sã nu o recunoaºtem,
neaºteptatã întâlnire: în corala condusã de Valentin Gruescu
se afla un numãr apreciabil de actuali ºi foºti studenþi ai
Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret, ceea ce
demonstreazã faptul cã aceºtia nu vor sã obþinã doar o diplomã,
ci sunt cu adevãrat motivaþi sã înveþe ºi sã profeseze muzica,
sub cele mai variate forme ale sale.

Toate cele patru formaþii au fãcut dovada pasiunii
membrilor lor de a cultiva cântul coral ºi de a pune în evidenþã

Corul Universitãþii Spiru Haret pe scena
Filarmonicii �Paul Constantinescu� din Ploieºti

Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Decan al Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret

frumuseþea ºi bogãþia unui repertoriu ales cu grijã de îndrumãtorii
respectivelor formaþii, repertoriu în care au dominat lucrãrile
româneºti, alãturi de pagini de referinþã din creaþia rinascentistã
sau contemporanã din alte culturi muzicale. În acest fel, toþi
participanþii la Reuniunea coralã au probat perfecta cunoaºtere ºi
stãpânire a unor variate tehnici sau stiluri vocale de interpretare
coralã sau cameralã a cappella. O menþiune deosebitã se cuvine,
totuºi, fãcutã: Corul Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, nota
distinctã a prezenþei sale o constituie fericita îmbinare între
cântarea coralã propriu-zisã � realizatã la înalte cote de
profesionalism ºi dãruire de cãtre studenþii Facultãþii de Muzicã
sub bagheta dirijoarei lect.univ.drd. Adriana Drãgan, dirijori
secunzi lect.univ.dr. Ovidiu Drãgan (la pian) ºi asist. Adela
Rãchiþan �, cât ºi prezentarea fiecãrei lucrãri în parte, ceea ce
subliniazã misiunea educativã a coralei.

Continuând linia pedagogicã a maeºtrilor sãi în arta dirijatului
de cor academic � prof.univ.dr. Valentin Gruescu ºi prof.univ.
Petre Crãciun, conf.univ.dr. Ioan Golcea ºi lect. Lucian Fetilã,
dirijoarea singurei formaþii universitare prezente la Reuniune,
lect.univ.drd. Adriana Drãgan se legitimeazã ºi prin specializarea
urmatã sub îndrumarea prof.univ.dr. doc. Marin Constantin la
Corul Naþional de Camerã �Madrigal� fiind, în prezent,
doctoranda maestrului.

Ansamblul prezent pe podiumul de concert al filarmonicii
ploieºtene este o formaþie tânãrã, în continuã formare, reunind
forþele artistice ale tuturor anilor de studiu ai specializãrii
Pedagogie Muzicalã de la Facultatea de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret, specializare existentã încã de la început în corpul
universitãþii, fondatã prin strãduinþa maestrului care a dat o nouã
orientare învãþãmântului ºi pedagogiei de specialitate:
prof.univ.dr. H.C.Victor Giuleanu, susþinut de rectorul
Universitãþii Spiru Haret, domnul prof.univ.dr. Aurelian Bondrea;

fiind viitori profesori de muzicã, deci viitori formatori de gust
artistic, în general ºi muzical, în special, studenþii au demonstrat
o perfectã aprofundare a celor mai diverse orientãri stilistice ale
repertoriului de gen, fie românesc sau universal.

Piese ca Speme amorosa de Giovanni Gastoldi � mãrturie a
finelui de secol XVI sau Greensleaves a britanicului Bob Chilcot,
nume de referinþã ca �unul dintre cei mai complecºi compozitori
de muzicã coralã, care a înþeles cu adevãrat vocea umanã�,
compozitor care îºi serbeazã a cincizecea aniversare în acest an,
But that was yesterday  - ritmuri pop semnate de Ed Robertson ºi
Free at last � un negro spiritual aparþinând lui Jester Hairston au
stat alãturi de piese de referinþã din repertoriul românesc.

Numerosul public aflat în sala de concert a putut reasculta
îndrãgita miniaturã coralã a lui Ioan Cristu Danielescu Frunzã verde
de sulfinã ºi una din capodoperele lui Marþian Negrea: Fire�ai a
dracului Mãrie!; de asemenea, a existat ºi o subtilã incursiune în
lumea colindului moldovenesc � Noi umblãm ºi colindãm  de Mihail
Bârcã, un omagiu explicabil prin aceea cã dirijoarea este, totodatã,

deþinãtoarea premiului Mihail Bârcã: 1995, la pupitrul corului
Filarmonicii Oltenia din Craiova.

Capitolul primelor audiþii a fost marcat în respectivul
concert doar de Corul Universitãþii noastre, prin sensibila
rugãciune � la limita între starea de somn ºi de veghe � lucrarea
Mã rog de Adriana Drãgan, centratã pe rugãciunile copilãriei
ºi Brâul grâului, paginã de virtuozitate, pe vers popular,
semnatã de bine cunoscutul compozitor Petru Stoianov, un
împãtimit al cântãrii corale ºi, în acelaºi timp, prodecan al
Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. De acelaºi
compozitor � Mãr cojit,  din tripticul Þara în toamnã pe versuri
de Marius Robescu; soliºti: Cristina Ivanovici, Mihaela Stanciu
ºi Rareº Dragomir.

Bucuria studenþilor de a face muzicã, de a fi parte a aceluiaºi
organism sudat în zecile de repetiþii, rodat în manifestãri
artistice de amploare pe scena Aulei Magna, a Universitãþii
Spiru Haret sau în cadrul Facultãþii de Muzicã la producþiile
claselor de ansamblu coral ori la galele absolvenþilor, a egalat
entuziasmul publicului prezent în salã care i-a ovaþionat
îndelung pe tinerii artiºti, rãsplãtindu-i cu aplauze.

Cu aceastã ocazie, organizatorii evenimentului � Asociaþia
Naþionalã a Caselor de Culturã ale Sindicatelor din România
� au decernat Coralei noastre nu mai puþin de patru diplome:
câte una fiecãrui dirijor ºi o diplomã însoþitã de trofeu Corului
Universitãþii Spiru Haret.

Dupã acest memorabil concert, la sediul Casei de Culturã
a Sindicatelor din Ploieºti a avut loc un interesant ºi benefic
schimb de idei între membrii formaþiilor participante, ca ºi o
emoþionantã întâlnire cu studenþii de la învãþãmântul la distanþã
din puternicul Centru teritorial Ploieºti.

Este un început de drum care proiecteazã deja, în viitor,
un florilegiu de asemenea întâlniri ºi în alte centre I.D. din
þarã. Le aºteptãm ºi, pânã atunci, urãm tinerilor care au pornit
în lungul drum cãtre sufletele celor veniþi sã-i asculte o carierã
didacticã ºi artisticã pe mãsura pasiunii lor.

Am fost mândrã sã-i aplaud ºi sã le surprind strãlucirea
din ochi, precum ºi mândria de a fi parte a prestigioasei instituþii
de învãþãmânt superior din mediul universitar românesc.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LUNI
20 februarie 2006

  6:00  Mugurel de cântec românesc (r)
  6:30  7 x sport. Emisiune de Cristina Matei
  7:00  Sãptãmâna externã (r)
  7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00  Teleshopping
14:30  Mioriþa � antologie de culturã tradiþionalã.
           Emisiune de Ioan Filip
15:00  Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
15:30  Film documentar: Marile expoziþii ale lumii:
           India � 5000 de ani de artã
16:00  Film serial: Cavalerii cerului (ep. XI)
16:30  Teleshopping
17:00   Întâlnire cu folclorul: Simion Cetãþeanu, Dorica Raþiu,
           Ileana Matus. Emisiune de Theodora Popescu
17:30  Sãnãtatea mentalã. Factori de risc: Tulburãrile
           de mers în bolile neurologice (II). Emisiune de
           prof. univ. dr. Viorel Poalelungi
18:30  Film documentar
19:00  Vox populi. Emisiune de George Nicolau
20:00  Supertehnologii. Emisiune de Alexandru Mironov
           ºi Cristian Român
21:00  Economia: pentru cine? Politica concurenþei
            ºi economia. Invitat Mihai Berinde � preºedinte Consiliul
           Concurenþei. Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00   Prima paginã. Realizatori Robert Tache ºi Simona ªerban
22:30  Religia începutului de mileniu. Emisiune de
           Carmen Fulger
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00  Religia începutului de mileniu (r)
05:00  Vox populi (r)

MARÞI
21 februarie 2006

  6:00  Mioriþa (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00  Prima paginã (r)
  7:30   Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00  Teleshopping
14:20  Virtuozi ai muzicii clasice: Violonistul Mihai Mânza
           ºi dirijorul Andrei Iliescu în concertul pentru vioarã
           ºi orchestrã în Re Major de Nicolo Paganini.
           Emisiune de Mihai Darie
14:45  Vreau o casã! Emisiune de Alexandru Ganci
15:30  Film documentar: Opera din Peking
16:00  Film serial: Cavalerii cerului (ep. XII)
16:30  Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Medalion Maria ªalaru.
           Emisiune de Theodora Popescu
17:30  Cabinet juridic: Paradoxuri nord - atlantice.
           Emisiune de Corneliu Turianu
18:30  Film documentar
19:15  Ani de liceu. Emisiune de Alina Motoc
20:00   Tehnologii la zi - Innov8. Emisiune de Alexandru Mironov
           ºi Cristian Român
21:00  Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:00  Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30  România ºi geopolitica: Eurasia � tensiuni ºi alianþã.
           Emisiune de conf. univ. dr. Mihai Milca
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
00:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00  Ani de liceu (r)
05:00  România ºi geopolitica (r)

MIERCURI
22 februarie 2006

  6:00  Întâlnire cu folclorul (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00  Prima paginã (r)
  7:30   Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00  Teleshopping
14:30  Eva � Talk show cu ºi despre femei. Emisiune de
           Adelina Grancea ºi Alexandru Ganci
15:30  Film documentar: Lumea aºa cum este. Patrimoniul
          cultural al umanitãþii: Sevilia (I)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului (ep. XIII)
16:30  Teleshopping
17:00  Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30  Film documentar: Istoria aviaþiei (ep. XVIII)
18:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre (r)
18:30  Film documentar
19:15  Mereu în top: Pavel Abraham � director, Agenþia
          Naþionalã Antidrog. Emisiune de Violeta Screciu
20:00  Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
21:00  Frontal. Comentarii ale evenimentelor la zi.
           Realizator Ion Marin � director �Ultima orã�
22:00  Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30  Gazonul fierbinte: Situaþia la zi în divizia A.
          Invitat Ionuþ Lupescu. Emisiune de Mugur Popovici
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu
02:30  Film documentar (r)
00:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00  Deschide cartea! (r)
04:30  Mereu în top (r)
05:00  Gazonul fierbinte (r)

JOI
23 februarie 2006

  6:00  Virtuozi ai muzicii clasice (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00  Prima paginã (r)
  7:30   Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00  Teleshopping
14:20  Sportul în lume. Retrospectiva sãptãmânii.
          Emisiune de Mugur Popovici
14:45  Parada melodiilor � concert de prânz.
           Emisiune de Dumitru Cucu
15:30  Film documentar: Un punct pe hartã:
           Paris � oraº istoric (I)
16:00  Film serial: Cavalerii cerului (ep. XIV)
16:30  Teleshopping
17:00  Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
17:30  Amintiri de la filmare: Invitat Constantin Vaeni �
           regizor (II). Emisiune de Ion Bucheru
18:00  Poveste de la arlechin: Teatrul de Comedie cu
          spectacolul �Hoaþele sau n-avem bani nu plãtim�
          de Dario Fo, regia Dan Tudor. Emisiune de
          Gabriela Bãnãrescu
18:30  Film documentar
19:00  În dialog cu autoritatea. Emisiune de George Nicolau
20:00  Cãlãtorie în jurul lumii - Globespin. Emisiune
          de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
21:00  Diagnostic de urgenþã: Violenþã ºi sãnãtate. Emisiune
           de Florin Tudose
22:00  Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30  Istorie recentã. Invitat prof. asociat Alexandru Mihai
           Stoenescu. Emisiune de Corneliu Toader

23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã. Emisiune
           de George Marinescu
00:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00  Poveste de la arlechin (r)
04:30  Amintiri de la filmare (r)
05:00  În dialog cu autoritatea (r)

VINERI
24 februarie 2006

  6:00  Întâlnire cu folclorul (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00  Prima paginã (r)
   7:30  Telematinal�fãrã egal (informaþii utile, revista presei,
           interviuri, muzicã)
10:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
           Consultaþii pentru sesiunea de examene
           Emisiune în direct moderatã de Corneliu Toader
14:00  Teleshopping
14:30  Calendar cultural � luna martie.
           Emisiune de Ion Dodu Bãlan
15:30  Istorie recentã. Emisiune de Corneliu Toader (r)
16:30  Teleshopping
17:00   Civilizaþia strãzii. Emisiune reportaj de Ciprian Vasilescu
17:30  Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30  Film documentar
19:15  Viaþã de student. Emisiune de Bianca Vãcariu
20:00  Info � economic. Emisiune de Simona ªerban
20:30  Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
21:00  De la magistru la discipol. Emisiune de Corneliu Toader
22:00  Prima paginã. Simona ªerban ºi Robert Tache
22:30  ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
23:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
          Emisiune de George Marinescu
00:00  Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret (r)
04:00  Viaþã de student (r)
04:30  Civilizaþia strãzii (r)
05:00  Cinepanorama (r)

SÂMBÃTÃ
25 februarie 2006

  6:00  Preluare Deutsche Welle (r)
  6:30  Comentariul zilei. Retrospectivã politicã.
           Emisiune de George Marinescu (r)
  7:00  Prima paginã (r)
  7:30  Concert de dimineaþã. Emisiune de Dumitru Cucu
  8:30  Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Lupu (r)
  9:30  Film documentar: Animalia (ep. V) (r)
10:00  Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos: Cancerul de laringe.
          Emisiune de dr. Dorin Sarafoleanu
11:00  Caleidoscop. Emisiune de Gabriela Bãnãrescu
12:00  Agricultura ºi alimentaþia: Strategii ºi programe
          privind protecþia mediului în agriculturã. Emisiune
          de Constantin Pintilie
13:00  Cultura minoritãþilor: Azi, comunitatea macedonenilor
          din România. Emisiune de Nicolae Mareº
14:00  Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv

15:00  Zig � Zag � magazin de divertisment (muzicã,
           reportaje, interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:30  Performeri în arenã: Performanþa în muzica cultã.
          Invitatã Lucia Þibuleac. Emisiune de Mugur Popovici
18:30  Film documentar
19:00  Medalion muzical. Emisiune de Dumitru Cucu
19:30   Stadioane, sãli, competiþii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00  Film artistic românesc: Ion � blestemul pãmântului
22:00  Polemici culturale. Realizator Anton Caragea (r)
23:00  Film documentar
23:30  Sãptãmâna internã
00:00  Cântecul ºi casa lui (r)
01:00  Generaþii de succes (r)
02:30  Film artistic românesc (r)
04:00  Caleidoscop (r)
05:00  Cultura minoritãþilor (r)

DUMINICÃ
26 februarie 2006

  6:00  Preluare Deutsche Welle (r)
  6:30  Sportul în lume (r)
  7:00  Sãptãmâna internã(r)
  7:30  Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov (r)
  8:00  Ecumenica. Emisiune de Sorin Bejan
  9:00  Film documentar: Animalia (ep. VI)
  9:30  Mugurel de cântec românesc.
           Emisiune de Dumitru Cucu
10:00  Emisiune pentru copii. Realizator Dumitru Lupu
11:00  Sã stãm de vorbã. Emisiune de Bianca Vãcariu
12:00  Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30  Ocolul pãmântului în treizeci de minute.
           Realizator Robert Tache
14:00  Ghici cine vine la Silvia? Realizator Silvia Dumitrescu
15:00  Speranþe ºi vedete la porþile dorului.
           Emisiune de Gina ªtefan
17:00  Stadioane, sãli, competiþii. Emisiune de Mugur Popovici
18:30  7 x sport. Retrospectivã a evenimentelor sportive interne.
          Emisiune de Cristina Matei
19:00  Café concert. Emisiune de Sorin Petre
19:30  Film documentar
20:00  Îþi mai aduci aminte, doamnã? Caravana cântecului
           la Teatrul �Alexandru Davilla� din Piteºti.
           Emisiune de Ionela Prodan
21:00  Film artistic: Pumnul Rãzbunãrii (Fist of the
          North Star) (S.U.A) Regia: Tony Randel. În rolurile
           principale: Malcolm McDowell, Gary Daniels, Downtown
          Julie Brown. Dupã sfârºitul celui de-al treilea rãzboi
          mondial, un rãzboinic vrea sã rãzbune cu orice preþ
           moartea tatãlui sãu ºi faptul cã inamicul sãu îi rãpise iubita.
22:30  Filmele sãptãmânii la tvRM.
          Realizator Daniel Paraschiv
23:00  Ocolul pãmântului în treizeci de minute.
           Realizator Robert Tache (r)
23:30  Sãptãmâna externã
00:00  Ghici cine vine la Silvia?
01:00  Speranþe ºi vedete la porþile dorului (r)
03:00  Redacþia cultural (r)
04:30  Sã stãm de vorbã (r)
05:30  Film documentar (r)
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Universitatea noastrã în 2006
Anul 15 al existenþei sale

Toate acestea poartã un nume �
Spiru Haret

PESTE 100.000
DE STUDENÞI ªI
3100 DE MASTERANZI

30 DE FACULTÃÞI

27 DOMENII DE LICENÞÃ
57 DE SPECIALIZÃRI

52 CENTRE PENTRU
ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ
ÎN ÞARÃ ªI STRÃINÃTATE

32 IMOBILE ÎN PROPRIETATE CU O SUPRAFAÞÃ TOTALÃ DE
98.775 mp

61 DE PROGRAME
DE MASTERAT

1400 CADRE DIDACTICE

40.000 LICENÞIAÞI
ÎN ULTIMII 10 ANI

6 INSTITUTE
DE CERCETARE ªTIINÞIFICÃ

EDITURÃ
ªI TIPOGRAFIE PROPRII

TELEVIZIUNE PROPRIE �
TVRM

Sunt alocate cercetãrii ºtiinþifice fonduri importante. Au
fost investite sume foarte mari pentru baza materialã proprie
a cercetãrii: tehnicã de calcul performantã, dominant
calculatoare de ultimã generaþie, copiatoare, scannere,
microscop de înaltã performanþã; înfiinþarea ºi dotarea a
peste 40 de laboratoare; constituirea a 10 centre de cercetare
ºi mai multor colective care abordeazã teme comune de
cercetare; înfiinþarea a 6 institute de cercetare ºi a unei clinici
veterinare; o tipografie dintre cele mai moderne; editarea
cu regularitate de reviste ºi carte ºtiinþificã pentru fiecare
specializare; organizarea de manifestãri ºtiinþifice,
participarea cadrelor didactice ºi cercetãtorilor la reuniuni
ºtiinþifice din þarã sau din strãinãtate etc.

Peste 3.000 de computere, dintre care 1550 de ultimã
generaþie, în laboratoare ºi în Centrele pentru învãþãmânt
la distanþã, racordate la Internet 24 ore din 24.

Sunt acordate burse de merit tuturor studenþilor de la
forma de învãþãmânt la zi, care au obþinut medii între 9 ºi
10. În ultimii 3 ani, efortul financiar în acest scop se ridicã
la circa 7 miliarde lei.

S-a instituit un fond de 15.000.000.000 lei pentru burse
sociale.

Cartea universitarã la Editura Fundaþiei România de Mâine
În ultimii 4 ani, au apãrut peste 700 de titluri, într-un  tiraj  de  circa
2  milioane  exemplare,  în  valoare  totalã de  peste  100 miliarde lei

Bucureºti

Bucureºti

Râmnicu-Vâlcea

Cluj-Napoca

Într-o lume în plin proces de
globalizare, competiþia nu mai este o
problemã de opþiune, dacã vrei sau nu
sã intri în cursã, ci de supravieþuire.

Eu un fenomen care poate sã nu
placã, dar în care ne circumscriem.

Unul din cei mai redutabili factori al
globalizãrii din acest început de mileniu
este Internetul. Acesta pãtrunde pânã ºi
la sate, aºa cum a pãtruns cândva
electricitatea, ca o revoluþie, schimbând
în mod radical vechiul mod de viaþã.

Învãþãmântul la distanþã, care
beneficiazã semnificativ de Internet,
este ultima expresie a capacitãþii de
adaptare a sistemului educaþional la
posibilitãþile oferite de tehnologia
modernã.

Mi se pare semnificativ faptul cã
universitatea, ºcoala, în calitatea lor de

factori esenþiali  de educaþie, transformã
orice facilitate tehnologicã sau ºtiinþificã
în mijloc educaþional pentru cã toate
aceste descoperiri sunt tocmai rezultatul
educaþiei oferite de ele.

ªcoala, la toate nivelurile ei, nu mai
este ca în unele societãþi din antichitate,
o instituþie închisã, rezervatã unui mic
cerc de iniþiaþi. Ea a devenit de mult o
instituþie misionarã. Misiunea ei este de
a oferi cunoºtinþele disciplinelor sale
unui public cât mai larg ºi a contribui
astfel, în mod fundamental ºi decisiv,
la progresul ºi civilizaþia lumii.

Internetul oferã astãzi aceastã
posibilitate ºi este admirabil faptul cã
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof.univ.dr. Aurelian Bondrea, ºi
conducerea Universitãþii, în general, au
adoptat cu multã deschidere noul sistem

Corespondenþã din New York
Un privilegiu pentru studenþii noºtri din New York,Texas,

Virginia, Michigan, California, New Jersey...
pentru a marca ºi în acest fel înþelegerea
adecvatã a sensului misiunii menþionate,
prioritatea pe care Universitatea Spiru
Haret o alocã acesteia.

Trebuie menþionat aici cã iniþiativele
cu caracter de pionierat luate de
prorectorul de profil, prof.univ.dr. Ioan
Gâf-Deac, pentru organizarea ºi
implementarea acestui tip de învãþãmânt,
se dovedesc deja extrem de fructuoase,
dar, în acelaºi timp, plaseazã ºi
Universitatea noastrã în rândul
instituþiilor de învãþãmânt superior celor
mai avansate din Europa, în special ºi
din lume, în general.

În S.U.A., învãþãmântul la distanþã
este practicat de majoritatea acestui tip
de instituþii, dar între miile de colegii ºi
universitãþi de aici, nici una nu a egalat
performanþa Universitãþii Spiru Haret,
de a avea în fiecare stat, ba chiar ºi în
alte þãri, câte un centru cum are aceastã
universitate în toate judeþele României.

Cred cã aceastã realizare a
Universitãþii noastre trebuie sã devinã

Prof.univ.dr. Theodor DAMIAN
Directorul Centrului din New York pentru Învãþãmântul la Distanþã

al Universitãþii Spiru Haret

o paradigmã de care sã se vorbeascã
la întrunirile internaþionale la care
profesorii ºi administratorii noºtri
participã, dar nu mai puþin studenþii
noºtri, care trebuie sã conºtientizeze
ºi sã se mândreascã cu faptul cã
studiazã la o astfel de instituþie.

Personalul Centrului din New York
pentru Învãþãmântul la Distanþã al
Universitãþii Spiru Haret este bucuros
sã ofere t ineri lor români de pe
continentul american, dar ºi  din alte
þãri ale lumii, o posibilitate unicã de
a-ºi continua studiile, pentru cei care
le-au întrerupt o datã cu venirea aici,
sau de a-ºi începe studiile universitare
pe care foarte mulþi,  din diverse
motive,  cele f inanciare nefi ind
ultimele, nu le-ar putea face aici, la
instituþiile americane. Avantajul de a
trãi aici ºi a studia în România este
cu atât mai mare cu cât diplomele
eliberate de Universitatea noastrã
pentru majoritatea facultãþilor ºi
specializãrilor sunt echivalabile.

Studenþii noºtri din New York,
Texas, Virginia, Michigan, California,
New Jersey ºi  din al te state se
considerã cu adevãrat privilegiaþi sã
aibã ca Alma Mater  o asemenea
insti tuþie de învãþãmânt ca
Universitatea Spiru Haret.
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