
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Opinia
naþionalã

      Numãrul 432                                    27 februarie 2006          8 pagini            0,5 Lei

155 de ani
de la naºterea
marelui
gânditor,
om politic
ºi reformator
al ºcolii
româneºti

Omagiu lui Spiru Haret

Personalitatea ºi opera lui Spiru
Haret ºi-au pus puternic amprenta
asupra evoluþiei ºcolii româneºti în
secolul XX, fundamentând ideea de
ºcoalã naþionalã, de învãþãmânt
practic ºi eficient, animat de principii
umaniste, modern structurat ºi având
un caracter unitar.

Haret 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, dar ºi evoluþiile 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
realitãþii sociale româneºti, un rãspuns
cu adevãrat revoluþionar la nevoile de
modernizare profundã a ºcolii.

Cei care s-au aplecat, de-a lungul
timpului, asupra concepþiei haretiene
a învãþãmântului au sesizat
principalele obiective, consecvent
urmãrite ºi aplicate, cum ar fi:
obligativitatea ºi gratuitatea
învãþãmântului primar; instrucþie ºi
educaþie egalã în mediul urban ºi cel
rural; valorificarea tradiþiilor ºcolii
româneºti, dar ºi preluarea cu
discernãmânt a altor experienþe;
caracterul realist, practic al învãþã-
mântului pe toate treptele;

dezvoltarea învãþãmântului profe-
sional; accentuarea caracterului
educativ al ºcolii; pregãtirea adecvatã
ºi perfecþionarea continuã a corpului
profesoral; apelul permanent la
metodele pedagogice moderne;
asigurarea unei baze materiale

corespunzãtoare pentru instituþiile
de învãþãmânt*.

Prin constituirea unui cadru
adecvat de organizare a ºcolii
româneºti, Spiru Haret a aºezat
învãþãmântul naþional pe noi trepte,
transformându-l în mijlocul funda-
mental ºi indispensabil al creºterii
gradului de instruire a poporului.

Acþiunile lui de organizare ºi
reformare a învãþãmântului au
privit întregul sistem ºcolar:
structurile � de la grãdiniþa de copii
pânã la învãþãmântul superior,
profilurile de formare � învãþãmânt
de culturã generalã, învãþãmânt
profesional; toate componentele
principale ale sistemului �
conþinuturile instruirii, meto-
dologiile de lucru, formarea
personalului didactic. Nimeni, în
istoria învãþãmântului nostru, nu a
dezvoltat ca el o viziune de

ansamblu asupra sistemului ºcolar
ºi, probabil, puþini în învãþãmântul
din alte þãri au realizat acest lucru.

Convingerea de cãpãtâi a lui Haret
era cea potrivit cãreia �cel dintâi act
al oricãrei acþiuni naþionale este
tãrâmul ºcolar�. Dupã pãrerea sa,
existenþa ºi dezvoltarea unui popor
sunt asigurate numai în condiþiile
unirii ºi unitãþii sale strânse în jurul
unor înalte idealuri consolidate prin
�simþirea comunã a iubirii de þarã ºi
de neam�, iar sistemul ºcolar reuºeºte
sã fie �oglinda fidelã a trebuinþelor,
aspiraþiilor, caracterului naþional al
poporului�.

De aceea, Spiru Haret cerea
ºcolii ºi slujitorilor ei �sã fie,
fiecare în colþul sãu, propagatorii
cei mai aprigi ai ideilor naþionale,
încãlzitorii patriotismului ºi
luminãtorii poporului asupra
gloriei þãrii lui în trecut ºi în prezent
ºi a încrederii nestrãmutate ce
trebuie sã aibã în viitorul ei�*.

În concepþia marelui ctitor al
ºcolii româneºti moderne, �existenþa
unui popor nu este asiguratã decât
atâta timp cât toate elementele lui
sunt strâns unite ºi unire nu poate fi
dacã întregul popor nu se creºte ºi
nu se întreþine în simþiri comune de
iubire de þarã ºi de neam. Întrebarea
este dacã noi dãm destulã atenþie
acestui lucru, ºi dacã ºcoala noastrã
meritã pe deplin numele de ºcoalã
naþionalã�**.

Potrivit lui Spiru Haret, rostul de
cãpãtâi al ºcolii naþionale era acela

de a forma tineretul în jurul unor
idealuri moderne, ale efortului pentru
a învãþa ºi contribui la prosperitatea
întregului popor.

Pledând pentru unitatea ºi tãria
statului român � ideal ce a mobilizat
conºtiinþa românilor în întreaga
perioadã dintre 1877�1918 � Spiru
Haret scria, în 1907, cã un
asemenea ideal nu se poate împlini
decât �prin culturã, prin viaþã mai
bunã, prin înþelegerea cât mai
exactã a rostului nostru în lume,
prin dezvoltarea cât mai mare a
simþului de iubire de þarã ºi de
mândrie de neam. Cine vrea sã
scurteze cursul vremii pe alte cãi,
îºi pierde timpul ºi munca în zadar,
ºi din vântul pe care-l seamãnã nu
va culege decât furtunã�, se expri-
ma el, polemic ºi constructiv,
apãrându-ºi ideile.

Prof.univ.dr. Aurelian Bondrea:
Ideea de ºcoalã naþionalã
în gândirea ºi acþiunea lui Spiru Haret
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O lege necesarã pentru a clarifica problema fundamentalã
a instituþiilor de învãþãmânt superior din România -

autonomia universitarã
Punctul de vedere  al rectorului Universitãþii Spiru Haret,

prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
în dezbaterea proiectului

Legii învãþãmântului superior
la reuniunea Consiliului Naþional al Rectorilor, care a avut loc vineri, 10 februarie a.c., la Piteºti.

� Prof.univ.dr. Aurelian Bondrea:
   Cuvânt de deschidere

SESIUNEA ªTIINÞIFICÃ
dedicatã aniversãrii

Sala Senatului din
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii

15 februarie 2006

Comunicãri ºtiinþifice:

� Acad. Radu Voinea: Spiru Haret � o biografie de excepþie

� Prof.univ.dr. Aurelian Bondrea: Ideea de ºcoalã
naþionalã în gândirea ºi acþiunea lui Spiru Haret

� Prof.univ.dr. Ioan Scurtu: Spiru Haret - un mare om
politic ºi reformator

� Prof.univ.dr. Carmen Furtunã: Caracterul teoretic
ºi metodologic novator al concepþiei sociologice haretiene

� Prof.univ.dr. Virgiliu Constantinescu: Valoarea
naþionalã a sistemului haretian

� Prof.univ.dr. Florian Tãnãsescu: Culturalizarea
satului românesc în viziunea lui Spiru Haret

� Prof.univ.dr. Valeriu Râpeanu: Spiru Haret în
conºtiinþa posteritãþii

Onorat prezidiu,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi

Reuniunea de astãzi a Consiliului director al Fundaþiei România de
Mâine ºi a Senatului universitar este consacratã aniversãrii a 155 de ani
de la naºterea lui Spiru Haret, cel mai mare reformator al învãþãmântului
românesc din secolul XX.

Reformele lui Spiru Haret, de la învãþãmântul primar pânã la
învãþãmântul superior, au fost un strãlucit model nu numai pentru România
acelor vremi, dar ºi pentru þãri din Europa, cum sunt Franþa ºi Germania.

În România, dupã cum se ºtie, s-au gãsit ºi politicieni care, în loc sã
punã în valoare principiile reformei lui Spiru Haret, au cãutat modelul de
împrumut în alte pãrþi ºi mai cautã ºi astãzi.

Este ºtiut cã modelele de împrumut nu fac altceva decât sã strice
învãþãmântul românesc. Ele nu pot rãspunde realitãþilor din România.

Doresc sã subliniez cã sunt unul dintre rectorii semnatari ai Magna
Charta Universitatum de la Bologna.

M-am întâlnit acolo cu 525 de rectori, semnatari ai acestei Charte.
Vreau sã vã spun, fãrã teama de a greºi, cã principiile reformei lui Spiru Haret

nu sunt mai prejos decât principiile înscrise în Magna Charta Universitatum.
Dar având în vedere cã despre personalitatea, viaþa  ºi  opera  lui  Spiru

Haret  vor  vorbi astãzi, aici, 7 dascãli ai acestei universitãþi, vã rog sã-mi
permiteþi, mai întâi, sã aduc salutul nostru ºi  sã exprim cele mai calde
mulþumiri distinºilor noºtri invitaþi, care ne-au fãcut onoarea de a fi
împreunã cu noi la aceastã manifestare ºtiinþificã.

Paginile 2,3,4,5 ºi 6
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Acad.  Radu  P. Voinea:

Spiru Haret � o biografie de excepþie

Sesiunea ºtiinþificã: Omagiu lui Spiru Haret

Este pentru mine o cinste deosebitã de
a evoca, în câteva cuvinte, personalitatea
lui Spiru Haret, care a marcat, prin bogata
sa activitate dusã pe tãrâmul ºcolii, al
ºtiinþei, al culturii în general, sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi începutul secolului
al XX-lea în þara noastrã.

S-a nãscut la Iaºi, la 15 februarie 1851,
ca întâiul copil între cei cinci ai comisului
Costache Haretû ºi ai soþiei sale, Smaranda.

ªi-a început învãþãtura de carte în casa
pãrinteascã ºi a continuat-o, mai întâi, la o
ºcoalã primarã din Dorohoi, apoi la ºcoala
primarã din cartierul Sãrãriei din Iaºi. Din
aceastã perioadã, Spiru Haret îºi aminteºte
de serbarea de sfârºit de an ºcolar, care a
avut loc în clãdirea fostei Academii
Mihãilene din Iaºi ºi la care i s-a înmânat
cununa de premiant, în sunetele fanfarei
militare, precum ºi de serbãrile care au avut
loc la 26 octombrie 1860, cu prilejul
inaugurãrii Universitãþii din Iaºi, de cãtre
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

O datã cu unificarea instituþiilor
centrale ale Moldovei cu cele de la
Bucureºti, dupã actul unirii Principatelor,
familia lui Spiru Haret a pãrãsit Iaºul ºi s-a
stabilit, în 1862, la Bucureºti. În toamna
acestui an, dupã ce ºi-a încheiat ºcoala
primarã, Spiru Haret a fost admis, prin
concurs, în calitate de bursier, la Colegiul
�Sf. Sava� din Bucureºti. O împrejurare
fericitã îi permite sã citeascã, încã de pe
bãncile ºcolii, celebrul volum Elemente de
astronomie, scris de astronomul belgian
Quételet, ºi sã se pasioneze astfel de
mecanica cereascã ºi de matematici. De
remarcat cã aceastã pasiune nu l-a
îndepãrtat de disciplinele umaniste.
Menþionãm faptul cã, la limba latinã, a avut
întotdeauna nota 10.

Din pãcate, în 1865 ºi-a pierdut mama,
iar un an mai târziu, în 1866, ºi pe tatãl sãu.
În vârstã de numai 14-15 ani, el avea sã se
lupte din greu cu viaþa, cu lipsa de mijloace
materiale, având în grija sa pe cei 4 fraþi mai
mici. Aceastã luptã nu a dãunat pregãtirii
lui, terminând liceul ca premiant ºi
susþinându-ºi bacalaureatul  în iunie 1869,
dupã care s-a înscris la Facultatea de ªtiinþe.
Sub presiunea greutãþilor financiare legate
de ajutorarea familiei, a trebuit, dupã primul
an de studii, sã ocupe, prin concurs, o
catedrã de matematicã, la seminarul Central
ºi funcþia de secretar al Societãþii
cooperative de credit �Economia�. Aceste
activitãþi au prelungit durata studiilor peste
cei trei ani rânduiþi pentru licenþã, dar au
contribuit la formarea unei experienþe
sociale, precum ºi la formarea conºtiinþei
sale cetãþeneºti.

În 1874, Spiru Haret ºi-a trecut, cu
deosebit succes, licenþa în fizico-matematici
ºi, ca urmare a aprobãrii lui Titu Maiorescu,
pe atunci ministru al instrucþiunii, a obþinut,
prin concurs, o bursã de studii în Franþa, în
valoare de 3.000 lei anual. La Sorbona, el
reuºeºte sã-ºi treacã licenþa în matematici,
la 3 iulie 1875, ºi licenþa în ºtiinþe fizice, un
an mai târziu, la 2 august 1876. A urmat apoi
pregãtirea pentru doctorat. În 1877, când a
izbucnit rãzboiul de independenþã, Spiru
Haret, cu patriotismul ardent care l-a
caracterizat toatã viaþa, a vrut sã revinã în
þarã, spre a se înrola combatant în rândurile
armatei române, dar ministrul instrucþiunii
de atunci i-a cerut sã rãmânã la Paris, pentru
a-ºi putea termina lucrarea de doctorat.

Teza sa de doctorat era intitulatã: Asupra
invariabilitãþii marilor axe ale orbitelor
planetare. Aceastã problemã era de o
importanþã deosebitã pentru ºtiinþã. Se ºtia
cã, datoritã gravitaþiei, pe lângã forþele de
atracþie pe care Soarele le exercitã asupra
planetelor, acestea sunt supuse ºi unor forþe
de atracþie interplanetare. Cum masele
planetelor sunt relativ mici în raport cu masa
Soarelui, forþele de atracþie interplanetare
sunt relativ mici faþã de forþele de atracþie
ale Soarelui, totuºi suficiente pentru a
produce perturbaþii ale miºcãrilor planetelor
care, din aceastã cauzã, nu mai descriu elipse
în jurul Soarelui, ci traiectorii puþin deviate.
Se punea problema dacã aceste foarte mici
deviaþii, însumate într-un interval de timp
foarte lung, nu impieteazã asupra stabilitãþii
sistemului solar.

Este interesant de menþionat cã însuºi
Newton se îndoia de stabilitatea sistemului
nostru solar, dar nu a studiat-o. El considera
cã stabilitatea este asiguratã de o fiinþã
divinã, înþeleaptã ºi atotputernicã, pentru
cã �... este de neconceput ca niºte simple
cauze mecanice sã dea naºtere unor miºcãri
atât de regulate...�

Problema stabilitãþii sistemului nostru
solar a preocupat pe mulþi matematicieni iluºtri.

Euler a fost primul care a aplicat teoria
perturbaþiilor la miºcarea planetelor.
Memoriile sale asupra perturbaþiilor lui
Jupiter ºi Saturn au fost rãsplãtite cu
premiile Academiei Franceze pe 1748 ºi 1752.

Laplace, în 1773, a arãtat cã, în prima
aproximaþie prin serii de puteri ale
excentricitãþilor ºi ale sinusurilor înclinãrilor
reciproce, pentru perturbaþii de ordinul întâi
în raport cu masele, axele mari ale orbitelor
planetare nu prezintã termeni seculari. El a
tras concluzia cã, în limitele acestei
aproximaþii, sistemul solar este stabil.

Lagrange a demonstrat, în lucrãri
apãrute în 1774 ºi 1776, cã pentru aceleaºi
perturbaþii de ordinul întâi, dar pentru
aproximaþii de orice ordin în ceea ce priveºte
excentricitãþile ºi înclinãrile, nu apar termeni
seculari la axele mari.

Poisson, într-un memoriu prezentat, în
1808, la Institute de France, a arãtat cã axele
mari ale orbitelor planetare nu prezintã
termeni seculari nici în aproximaþia a doua
în raport cu masele.

Liouville ºi Puiseux, în 1841, apoi
Tisserand, în 1876, au simplificat
considerabil calculele lui Poisson.

Acesta era stadiul problemei stabilitãþii
sistemului solar în momentul în care a fost
abordatã de Spiru Haret.

În teza sa de doctorat, susþinutã în
dimineaþa zilei de 30 ianuarie 1878, în faþa
unei comisii formate din Puiseux (preºedinte),
Briot ºi Baillaud, ºi publicatã, în acelaºi an,
în editura Gauthier-Villars, Spiru Haret a
arãtat cã, în aproximaþia a treia, apar termeni
seculari de forma                             în care,
deºi     este foarte mic, ar putea face ca
soluþia sã devinã nemãrginitã. Fãrã a
demonstra prin aceasta instabilitatea
sistemului nostru solar, teza de doctorat a
lui Spiru Haret a creat dubii serioase cu
privire la stabilitatea acestui sistem. În
orice caz, teza sa de doctorat demonstra cã
axele mari ale orbitelor planetare nu rãmân
constante.

Preocupãri în legãturã cu stabilitatea
sistemului nostru solar au existat ºi dupã
susþinerea tezei de doctorat a lui Spiru
Haret. În 1889, regele Oscar al II-lea al
Norvegiei a oferit un premiu pentru
rezolvarea acestei probleme. El a fost
acordat matematicianului francez Henri
Poincaré, pentru contribuþiile sale la
problema celor n corpuri, la teoria calitativã
a sistemelor dinamice ºi la comportarea lor
haoticã, deºi problema stabilitãþii sistemului
nostru solar nu fusese rezolvatã ºi este una
din problemele care a rãmas pânã în zilele
noastre fãrã rãspuns. De remarcat cã Spiru
Haret a fost nu numai primul român, dar ºi
cel dintâi strãin doctor în matematici la Paris.
Teza sa de doctorat este ºi astãzi citatã de
lucrãrile de specialitate ca un punct de reper
în dezvoltarea mecanicii cereºti. În semn
de omagiu adus memoriei lui, dupã ce a fost
fotografiatã faþa nevãzutã a Lunii, s-a dat
unui crater numele de Spiru Haret.

În anul 1878, a revenit în þarã, fiind numit
profesor suplinitor la catedra de matematicã
de la Gimnaziul �Mihai Viteazul�, din
Bucureºti ºi, dupã scurt timp, profesor
suplinitor la catedra de mecanicã raþionalã
de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii

din Bucureºti. Prin concurs, devine titularul
aceleiaºi catedre, la numai 27 de ani, fiind,
la acea datã, cel mai tânãr profesor
universitar român. El a ilustrat aceastã
catedrã pânã în anul 1911. Între anii 1881 ºi
1891 a predat   lecþii de matematici ºi la
Seminarul �Nifon� din Bucureºti, iar în
perioada 1881-1886, cursul de mecanicã
raþionalã la ªcoala de Artilerie ºi Geniu. De
asemenea, a predat lecþii de matematicã la
o ºcoalã particularã, �Institutul nou normal
de domniºoare�, condus de Elena Miller-
Verghy. Între anii 1882-1911, a predat
algebra superioarã ºi geometria analiticã la
ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din
Bucureºti. În anul 1879, a fost ales membru
corespondent al Academiei Române, fiind,
la acea datã, cel mai tânãr membru al
Academiei, iar în 1892 a fost ales membru
titular al înaltului for de culturã al þãrii.

Datoritã competenþei sale ºtiinþifice ºi
pedagogice, Spiru Haret a urcat în posturi
din ce în ce mai înalte pe linie de
învãþãmânt: a fost numit inspector ºcolar
(1879), conservator al Muzeului de
Antichitãþi (1881), membru în Comisia
centralã de statisticã (1881), membru în
Consiliul permanent de instrucþiune (1881-
1896) ºi inspector general al ºcolilor (1883-
1884). Ca urmare a activitãþii sale în aceastã
ultimã calitate, a întocmit, în 1884, un raport
de reorganizare a învãþãmântului mediu real,
alãturi de cel clasic, având ca ºcoalã-tip
gimnaziul de ºapte clase, racordat la
învãþãmântul superior, deschizându-se
astfel absolvenþilor gimnaziului real accesul
la facultãþile de ºtiinþe, la medicinã ºi la
ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

În 1885, Dimitrie A. Sturdza devine
ministru al instrucþiunii, iar Spiru Haret este
numit secretar general al ministerului. Un an
mai târziu, în 1886, este redactat un proiect
de reformã a învãþãmântului, care preia ideile

raportului întocmit cu un an în urmã de Spiru
Haret. În urma discuþiilor din parlament,
reforma propusã de D.A. Sturdza ºi de Spiru
Haret a eºuat. În 1888 ajung la putere
conservatorii ºi noul ministru al instrucþiunii
l-a eliberat pe Spiru Haret din funcþia de
secretar general al Ministerului Instrucþiunii.
Un an mai târziu, în 1889, Spiru Haret s-a
înscris în Partidul Liberal.

Anii care au urmat eºecului proiectului
de reformã a învãþãmântului nu i-au permis
lui Haret o reîntoarcere la activitatea
ºtiinþificã, deoarece, între timp, Henri
Poincaré introdusese în matematicã metode
topologice mai generale ºi mai precise,
studiul calitativ al soluþiilor ecuaþiilor
diferenþiale, depãrtate într-un anumit sens
de metodele analitice cu care se
familiarizase Spiru Haret.

La 31 martie 1897, o datã cu venirea la
putere a Partidului Liberal, prezidat de
Dimitrie A. Sturdza, Haret a fost numit
ministru al instrucþiunii ºi cultelor, funcþie
pe care a deþinut-o pânã în anul 1899. El a
procedat la elaborarea unui nou proiect de
reformã a învãþãmântului. În esenþã, noul
proiect prevedea: gimnaziu unic ºi divizarea
cursului superior în secþiile: clasicã, realã
ºi modernã, în locul gimnaziilor reale
separate de gimnaziile clasice. În primele
patru clase se va preda un ciclu complet de
cunoºtinþe, dupã care, în cursul superior,
aceste cunoºtinþe vor fi aprofundate,
existând posibilitatea unui început de
specializare, fãrã a se renunþa la un orizont
cultural larg. Numãrul maxim de elevi într-o
clasã era de 50 în gimnazii ºi 40 în cursul
superior. Se prevedea ºi o apropiere, ca

nivel de pregãtire, a liceelor de fete de cele
de bãieþi. Directorii de ºcoli erau investiþi
cu autoritate, pentru a controla activitatea
profesorilor. În fiecare clasã se instituia un
profesor diriginte. Ocuparea posturilor
vacante se fãcea pe baza unui examen de
capacitate. Universitãþile nu aveau numai
rol didactic, ci ºi obligaþia de a efectua
cercetare ºtiinþificã. S-a instituit titlul
ºtiinþific de docent, care se obþinea pe baza
unui examen de abilitate, în care trebuia
prezentatã o lucrare ºtiinþificã originalã,
dupã care docenþii puteau fi numiþi

profesori agregaþi pe posturile vacante, pe
baza recomandãrii facultãþii.

În 1899, proiectul de reformã a
învãþãmântului a fost votat de Adunarea
deputaþilor, cu 104 voturi, din 114, ºi de
Senat, în unanimitate. Aceastã reformã a
rãmas în istoria ºcolii româneºti sub numele
de �Reforma lui Spiru Haret�.

O contribuþie deosebitã a avut Spiru
Haret ºi la reforma învãþãmântului
profesional. În baza acestei reforme, ºcolile
profesionale treceau în subordinea
Ministerului Instrucþiunii ºi Cultelor.
Aceste ºcoli erau de trei categorii: de
agriculturã, de meserii ºi comerciale. La
rândul ei, fiecare categorie de ºcoli
profesionale avea trei trepte: elementarã,
inferioarã ºi superioarã. Scopul imediat al
acestor ºcoli era dezvoltarea industriei mici
ºi rãspândirea în masele populare a spiritului
industrial, necesar dezvoltãrii în continuare
a marii industrii. Legea reformei
învãþãmântului profesional a fost votatã de
parlament în martie 1899.

În acelaºi an, guvernul D.A. Sturdza a
demisionat, fãcând loc unui guvern
conservator. Spiru Haret a mai fost în douã
rânduri ministru al instrucþiunii, în
perioadele 1901-1904 ºi 1907-1910, în total
timp de aproape 10 ani.

O atenþie deosebitã a acordat Spiru
Haret problemelor sociale din þara noastrã
ºi în special problemelor þãrãnimii. Încã de
la întoarcerea în þarã, dupã studiile fãcute
la Paris, practicând câþiva ani profesiunea
de inginer hotarnic, a avut prilejul sã
cunoascã nemijlocit pãtura þãrãneascã,
starea ei de înapoiere ºi de exploatare de
cãtre arendaºi ºi cãmãtari ºi, ca om de

ºtiinþã, nu se putea sã nu se fi întrebat care
sunt cauzele acestei stãri jalnice a þãranului
român ºi cum s-ar putea ea schimba în bine.

În anul 1900, când nu mai era ministru
al instrucþiunii, a participat la Congresul
institutorilor ºi învãþãtorilor ºi a publicat,
în revista �Convorbiri didactice�, articolul
Societatea corpului didactic primar ºi
Liga învãþãmântului. în care se arãta cã
învãþãtorilor, pe lângã îndatorirea fireascã
de a instrui ºi educa pe elevi, le revenea ºi
misiunea nobilã de a dezvolta asociaþiile
cooperatiste, de a ajuta þãrãnimea sã punã
în valoare resurse economice adeseori
neglijate, precum creºterea vitelor,
cultivarea pomilor fructiferi, legumicultura,
de a combate alcoolismul ºi practicile
medicale arhaice, pseudoºtiinþifice, de a
populariza regulile unei vieþi civilizate.
Învãþãtorii trebuiau sã se ocupe de cantine
ºi de ºcolile de adulþi, de bibliotecile
populare sãteºti ºi sã þinã conferinþe
instructive în faþa sãtenilor.

Sã remarcãm strãdaniile lui Spiru Haret
de a crea o ºcoalã naþionalã ºi nu o ºcoalã
a elitelor, deci o ºcoalã a tuturor copiilor
þãrii, în care o atenþie deosebitã sã fie datã
studiului limbii ºi literaturii române, istoriei
ºi geografiei þãrii, cu un cuvânt, educaþiei
patriotice. El considera cã trebuie sã li se
predea elevilor, nu o geografie seacã a
României, ci una pitoreascã, cerându-i lui
Alexandru Vlahuþã sã scrie o asemenea
geografie ºi astfel a apãrut România
pitoreascã. De asemenea, i-a cerut lui
George Coºbuc sã scrie o istorie popularã
a rãzboiului nostru pentru neatârnare ºi
astfel a apãrut Povestea unei coroane de
oþel.  Sã remarcãm ºi manualele didactice
scrise de Spiru Haret, ºi anume Cursul de
trigonometrie, apãrut în 1873 ºi republicat
în ediþii succesive pânã în anul 1943.
Evidenþiem ºi grija lui pentru învãþãmântul
primar, pentru care a scris, în 1888, o
aritmeticã elementarã, apãrutã ºi ea dupã
aceea în mai multe ediþii, precum ºi pentru
grãdiniþele de copii, reuºind sã înfiinþeze
130 de asemenea grãdiniþe.

În anul 1905, când nu mai era ministru
al instrucþiunii, a participat la un congres
naþional al institutorilor ºi învãþãtorilor, la
care, bazându-se pe o bogatã
corespondenþã primitã de la învãþãtorii din
întreaga þarã, care apreciau iniþiativele ºi
sfaturile sale (ºi la care rãspundea cu multã
conºtiinciozitate), a rostit un discurs,
publicat în acelaºi an sub titlul Chestia
þãrãneascã, în care afirma cã oricine are
dreptul sã trãiascã ºi cã a omorî prin foamete
este la fel de condamnabil ca ºi a omorî cu
gloanþe. S-a ridicat împotriva arendaºilor
ºi a cãmãtarilor. A militat pentru înfiinþarea
ºi revigorarea bãncilor populare.

Dupã rãscoala þãranilor din 1907, aceastã
broºurã a fost consideratã de opoziþia
conservatoare ca o instigare la rãscoalã.
Într-un Raport cãtre Rege, redactat în 1907,
Spiru Haret ºi David Emanuel, primii români
doctori în matematicã de la Sorbona, au fost
sãrbãtoriþi cu prilejul împlinirii a 25 de ani de
la numirea ca profesori la ªcoala Naþionalã
de Poduri ºi ªosele (1882-1907). Cu cest
prilej, celebrul matematician Gheorghe
Þiþeica a evocat urmãtorul fapt: în anul 1901,
când Spiru Haret a revenit ca ministru al
instrucþiunii, regele Carol I a fixat ora 9,
pentru depunerea jurãmântului noului
guvern. Spiru Haret i-a spus cã la acea orã
are curs la Universitate ºi regele Carol I  a
schimbat ora, la 11. Fãrã comentarii!

Printre meritele lui Spiru Haret se
numãrã înfiinþarea �Casei ªcoalelor� ºi a
publicaþiei periodice �Revista generalã a
învãþãmântului�.

În anul 1910, a apãrut simultan, la
Bucureºti ºi Paris, volumul Mecanica
socialã, în care, prin analogie cu sistemele
materiale, alcãtuite din puncte materiale,
studiate în mecanica raþionalã, societatea
era consideratã ca un sistem, o reuniune
de indivizi supuºi acþiunilor reciproce ºi
acþiunilor exterioare. Raportarea indivizilor
se face la un sistem specific de coordonate:
economice, intelectuale ºi morale. Se aplicã
apoi societãþii o serie de principii ºi rezultate
din mecanicã: principiul inerþiei, al egalitãþii

acþiunii cu reacþiunea, al minimei acþiuni,
teoria ºocurilor etc. ... Cu toate limitãrile ei,
lucrarea Mecanica socialã are meritul de a
fi prezentat o viziune sistemicã asupra
societãþii ºi de a fi întrezãrit posibilitatea
aplicãrii matematicii aplicate în domeniul
ºtiinþelor sociale.

În anul 1911, când Spiru Haret împlinea
60 de ani, a fost sãrbãtorit printr-un mare
banchet, cu peste 400 de participanþi. Cu
acest prilej i s-a oferit volumul omagial Lui
Spiru Haret. Ale tale dintru ale tale, care
oglindeºte, în cele 151 de articole ºi 1220
de pagini scrise de foºtii sãi colaboratori,
marea contribuþie a sãrbãtoritului la
dezvoltarea þãrii, pe multiple planuri. S-a
reamintit, cu acest prilej, o apreciere a
Parlamentului, potrivit cãreia Spiru Haret a
fãcut mai mult pentru învãþãmântul
românesc de toate gradele, decât toþi cei
50 de miniºtri ai instrucþiunii pe care i-a avut
România pânã în 1910, luaþi la un loc.

Un an mai târziu, la 17 decembrie 1912,
o boalã nemiloasã a curmat zilele marelui
om al ºcolii care a fost Spiru Haret. I s-au
fãcut funeralii naþionale, fiind condus pe
ultimul drum de o mulþime imensã de elevi,
studenþi ºi þãrani, veniþi din toate colþurile
þãrii, de un numeros public.

*

Alegerea subiectului comunicãrii mele
nu a fost întâmplãtoare. În afarã de
momentul aniversar, m-au îndemnat meritele
sale ºtiinþifice, didactice ºi politice. M-a
impresionat întotdeauna modul cum Spiru
Haret vedea problema ridicãrii nivelului de
educaþie ºi de culturã al întregului popor ºi
în particular al þãrãnimii, aºa cum rezultã
clar din rolul pe care îl încredinþeazã
învãþãtorilor, în afara celui de a-i instrui pe
copii, acela de a-i educa pe adulþi.

Sunt convins cã, dacã nivelul general
de educaþie ºi culturã al populaþiei din þara
noastrã ar fi fost mai ridicat, am fi trecut
mult mai uºor prin aceastã interminabilã
perioadã de tranziþie. Sã ne gândim la
Nicolae Iorga ºi la Universitatea de la
Vãlenii de Munte, la D. Gusti ºi la activitatea
sa în lumea satelor româneºti, la Ion
Simionescu ºi la colecþia sa de broºuri
Cunoºtinþe folositoare  ºi la mulþi alþii.
Astãzi, când tot mai puþini fii de þãrani
reuºesc sã urmeze liceul ºi infinit mai puþini
sã ajungã în învãþãmântul superior, politica
dusã de marele Spiru Haret este mai actualã
ca oricând, exemplul ei putând fi preluat ºi
adaptat situaþiei actuale. Este deci necesarã
o atenþie mai mare acordatã
învãþãmântului rural ºi educaþiei
adulþilor. Este bine ca oamenii de ºtiinþã sã
coboare la nivelul maselor ºi sã
împãrtãºeascã rezultatele cele mai recente
din domeniul lor de activitate, în primul
rând tineretului, adulþilor. Metaforic
vorbind, am putea spune cã nu este
suficient ca apa mãrilor sã se evapore, iar
norii formaþi sã se ridice la foarte mari
înãlþimi. Este necesar ca ei sã se întoarcã
pe pãmânt, sub formã de picãturi de ploaie,
ºi sã-l facã roditor.

Vã mãrturisesc sincer cã una din
misiunile dificile pe care le am în prezent
este aceea de a fi încã rectorul Universitãþii
Populare �Ioan I. Dalles� din Bucureºti,
universitate care are ca scop al activitãþii,
în principal, educaþia adulþilor. Dificultatea
constã în faptul cã înaintaºii mei în aceastã
funcþie au fost Tudor Vianu ºi Remus
Rãduleþ, care mã copleºesc prin
personalitatea lor prestigioasã.

Sã dãm deci mai multã atenþie ridicãrii
nivelului de educaþie ºi culturã al
poporului nostru.

*

În încheiere, aº cita cuvintele pline de
profunde înþelesuri ale lui Spiru Haret: �În
ochii minþii mele, România viitoare nu se
prezintã sub figura unui rãzboinic cu
coiful pe cap ºi cu mâna înarmatã, ci sub
aceea a geniului pãcii ºi al luminii,
propagând limba ºi cultura româneascã,
inteligenþa ºi geniul propriu naþional�.

�În ochii minþii mele, România
viitoare nu se prezintã sub figura unui
rãzboinic cu coiful pe cap ºi cu mâna
înarmatã, ci sub aceea a geniului
pãcii ºi al luminii, propagând limba
ºi cultura româneascã, inteligenþa ºi
geniul propriu naþional�.

Spiru Haret
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Prof.univ.dr. Aurelian Bondrea:
Ideea de ºcoalã naþionalã
în gândirea ºi acþiunea lui Spiru Haret

Sesiunea ºtiinþificã: Omagiu lui Spiru Haret

În concepþia lui, �patria nu este numai
pãmântul din care scoatem rente. Patria
o face ºi limba ºi istoria, ºi religia ºi
tradiþiile. A da cu piciorul în toate
acestea, este a se lepãda cineva de patria
sa � Precum un pãrinte nu are dreptul
a-ºi lãsa copilul fãrã instrucþie, cu mare
cuvânt el nu are dreptul de a-i da o
educaþie antinaþionalã, care face din-
tr-însul un element înstrãinat de þarã�*.

Aceastã concepþie nu se referea numai
la problemele învãþãrii limbii române de
cãtre toþi cetãþenii þãrii, numai la
cunoaºterea temeinicã a istoriei ºi
geografiei, ci la întreaga structurã a
obiectelor de învãþãmânt, în licee, ºcoli
normale ºi ºcoli profesionale, menite a
rãspunde cerinþelor emancipãrii sociale ºi
economice, formãrii unui cetãþean modern
al statului român modern.

Tot ce gândea, simþea ºi înfãptuia,
era într-o strânsã armonie. Ca ministru

îºi socotea rolul într-un fel cu totul
deosebit:

�Concepþia mea despre rolul
unui ministru este alta. Eu cred cã
meritul pe care trebuie sã se
sileascã în el sã-l aibã, este ca sã
cunoascã ºi sã înþeleagã
trebuinþele þãrii, sã descopere sau
sã formeze instrumentele cu care
sã lucreze, sã îndrepteze, sã
dezvolte sau sã determine curentele
cele sãnãtoase, sã cunoascã, sã
utilizeze ºi sã punã în luminã
iniþiativele particulare, sã închege
gândirile ºi aspiraþiunile generale,
sã fie centrul unde sã se
întâlneascã ºi sã se fecundeze
ideile�**.

În toatã opera lui pentru ridicarea
poporului a cãutat sã-ºi alieze
elementele cele mai chemate: învãþãtorii
ºi preoþii. Lor le-a dat rolul cel mai
frumos ºi mai înalt, aºa cum nu l-a
socotit nimeni altul ca el. Dar tot el le-a

dat  ºi demnitatea de oameni,  cum nu
le-a dat-o nimeni altul.

�Am voit sã fac din învãþãtori o
forþã naþionalã, pe care s-o îndrept
toatã contra mizeriei ºi întunericului
de la sate� � spunea Spiru Haret.

Fiind pãtruns de adevãrul cã numai
prin deºteptarea poporului prin culturã
se asigurã pacea internã ºi progresul
þãrii, el a ridicat prestigiul învãþãtorului
ºi l-a impus ca factorul cel mai
important ºi mai demn de respect,
alãturi de preot, pentru înãlþarea
sufleteascã a satelor. În acest scop,
Spiru Haret a obligat pe învãþãtor sã
nu-ºi mãrgineascã activitatea numai
între cei patru pereþi ai ºcolii, ci s-o
extindã ºi în afarã sub titlu de
activitate extraºcolarã. Astfel,
autorizând pe învãþãtor a intra în
conducerea bãncilor populare ºi
obºtiilor sãteºti s-a dat un impuls
puternic la propãºirea acestor
aºezãminte de credit ºi economie, iar

prin obligarea de a lua parte activã ºi
chiar iniþiativa în miºcarea culturalã
ºi religioasã, prin ºezãtori ºi coruri
patriotice ºi bisericeºti, a contribuit
foarte mult la educarea sufleteascã
a populaþiei rurale.

Pus în lumina unui asemenea rol,
învãþãtorul a înþeles importanþa misiunii
date ºi a rãspuns apelului ce i s-a fãcut.

Opera înfãptuitã de Haret între anii
1897 ºi 1911, pãtrunsã de cel mai curat
naþionalism ºi de cel mai înalt
democratism, înseamnã în organizarea
ºcolii naþionale ºi în dezvoltarea
economicã a þãrii, una din epocile cele
mai strãlucite din istoria þãrii noastre.

Dacã analizãm opera ºcolarã a lui
Haret, vedem cã aceastã operã este de
o însemnãtate capitalã. Cu ajutorul Casei
ªcoalelor, Haret clãdeºte aproape 2.000
de localuri de ºcoli primare ºi înfiinþeazã
1.700 posturi de învãþãtori. Numãrul
elevilor înscriºi în ºcolile primare creºte
de la 300.000 la 600.000, iar numãrul
ºtiutorilor de carte creºte de la 22 la 39%.

Dupã cum subliniazã prof. univ. dr.
C. Angelescu, fostul preºedinte al
Academiei de ªtiinþe, aceastã operã
�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, þãrãnimii
noastre� *.

Ideea de ºcoalã naþionalã avea sã-ºi
afirme dimensiunea ºi semnificaþia, atunci
când, la ºase ani dupã moartea lui Spiru
Haret, se desãvârºea, în 1918, procesul
de fãurire a statului naþional unitar român,
se ridica pe o treaptã nouã sarcina
organizãrii ºi dezvoltãrii învãþãmântului.

Evocarea lui Spiru Haret, ori de câte
ori suntem chemaþi sã rãspundem la
întrebãri privind destinul ºcolii noastre,
este legitimã, dacã avem în vedere cã
a înscris, prin gândirea ºi prin
înfãptuirile sale, un moment de referinþã
în istoria învãþãmântului românesc.
Ideile ºi activitatea sa de organizator
de învãþãmânt au pãtruns, mai mult
decât oricare altele, întreaga evoluþie a
sistemului ºcolar pânã în prezent.

Credem cã este pe deplin justificat
� având în vedere incontestabila
valoare a operei ºi activitãþii sale � sã
susþinem cã experienþa trecutã a ºcolii
noastre poate constitui izvorul unor
sugestii utile pentru ceea ce avem de
fãcut astãzi.

Nu numai ideile ce se desprind din
opera sa, ci viziunea lui Haret ºi
atitudinea sa privind construirea unui

sistem ºcolar sunt surse de învãþãminte
pentru orice reformã ºcolarã întreprinsã
în timpul nostru.

Opera lui Haret este, în esenþã, o
sintezã a celor mai bune tradiþii ale
legislaþiei ºi ºcolii româneºti, în strânsã
corelaþie cu elementele novatoare ale
pedagogiei europene.

Preluându-i moºtenirea ºi
îmbogãþind-o, acþionând în noile condiþii
caracteristice începutului de secol XXI,
exprim convingerea cã trecerea timpului
confirmã pe deplin vitalitatea ºi
perenitatea operei celui cãruia i s-a spus,
pe bunã dreptate, �marele ministru al
ºcolilor�.

Vã mulþumesc.

* Constantin Dinu, Spiru Haret, Editura
Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1970, cap.
III, p. 59-94.

* Ibidem, p. 164.
** Spiru Haret, ªcoala naþionalistã, în

Revista învãþãmântului general, anul II, nr. 6,
1907.

* Spiru Haret, ªcoala naþionalistã, în
Revista învãþãmântului general, anul II, nr. 6,
1907.

** Spiru Haret, Revista generalã a
învãþãmântului, 1906, p. 497.

* �Comemorarea lui Spiru Haret�, �30 de
ani de la moartea lui Spiru Haret�, Tiparul
Cartea Româneascã, Bucureºti, Seria a III-a
Memorii ºi monografii, nr. 1, 1943.

De numele lui Spiru Haret sunt asociate
importante realizãri în domeniul ºtiinþei ºi
învãþãmântului, dar ºi în viaþa socialã ºi
politicã. Este neîndoios faptul cã el nu ar fi
putut realiza o profundã reformã a
învãþãmântului, dacã rãmânea în afara
spaþiului politic, dupã cum nici iniþierea ºi

îndrumarea activitãþii extraºcolare a cadrelor
didactice nu putea avea rezultatele
spectaculoase care au dat naºtere
�haretismului� fãrã a fi ocupat funcþia de
ministru al Instrucþiunii.

La vremea respectivã în România
existau douã partide � Naþional-Liberal ºi
Conservator � care alternau la putere,
potrivit principiului rotativei
guvernamentale instituit de regele Carol  I.
Spiru Haret a optat pentru Partidul
Naþional-Liberal, în care s-a înscris în anul
1889. ªase ani mai târziu, devenea deputat,
iar în 1897 ocupa pentru prima datã postul
de ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor pânã
în 1899; a mai îndeplinit aceastã funcþie în
anii 1901 � 1904 ºi 1907 � 1910, adicã mai
bine de 10 ani. A fãcut parte din Consiliul
Permanent de Instrucþiune în anii 1882 �
1896 ºi a fost inspector general al ºcolilor
(revizor general) în anii 1883 � 1884; a
îndeplinit funcþia de profesor la
Universitatea din Bucureºti, astfel încât a
cunoscut îndeaproape ºcoala ºi pe slujitorii
ei, din toate treptele de învãþãmânt ºi de pe
întreg cuprinsul României. Maniera sa de

lucru a fost definitã într-un articol publicat
în 1906: �Eu cred cã meritul pe care trebuie
sã se sileascã el [ministrul] sã-l aibã este
ca sã cunoascã ºi sã înþeleagã trebuinþele
þãrii, sã descopere sau sã formeze
instrumentele cu care sã lucreze, sã
îndrepteze, sã dezvolte sau sã determine
curentele cele sãnãtoase, sã cunoascã, sã
utilizeze ºi sã punã în luminã iniþiativele
particulare, sã închege gândurile ºi
dispoziþiile generale, sã fie centrul unde
sã se stabileascã ºi sã fecundeze ideile�1.

Animat de asemenea gânduri, Spiru
Haret ºi-a legat numele de reforma
învãþãmântului, asigurând aºezarea acestuia
pe o bazã modernã, în concordanþã cu cele
mai noi realizãri pe plan european ºi în
conformitate cu realitãþile din România. În
concepþia sa, cea mai importantã menire a
ºcolii era aceea de a pregãti cetãþeni patrioþi.
El declara fãrã echivoc: �Cea dintâi datorie
a ºcoalei, care trece înaintea oricãrei
alteia, este de a forma buni cetãþeni ºi cea
dintâi condiþie pentru a fi cineva bun
cetãþean este de a-ºi iubi þara fãrã rezervã
ºi de a avea o încredere nemãrginitã

într-însa ºi în viitorul ei. Toatã activitatea,
toatã îngrijirea celor însãrcinaþi cu edu-
caþia tinerimii, acolo trebuie sã tindã�2.

Asemenea cuvinte îºi pãstreazã întreaga
lor semnificaþie ºi astãzi, dupã mai bine de un
secol, în condiþiile în care în societatea
noastrã postdecembristã s-a dezvoltat un
curent cu o evidentã tendinþã antinaþionalã,
care se face resimþit ºi la nivelul
învãþãmântului, inclusiv a celui superior.

Pentru a da consistenþã acþiunii de
educaþie patrioticã a elevilor, dar ºi a tuturor
cetãþenilor, Spiru Haret a apelat la sprijinul
unor importanþi scriitori, precum George
Coºbuc, Alexandru Vlahuþã, ªt.O. Iosif, Arthur
Gorovei, Mihail Sadoveanu, încurajându-i sã
publice lucrãri despre trecutul istoric al
românilor, despre frumuseþile patriei, sã
îndrume cercurile culturale de la sate. Dintre
lucrãrile apãrute din iniþiativa ºi cu sprijinul
lui Spiru Haret menþionãm: George Coºbuc,
Istoria unei coroane de oþel, consacratã
luptei pentru independenþa României ºi
rolului avut de domnitorul Carol I; Alexandru
Vlahuþã, România pitoreascã, o adevãratã
odã închinatã frumuseþilor naturii ºi vredniciei
poporului român; ªt.O. Iosif, Poem, consacrat
lui ªtefan cel Mare, cu ocazia comemorãrilor
organizate la împlinirea a patru secole de la
moartea domnitorului.

Spiru Haret a antrenat în munca
dedicatã ºcolii pe Gavril Muzicescu ºi D.G.

Kiriac, care au elaborat manuale de muzicã
ºi au compus melodii pe versuri patriotice.
A susþinut premierea lui Aurel Vlaicu de
cãtre Academia Românã, i-a sprijinit � în
forme diverse � pe pictorul Camil Ressu ºi
pe compozitorul George Enescu, precum ºi
pe poeþii Octavian Goga ºi Alexandru
Macedonski. A militat pentru înfiinþarea
Comisiei Monumentelor Istorice ºi a
susþinut în Adunarea Deputaþilor Legea
pentru conservarea ºi restaurarea
monumentelor publice (1893); a fost
iniþiatorul Muzeului Pedagogic (deschis în
1910) ºi a cunoscutei colecþii Biblioteca
pentru toþi.

Spiru Haret a fost unul dintre
susþinãtorii Ligii pentru Unitatea
Culturalã a Tuturor Românilor, care a
avut un rol excepþional în lupta pentru
apãrarea fiinþei naþionale a conaþionalilor
noºtri aflaþi sub dominaþia strãinã ºi pentru
pregãtirea Marii Uniri, care avea sã se
înfãptuiascã în 1918.

Patriot ºi om politic profund preocupat
de soarta þãrii3, Spiru Haret a ajuns la
concluzia cã problema cea mai gravã cu care
se confrunta societatea româneascã la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
celui de-al XX-lea era cea þãrãneascã.
Repetatele rãscoale þãrãneºti arãtau limpede
cã tensiunea socialã risca sã scape de sub
control. Partidul Conservator, dar ºi cea mai
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mare parte a Partidului Liberal, nu sesizaserã
acuitatea problemei agrare ºi apreciau cã
prin întãrirea forþelor de ordine ºi intervenþia
fermã a acestora, þãrãnimea putea fi adusã la
ascultare.

Spiru Haret nu a împãrtãºit aceastã
atitudine; el a apreciat cã þãrãnimea trebuia
ajutatã, din punct de vedere material ºi spiritual,
astfel încât situaþia ei sã se amelioreze, iar
tensiunea socialã sã scadã. În calitate de
ministru, Haret nu a rãmas închis în biroul sãu
de la Minister, ci s-a aflat în permanent contact
cu oamenii, mai ales cu învãþãtorii, dându-le
sfaturile necesare, îndemnându-i sã-ºi
perfecþioneze activitatea didacticã, sã fie
prezenþi în viaþa satului, oferind un model de
conduitã ºi moralitate4. A susþinut înfiinþarea
de bãnci ºi cooperative populare, biblioteci
sãteºti, cercuri culturale, cursuri pentru adulþi,
editarea de publicaþii pentru þãrani (între care
revista �Albina�). În aceastã activitate, el a
antrenat corpul didactic, apreciind cã �el este
cel mai numeros; membrii lui sunt rãspândiþi
pe toatã întinderea þãrii, pânã în unghiurile
cele mai ascunse ºi mai depãrtate. Întocmai
ca rãdãcinile unui arbore puternic, corpul
didactic îºi întinde ramificaþiile peste tot,
pãtrunzând în toate pãturile naþiunii ºi
confruntându-se cu dânsele ºi acest nepreþuit
avantagiu singur el îl are�5.

(Continuare în pag. 6)
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�Momentul� aniversar Spiru Haret a
resuscitat interesul pentru opera lãsatã
moºtenire posteritãþii de ilustrul nostru
înaintaº. Mai multe publicaþii se referã
fugitiv la crâmpee din vasta sa trudã pentru
binele neamului românesc, între care ºi
�Adevãrul�, cãreia domnul ministru al
culturii, Adrian Iorgulescu, îi acordã un
interviu. �Vreau sã scot cârciuma din cãminul
cultural�, titreazã cotidianul bucureºtean,
relevând - �ceva� din esenþa interviului.
Spunem �ceva�, întrucât d-nul ministru
anunþã, în fond, demersuri pentru înlãturarea
atitudinii inerþiale întru revigorarea culturalã
a oropsitului dintotdeauna sat românesc.
�Primul lucru pe care mi se pare important
sã-l realizez � declarã domnul Adrian

Iorgulescu � este reabilitarea infrastructurii
culturale rurale�, iar în continuare
menþioneazã: �Un studiu ne aratã cã 96%
din sãteni primesc informaþia prin
intermediul televiziunii, iar 65%, în mod
direct, la aºezãmintele culturale din mediul
sãtesc. De aceea vom avea douã obiective:
repararea clãdirilor respective ºi modificarea
legii aºezãmintelor culturale, aºa încât sã
putem readuce acolo manifestãri menite sã
conserve tradiþiile locale, sã favorizãm
socializarea ºi schimburile culturale cu alte
localitãþi din þarã sau din strãinãtate, sã
facem posibilã proiecþia de DVD-uri, sã
creãm biblioteci ºi sã ducem Internetul. Dacã
la oraº existã elite comparabile cu cele
europene, la sate, unde trãiesc 50% din
români, nivelul cultural este de secol 19, iar
inerþiile sunt foarte mari�.

Întâmplãtor sau nu, interviul apãrea, cu
o zi înaintea împlinirii a 155 de ani de la
naºterea inegalabilului reformator Spiru
Haret, motiv suficient, credem noi, pentru
a-l plasa într-o astfel de posturã:
�Majoritatea cãminelor culturale nu sunt,
aºa cum cred unii, produsele epocii
comuniste � ne reaminteºte domnul
ministru. Ele au fost construite dupã
modelul european, începând cu sec. al 19-lea
din iniþiativa unor mari cãrturari, cum ar fi
B.P. Hasdeu sau Spiru Haret�.

Domnul Iorgulescu recunoaºte o realitate
dramaticã a lumii rurale româneºti
postcomuniste, când decãderea economico-
socialã este însoþitã de un regres masiv ºi
aproape total al activitãþilor cu caracter
cultural în mediul rural. Cauzele ºi vinovaþii
pentru starea deplorabilã a satelor se cunosc,
cum se cunoaºte ºi faptul cã la promisiuni

suntem bine plasaþi, în schimb la realizãri
suntem la coada unei imaginare ierarhii.

Evocarea lui Spiru Haret ºi a lui B.P.
Hasdeu ne trimite înapoi în timp când, spre
deosebire de vremurile pe care le trãim,
oameni de mare calibru uman, intelectual ºi
moral s-au lansat în energice demersuri
pentru luminarea satelor, pentru ridicarea
nivelului lor economico-social, educaþional
ºi cultural. ªi este firesc sã fi avut astfel de
personalitãþi, întrucât un �popor de þãrani�,
cum au fost socotiþi românii, nu putea
rãmâne sine die subdezvoltat.

Prin comparaþie, situaþia actualã în care
se aflã satul românesc, cauzatã de
dezinteres, ignorarea realitãþilor presante,
demagogie ºi lipsa perspectivelor, chiar în
condiþiile (sau cu atât mai mult) ale integrãrii
în UE, cu epoca în care a trãit Spiru Haret,
ca ºi cu epoca în care a vieþuit Dimitrie Gusti,
un alt ilustru reformator ºi om de acþiune,
ne relevã diferenþieri care nu pot fi ignorate
dacã, în adevãr, se vrea reabilitarea (mãcar
sub raport cultural) a satului românesc. Atât
Haret, cât ºi Gusti erau produsul exigenþelor
ºi aºteptãrilor societãþii româneºti aflatã în
plinã expansiune spre modernitate, fiecare
dintre ei generând demersuri care erau
reclamate de realitãþi presante ale timpului
istoric.

Haret concepe opera reformatoare în
condiþiile în care se constituie statul român
modern (1859), ce obþine independenþa (1877)
pe câmpurile onoarei ºi dãruirii totale a
þãranilor români spre izbânda neamului întru
libertate. Din nefericire, se stinge din viaþã,
nu cu mult timp înainte de înfãptuirea
României Mari, a statului naþional unitar
român, pe care defãimãtorii de ieri sau de azi

nu au putut ºi nu vor putea sã clinteascã din
ce a fost ºi este zidirea statalã la 1918:
finalizarea procesului construcþiei statale,
împiedicatã, vreme de veacuri, de dominatorii
strãini.

Haret este iniþiator al unei vaste opere
reformatoare, Gusti este continuator al sãu,
pe alte planuri însã, dat fiind noul context
socio-politic, care reclama alte coordonate
ale demersurilor în domeniile ºtiinþei,
învãþãmântului ºi culturii.

Era nevoie de o extensie a cunoaºterii
realitãþilor sociale la nivelul României
întregite, cum era nevoie deopotrivã ºi de
un nou program de investigare ºi
interpretare a acestor realitãþi. Profesorul
D. Gusti, înþelegând imperativele timpului,
dar ºi continuând opera iniþiatã de marele
sãu înaintaº, transformã sociologia în
pionul esenþial al demersurilor sale, cãreia
îi dã forþã prin imaginarea ºi punerea în
operã a unui sistem integrat de cercetare,
învãþãmânt ºi acþiune socialã, considerat
în epocã, ca ºi mai târziu, performant ºi
original. Rezultatele deosebite obþinute de
ªcoala naþionalã de sociologie în epoca
interbelicã sunt expresia dãruirii totale în
slujba idealurilor naþionale.

Dincolo de aparenþe, omul rece, calculat,
distant la primul contact cu un interlocutor,
era deschis, sincer, direct, emanând bunãtate
ºi înþelegere. Pe acest fond uman, pe care l-a
relevat Traian Herseni mai târziu, ºi pe
cunoaºterea realitãþilor lumii satului românesc
îºi construieºte Haret programul sãu
reformator ºi acþiunea socialã care sã-l punã
în operã

Identificã în învãþãtori ºi preoþi agenþii
sociali cu care sã punã în practicã ideile ºi
pe care îi apãrã de acuze nedrepte ºi
interesate în Parlament, la Guvern ºi în faþa
Regelui. Cu acestea începe marea operã de
regenerare moralã, culturalã ºi educativã
desfãºuratã pe fondul creãrii unor instituþii
bancare menite sã ajute þãrãnimea în
ameliorarea propriei existenþe prin
cultivarea mai eficientã a pãmântului ºi
valorificarea roadelor acestuia.

Învãþãtorii ºi preoþii sunt angrenaþi, astfel,
într-o acþiune socialã de anvergurã ºi de
duratã. Ei sunt pionii esenþiali ai aplicãrii, în
mediul rural, a prevederilor legilor de
reorganizare a învãþãmântului primar ºi de
dotare a acestuia cu locaþii corespunzãtoare.
Tot ei sunt ºi cei care pornesc o vastã acþiune
de culturalizare a sãtenilor cu alte mijloace
decât învãþãmântul ºcolar. Dincolo de ºcoalã,
ca instrument educaþional esenþial, atât copiii,
cât ºi tinerii, adulþii ºi chiar bãtrânii sunt
angrenaþi în diverse forme de activitãþi
culturale, sociale ºi economice în propriul lor
beneficiu ºi, deopotrivã, în folosul
comunitãþii din care fãceau parte.

Elevii participã la activitãþi complexe
extraºcolare; tinerii iau parte la ºezãtori,
conferinþe ºtiinþifice ºi educative, fac excursii
ºi încântã pe sãteni cu jocurile ºi dansurile
lor în cãminele culturale, care apar cu sutele
în mediul rural; adulþii care nu ºtiu �carte�
sunt învãþaþi sã scrie ºi sã citeascã, sunt
instruiþi cum sã cultive mai eficient ºi cu
mijloace moderne pãmântul, cum sã utilizeze
banii împrumutaþi de la bãncile populare
º.a.m.d.

Dezvoltarea educaþiei prin învãþãmânt este
însoþitã, astfel, de asanarea moralã ºi
educaþionalã a populaþiei rurale ºi de îndru-
marea ei spre cunoaºtere ºi culturã printr-o
reþea de instituþii ce sunt create tocmai având
asemenea obiective. Asociaþii þãrãneºti
(cooperative), bãnci populare (în 1903 erau
deja 700 de astfel de instituþii, iar în 1907
aproximativ 2000), universitãþi populare,
asociaþii ºi societãþi cu obiective cultural-
ºtiinþifice, instituþii patronate de stat cu atribuþii
în domeniul rãspândirii culturii în mediul rural
(Casa ªcoalelor, a cãrei activitate, dupã
aproape patru decenii, a contribuit la dotarea
bibliotecilor populare rurale cu peste 1,5 de
milioane volume) etc.

Spiru Haret a creat el însuºi unele asociaþii
sau instituþii (�Steaua�, societate pentru
publicarea cãrþilor ieftine pentru elevii claselor
secundare, �Asociaþia Universitãþii Populare
din Bucureºti� etc.) sau a fãcut parte din
conducerea lor (vicepreºedinte al �Societãþii

pentru Învãþãtura Poporului Român�), a editat
diverse publicaþii (�Sãmãnãtorul�, �Albina�,
�Revista Generalã a Învãþãmântului� etc.), în
care îºi expunea ideile, combãtea atacurile la
adresa programului sãu reformator, propunea
ºi argumenta necesitatea unor noi demersuri.

Reformatorul ºi reforma sa, care nu se
limiteazã, cum adesea se afirmã, doar la sistemul
educaþional, ci la o paletã mult mai cuprinzãtoare
de domenii vitale pentru propãºirea satului
românesc, s-au materializat în afirmarea cu vigoare
a unei concepþii sociologice despre dezvoltarea
societãþii, obiectivatã prin cunoaºtere ºtiinþificã,
dezvoltare cultural-spiritualã ºi primenire moralã
a membrilor societãþii, care sunt chemaþi sã-ºi
dezvolte cunoºtinþele, sã se implice în viaþa social-
politicã, sã ia parte activã la conducerea ºi
gestionarea treburilor comunitãþilor din care
fãceau parte.

Mesajul sãu reformator strãbate nealterat
epocile ce au urmat prin substanþa sa
ºtiinþificã, socialã ºi patrioticã.

Personalitãþile exemplare, cum este ºi
Spiru Haret, care ocupã un loc distinct în
cadrul generaþiei sale prin performanþele
ºtiinþifice îndeosebi, dar ºi educaþionale,
culturale ºi socio-politice, nu dispar din
conºtiinþa publicã, o datã cu trecerea lor în
nefiinþã. Ecoul existenþei lor terestre,
indiferent de epocã, se prelungeºte în timp,
traversând veacurile. Este un tip deosebit
de comunicare nonverbalã, un liant între
cei ce au fost ºi cei ce sunt, o împãrtãºanie
de idei ºi valori, o permanentã comparaþie
între experienþe de viaþã ºi de acþiune
intergeneraþionalã ºi, deopotrivã, o carte
de vizitã pentru orice comunitate naþionalã.

La mai bine de un veac ºi jumãtate de la
naºterea sa, Spiru Haret, gratulat de
contemporanii sãi ºi de urmaºii acestora în
fel ºi chip (�om al ºcolii�, �pãrinte al
þãrãnimii�, �cel mai popular ministru� etc.)
ne reaminteºte cã viaþa este un dar unic,
care trebuie preþuit ºi mai ales pus în slujba
unor idealuri umane, necum pierdut în
egoisme sau pângãrit prin atitudini,
comportamente, manifestãri care sunt
contrare însãºi raþiunii de a fi a omului.

Înscriindu-se în seria de variante româneºti
ale sociologiei pozitivist-evoluþioniste
(Auguste Comte, Herbert Spencer),
contribuþia lui Spiru Haret la dezvoltarea
sociologiei româneºti este remarcabilã.

Sursele acestei contribuþii pot fi identificate
în bogata sa activitate de reformator social, în
modalitãþile sociologice în care a conceput ºi
elaborat multe din lucrãrile sale (dintre care
elocventã este Chestia þãrãneascã) ºi, în mod
deosebit, în analizele, rapoartele, alte categorii
de documente cuprinzând propuneri ºi soluþii
pentru reformarea ºi modernizarea
învãþãmântului românesc, la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi începutul veacului al XX-lea.

Relevanþa contribuþiei sale în sociologie
poate fi evaluatã, cel mai obiectiv, prin
decodificarea teoriei sale sociale, dezvoltate
în lucrarea Mecanica socialã* ºi în celelalte
lucrãri cu conþinut sociologic. O asemenea
evaluare evidenþiazã faptul cã sociologia
haretianã nu se limiteazã numai la un demers
metodologic nou în domeniu, ci ea cuprinde o
viziune proprie, concepte, ipoteze ºi teze
esenþiale privind natura societãþii omeneºti,
structurã ºi dinamicã socialã, precum ºi o teorie
a progresului intelectual ºi a civilizaþiei umane.

Încadrându-se între lucrãrile de pionierat
privind aplicarea metodelor matematice în
sociologie, lucrarea Mécanique sociale,
redactatã în limba francezã, începe sã fie scrisã
de Spiru Haret la 29 mai 1910 ºi va fi terminatã
la 14 noiembrie acelaºi an. În limba românã va
fi tradusã ºi publicatã abia în anul 1969. Citatã
în lucrãrile de specialitate româneºti ºi strãine,
va dobândi, pe planul sociologiei, o
recunoaºtere mondialã.

Ideea directoare a Mecanicii sociale este
problema metodei. Primele cuvinte ale
introducerii, ca ºi alte numeroase pasaje,
exprimã clar faptul cã aceastã lucrare este �o
încercare de a aplica metoda ºtiinþificã la
problemele sociale sau: �Ne propunem în cele
ce urmeazã sã expunem o metodã care va
permite, dupã cum credem, sã introducã în
studiul problemelor sociale, puþin câte puþin,
acea rigoare a raþionamentului care dã atât de
strãlucite rezultate în ceea ce numim ºtiinþele
exacte�.

Rãspunzând întrebãrii de ce nu ºi-a intitulat
cartea Sociologie mecanicã, Haret evidenþiazã
accentul metodologic ºi nu cel teoretic sau
sistematic în tratarea problemelor sociale:
�Poate sã fie sociologie mecanicã dacã tratezi
ºtiinþa sociologiei dupã metoda mecanicã; dar
este ºi mecanicã socialã dacã faci o carte în
care nu arãþi alta decât cum se poate aplica

mecanica la sociologie. Eu, acest din urmã lucru
l-am fãcut. Dacã aº fi voit sã-l fac pe cel dintâi,
mi-ar fi trebuit, nu un volum de 250 pagini, ci
cine ºtie câte ºi o competenþã pe care nu o
am�.

Subliniind în capitolele introductive
necesitatea utilizãrii metodei matematice în
studiul fenomenelor sociale, treptat, capitolele
urmãtoare se încarcã de tensiune socialã pe
mãsurã ce se realizeazã cuprinderea de
ansamblu a problematicii sociologice. În acest
mod, apare primul mare capitol, Statica, apoi
cel de-al doilea capitol de fond, Dinamica, la
care se adaugã alte douã, rezervate analizei
forþelor sociale ºi problemei civilizaþiei. Prin
urmare, Haret respectã capitolele �clasice� ale
mecanicii care studiazã ponderile, �greutãþile�,
corpurile fizice (statica), miºcãrile acestor
corpuri ca traiectorie, vitezã ºi acceleraþie
(cinematica) ºi miºcarea, ca interacþiune a
corpurilor în funcþie de forþele lor (dinamica).

În concepþia lui Haret, în conformitate cu
raportul dintre metodã ºi teorie, arhitectura
mecanicii sociale poate fi reprezentatã prin
modelul unei bolþi care aºeazã la bazã
procedeele matematice ºi statistice elementare,
se ridicã la procedee mai complicate de
modelare, menite sã exprime realitãþi sociale
mai complexe ºi mai ample, pentru ca, în final,
sã descrie o linie descendentã spre istoria
socialã, spre viaþa socialã concretã, unde
procedeele mecanic-matematice, axiomatice nu
sunt abandonate, dar lasã loc, în mare parte,
interpretãrii istoric-comparate, propriu-zis
sociologice. Ultimele capitole sunt ºi cele mai
apropiate de perspectiva sociologicã de
analizã, având, adeseori, un conþinut
surprinzãtor de înaintat în explicarea unor
probleme ca viaþa, evoluþia socialã, capitalul,
dobânda, civilizaþia etc.

În analiza esenþei societãþii omeneºti, Spiru
Haret dezvoltã concepþia potrivit cãreia
principala ei forþã o reprezintã individul uman,
elementul ireductibil al vieþii ºi creativitãþii
sociale. În acest sens, el precizeazã: �Vom numi
societate sau corp social, o reunire de indivizi
supusã, pe de o parte, acþiunilor reciproce, iar
pe de altã parte, unor acþiuni exterioare.
Individul este elementul constitutiv al corpului
social, cãci este indivizibil. El joacã pentru
corpul social acelaºi rol pe care îl joacã atomul
pentru un corp material�.

Indivizii reali, vii, concreþi, reprezintã
pivotul vieþii sociale ºi se substituie, în
concepþia lui, înseºi grupurilor sociale, întrucât
ei se constituie în veritabili �agenþi� ai activitãþii
sociale, nu �produºi� sau rezultate ale acesteia.
Pentru Spiru Haret, societatea nu are o existenþã
de sine stãtãtoare, ea nu reprezintã o realitate
ontologicã în sine ºi pentru sine. Existenþa
socialã se înscrie însã în ordinea universalã ca
o realitate comensurabilã ºi cognoscibilã, pe
calea metodelor ºtiinþelor exacte, dar numai
concretizatã în indivizii umani din care este
compusã, fãrã participarea cãrora nu este
posibilã nici o raþionalizare sau instru-
mentalizare a vreunui proiect de reformã
socialã. Ei sunt, în acelaºi timp, beneficiarii
rezultatelor unor astfel de raþionalizãri sau de
reforme sociale, reprezentând un corp activ,
inteligent ºi conºtient, care nu trebuie tratat
ca o masã inertã, ale cãrei probleme trebuie sã
fie soluþionate de altcineva, decât de ei înºiºi.
O asemenea tratare a participãrii agentului
beneficiar la raþionalizarea propriei sale condiþii
de existenþã nu a fost abordatã, în sociologie,
pânã la el.

În ceea ce priveºte statica socialã, care
implicã analiza elementelor constitutive ale
societãþii, a relaþiilor dintre ele ºi, în special, a
ponderii lor în ansamblul structurii sociale,
Spiru Haret insistã asupra conceptului de
echilibru social, pe care îl considerã ca un

concept central ºi ca finalitate dezirabilã a
oricãrui sistem social normal. Un asemenea
obiectiv � realizarea structurilor sociale
echilibrate, raþionalizate � poate fi înfãptuit,
în principal, prin intermediul unei practici
�inteligente�, fãrã a fi neapãrat ºtiinþifice,
respectiv, prin �autoobligaþia� pe care agentul
social îºi întemeiazã propriile sale aspiraþii ºi
motivaþii, în contextul unui efort necesar
realizãrii unui obiectiv comun, raþional. Pentru
el, starea socialã poate fi identificatã prin
calitatea ei economicã, intelectualã ºi moralã,
rezultate, între altele, din existenþa în viaþa
socialã a inerþiei, concomitent cu miºcãrile
relative ºi cu egalitatea acþiunii cu reacþia,
într-un spaþiu social dat, în care pot fi
identificate relaþii exacte, între masa, viteza,
forþa ºi timpul în care un sistem social se miºcã.
Variantele unei soluþii sociale sunt multiple ºi
diferite, dat fiind faptul cã orice sistem social
este supus schimbãrii permanente, atât a
indivizilor care îl compun, cât ºi a mediului
extern în care existã ºi evolueazã. Variabilitatea
influenþelor exercitate asupra societãþii, ca ºi a
relaþiilor dintre ele se desfãºoarã pe trei grupuri
de coordonate: economice, intelectuale ºi
morale, care reprezintã, în fond, forþele
generative ale dinamicii sociale. Nici una dintre
acestea nu este absolut primordialã în raport
cu celelalte. Ele dobândesc un astfel de caracter
numai în funcþie de perspectiva analizei ºi de
situaþiile concrete analizate.

Factorii economici cuprind fertilitatea
solului, condiþiile climatice, bogãþiile naturale,
comunicaþiile etc. Cei intelectuali se referã la
gradul de inteligenþã naturalã, aptitudinile
intelectuale ale populaþiei, gradul de instrucþie,
numãrul ºi valoarea instituþiilor culturale,
dezvoltarea ºtiinþelor ºi artelor, frecvenþa
apariþiei oamenilor de talent ºi de geniu. În
general, �cantitatea de informaþie� rãspânditã
într-o societate.

Factorii morali sunt constituiþi din gradul
de blândeþe sau de violenþã naturale,
temperamentul naþiunii, moravurile rezultate
din prescripþiile morale religioase, legile vieþii
de familie ºi a modului de constituire a acesteia
º.a. Acþiunea conjugatã a acestor categorii de
factori poate genera, în cazul staticii sociale,
un echilibru social durabil (în condiþiile în care
asemenea forþe existã ºi acþiunea lor este
maximã). În cazul dinamicii sociale, miºcarea
socialã este în fiecare moment rezultatul forþelor
sociale cãrora li se supune.

Starea de echilibru a unui corp social nu
este echivalentã cu o stare de repaos, ci cu
una în care fiecare membru al corpului îºi
pãstreazã o situaþie constantã, respectiv când
condiþiile economice, intelectuale ºi morale
rãmân invariabile ºi agenþii sociali sunt
mulþumiþi de soarta lor ºi nu mai au o aspiraþie
de schimbare a acelei stãri de echilibru. Dar,
poziþia socialã a unor indivizi, ca ºi forma
corpului social pot varia ºi datoritã impulsului
anterior pe care l-au suferit. Prin urmare,
societatea se aflã, practic, în continuã miºcare
ºi schimbare, atât datoritã acþiunii forþelor de
mai sus, unei anumite inerþii, dar ºi ca urmare a
efectelor pe care le au asupra sa �forþele
instantanee� (forþe care acþioneazã
într-un timp foarte scurt, dar cu mare
intensitate), cum sunt rãzboaiele (civile sau
dintre naþiuni), revoluþiile, invaziile, epidemiile,
inundaþiile, cutremurele, foametea º.a. �Forþele
instantanee� produc �ºocuri� (pierderi de
energie vie) în corpul social, care suportã
deformaþii, exprimate în modificarea bruscã a
distanþelor sociale dintre indivizi, ca ºi a
configuraþiei sale. Însã, orice corp social
deformat are tendinþa de a reveni la forma sa
anterioarã, datoritã acþiunii forþelor
instantanee, ce asigurã coeziune (mai micã sau
mai mare) ºi elasticitatea oricãrei �mase�

sociale organizate într-un corp social. Din
acest punct de vedere, cu cât o societate este
mai puternic constituitã (caracterizatã de
legãturi sociale puternice ºi intense), cu atât
ea este mai puþin elasticã ºi invers. Aceasta
înseamnã cã ea pierde mai greu �forþa vie�,
care este singura ºi veritabila bogãþie a oricãrei
societãþi. Dinamica unei societãþi este marcatã
ºi de sensurile în care acþioneazã diferitele forþe
sociale. Dacã ele sunt concurente sau opuse,
sistemul social slãbeºte (pierde energie). Când
ele sunt convergente ºi acþioneazã în aceeaºi
direcþie, rezultanta lor va fi realizarea echilibrului
social care se va exprima în faze superioare de
evoluþie socialã, în civilizaþie. Preocupându-
se de �mecanica socialã�, care, la limitã, se
identificã cu �dinamica socialã�, Spiru Haret a
urmãrit sã identifice �legile miºcãrii sociale�.
Una din aceste legi este, în concepþia lui, legea
continuitãþii fenomenelor sociale, potrivit
cãreia ceea ce ne apar a fi fenomene sau realitãþi
sociale diferite, în esenþã, nu sunt decât evoluþii
neasemãnãtoare ale uneia ºi aceleaºi �materii
sociale�, evoluþii generate de cauze externe
diferite.

Civilizaþia, spre exemplu, nu este o entitate
abstractã, ci o realitate care constã din �centre
de civilizaþii� diferite, a cãror apariþie sau
dispariþie nu înseamnã �rupturi�, ci doar
momente în evoluþia generalã a umanitãþii, care
este cumulativã (acumuleazã �energie
socialã�).

Analizând în aceastã perspectivã dinamica
socialã, el elaboreazã a doua mare �lege� a
miºcãrii sociale: legea creºterii geometrice a
inteligenþei medii a societãþilor. Prin ea, Spiru
Haret intenþiona sã explice, în cazul acumulãrii
energiei intelectuale de cãtre societãþile
omeneºti, faptul cã în societate existã douã
tipuri de inteligenþã: medie ºi maximã. Primul
tip exprimã �caracterul intelectual� al societãþii,
în timp ce inteligenþa maximã �este reprezentatã
de indivizi cu inteligenþã superioarã, care
lãrgesc câmpul intelectual al acestei societãþi
ºi-i ridicã nivelul�. În timp ce inteligenþa medie
creºte continuu, dar lent, cea maximã �poate
determina o ridicare subitã sau cel puþin
într-un timp scurt, a stãrii intelectuale medii a
societãþii ºi a celorlalte condiþii ale sale�.

Sensul general al dinamicii sociale ºi
facilitatea sa ultimã o reprezintã realizarea
�civilizaþiei interioare� a societãþii, care
presupune: împãrþirea echitabilã a bogãþiei
sociale, transformarea naturii intime a omului
�în sensul debarasãrii lui totale de sãlbãticia
primitivã� ºi construcþia unui edificiu social
durabil, care sã se menþinã într-o �stare
normalã� cât mai mult posibil. Criteriul
civilizaþiei este asigurarea �binelui social�,
reprezentând �o stare socialã în care indivizii
sã-ºi aibã partea lor suficientã din toate
foloasele civilizaþiei�, realizatã prin �creºterea
coordonatelor sociale ale fiecãrui individ� în
cadrul realitãþilor istorico-sociale naþionale. Un
asemenea obiectiv nu se poate realiza prin

simpla adoptare de legi juridice, acestea fiind
doar mijloace, instrumente �care nu acþioneazã
decât acolo unde o forþã nu le pune în miºcare�.
Iar o asemenea forþã trebuia sã fie ceea ce a
fost haretismul � o miºcare socialã generalã,
având ca însuºire sporirea prin intermediul
ºcolii, a fondului intelectual al societãþii,
condiþia sine qua non a dezvoltãrii economice
ºi morale.

În domeniul metodologiei sociologice,
contribuþia lui Spiru Haret este originalã, nu
numai pentru sociologia româneascã, ci ºi
pentru cea europeanã ºi universalã. Aceasta,
întrucât el a conceput o schemã metodologicã
superioarã celei propuse de reprezentanþii
mecanicismului sociologic, elaborând o
sociologie matematicã ºi nu una mecanicistã,
aºa dupã cum s-a considerat ulterior. Deºi,
înaintea lui, L. Ward ºi L. Winiarski au utilizat
termenul de �mecanicã socialã� ºi
�sociometrie�, nici unul nu a aplicat propriu-
zis matematica la studiul vieþii sociale, în timp
ce Spiru Haret îºi propune în mod expres, în
Mecanica socialã, �o încercare de a aplica
metoda ºtiinþificã la problemele sociale� ºi de
�a aplica matematica la sociologie�, pornind
de la convingerea cã aplicarea metodei
matematic-mecaniciste în sociologie poate da
rezultate cel puþin asemãnãtoare cu cele
obþinute prin utilizarea altor metode considerate
�neºtiinþifice�.

Aplicarea acestei metode în studiul vieþii
sociale este posibilã datoritã continuitãþii
fenomenelor sociale, care are caracterul unei
legi ce poate fi stabilitã prin observaþie.
Societatea reuneºte oameni care acþioneazã
unii asupra altora, iar asupra lor se exercitã,
concomitent, acþiuni exterioare, într-un spaþiu
social, în care �poziþia� unui individ este
variabilã, ca ºi poziþia unui corp social sau a
unei societãþi. El ºi-a propus sã introducã în
studiul fenomenelor sociale o metodã care sã
permitã �acea rigoare a raþionamentului care
dã atâtea strãlucite rezultate în ceea ce numim
ºtiinþele exacte�. Convins cã, atunci când
ºtiinþa va ajunge la un nivel superior de
dezvoltare, mecanica socialã va putea aborda
cele mai complexe realitãþi sociale, cum ar fi
�aceea a ereditãþii voinþei ºi multe altele, pe
care astãzi nici nu suntem în stare sã le
formulãm cum trebuie�. Esenþialã, în concepþia
lui, este îmbinarea organicã a metodologiei de
cercetare propuse cu teoria sociologicã, în care
procedeele matematice ºi statistice elementare,
situate la baza demersului, se completeazã
treptat cu procedee din ce în ce mai complexe,
de modelare, în mãsurã sã explice realitãþi din
ce în ce mai complexe ºi mai ample, atât din
domeniul staticii, dinamicii forþelor sociale, cât
ºi la nivelul superior de analizã, consacrat
problematicii �civilizaþiei�.

Aplicând la educaþie (domeniul sãu
fundamental de activitate) principiile teoretice
ºi metodologice pe care le-a elaborat, Spiru
Haret susþinea, în esenþã, cã educaþia ºi

instrucþia trebuie sã aibã ca funcþie socialã
intervenþia atât de profundã în formarea ºi
transformarea personalitãþii umane, încât
aceasta sã transmitã pânã la nivelul ereditãþii
tot ceea ce omenirea a acumulat pozitiv,
generaþie dupã generaþie.

Pentru ca educaþia sã pãtrundã la nivelurile
cele mai intime ale conºtiinþei ºi sã scoatã omul
din starea de �violenþã primitivã�,
conducându-l spre �civilizaþia integralã�, este
necesar ca ea sã acþioneze, pe cele mai diverse
cãi, pe tot parcursul vieþii omului ºi sã se
realizeze nu numai în instituþiile ºcolare, ci ºi
dincolo de acestea, în toate organizaþiile ºi
instituþiile sociale educaþionale.

Aceasta este substanþa ideaticã de bazã a
întregii politici ºcolare ºi educaþionale pe care
a elaborat-o ºi aplicat-o Spiru Haret ºi care a
generat marea miºcare social-culturalã ºi
educaþionalã, care a fost ºi continuã sã rãmânã
�haretismul�, atât ca doctrinã, cât ºi ca acþiune
socialã.

Extinzând analiza la întreaga societate
româneascã, Spiru  Haret considera cã, în epoca
modernã, îndeosebi în intervalul 1848-1900,
România a înregistrat progrese semnificative,
dar acestea nu s-au înfãptuit dupã �un plan
armonic ºi bine hotãrât�, care sã fie realizat nu
numai de o elitã politicã, ci ºi de acþiunea
conjugatã a acesteia cu o masã de oameni,
care trãiesc în cadrul unor unitãþi sociale
teritoriale moderne, organizate ºi gestionate
de organisme ºi instituþii, de asemenea
moderne, conduse de specialiºti formaþi în
secþii specializate de ºtiinþe administrative ale
universitãþilor.

Dincolo de limitele teoretice ºi
metodologice ale mecanicii sociale haretiene,
(derivate, în principal, dintr-un anume
reducþionism sociologic, explicabil în epocã),
contribuþia lui Spiru Haret la dezvoltarea
sociologiei ca ºtiinþã în România este de
semnificaþie majorã, atât prin deschiderile
teoretice, metodologice pe care le-a operat,
introducerea instrumentelor matematice, a
modelãrii ºi a perspectivei analizei cantitative
cauzale a datelor în sociologie, cât ºi prin
amplele acþiuni socio-culturale pe care le-a
iniþiat, le-a sprijinit ºi, nu de puþine ori, le-a
finalizat. Contribuþia s-a întrupat într-un sistem
sociologic care demonstreazã cã dezvoltarea
societãþii, în general, a celei româneºti, în
special, poate fi realizatã prin cunoaºtere
ºtiinþificã, dezvoltare cultural-spiritualã a
membrilor societãþii, participare publicã la
activitatea ºi viaþa socialã ºi iniþiere intelectualã
în conducerea politicã a societãþii.

Întreaga activitate, opera vieþii sale îi dau
dreptul, dupã cum sublinia unul dintre
contemporanii sãi, �de a face parte din grupul
puþinilor oameni pe care opinia publicã a þãrii
în care au trãit îi defineºte dându-le viaþa ca
exemplu ºi numele ca epocã�. ªi, am adãuga,
de a se alãtura unor mari nume, care ilustreazã,
cu cinste ºtiinþa mondialã.

* Spiru Haret, Mecanica socialã, Editura
100 +1 GRAMAR, Bucureºti, 2001.
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Sesiunea ºtiinþificã: Omagiu lui Spiru Haret

Prof.univ.dr. Virgil Constantinescu:

Valoarea naþionalã a sistemului haretian

Robert Escarpit, în lucrarea sa intitulatã
De la sociologia literaturii la teoria
comunicãrii, referindu-se la sistemul de
translare ºi circulaþia valorilor, relevã cã în
orice culturã existã o pendulare între un
model �deliberativ� ºi un altul
�univectorial�. Desigur � spune Escarpit �
cã existã tradiþii ºi pentru un model ºi pentru
altul, dar sensurile lor diferã.

Pentru modelul univectorial, el invocã
�concepþia ºcolii publice descrisã în textul
lui Pierre-Sebastian Luarentie, care
corespunde unui model de irigare, conceput
de burghezia triumfãtoare a Monarhiei din
Iulie ºi pus la punct prin legile ºcolare ale
lui Guizot, în 1833; în fiecare sat era numit
un institutor, sever controlat prin
includerea sa într-un grup ierarhic
univectorial.

În mod firesc, acest tip de model are un
caracter universalist, care � în fapt �
încadreazã structurile localiste într-o idee
unicã, aidoma creºtinismului bizantin care
cuprindea parohialismele în dioceze, pe
acestea în sinod, iar apoi în conciliu.

Ideile erau create într-un centru unic,
iar apoi erau difuzate spre unitãþile locale,
acestea intrând într-un proces de
sincronizare universalistã ºi inducând
peste tot un consens de receptare relativ
identic al mesajului difuzat.

Folosind prin analogie ideile lui
Escarpit ºi încercând o analizã de sistem
organic al fenomenului haretian, am
observa cã ºi în acest caz avem de-a face
cu sensuri de difuziune a mesajelor, dar nu
în manierã univocã ºi, prin urmare, în baza
unui model univectorial. Fiindcã, în
concepþia lui Haret, ideile se propagã sub
forma unor �impulsuri de undã�, fiind
direcþionate de cãtre factorii de conducere
cãtre mase, fãrã însã ca mesajul sã rãmânã

la acest nivel ºi fãrã a deveni un mesaj
�stocat�.

Ideile, ca ºi deciziile formulate  de cãtre
forurile de resort sunt � în primul moment
� univoc direcþionate, prin intermediul
aparatului birocratic, cãtre mase, dar � apoi
� printr-o acþiune de sens invers � ele sã
revinã � sub formã de experienþã trãitã � la
sursa care le-a emis. Dacã ideile elaborate
de cãtre factorii de conducere sunt
valoroase ºi dacã totuºi nu ajung sã fie
difuzate la nivel de mase, atunci elementul
perturbant îl constituie aparatul birocratic,
mai exact, organele de execuþie localã sau
departamentalã a guvernelor din stat.
Aceasta este situaþia societãþii româneºti,
care, de la 1848, a avut conducãtori de elitã
ºi a edictat legi �excelente�, dar � dupã Spiru
Haret � marile probleme sociale nu au putut
fi soluþionate, deoarece nu s-a stabilit �... o
relaþiune intimã, constantã ºi activã între
cei care dau impulsie ºi cei care trebuiau sã
o primeascã�. Punerea în practicã a legilor,
ca ºi explicarea însemnãtãþii lor în rândul
maselor, au fost �încredinþate unor oameni
incapabili de a le înþelege ºi, mai cu seamã,
incapabili de a convinge pe cei interesaþi
de utilitatea lor�.

Ele n-au gãsit agenþii adecvaþi pentru a
fi propulsate în mediile de jos ºi, ca atare,
n-au avut finalitatea cu care ele au fost
investite iniþial: ºi de aici începe elaborarea
modelului de tip haretian ºi tot aici se aflã
paradigma haretismului ca sistem
transductiv-bivectorial. Fiindcã el  concepe
un universalism al claselor ºi un altul al
oamenilor. �A venit... vremea ca sã începem
a lucra ºi prin noi înºine�, reprezenta în
gândirea lui Haret nu un simplu îndemn
patetic, ci o axiomã. Aceasta întrucât la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi primele
decenii ale celui de al XX-lea, România
începe tot mai mult sã-ºi dezvolte ramuri
ale economiei ei industriale ºi fãcea eforturi
considerabile pentru a intra în rândul þãrilor
civilizate. Procesul protecþionismului
economic, ca ºi strãduinþa de fixare a
capitalului autohton în profil teritorial
determinau o acumulare de facturã
centripetã în detrimentul celor de sens
centrifug. Marile imperii, mai ales dupã
înfrângerea turcilor în Balcani, numai aveau
aceeaºi forþã de dominare ºi opresiune
asupra þãrilor mai mici ºi deci �xenocraþia�
(dupã expresia lui Eminescu), care era
reprezentanta intereselor economice ºi
politice ale imperiilor, devine tot mai mult
un strat social cu caracter artificial. Ca
�lumpen-aristocraþia imperialã� ºi ca �pãturã
clientelarã a funcþionarilor metropolitani�,
aceastã categorie nu mai are rol
predominant de manipulare prin ordine ºi
dispoziþii venite din afarã ºi nici nu mai

deþine calitatea de a introduce în interior
legi ºi decrete dictate în exterior. Aceasta
deoarece tendinþei de antrenare a þãrii
noastre în sfera de influenþã occidentalã ºi
subtilitãþilor de oferte pentru investiþii în
resorturi româneºti, li se opun tot mai mult
iniþiative autohtone de a pune în
funcþionare resurse naþionale ºi sunt mai
frecvent concurate de cãtre întreprinderi
susþinute de cãtre stat.

Fiindcã e necesar a se sublinia faptul cã
trusturile strãine, ca ºi creditele financiare
obþinute fie prin concesiune, fie prin
dobândã exorbitantã n-au avut numai un
caracter exclusiv prãdalnic - cum se
considerã în lucrãri de istoria economiei
naþionale ºi nici n-au fost definite numai prin
investiri de tip extravertit, prin care sã
�dreneze� dincolo de noi avuþia noastrã
naþionalã, ci ºi cu ajutorul lor s-a dezvoltat
sau a început sã se dezvolte treptat o
industrie româneascã proprie ºi deci un
sector al civilizaþiei carpato-dunãrene-
pontice. Acest proces însã s-a petrecut la
noi extrem de accelerat, în câteva zeci de ani
sau în unele situaþii câþiva ani, faþã de spaþiul
Occidental, unde durata lui de timp a fost
de câteva secole � cum noteazã ºi Haret. ªi
atunci, în noul stadiu pe care-l parcurgea
þara noastrã la aceastã �rãspântie de veacuri�
impunea crearea unui nou model de societate
de masã ºi autorizarea unui alt agent creator
de social, care sã devinã figurã
reprezentativã, iar modelul sãu sã aparã ca
valoare-etalon de orientare politicã. Acest
nou agent avea o misiune organicã, aceea
de a asigura ºi susþine circulaþia informaþiei
culturale de la nivelele înalte cãtre clivajele
de jos ºi de a institui � prin intermediul
acestui agent � un model transductiv-
bivectorial. Uzând de un astfel de procedeu
ºi urmãrind sã-l aplice consecvent pentru o
finalitate transformatoare, Spiru Haret
realizeazã o inducere iteratã a unei structuri
de la nivelele iluminate cãtre straturile de
bazã, corelatã în feedback pe aceeaºi cale
linearã cu sursa. Prin intermediul acestei
structuri, sociologul a urmãrit sã modeleze
comportamentul claselor de jos în funcþie
de sarcinile sociale pe care urmãrea sã le
împlineascã ºi, printr-o acþiune de sens
invers, modifica permanent itemii strategiilor
acþionale ºi corecta fãrã întârziere, chiar
modelul destinat sã producã efectele
scontate. În felul acesta, el permanent
�instructa� pe agentul sãu executor de
program ºi îi inducea lui însuºi redefinirile
necesare survenite în urma informaþiilor
trimise de cãtre aceºti agenþi, realizându-se
deci perfect relaþia �feedback� ºi
justificându-se total ideea de model
transductiv-bivectorial. De aici decurg
câteva consecinþe, cu incidenþã esenþialã

atât la nivel de �comandament� � emiþãtor
de decizie -, cât ºi la nivel de executor al ei,
adicã la nivelul agentului;  fiindcã � aºa cum
s-a spus � ºi am consultat ºi documentele
de la Academie despre Spiru Haret, el a purtat
o permanentã corespondenþã nu numai cu
învãþãtorii ºi preoþii, dar a avut unele scrisori
chiar de la þãrani. ªi aceastã legãturã s-a
pãstrat ºi pe alt plan. Se ºtie cã unii învãþãtori
sau chiar þãrani care veneau la Bucureºti,
de multe ori trãgeau ºi dormeau noaptea în
casa lui Spiru Haret,  ceea ce este un gest

inegalabil. Aceasta era de fapt ºi un fel de
sursã informativã; prin ei, de fapt, Spiru Haret
cunoºtea realitatea cãreia i se adresa,
ºi-i instruia pe aceºti agenþi producãtori
de social spre realizarea programului pe
care-l avea.

În concepþia lui Spiru Haret,
învãþãtorul, în funcþia lui �apostolicã� ºi în
rolul sãu �chreºtinist� � dupã expresiile
autorului � are menirea de a introduce în
istorie � dacã se poate spune aºa � clasele
de jos, în speþã þãrãnimea ºi de a ridica
moralul acesteia din urmã prin instruire, prin
�îmbunãtãþirea soartei lui materiale� ºi prin
devoþiune de ordin afectiv. De aceea,
modelul lui, al învãþãtorului, este acela al
misionarului organic, adicã al omului
înzestrat cu chemarea mesianicã a iubirii
de aproape ºi înnobilat cu pasiunea celui
dezinterest, care continuã sã rãspândeascã
binefacerile culturii ºi în afarã de ºcoalã,
adicã în rândul maselor de oameni ai
pãmântului. Fiindcã, în concepþia pe care o
analizãm, învãþãtorii �continuã a face parte
din poporul din care au ieºit, ei pãstreazã
contactul cu dânsul, sunt þãrani cu þãranii
ºi orãºeni cu orãºenii. Aceasta le permite
sã stabileascã ºi sã conserve cu consãtenii
lor sau cu cetãþenii lor relaþii de cordialitate
ºi sã le capete încrederea, care va face ca
vorba lor sã fie primitã ca vorba unui
prieten, iar nu ca a unui slujbaº, oarecare,

totdeauna mai mult sau mai puþin înstreinat
de cei ce-l înconjoarã, chiar prin natura
însãrcinãrii lor�. Or, aceºtia, printre care
trãieºte, sunt cei culþi, iar þãrãnimea ocupã
un loc primordial. �Declar mai întâi �
proclama Spiru Haret (proclamaþie care
seamãnã cu jurãmântul de credinþã rostit
de cãtre Ion Ionescu de la Brad) � cã
principala mea preocupare în cele ce
urmeazã va fi mai cu seamã pentru clasa
þãrãneascã. În adevãr, aceastã clasã este
aceea care a fost mai puþin atinsã de

miºcarea noastrã de regenerare naþionalã.
Cauzele sunt multiple, o parte din ele le-am
arãtat. Insist însã asupra aceleia cã tocmai
asupra acestei clase, care este cea mai
numeroasã ºi cea mai puþin cultã, ºi în care
era mai mult de fãcut, guvernele au fost
lipsite de organe de acþiune destul de
numeroase ºi de instruite. Or, cum
schimbarea oamenilor din organele
executive ale guvernelor �nu se poate face
dintr-o datã sau în scurt timp�, e nevoie de
intervenþia oamenilor de bunãvoinþã, buni
patrioþi ºi buni cetãþeni�..., care trebuie sã
înþeleagã cã e de datoria tuturor de a lucra
pe cât pot pentru binele comun.

Corpului didactic îi revine de drept cea
mai mare parte din aceastã datorie, pentru
cã el singur întruneºte toate condiþiunile
ce se cer pentru împlinirea acestei sarcini
de onoare ºi el este cel mai indicat a o
finaliza. În consecinþã, lui i se deschide un
câmp vast de activitate creatoare ºi tot lui i
se oferã ºansa unicã de a-ºi dovedi
aptitudinile vocaþionale de propãºitor al
claselor de jos. ªi atunci, pornind de la
modelul transductiv-bivectorial � la care
m-am referit � ºi vorbind de un anume
consens între emiterea ºi receptarea
mesajelor informaþionale, observãm cã
învãþãtorii � în concepþia haretianã � nu
reprezintã simple canale fizice de transmitere
a dispoziþiilor de la centru spre clivajele
inferioare ºi nici nu sunt niºte mediatori

tehnici de circumstanþã între forurile
politice ale puterii de stat ºi masele de
oameni ai muncii, ci ei au rol de reglator
social, adicã au o funcþie relativ autonomã
de producãtori de social. Ei �au o culturã
care lipseºte în mare parte organelor
obiºnuite ale puterii centrale� ºi  �pot lucra
ca organe inteligente, care ºtiu ce vor� ºi
�îºi dau seama de însemnãtatea scopului
ce sunt chemaþi sã realizeze�. Totodatã, ei
au avantajul stabilitãþii absolute în comunã
ºi �pot avea în acþiunea lor ce o întreprind
o continuitate deplinã ºi totalã care  lipseºte
altora�; ºi atunci, influenþa modelatoare pe
care o exercitã nu este numai una de
principiu, adicã nu este numai una �de jure�,
ci una �de facto�. Aceasta, deoarece
învãþãtorul � dupã Haret � nu lucreazã
numai �propagandistic� � dacã se poate
spune aºa � ºi ca atare el nu transmite
numai idei din manuale sau din material
didactic, ci este ºi o sursã de iradiere
practicã: exemplul gospodãriei sale,
introducerea micilor industrii casnice în
economia familialã etc. Mai mult chiar, Haret
realizeazã o impresionantã corespondenþã
cu învãþãtorii de pretutindeni, inclusiv cu
cei din Macedonia, îndrumând direct � în
funcþie de situaþia determinatã � pe
colaboratorii lui � adicã pe toþi învãþãtorii
lui � ºi primind rãspunsuri pline de
aprobare ºi de respectul ce-l datorau celui
care le dãduse demnitate ºi le �sfinþise� un
nume, cum spunea Nicolae Iorga. Aceste
scrisori au fost adevãrate surse de
informare ºi cunoaºtere a realitãþilor
noastre ºcolare, în particular, ºi a satului,
în general, adevãrate relee de pendulare a
mesajelor de la minister cãtre cele mai
îndepãrtate localitãþi din þarã ºi invers,
configurând nu numai geografia noastrã
ºcolarã ºi schiþând deci nu numai axele de
cuprindere a reþelei de exerciþii
profesionale, ci ºi o coborâre în mijlocul
þãrãnimii.

Nu vreau sã abuzez de bunãvoinþa dvs.,
mai vreau sã prezint un aspect deosebit  de
actual, ºi anume, distincþia pe care o face
Haret între politicã ºi politicianism: prin
politicã, spre deosebire de Max Weber,
Spiru Haret considerã, ca ºi prin mecanica
socialã, cã aceasta trebuie sã devinã ºtiinþã
ºi sã devinã artã; iar politicianismul � spune
el � ºi am efectuat o analizã destul de
detaliatã a acestui fenomen, reprezintã
partea decadentã a politicii ºi, în fine, în ea
se implicã mai ales demagogii. Mã abþin de
la comentarii.

Închei spunând, deºi s-ar putea vorbi
enorm de mult despre acest mare corifeu al
politicii ºi al acþiunii transformatoare a
societãþii, cã, cu acest prilej, trebuie sã
evocãm personalitatea lui Spiru Haret care,
prin mesajul operei, dar ºi prin valoarea
acþiunii sale, s-a înscris în contemporaneitate,
dar se înscrie ºi în istoria viitoare a societãþii
româneºti.

Vã mulþumesc.

Mã onoreazã faptul cã am
fost invitatã la aceastã sesiune
ºtiinþificã omagialã consacratã
marelui cãrturar Spiru Haret,
ctitor al învãþãmântului modern
românesc ºi mã bucur cã am
avut ºansa sã fiu pãrtaºã la un
asemenea eveniment de

Cuvântul rostit de
prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu,
rectorul Universitãþii Politehnica Bucureºti,
preºedintele Consiliului Naþional al  Rectorilor

�Pot spune cã aici au fost luminate, accentuate alte ipostaze
care conferã personalitãþii lui Spiru Haret dimensiuni planetare,
semnificaþia operei ºi activitãþii sale reverberând în actualitate.�

referinþã pentru viaþa noastrã
cultural-ºtiinþificã. ªi vreau sã
spun cã este la fel de remarcabil
faptul cã manifestarea aceasta
academicã a fost iniþiatã ºi s-a
desfãºurat în spaþiul universitãþii
care-i poartã numele într-un mod
atât de strãlucit.

Vã mãrturisesc cã m-a fascinat
dintotdeauna opera marelui dascãl
reformator al ºcolii româneºti,
pãtrunsã de inegalabila sa dragoste
faþã de ºcoalã, de învãþãtori ºi
preoþi, de þãrani, de oameni ºi aici
a fost evocatã tulburãtor inedita sa
corespondenþã cu aceºtia.

ªi nu întâmplãtor în activitatea
desfãºuratã efemer în fruntea
ministerului învãþãmântului m-am
strãduit sã promovez generoasele
sale idei reformatoare, sã fac cel
puþin cunoscut fenomenul
haretian, sã contribui la
revitalizarea lui.

M-au fascinat demersurile sale
îndrãzneþe pentru structurarea
învãþãmântului românesc din
perspectiva modernizãrii lui,
unele modele concepute de el
dãinuind peste timp � am în
vedere, de pildã, Catedra de ºosele
ºi poduri de la Politehnicã �,
faptele lui Spiru Haret marcate de
un adevãrat patriotism, curajul ºi
modul elegant cu care îºi trata
adversarii.

ªi sunt fericitã sã pot spune cã
aici au fost luminate, accentuate alte
ipostaze care conferã personalitãþii

lui Spiru Haret dimensiuni plane-
tare, semnificaþia operei ºi acti vitãþii
sale reverberând în actualitate.



OPINIA NAÞIONALÃ 432 pag. 627 februarie 2006

Sesiunea ºtiinþificã: Omagiu lui Spiru Haret
Prof.univ.dr. Valeriu Râpeanu:

Spiru Haret  în conºtiinþa posteritãþii

�ªi cãlãtorul cel fãrã odihnã lasã 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 [...]�.

Cu aceste cuvinte scrise de N. Iorga
imediat ce a aflat trista veste a încetãrii
din viaþã la doar ºaizeci ºi unu de ani a lui
Spiru Haret, începea destinul postum al
celui ce imprimase prin gând ºi acþiune
care � în persoana lui � s-au contopit, o
nouã direcþie a ºcolii româneºti vãzutã ca
unul din factorii esenþiali ai ridicãrii satului
românesc, ceea ce atunci era sinonim cu
societatea româneascã. Nicolae Iorga nu
scria cuvinte convenþionale, fals smerite
ºi ipocrit îndurerate, ci mãrturisea o
credinþã pe care o afirmase încã din 1905,
când în paginile �Sãmãnãtorului�,
recenzând broºura lui Spiru Haret
�Chestia þãrãneascã�, printr-una din acele
inimitabile hiperbole afirma unicitatea
�celui care a fost ºi va mai fi ministru�:
�dacã aº fi regele Carol I � spunea
N. Iorga în 1905 � aº gãsi mijlocul sã þin

douãzeci de ani de zile ca ministru de
instrucþie pe acela care cunoaºte ºi
iubeºte mai mult ºcoala satelor, adecã
pe însuºi domnul Haret�.

Iar atunci când scria necrologul din care
am citat, încheia printr-o premoniþie ce avea
sã se împlineascã, �acest om de bine, care
a trãit pentru dreptul ºi suferinþa altora,
se va mângâia în lumea cea micã ºi va
înþelege cã oboselile care acuma au
încetat pentru dânsul n-au fost în zãdar�.

Cei ce au scris despre Spiru Haret de-a
lungul anilor au spus ce-i datoreazã
ºtiinþele abstracte, organizarea ºcolii,
îmbunãtãþirea vieþii þãranului român,
ridicarea nivelului de culturã a lumii satelor,
dar ºi cultura românã.

Pentru cã Spiru Haret a fost cel dintâi
ministru care a chemat scriitorii alãturi de
el, ºi le-a oferit posibilitatea unei activitãþi
care sã le înlesneascã împrejurãrile vieþii
lor atât de incerte, ca sã nu spunem
penibile, din punct de vedere material,
comandându-le volume, asigurând un tiraj
indispensabil acoperirii cheltuielilor de
tipãrire. Numai legendara exigenþã a lui
Caragiale, care creºtea într-o progresie
geometricã pe mãsura înaintãrii în vârstã,
l-a fãcut sã nu scrie decât un singur capitol
din volumul �Patria ºi neamul � povestiri
ºi icoane din trecutul românesc�, pe care
îl propusese lui Spiru Haret. Acesta l-a
primit imediat, ordonaþând ºi douã
substanþiale avansuri � �România
Pitoreascã� a lui Vlahuþã, cartea despre
�ªtefan cel Mare� a lui N. Iorga sunt doar
câteva exemple în acest sens. Fãrã îndoialã,
la un secol ºi mai bine de la apariþia lor,
când mentalitatea publicã s-a schimbat de
atâtea ori, când gradul de culturã ºi
orizontul spiritual au cunoscut creºteri
spectaculoase, unele din aceste cãrþi au
pentru cei de astãzi doar o valoare
documentarã. Dar noi trebuie sã ne
întoarcem în epoca lui Spiru Haret ºi sã
vedem ce anume a nãzuit Ministrul care
punea atâta preþ pe ridicarea nivelului
cultural al poporului sãu.

ªi trebuie sã spunem cã ºi pe acest
tãrâm Spiru Haret a dovedit cã se aflã în
consonanþã cu tendinþele înaintate ale
epocii, urmãrind sã ridice populaþia

sãteascã la un nivel de culturã care sã o
scoatã din întunericul care o þinea la
începutul secolului XX într-un ev mediu
înceþoºat.

Sensul acþiunii lui culturale a fost
benefic ºi a produs o emulaþie care s-a
rãsfrânt pozitiv asupra culturii noastre.
Aria sensibilitãþii sale era mai largã decât
credem ºi printre cei ce au beneficiat de
sprijinul lui efectiv se numãrã George
Enescu aflat atunci la începutul drumului
sãu artistic. �Dupã ce ni s-a executat Poema
Românã, am plecat la Stuttgart, unde am
cumpãrat un Stradivarius. Jumãtate din
aceastã sumã mi-a fost trimisã de Spiru
Haret, care a luat iniþiativa ca elevii ºcolilor
primare sã contribuie fiecare cu zece bani
pentru cumpãrarea viorii mele�, spunea
muzicianul aflat la apogeul carierei sale, în
anul 1931, neuitând datoria de recunoºtinþã
faþã de gestul eficace al ministrului din aceea
vreme. Pe care l-a cunoscut, deoarece la
începutul lui martie 1898, prezenþa tânãrului
muzician, � avea ºaptesprezece ani � ne
este semnalatã la o seratã organizatã de
Spiru Haret.

ªi aici trebuie sã spunem cã posteritatea
lui Spiru Haret care începe o datã cu
necrologul lui N. Iorga, din care am citat în
primele rânduri ale acestei comunicãri, n-a
fost una care s-a constituit doar din omagii
îndurerate sau din amintirile celor ce voiau
sã arate cã au fost mai mult sau mai puþin
aproape de el. Mai degrabã mai aproape.
Omagiul care i s-a adus a fost unul de
substanþã, prin care oamenii de ºtiinþã, de
la matematicieni la sociologi, oameni
angajaþi politic sau oameni ai catedrei,
profesori universitari precum Dimitrie
Pompeiu, Victor Vâlcovici, G. Taºcã pânã
la învãþãtori de þarã au cãutat sã releve
permanenþele gândirii ºi acþiunile lui.

Începând cu numãrul din ianuarie 1913
al revistei �Viaþa Româneascã�, condusã
atunci de C. Stere ºi de I. Cantacuzino, cea
mai importantã revistã a începutului de
secol, cea care a oferit acum un veac, cât
se va împlini peste douã sãptãmâni de la
apariþia primului numãr, modelul peren al
publicisticii româneºti moderne. Numãr ce
reunea semnãturile lui Mihail Sadoveanu,
Vintilã Brãtianu, Gala Galaction, Ion

Nãdejde, I.G. Duca, D.D. Pãtrãºcanu, Ion
Mihalache, G. Diamandy. Numãrul
cuprindea o privire retrospectivã asupra
acelor direcþii de acþiune ale lui Spiru Haret,
care, o datã cu încetarea timpurie din viaþã
a lui nu deveneau amintiri, ci subiecte de
meditaþie ºi îndemnuri pentru construcþiile
viitoare.

În acel moment însã începea ºi
descifrarea personalitãþii sale în planul
relaþiilor umane. Dacã am vrea sã amintim
un argument în favoarea dimensiunii
umane a lui Spiru Haret. am aduce, printre
altele, faptul cã, în anul 1909, a avut rolul
determinant în infirmarea deciziei
Consiliului ªcolar de la Liceul din Brãila,
care îl eliminase din ºcoalã, fãrã drept de
prezentare la examenele celor pregãtiþi în
particular ºi, în consecinþã, ºi cu pierderea
dreptului de a se înscrie la examenul de
bacalaureat pe elevul Ionescu C. Nicolae,
nimeni altul decât filosoful de mai târziu
Nae Ionescu. ªi aceasta pentru cã într-o
lucrare � Avantajele Unirii �, se
sãrbãtoreau cincizeci de ani de la acest
act, scrisese: �Formarea nouã a statului
care cerea � nu ºtiu de ce � un prinþ
european ºi nu român, ne-a adus pe o
cale politicã pseudo-democraticã.
N-am mai avut niciodatã o politicã
naþionalã, deci n-am mai avut niciodatã
o politicã agrarã. Politicienii noºtri, care
au fost totdeauna oameni interesaþi care
nu vroiau � ca dealtfel ºi prinþul strãin �
sã pericliteze interesele familiilor lor, au
fost exploatatorii teribili ai þãranilor pe
care Cuza vroia sã-i facã proprietari
rurali�. Nu-i greu sã ne închipuim spaima
corpului didactic brãilean, care considera
cã �elevul ºi-a dat drumul fanteziei lui
bolnãvicioase, fãcând pe criticul
neînduplecat al stãrii actuale de lucruri
ºi al partidelor politice, permiþându-ºi a
vorbi fãrã nici un respect, chiar ºi faþã
de dinastia domnitoare�. Ca urmare a
memoriului adresat de mama elevului, care
nu-ºi fãcuse autocritica, susþinând cã �ne
trebuie un partid republican�, ministrul
cere situaþia ºcolarã a lui Ionescu C.
Nicolae, infirmã hotãrârea Consiliului
Profesorilor, arãtând � ºi aici aflãm ideile
lui Spiru Haret � despre ºcoalã: �se  poate
ca ºi caracterul educaþional al instrucþiunii
sã-ºi aibã rãspunderea sa�. Episodul a fost
reconstituit în excepþionalul volum Nae
Ionescu. Biografie, I, de Dora Mepdkea,
Editura Universal Dalsi, 2001, p. 199-220.

Parlamentar, om politic, ministru în trei
rânduri, parlamentar în mai multe
legislaturi, Spiru Haret se înfãþiºa ca un
om politic atipic. Cel dintâi care a vorbit
despre aceastã trãsãturã a fiinþei lui Spiru
Haret a fost Mihail Sadoveanu în numãrul
amintit al �Vieþii Româneºti�, când îl
caracteriza astfel pe cel în apropierea
cãruia lucrase: �Aspru, rece ºi precis ca
un matematician. Cu toate acestea,
înfãþiºarea înºela. Omul acesta  uscat în
aparenþã era un sentimental�. Ceea ce
avea sã spunã peste practic treizeci de ani
unul din acei oameni ai ºcolii româneºti
prin excelenþã Constantin C. Kiriþescu
într-o emisiune radiofonicã pe care am
aflat-o de curând în Arhiva Societãþii
Române de Radiodifuziune: �Primele
contacte fuseserã mai degrabã
dezagregabile. Rãceala temperamentului,
sobrietatea cuvântului, duritatea privirii,
reputaþia de om aspru, neîngãduitor,
fãceau din Haret un om neapropiat.
Trebuia un contact mai îndelung cu el, spre
a descoperi în aceastã fire posacã ºi
glacialã, însuºirile cele mai de preþ ce pot
impune pe om la început stimei, dar apoi
iubirii devotate a celor      ce-l înconjoarã�.
Ca sã ajungã la aceeaºi concluzie ca ºi
Mihail Sadoveanu: �Acest om sever ºi
tãcut, era de fapt un sentimental�.

Ceea ce aveau sã spunã toþi cei ce l-au
cunoscut, inclusiv cei care la începutul
activitãþii lor cunoscuserã pe ministrul
necruþãtor în asprimea sa. Este mãrturia
unuia din învãþãtorii care o viaþã de om
s-au devotat nu numai catedrei, ci ºi
apãrãrii ºi afirmãrii drepturilor acestei
nobile profesiuni, ºi anume C. Ionescu-
Lungu. Cel care era, în timpul ultimului
ministeriat al lui Spiru Haret, preºedinte al
Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din
Vechiul Regat. A publicat în 1934 primul
volum din cartea lui �Spovedanie�, cel de
al doilea nu a mai fost tipãrit. Îl am datoritã
doamnei Viorica Ionescu Quintus,
nepoata pe linie maternã, soþia scriitorului
ºi omului politic Mircea Ionescu Quintus,
care mi-a încredinþat ºi originalul câtorva
scrisori trimise de Spiru Haret bunicului
sãu. Cum ne apare ministrul ºi omul Spiru
Haret din aceste amintiri? Mai întâi de
toate, ca un demnitar care a preþuit în mod
sincer învãþãtorul, care a primit delegaþiile
Asociaþiei, care a participat la Congresul
de la Constanþa, spunând acolo: �Am
venit cu plãcere la adunarea învãþãtorilor,
fiindcã de la sfaturile învãþãtorilor
întotdeauna am plecat cu o nouã energie

la luptã ºi la muncã în situaþiile ce am
ocupat pentru populaþia româneascã�.

Rãspunsurile la doleanþele învãþãtorilor
erau clare, precise, fãrã ambiguitãþi. Vorbea
dupã ce îi asculta pe toþi cei veniþi în
cabinetul sãu. Oprindu-se asupra activitãþii
extraºcolare Spiru Haret, le spunea:
�Asupra activitãþii extraºcolare suntem de
acord. Aceastã activitate fiind un apostolat,
n-am cerut ºi nu cer nimãnui decât sã facã
ce poate ºi cât poate dupã ce ºi-a îndeplinit
datoria în ºcoalã. În partea din urmã a
acestui deziderat nu ne putem uni�. Nu
putem zãbovi acum asupra tuturor
rãspunsurilor lucide, precise, plãcute sau
neplãcute pentru cei ce erau de faþã, dar o
trãsãturã se degajã din aceste însemnãri:
faptul cã Spiru Haret era omul acþiunii
concrete, nu dãdea speranþe vane, ci aratã
ceea ce era posibil. Iar din scrisorile pe care
el, ministrul, le trimite preºedintelui
Asociaþiei Învãþãtorilor, nu prin intermediul
ºefului de cabinet sau al secretarilor, ci
scrise de mâna lui, se degajã clar respectul
demnitarului faþã de cuvântul dat. Chiar
ºi pentru o întârziere de trei ore faþã
de întâlnirea prevãzutã, îi scrie el lui
C. Ionescu-Lungu, spunând cã în loc de
ora 2 sã vinã la 5.

În clipele de rãgaz petrecute la via de la
Valea Cãlugãreascã îl cheamã acolo pentru
a afla doleanþele învãþãtorilor pe preºedintele
Asociaþiei Învãþãtorilor aflat la Ploieºti. ªi
nu numai o datã. Iar când se aprobã o
subvenþie pentru o tipãriturã, el este acela
care îi aducea vestea. Toate aceste mãrturii
mari ºi mici vin sã întregeascã profilul moral
al celui ce a fost Spiru Haret care, rãspunzând
la sfârºitul Congresului de la Constanþa unei
aprecieri a lui Constantin Ionescu-Lungu,
referitor la greºelile �celor de sus�, care se
lasã influenþaþi de �cei de jos ºi de la mijloc�,
a spus în cuvântul sãu: �Vrednicul
dv. preºedinte are dreptate. El însuºi a suferit
pedepse nedrepte dupã urma mea, greºit
informat�.

Spicuind aceste câteva mãrturii, cred cã
a venit timpul ca portretul lui Spiru Haret
sã se întregeascã deopotrivã din mãrturiile
atât de preþioase ale celor ce au fost alãturi
de el, ale celor ce i-au însoþit drumul ºi
acþiunea, ale celor ce i-au apreciat  opera
de om de ºtiinþã, ci ºi a celor ce reprezentau
�România profundã�. Cãruia el i-a dãruit
totul. ªi acest dar l-a înscris ca pe una din
personalitãþile spre care mereu ne vom
întoarce cu conºtiinþa ce aparþine
permanenþelor poporului român.

Reafirmând vocaþia de promotoare
a valorilor identitãþii culturale naþionale,
de factor activ în valorificarea
fabuloasei moºteniri spirituale
haretiene, Universitatea Spiru Haret a
organizat, în ziua de 15 februarie 2006,
o sesiune ºtiinþificã consacratã
omagierii personalitãþii lui Spiru Haret,
spirit tutelar al Universitãþii noastre.

La 155 de ani de la naºterea marelui
ctitor al învãþãmântului românesc
modern, Universitatea Spiru Haret, care
ºi-a propus sã urmeze strãlucitul model

Desfãºurarea sesiunii ºtiinþifice
Vizitarea Expoziþiei Spiru Haret

al intelectualului modern legat prin gând ºi
faptã de popor, sã întruchipeze prin fiecare
demers nobilele idei ºi aspiraþii ale acestui
savant, Sala Senatului din Palatul
Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii a oferit
ambianþa adecvatã în care participanþii la
sesiune � prestigioase cadre didactice
universitare, personalitãþi de marcã ale vieþii
sociale, academicieni, oameni de ºtiinþã ºi
culturã, reprezentanþi ai unor instituþii
universitare � au evocat cu rigoare ºtiinþificã,
dar ºi cu emoþie personalitatea ºi vasta

operã a marelui cãrturar, prezentând
relevante comunicãri ºtiinþifice.

Au rãspuns invitaþiei de a fi prezenþi la
manifestare prof.univ.dr. Ecaterina
Andronescu, rectorul Universitãþii
Politehnica Bucureºti, preºedintele
Consiliului Naþional al Rectorilor ºi
senatorul Mircea Ionescu Quintus.

La începutul Sesiunii ºtiinþifice, profesorul
universitar doctor Aurelian Bondrea, rectorul
Universitãþii, iniþiatorul acestei reuniuni
ºtiinþifice, a invitat oaspeþii sã viziteze
Expoziþia Spiru Haret.  În vitrinele
amenajate special, erau expuse unele din cele
mai valoroase lucrãri ale lui Spiru Haret,
corespondenþa purtatã de-a lungul vremii,
toate punând în evidenþã dimensiunile umane
ºi ºtiinþifice ale strãlucitului om politic ºi
reformator al ºcolii româneºti.

În somptuosul hol de la intrarea în
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii,
pe mari panouri erau expuse cifre ºi imagini
despre structura Universitãþii Spiru Haret
ºi a Fundaþiei România de Mâine, repere
semnificative ale patrimoniului propriu al
acestora, fotografii relevante din activitatea
de zi cu zi a profesorilor ºi studenþilor.

Alãturi de rectorul universitãþii, în
prezidiul Sesiunii ºtiinþifice omagiale au luat
loc academicianul Radu Voinea, senatorul
Mircea Ionescu Quintus, profesorii
universitari doctori Ioan Scurtu, Virgiliu
Cosntantinescu, Florian Tãnãsescu,
Valeriu Râpeanu.

Prof. univ. dr.  Aurelian Bondrea,
rectorul Universitãþii Spiru Haret a declarat
deschise lucrãrile Sesiunii ºtiinþifice
omagiale.

În cadrul acestei sesiuni au fost
susþinute comunicãrile ºtiinþifice intitulate:
Spiru Haret � o biografie de excepþie, de
acad. Radu Voinea, Ideea de ºcoalã
naþionalã în gândirea ºi acþiunea lui
Spiru Haret, de prof. univ. dr. Aurelian
Bondrea, Spiru Haret � un mare om politic
ºi reformator, de prof. univ. dr. Ioan Scurtu,
Caracterul teoretic ºi metodologic
novator al concepþiei sociologice
haretiene, de prof. univ.dr. Carmen
Furtunã, Valoarea naþionalã a sistemului
haretian, de prof. univ. dr. Virgiliu
Constantinescu, Culturalizarea satului
românesc în viziunea lui Spiru Haret, de
prof. univ.dr. Florian Tãnãsescu, Spiru
Haret în conºtiinþa posteritãþii, de prof.
univ. dr. Valeriu Râpeanu.

O scurtã alocuþiune de suflet a rostit ºi
doamna Ecaterina Andronescu, rectorul
Universitãþii Politehnica Bucureºti.

Toate aceste comunicãri s-au
constituit în valoroase contribuþii
ºtiinþifice la cunoaºterea ºi aprofundarea
prodigioasei activitãþi desfãºurate de-a
lungul vremii de fãuritorul învãþãmântului
românesc modern, au pus în evidenþã pe
cele mai diverse planuri, din perspective
diferite, complexitatea personalitãþii ºi
operei sale, virtuþile creatoare de progres
ºi bunã stare, care l-au impus în conºtiinþa
neamului nostru, amplificarea preocu-
pãrilor pentru valorificarea moºtenirii
spirituale haretiene reprezentând mesajul
vibrant al sesiunii ºtiinþifice omagiale.

Adela  DEAC

Activitatea extraºcolarã stimulatã de
Spiru Haret nu era bine vãzutã de adversarii
sãi politici, care considerau periculoasã
orice acþiune la sate. În faþa acestei atitudini,
Haret a publicat, în 1905, lucrarea Chestia
þãrãneascã, în care propunea un set de
mãsuri prin care �s-ar stãvili mãcar în parte,
exploatarea cea grozavã ale cãrei victime
sunt þãranii�6 s-ar face ca problema agrarã
�sã piardã caracterul ei de gravitate, ºi ar
lãsa conducãtorilor timpul ºi libertatea
de spirit de a gândi în liniºte, ºi de a lua ºi
alte mãsuri�7. Haret îi avertiza pe proprietari:
�Oricine are dreptul sã trãiascã ºi când
unei clase întregi de oameni i se taie toate
mijloacele de existenþã, ei ajung la
disperare ºi nu mai ºtiu sã aleagã între
ceea ce legea permite sau nu permite�8.

Haret nu a ezitat sã critice chiar partidul din
care fãcea parte. Într-o scrisoare adresatã
preºedintelui D.A. Sturdza, la 28 iunie 1906,
Haret afirma cã de la învinovãþirea pentru
neglijarea problemei agrare �nu face nici o
excepþie Partidul Liberal�, care �nu a avut un
plan bine hotãrât� ºi �nu a acþionat cu curaj�9.

Semnalul sãu de alarmã nu a fost
ascultat, iar în februarie 1907 a izbucnit
marea rãscoalã þãrãneascã. Neputând face
faþã situaþiei, conservatorii s-au retras de
la putere, cedând locul Partidului
Naþional-Liberal.  Fãcând parte din
guvernul constituit la 12 martie, Spiru
Haret a adresat învãþãtorilor ºi preoþilor
apelul �de a aduce pacea ºi liniºtea
printre oameni�10. Guvernul D.A. Sturdza
� având pe Ion I.C. Brãtianu la Interne ºi
pe generalul Averescu la Ministerul de
Rãzboi � a înãbuºit în sânge marea
rãscoalã, care rãvãºise România de la
Botoºani pânã în Mehedinþi.

Haret a fost acuzat de Partidul
Conservator cã ar fi vinovat de aceastã
rãscoalã ºi de consecinþele ei, deoarece a
�aþâþat� þãrãnimea ºi a fost un
�instigator�. Acuzaþiile i-au fost aduse nu
numai în presã, ci ºi de la tribuna Senatului
de personalitãþi marcante, precum Titu
Maiorescu ºi Constantin Dissescu, ºi de
la cea a Adunãrii Deputaþilor de Nicolae
Filipescu. Dar Spiru Haret nu s-a lãsat
intimidat ºi a rãspuns punctual la
acuzaþiile ce i se aduceau, conchizând:
�Nu tãgãduiesc nimic, nu reneg nimic
din ce am scris, din tot ce am vorbit, din
tot ce am fãcut�. În ºedinþa Senatului din
24 ianuarie 1908, Haret avertiza: �Dacã nu
se va face ceva ca sã se rezolve
chestiunea [þãrãneascã] cu bine ºi pace
pentru toatã lumea, pericolul nu va
dispãrea ºi va reveni sub altã formã�11.

Pentru a risipi învinuirile ce i se
aduceau, Haret a adunat un amplu
material, pe baza cãruia a alcãtuit un masiv
raport (de peste 100 de pagini), pe care l-
a înaintat regelui Carol I, la 13 august 1907,
în care arãta cã învãþãtorii nu numai cã nu
au instigat la rãscoalã, ci, prin activitatea
lor extraºcolarã, au urmãrit sã diminueze
starea de mizerie în care trãiau þãranii, ºi,
deci, sã previnã o asemenea tragedie. Cu
asemenea argumente, ministrul a propus
decorarea a 131 de învãþãtori pentru
contribuþia lor la potolirea rãscoalei, iar
regele a aprobat aceastã recompensã
moralã, extrem de utilã în acel context
istoric.

La 24 decembrie 1908, când D.A.
Sturdza a fost nevoit sã se retragã, din
motive de sãnãtate, din funcþia de
preºedinte al Consiliului de Miniºtri, regele
Carol I l-a numit pe Spiru Haret în aceastã

funcþie, ad-interim. Acest interimat a durat
numai câteva zile, deoarece, la 27 decembrie,
când s-au întrunit principalele cadre de
conducere ale P.N.L., Mihail Pherekyde l-a
propus în respectivul post pe Ion I.C.
Brãtianu, argumentând cã acesta �cumula
talentul, hãrnicia ºi tinereþea, experienþã
ºi un nume simbolic pentru tradiþia
Partidului Naþional-Liberal�12. Spiru Haret
a votat ºi el propunerea fãcutã, întocmind
ºi referatul pe baza cãruia regele Carol I a
semnat decretul de numire a lui Ion I.C.
Brãtianu în funcþia de preºedinte al
Consiliului de Miniºtri. La Congresul
desfãºurat în ziua de 11 ianuarie 1908, acelaºi
Pherekyde (cel mai vechi dintre fruntaºii
liberali) a susþinut alegerea lui Ion I.C.
Brãtianu în funcþia de preºedinte al P.N.L.,
argumentând cã acesta �poartã un nume
ilustru ºi s-a afirmat ca cel mai valoros din
partid�13. Propunerea a fost votatã în
unanimitate, cu alte cuvinte ºi Spiru Haret l-
a acceptat pe Ion I.C. Brãtianu ca lider al
P.N.L.

El a înþeles cã în faþa unei campanii
extrem de bine organizate de forþele oculte
din P.N.L., nu avea nici o ºansã de a se
menþine la ºefia guvernului ºi nici de a
accede la preºedinþia P.N.L. A trebuit sã
cedeze în faþa lui Ion I.C. Brãtianu, �fiu de
statuie� (cum îl numea Iorga, referindu-se
la tatãl sãu, Ion C. Brãtianu, a cãrui statuie
trona în Piaþa Universitãþii). Desigur, era ºi
o diferenþã de generaþie ºi de condiþie fizicã:
Haret avea deja 58 de ani ºi o stare de
sãnãtate precarã, în timp ce Ion I. C.
Brãtianu era plin de vigoare ºi forþã politicã,
la cei 45 de ani ai sãi.

Între cei doi - Ion I.C. Brãtianu ºi Spiru
Haret � relaþiile nu au fost dintre cele mai
bune. Haret ºi-a menþinut postul în fruntea

Ministerului Instrucþiunii în guvernul Ion
I.C. Brãtianu, dar activitatea sa extraºcolarã
nu era agreatã de ºeful cabinetului, care
aprecia cã se impunea o politicã mult mai
amplã ºi cu implicarea nemijlocitã a P.N.L.,
care trebuia sã-ºi sporeascã astfel influenþa
electoralã. Semnificativã este scrisoarea
adresatã lui Ion I.C. Brãtianu, în februarie
1910, în care Haret aprecia: �este o colosalã
greºealã, pe care o face Partidul Liberal
dezinteresându-se cu totul de învãþãtorii
ºi de preoþii rurali�, ºi conchidea, profund
afectat: �Sã nu mi se zicã cã partidul mã
aprobã, pentru cã mã aplaudã când
vorbesc la Camerã. Nu este vorba de
aprobãri academice, ci de acþiune�14.

În timp ce Ion I.C. Brãtianu îºi pregãtea
cu minuþiozitate momentul când avea sã
declanºeze procesul de înfãptuire a reformei
agrare ºi a celei electorale, Haret s-a lansat
pe cont propriu într-o acþiune prin care-ºi
devansa ºeful pe linie de partid. În lucrarea
sa Mécanique sociale, publicatã în 1910,
Haret scria cã existã în istorie momente când,
pentru a evita �cataclismele sociale�, se
impun mãsuri radicale: �dacã un individ sau
un grup de indivizi ar reuºi sã acapareze
toate mijloacele de existenþã ale unei
societãþi, ca proprietatea asupra
pãmântului, capitalul mobil, întreaga
producþie de cereale [�] puterile publice
au datoria de a restabili echilibrul,
mergând chiar pânã la exproprierea
forþatã�15. Era astfel formulatã ideea
împroprietãririi þãranilor prin exproprierea
marii proprietãþi rurale. Un an mai târziu, în
articolul intitulat Învãþãtorii ºi politica,
publicat în noiembrie 1911, Haret cerea
dascãlilor sã-ºi dea �toate silinþele pentru
a pregãti aceastã numeroasã clasã
[þãrãnimea] pentru exerciþiul drepturilor
sale viitoare�16.

Deºi conducerea P.N.L. nu-ºi însuºise
încã ideea trecerii la legiferarea votului
universal, Spiru Haret a început acþiunea de
pregãtire a þãrãnimii pentru acest moment
esenþial pentru viaþa politicã a României. În

iunie 1912, el a luat iniþiativa constituirii Ligii
Deºteptarea, al cãrei principal obiectiv
programatic era: �sã lumineze pe viitorii
cetãþeni asupra drepturilor ºi datoriilor
de mâine�, sã asigure �pregãtirea cuvenitã
a viitorilor alegãtori�17. În concepþia sa,
Liga Deºteptarea trebuia sã cuprindã pe
toþi cei care erau doritori sã contribuie la
realizarea acestui deziderat, indiferent de
culoarea politicã, deoarece în joc se afla
însãºi soarta României. Evident, o
asemenea atitudine nu era agreatã de
conducerea P.N.L., care urmãrea sã obþinã
avantaje politice, pe seama principalului sãu
adversar, Partidul Conservator.

Dispariþia prematurã a lui Spiru Haret,
în decembrie 1912, a fãcut ca Liga
Deºteptarea sã nu capete consistenþa
doritã de iniþiator, dar breºa fãcutã în
mentalitatea guvernanþilor a fost decisivã
pentru evoluþia vieþii politice din România.

Spiru Haret a rãmas în conºtiinþa
contemporanilor ºi a generaþiilor care au
urmat nu numai ca un savant autentic ºi
un reformator al învãþãmântului, dar ºi ca
un om politic cu o largã viziune. La moartea
sa, N. Iorga scria: �A înþeles mai mult decât
tovarãºii sãi din Partidul Liberal, ºi chiar
decât toþi din partidele vechi, cã fãrã a
ridica þãranul n-are nici o putere ºi nici
o trãinicie þara însãºi�18. Nu este
întâmplãtor faptul cã cel care a vorbit în
numele învãþãtorilor la catafalcul lui Spiru
Haret, tânãrul Ion Mihalache, avea sã
devinã, peste câþiva ani, în 1918,
întemeietorul Partidului Þãrãnesc din
România.

Pentru istoria României, Spiru Haret
a rãmas o personalitate emblematicã, dincolo
de avatarurile unei vieþi politice extrem de
complicate, în care negarea valorilor s-a aflat
adesea în prim-plan. În 1935, statuia sa  -
operã a sculptorului Ion Jalea � a fost
amplasatã în Piaþa Universitãþii alãturi de cele
ale lui Gheorghe Lazãr, Mihai Viteazul ºi Ion
Heliade Rãdulescu; a fost singura statuie
reprezentând o personalitate din secolul al

XX-lea, care a rezistat tuturor schimbãrilor
de regim. Dupã cum, este pe deplin
semnificativ faptul cã, în 1991, când din
iniþiativa prof. univ. dr. Aurelian Bondrea s-a
înfiinþat una dintre primele Universitãþi
particulare din România, aceasta a primit
numele lui Spiru Haret. ªi ca un omagiu adus
marelui înaintaº, prin munca tenace a
dascãlilor, studenþilor ºi a întregului personal,
Universitatea Spiru Haret a devenit cea mai
mare instituþie de învãþãmânt superior din þara
noastrã, care a dobândit un real prestigiu
internaþional. Avem satisfacþia cã, în
societatea informaþionalã în care trãim, ne
aducem contribuþia ca numele lui Spiru Haret
sã fie larg difuzat ºi cinstit nu numai la noi,
dar ºi în strãinãtate, ca o personalitate
emblematicã a naþiunii române.

1 Apud Constantin Dinu, Spiru Haret,
Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
1970, p. 9

2 Spiru C. Haret, Opere, vol. I, Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, f.a., p. 235

3 Vezi, pe larg, Din activitatea social-
politicã a lui Spiru Haret, în Ioan Scurtu, Studii
de istorie, Bucureºti, Editura Ars Docendi, 2002,
pp. 461 - 479

4 Operele lui Spiru C. Haret, vol. I, pp. 278 - 289
5 �Convorbiri didactice�, nr. 7 � 8 din

august � septembrie 1900
6 Spiru C. Haret, Chestia þãrãneascã,

Bucureºti, 1905, p. 53
7 Ibidem, p. 79
8 Ibidem, p. 53
9 Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, p. 13
10 Ibidem, vol. III, p. 3
11 �Dezbaterile Senatului�, nr. 26, ºedinþa

din 24 ianuarie 1908, p. 322
12 Ioan Scurtu, Ion I.C. Brãtianu. Activitatea

politicã, Bucureºti, Editura Museion, 1992, p. 20
13 �Viitorul� din 13 ianuarie 1909
14 Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI, p. 254
15 Mécanique sociale, Bucureºti, 1910, p. 158
16 �Revista generalã a învãþãmântului�, nr.

4 din noiembrie 1911
17 �Liga Deºteptarea�, nr. 1 din 7 octombrie

1912
18 �Neamul românesc pentru popor�, nr. 1

din 11 ianuarie 1913

Prof.univ.dr. Ioan Scurtu:
Spiru Haret - un mare om politic ºi reformator
(Urmare din pag. 3)
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET

LUNI
27 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:
          Goticul fastuos
16:00 Film serial: Cavalerii cerului (ep. XV)
16:30 Teleshopping
17:00  Întâlnire cu folclorul: Reveca Sãlcianu, Dorica Raþiu,
           Maria Stãnescu. Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Ce trebuie sã ºtim despre bolile digestive.
           Emisiune de prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
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? Mediul de afaceri.
           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
28 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: La porþile Eutherpei (II)
           Emisiune de Mihai Darie
14:45 Vreau o casã! Emisiune de Alexandru Ganci
15:30 Film documentar: Festivaluri tradiþionale chineze
16:00 Film serial: Cavalerii cerului (ep. XVI)
16:30 Teleshopping
17:00 Întâlnire cu folclorul: Medalion Constantin Enceanu.
           Emisiune de Theodora Popescu
17:30 Cabinet juridic. 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. 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
1 martie 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 (II)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului (ep. XVII)
16:30 Teleshopping
17:00 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
17:30 Film documentar: Istoria aviaþiei (ep. XIX)
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 Seara muzicii culte: Concert de chitarã clasicã.
           Emisiune de Mihai Darie
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. 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
2 martie 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 (II)
16:00 Film serial: Cavalerii cerului (ep. XVIII)
16:30 Teleshopping
17:00 Preluare Deutsche Welle.
           Traducere ºi adaptare Diana Popescu
17:30 Amintiri de la filmare: Invitat prof. Nicolae Luca.
           Emisiune de Ion Bucheru
18:00 Poveste de la arlechin: Teatrul �Sicã Alexandrescu�
           Braºov cu spectacolul �Dupã ploaie�, de Sergi Bebel,
           regia Dan Vasile. 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. 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
3 martie 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
4 martie 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. (VI) (r)
10:00 S.O.S. Sunteþi un om sãnãtos?
           Emisiune de dr. Constantin Dumitrache
11:00 Culise romantice. Emisiune de Viorel Popescu
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
          Emisiune de Constantin Pintilie
13:00 Cultura minoritãþilor: azi comunitatea grecilor
           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. 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 iubirii
22:00 Polemici culturale. Realizator Anton Caragea (r)
23:00 Viorile româneºti. Emisiune de Sorin Petre
23:30 Sãptãmâna internã
00:00 Îþi mai aduci aminte, doamnã? (r)
01:00 Generaþii de succes (r)
02:30 Film artistic românesc (r)
04:00 Culise romantice (r)
05:00 Cultura minoritãþilor (r)

DUMINICÃ
5 martie 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. VII)
  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 Parada melodiilor: solist Dumitru Gheorghiu.
           Emisiune de Dumitru Cucu
17:45 Formaþia Star T. Emisiune de Cezar Lungu
18:15 Tineri interpreþi în recital.
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 Cântecul ºi casa lui. Emisiune de Ionela Prodan
21:00 Film artistic: În ritm de Mambo! (Manhatan Merengue)
           Regia: Joseph B. Vasquez. În rolurile principale:
           Lumi Cavazos, Marco Lonard, George Perez
23:00 Filmele sãptãmânii la tvRM.
          Realizator Daniel Paraschiv
23:30 Sãptãmâna externã
00:00 Ghici cine vine la Silvia?
01:00 Speranþe ºi vedete la porþile dorului (r)
03:00 Parada melodiilor (r)
04:00 Formaþia Star T (r)
04:30 Sã stãm de vorbã (r)
05:30 Film documentar (r)

Un interviu acordat Televiziunii România de Mâine

�Mi-ar plãcea sã continuãm colaborarea noastrã cu Facultatea de Geografie
de la Universitatea Spiru Haret  ºi sã abordãm noi proiecte de cercetare�

Prezentã la Facultatea de Geografie,

dr. Anna Lawrence, cercetãtor ºtiinþific
la Universitatea Oxford din Marea Britanie,

susþine dezvoltarea în perspectivã a cooperãrii

cu oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Spiru Haret

ªi în acest an universitar, în amfiteatrele de la Spiru Haret
au þinut prelegeri profesori din strãinãtate, care au fost invitaþi
de facultãþile noastre în cadrul generosului program de schimburi
internaþionale aflat în derulare. Un astfel de invitat este ºi doamna
lector  univ. dr. Anna Lawrence. Domnia sa lucreazã în calitate
de cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Modificãri Ecologice de
la Universitatea Oxford din Marea Britanie, fãcând parte dintre
cei implicaþi în realizarea programului intitulat Ecologie umanã.

Invitatã de Facultatea de Geografie a Universitãþii Spiru
Haret ºi de Academia Românã cu care are în derulare programe
de cercetare, doamna doctor Anna Lawrence s-a referit în
prelegerile þinute în faþa studenþilor facultãþii noastre de profil
la preocupãrile domniei sale în acest domeniu ºi la  cãile de
colaborare în privinþa protejãrii mediului înconjurãtor. Tema,
de o stringentã actualitate, nu constituie un domeniu  de interes
prioritar doar pentru universitarii români ºi cei britanici, ci a
devenit una din grijile majore la nivel planetar. Dupã întrevederea
cu studenþii Facultãþii de Geografie, doamna lector univ. dr. Anna
Lawrence a avut amabilitatea sã se opreascã în studioul Redacþiei
Învãþãmânt- Educaþie al Televiziunii România de Mâine, cãreia
i-a acordat un interviu. Vã prezentãm, în continuare, câteva din
temele acestei discuþii:

Anna Lawrence: �Folosim termenul de ecologie umanã cu
referire la relaþia dintre societate ºi naturã, la modul în care oamenii
reacþioneazã faþã de mediul înconjurãtor: de ce îl distrugem sau de
ce îl protejãm ºi, implicit, cum ne formãm valorile în relaþia cu
acest domeniu. Ca formaþie profesionalã, eu provin din domeniul
ecologiei, sunt specialist în botanicã, dar am studiat ºi silvicultura.
Acest din urmã domeniu mi-a oferit posibilitatea sã studiez impactul
pe care îl are activitatea umanã asupra pãdurilor, relaþia dintre
oameni ºi mediu ºi dintre silvicultori ºi autoritãþi. Problema
despãduririlor galopante  este deosebit de gravã, deºi �iubitori� ai
pãdurii se pretind a fi  ºi cei care o  exploateazã fãrã discernãmânt
pentru foloase financiare imediate. Doamna doctor Anna Lawrence
a adãugat cã nu ºi-ar asuma rãspunderea ca cercetãtor de a rezolva
aceastã problemã, dar cele patru vizite de pânã acum i-au permis
sã contribuie la folosirea metodelor de cercetare care pun în valoare
oamenii, sã înþeleagã mai bine viziunea lor asupra lucrurilor, ºi
sã-i facã pe aceºtia sã înþeleagã valorile proprii. Cred cã mulþi dintre
noi suntem triºti când vedem despãduriri, iar britanicii se întreabã
alãturi de locuitorii altor zone: � ce putem face?� Pe aceste teme ne
desfãºurãm cercetarea ºi la dumneavoastrã.

Rãspunzând la întrebarea: Cum vedeþi realitãþile româneºti?,
doamna Lawrence a precizat: �Interesul meu personal provine
din faptul cã România cunoaºte schimbãri foarte rapide. Pentru

un cercetãtor schimbãrile sunt interesante, fiindcã înþelege efectele
lor. Aici se petrec mutaþii profunde: politice, sociale, economice.
Aspectele umane se schimbã, iar pentru mine, ca om de ºtiinþã,
este fascinantã relaþia dintre societate ºi mediul înconjurãtor.
Prezenþa mea aici mã ajutã sã înþeleg mai bine interacþiunea dintre
aceste valori,  precum ºi situaþia economicã ºi socialã.

Un alt aspect care m-a atras este marea frumuseþe a României ºi
a pãdurilor sale. Am strãbãtut pãdurile þãrii dvs.; am întâlnit mulþi
silvicultori minunaþi care m-au însoþit , precum ºi oameni din sate.
Cred cã, de fapt, de asta am studiat silvicultura: e vorba de pãduri,
pãduri fantastice. În România nu am venit ca simplu observator. Am
gãsit aici oameni cu care lucrez. Am o colegã ºi prietenã care a studiat
la Universitatea Oxford. Se numeºte Alina Sabu. Ea a venit împreunã
cu mine ºi am stabilit niºte legãturi cu Academia Românã. Lucrãm
în prezent cu Institutul de Geografie ºi de asemenea  în Parcul Naþional
�Munþii Rodnei�, unde derulãm un program în colaborare cu
administraþia localã, prin care încercãm sã ajutãm comunitãþile locale
sã gãseascã modalitãþi de a se implica în protecþia fondului forestier.

Un alt proiect aflat în derulare cu Institutul de  Geografie (de fapt
este mai mult o cercetare academicã) mi-a oferit posibilitatea sã colaborez
cu doamna conf. univ. dr. Liliana Guran  de la Facultatea de Geografie a
Universitãþii Spiru Haret. Dumneaei lucreazã cu o echipã de cercetãtori,
încercând sã înþeleagã mai bine cum percep oamenii chestiunea restituirii
pãdurilor. Se fac studii de caz. Este nevoie de încredere ºi stabilitate cu
care oamenii nu sunt obiºnuiþi deocamdatã. Pentru a ajunge la maturitate,
dacã pornim de la zero, pãdurea are nevoie de o sutã de ani. Exploatarea
neraþionalã destabilizeazã natura ºi mediul înconjurãtor pentru cel puþin
50 de ani.

Referindu-se la oamenii pe care i-a întâlnit pe parcursul vizitelor
sale în þara noastrã, doamna doctor Anna Lawrence a spus:  �Am vorbit
cu mulþi silvicultori români ºi am un respect imens pentru capacitãþile
lor tehnice, pentru cunoºtinþele lor despre pãdure, pentru dragostea lor
pentru fondul forestier. Am intervievat silvicultori. Aceºtia preþuiesc
foarte mult pãdurea. De fapt, trebuie menþionatã reputaþia României în
silviculturã. Revenind la cercetãrile întreprinse împreunã cu Facultatea
de Geografie a Universitãþii Spiru Haret, domnia sa a precizat cã:

�programul se aflã în desfãºurare de circa un an  ºi cã impactul cel
mai puternic este asupra localnicilor�, pe care cel mai mult îi
impresioneazã faptul cã �sunt interesatã de realitãþile lor;� �..
�ospitalitatea lor este uimitoare, iar ei sunt foarte încântaþi cã cineva
se gândeºte sã le cearã opinia�. �Dupã cum ºtiþi, Geografia se împarte
în geografie fizicã-studiul naturii sau biogeografie, ºi cea socialã sau
umanã, care trateazã modul cum oamenii interacþioneazã între ei.
Studiul nostru însã desfiinþeazã aceste graniþe. Cercetãm modul cum
interacþioneazã oamenii cu natura ºi cum o influenþeazã, cum oamenii
sunt influenþaþi , la rândul lor, de relaþia cu natura. Mi-ar plãcea sã
continuãm colaborarea noastrã cu facultatea dvs. ºi sã abordãm noi
proiecte de cercetare. În prezent, e vorba de un proiect destul de
mic. Avem fonduri pentru a merge în câteva sate ºi a afla ce se
întâmplã acolo. Ar fi grozav însã sã avansãm � eventual o comparaþie
cu alte þãri pentru a putea vedea cum s-a desfãºurat procesul de
retrocedare. Pentru fiecare proiect trebuie sã gãseºti finanþare .Aceasta
cere însã  multã energie ºi mult timp. În acest moment cele douã
proiecte pe care le avem sunt finanþate de Guvernul britanic.
Academia Britanicã finanþeazã proiectul derulat împreunã cu
Institutul de Geografie, iar Departamentul de Mediu susþine proiectul
din Parcul Naþional �Munþii Rodnei�. Sunt foarte mândrã sã lucrez
alãturi de profesioniºtii dvs, care sunt foarte bine pregãtiþi ºi foarte
pasionaþi de munca lor. Trebuie sã spun cã admir echipa de silvicultori
de la Regia Naþionalã a Pãdurilor. Ideea de a implica comunitãþile
locale cred cã este nouã în România. Ea a venit din partea românã .
Trebuie sã menþionez cã ºi în Parcul Naþional  �Retezat� se desfãºoarã
un proiect similar, în care sunt implicate comunitãþile locale. La dvs.
oamenii îºi iubesc mult tradiþiile ºi eu cred cã asta este esenþial. Uneori,
noi, occidentalii, venim aici pentru a cãuta aºa ceva. Ceva foarte
important, mai ales din punctul meu de vedere, de cercetãtor din
domeniul geografiei; este simþul locului pe care îl au aceºti oameni.
Numeroºi occidentali  au pierdut asta. Ei nu mai au rãdãcini.�

La încheierea întrevederii, doamna Anna Lawrence ne-a
spus cã �abia aºteaptã , dupã o noapte de cãlãtorie cu trenul,
sã se reîntâlneascã, pentru a cincea oarã, cu minunaþii sãi
interlocutori din parcurile naþionale ale României.�

Corneliu TOADER
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Punctul de vedere
al rectorului Universitãþii Spiru Haret,

prof.univ.dr. Aurelian BONDREA,
în dezbaterea proiectului

Legii învãþãmântului superior
la reuniunea Consiliului Naþional al Rectorilor,

care a avut loc vineri, 10 februarie a.c., la Piteºti.

Al Optzeci-ºi-nouãlea Congres al SUA
La Prima Sesiune

Þinutã la Washington, luni, patru ianuarie una mie nouã sute ºaizeci-ºi-cinci

LEGE

pentru întãrirea resurselor educaþionale ale colegilor ºi universitãþilor
ºi a asigura asistenþa financiarã pentru studenþii

din învãþãmântul post-liceal ºi universitar.

Se decreteazã de cãtre Senat ºi Camera Reprezentanþilor a SUA în cadrul
Congresului, cã aceastã Lege poate fi citatã ca �Legea Învãþãmântului

Superior din 1965�

                                            Facsimil

O lege necesarã pentru a clarifica problema fundamentalã
a instituþiilor de învãþãmânt superior din România -

autonomia universitarã
Vã rog sã-mi permiteþi sã-mi exprim satisfacþia cã pe

ordinea de zi a acestei reuniuni* a rectorilor universitãþilor
de stat  ºi  private  acreditate se aflã dezbaterea proiectului
Legii învãþãmântului superior, oferindu-mi-se, astfel,
posibilitatea sã fac cunoscut punctul meu de vedere cu
privire la acest proiect de lege.

Desigur cã prima întrebare care se ridicã este dacã aceastã
lege este necesarã, acum, în România. Consider cã ea este
necesarã chiar ºi numai pentru a clarifica problema
fundamentalã a instituþiilor de învãþãmânt superior, ºi anume,
autonomia universitarã. De modul în care se soluþioneazã
aceastã problemã depind toate celelalte pe care le au de
rezolvat universitãþile ºi, în primul rând, cele care privesc calitatea
procesului de învãþãmânt ºi pe beneficiarii acestuia � studenþii.

În legislaþia actualã, respectiv în Constituþia României ºi în
Legea învãþãmântului, nu se face nici un fel de distincþie între
autonomia universitãþilor de stat ºi cea a universitãþilor
particulare, bazate pe proprietatea privatã, ambele fiind incluse
într-o formulã unicã: �Autonomia universitarã este
garantatã� (art. 32 (6) din Constituþia României ºi art. 13
din Legea învãþãmântului).

Trebuie spus, însã, cã autonomia instituþiilor de învãþãmânt
superior de stat, care se aflã în subordinea Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, este, inevitabil, o autonomie limitatã,
deoarece patrimoniul acestor universitãþi este al statului,

finanþarea se realizeazã de la bugetul statului, iar cadrele
didactice din aceste instituþii sunt salarizate din bani publici.

Autonomia universitãþilor private, înfiinþate de particulari,
este totalã, având la bazã proprietatea privatã. Ele ºi-au creat

propriul patrimoniu, nu au fost ºi nu sunt finanþate de la bugetul
de stat, iar cadrele didactice sunt retribuite din veniturile proprii
ale acestor instituþii.

Având în vedere aceste caracteristici ale învãþãmântului
superior privat, universitãþile private trebuie sã se bucure de

autonomie totalã, fãrã nici un fel de îngrãdire ºi ingerinþe din
afarã, aºa cum stau lucrurile în Statele Unite ale Americii,
unde învãþãmântul privat este preponderent ºi unde legea este
foarte clarã.

Legea Învãþãmântului Superior din 1965, în vigoare ºi
astãzi, consfinþeºte autonomia totalã a universitãþilor private.

Citez articolul din legea care asigurã autonomia
absolutã a universitãþilor private (al cãrui facsimil îl
publicãm mai jos):

�CONTROLUL FEDERAL ASUPRA
  EDUCAÞIEI  ESTE  INTERZIS
Secþiunea 804 � Alin. (a) Nimic din ce este menþionat în

aceastã Lege nu va fi interpretat ca autorizând orice
departament, agenþie, funcþionar superior sau angajat al
S.U.A. sã exercite orice funcþie de conducere, supervizare
sau control asupra planului de învãþãmânt, programului
de instruire, administrãrii sau personalului instituþiilor de
învãþãmânt sau asupra selecþiei fondului de carte al
bibliotecii oricãrei instituþii de învãþãmânt.

Alin. (b) Nimic din ceea ce se menþioneazã în aceastã
Lege sau oricare altã lege nu va fi interpretat ca autorizând
orice departament, agenþie, funcþionar superior sau
angajat al S.U.A. sã exercite orice funcþie de conducere,
supervizare sau control asupra stabilirii calitãþii de membru
sau operaþiunilor interne ale oricãrei organizaþii,
fraternitãþi, club privat sau organizaþie religioasã dintr-o
instituþie de învãþãmânt superior, care este finanþatã
exclusiv din fonduri provenite din surse private.�

Rezultã limpede faptul cã dacã dorim sã avem un sistem
universitar independent, puternic, care sã gestioneze dupã
propriile lui capacitãþi ºi resurse, a venit momentul ca sã statuãm,
dar sã ºi aplicãm efectiv autonomia universitarã, aºa cum se
întâmplã în universitãþile europene ºi nord-americane, aºa cum
se prevede în Magna Charta Universitatum.

Orice amestec al statului, al organelor administraþiei centrale
ºi locale anuleazã, în fapt, autonomia universitãþilor private,
înfiinþate de particulari ºi bazate pe proprietatea privatã.

La invitaþia rectorului Universitãþii din Bologna,
profesor Pier Ugo Calzolari,  Universitatea Spiru Haret, prin
rectorul sãu, prof.univ.dr. Aurelian Bondrea,
a semnat, la 16 septembrie 2005,

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM
Alãturându-se celor 525 de universitãþi care au semnat, pânã acum,

Magna Charta Universitatum, chematã sã susþinã, în prezent ºi în viitor,
vocaþia plurivalentã a universitãþii, instituþia noastrã s-a angajat sã respecte
ºi sã promoveze valorile ºi drepturile universitare fundamentale, sã
rãspundã eficient provocãrilor generate de trecerea la societatea
cunoaºterii, de globalizare.

  Prof.univ. Aurelian Bondrea
          Rectorul Universitãþii Spiru Haret

Reproducem primul dintre principiile fundamentale definite în documentul universitar
de mare importantã internaþionalã:

�Universitatea activeazã în cadrul unor societãþi organizate
diferit ca urmare a condiþiilor geografice ºi a moºtenirii istorice
ºi este o instituþie autonomã care produce ºi transmite, în mod
critic, cultura prin intermediul cercetãrii ºi învãþãmântului.
Pentru a rãspunde necesitãþilor lumii contemporane,
universitatea trebuie sã fie independentã, din punct de vedere
moral ºi ºtiinþific, în raport cu orice putere politicã ºi economicã.�

Palatul
Învãþãmântului,

ªtiinþei
ºi Culturii

Sediul central
al Fundaþiei

România de Mâine
ºi al Universitãþii

Spiru Haret
(clãdire în proprietate) -

Bucureºti,
str. Ion Ghica nr. 13

Edificiul din ªos. Berceni, nr. 24
ºi Aula Magna  din acest edificiu

La 15 februarie 2006, s-au împlinit
155 de ani de la naºterea marelui savant,
profesor ºi om de stat,
Spiru Haret,
spirit tutelar al universitãþii noastre.

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

Sesiunea ªtiinþificã Omagialã
a Senatului Universitãþii Spiru Haret

Senatul Universitãþii Spiru Haret a consacrat acestei aniversãri o Sesiune ªtiinþificã
Omagialã, care a avut loc miercuri, 15 februarie 2006, la Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei
ºi Culturii.

Alãturi de membrii senatului, au fost prezente  personalitãþi din mediul academic.
Au fost audiate comunicãrile susþinute de cadre didactice ale Universitãþii

Spiru Haret.
Însoþiþi de rectorul universitãþii, invitaþii au vizionat
Expoziþia Spiru Haret din Palatul Învãþãmântului,  ªtiinþei ºi Culturii.

Statuia, executatã în marmurã de
Carrara, operã a sculptorului
Ion Jalea, a fost amplasatã

în Piaþa Universitãþii
din Bucureºti în anul 1935

Nãscut la Iaºi, la 15 februarie
1851, dintr-o familie de rãzeºi,

Spiru Haret se stingea la
17 decembrie 1912.

Grupaj apãrut în cotidianul Gândul de joi, 16 februarie 2006
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