
 
SPIRU C. HARET, UN MARE NAŢIONALIST 

 
Spiru Haret, în tot timpul celor trei ministeriate ale lui, a căutat, ca prin 

şcoală şi în jurul ei, să se formeze conştiinţa naţională şi dragostea de ţară şi de 
neam. Nenumărate sunt circulările, dispoziţiile şi cuvântările lui, cari tind la 
aceasta. În „Revista generală a învăţământului” a publicat un articol intitulat: 
„Şcoala naţionalistă” în  care părerile lui de bărbat de stat şi de 
…………….spune „că timpul în care trăim formează fără îndoială una din 
epocile ele mai însemnate din istorie. Niciodată poate, în trecut, nu s’a 
…………….ridicate în acelaşi chip atâtea chestii fundamentale, de a căror 
soluţie să atârne îndrumarea viitoarei omeniri. Printre aceste chestii, una din 
cele mai însemnate este învierea principiului naţionalităţii în virtutea căruia 
fiecare popor caută să-şi asigure existenţa, unind într’un mănunchiu toate 
elementele naţionale, pe baza legăturilor naţionale, pe care le constituie 
unitatea de limbă, de tradiţie, de credinţă, de aspiraţiuni şi de nevoi. În lupta 
aceasta mai mult sau mai puţin pacifică, şcoala, dacă nu este cea dintâiu, este 
desigur printre cele dintâi şi cele mai puternice mijloace de acţiune”. 

Ce frumoase cuvinte şi ce minunată prevedere! Dureros lucru însă, că 
n’a apucat războiul mondial pentru ca să vadă realizat principiul naţionalităţii şi 
toate elementele naţionale româneşti într-un singur mănunchiu. Ar fi fost 
desigur cel mai fericit român, fiindcă între altele ar fi constatat că şcoala 
românească a dat roadele pe care le-a aşteptat dela ea. 

Prin circulara din Aprilie 1897 adresată conducătorilor de şcoli, adică la 
începutul primului său minister, el spune următoarele despre rostul şcoalei: 
„Cea dintâiu datorie a şcoalei, care trece înaintea oricărei alteia este de a forma 
buni cetăţeni şi cea dintâiu condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi 
iubi ţara fără rezervă, de a avea o încredere nemărginită într’însa şi în viitorul 
ei. Toată activitatea şi toată îngrijirea celor însărcinaţi cu educaţia tinerimii 
acolo trebue să tindă”. 

Sp. Haret e cel dintâiu ministru, care a luat iniţiativa şi a organizat 
serbările şcolare de 10 Mai şi 24 Ianuarie. Ce înălţătoare sunt cuvintele din 
circulările trimise şcoalelor cu această ocazie. Se vede şi din acestea 
preocupările marelui său suflet românesc. Reproduc următoarele din cele spuse 
cu prilejul serbării de 10 Mai: „Căutaţi a face pe copii să preţuiască 
evenimentele mari ale istoriei noastre mai mult decât pe acelea din istoria altor 
popoare; să se convingă că strămoşii lor au fost eroi, cari au luptat şi şi-au 
vărsat sângele, ca să conserve ţara ce-i adăposteşte astăzi; redeşteptaţi în inima 
lor aceeaşi aprinsă iubire de ţară, pe care şi ei trebuie s’o aibă, ca urmaşi ai 
celor mai mari eroi; siliţi-vă a-i convinge, că ţara lor este cea mai bună ţară, că 
neamul lor este cel mai viteaz, cel mai nobil, cel mai energic dintre toate 
neamurile. Nu vă temeţi că veţi cădea în exces pe această cale; oricât de 
departe veţi merge, cu atât mai bine va fi. Căutaţi însă a face să intre adânc în 
inima tinerilor, că epoca în care trăim este una din cele mai mari în istoria 
noastră; că Suveranul nostru este unul din cei mai mari din câţi au ocupat până 
acum tronul ţării; că niciodată poporul român n’a avut mai bine conştiinţa 
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exactă a valorii sale; că niciodată n’a dat într’un timp aşa de scurt mai multe şi 
mai mari dovezi de vitalitate şi de pricepere; că niciodată n’a avut o poziţie mai 
înaltă între popoarele Europei decât şi-a câştigat-o în această din urmă jumătate 
de secol prin vitejia şi înţelepciunea lui. Luptaţi pentru a nu lăsa să prindă 
rădăcină la dânşii deprinderea de a găsi rău tot ce văd şi tot ce-i înconjoară în 
ţara lor. Combateţi din toate puterile tendinţele unei şcoale nenorocite, care 
lucrează pentru a distruge în sufletele lor orice având generos şi orice încredere 
în oamenii şi în instituţiile ţării, iarbă veninoasă, care paralizează tocmai ceeace 
face puterile şi bucuria tinereţii, credinţa în bine”. 

Am ţinut să reproduc aceste rânduri, fiindcă n’am citit aiurea cuvinte 
mai simţitoare şi mai mişcătoare ca acestea. Haret vorbeşte în serviciul 
neamului şi al ţării lui ca Fichet al germanilor. Şi şcoala trebuie să fie după el 
pivotul naţionalismului. Ea să formeze conştiinţa naţională prin studiul istoriei, 
al limbii, al tradiţiunilor şi datelor strămoşeşti. Copiii să ajungă să fie mândri că 
sunt români ca şi strămoşii lor romani şi să se simtă fericiţi că s’au născut pe 
pământul ţării româneşti. 

Pentru realizarea scopului urmărit, el organizează în vara anului 1994 
serbările pentru 400 de ani dela moartea lui Ştefan cel Mare. În Bucureşti 
serbarea s’a făcut cu un fast deosebit şi cu un cortegiu istoric nemai văzut până 
atunci. Tot Bucureştiul era în picioare. În biserici pomenirile s’au făcut după un 
pomelnic întocmit de d. N. Iorga. Cu prilejul acestei serbări (2 Iulie 1904) el a 
ţinut o frumoasă şi înălţătoare cuvântare, care ar merita să facă parte dintr’o 
antologie de educaţie naţională pentru toate şcoalele secundare. S’a continuat 
mai în urmă serbarea la Borzeşti, jud.  Bacău, unde e o biserică a lui Ştefan cel 
Mare şi presupusul loc de naştere al lui. Au luat parte la această serbare mii şi 
mii de oameni din toate părţile judeţului, toţi învăţătorii şi profesorii cu 
nenumărate echipe de şcolari. 

În legătură cu aceste serbări, el a dispus ca în fiecare an, la datele 
istorice, să se facă serbări şcolare la Războeni şi la Călugăreni. Vor lua parte 
şcolile din regiuni cu şcolarii şi cu popor. Dă indicaţiuni cum să se facă 
serbările. 

În 31 August 1908 s’a făcut frumoasa serbare dela mânăstirea Probota, 
ctitoria lui P. Rareş şi în care e înmormântat cu soţia sa Elena. Aici a fost 
aşezată şi piatra mormântală a Doamnei Oltea, mama lui Ştefan cel Mare, c’o 
inscripţie întocmită de d. N. Iorga. Rar am văzut în viaţă o serbare mai 
frumoasă şi mai însufleţită. Mii şi mii de oameni veniseră din toate părţile 
judeţului, cu şcolile şi cu şcolari. Coborîseră şi urmaşii plăeşilor lui Ştefan cel 
Mare, tineri şi bătrâni, din părţile muntoase cele mai îndepărtate. Au vorbit în 
biserică un istoric, secretarul comisiunii monumentelor istorice şi Sp. Haret. El 
şi-a terminat cuvântarea astfel: „Să preamărim în faţa acestui dumnezeesc altar 
pe femeia care a dat neamului nostru pe cel mai mare fiu al său şi să ne 
închinăm în faţa mormântului său. Acesta e rostul serbării noastre de astăzi. Şi 
sunt fericit că ea se face în apropiere de Baea şi de Războeni, în mijlocul 
urmaşilor direcţi ai celor ce au câştigat una din cele mai strălucite izbânzi şi au 
pătimit una din cele mai glorioase înfrângeri. Şi mă bucur că acest preţios 
mormânt se găseşte aici, unde amintirea faptelor vitejeşti ale lui Ştefan cel 
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Mare trăeşte mai mult decât în orice altă parte a ţării şi unde, deci, de acum 
înainte va trăi tot aşa de mult şi amintirea scumpă a mamei sale”. Şi a continuat 
serbarea până seara cu cântece şi jocuri şi cu mare veselie în mijlocul unei 
populaţii din cele mai sănătoase din câte am văzut. Spiru Haret era transfigurat 
de emoţie şi supramulţumit. Şi la masă, cu cuvinte tremurânde a spus că 
suntem datori să întrebuinţăm toate mijloacele pentru formarea conştiinţei 
naţionale, pentru desvoltarea sentimentelor de recunoştinţă şi de veneraţie 
pentru acei cari ne-au păstrat ţara, graiul şi legea. 

Tot în legătură cu educaţia naţională hotărăşte prin Casa şcoalelor să se 
întocmească tablouri istorice din momentele cele mai frumoase din trecutul 
neamului şi să fie înzestrată cu ele fiecare şcoală pentru utilizare la studiul 
istoriei. El mai hotărăşte să se întocmească tablouri cu numele soldaţilor morţi 
în războiul pentru neatârnare din 1877-78 şi să fie aşezate în fiecare comună, în 
şcoală şi în biserică. El dispune ca să fie salutat drapelul naţional şi imnul regal 
să fie ascultat în picioare. El spune ca şi muzica să fie un mijloc puternic pentru 
a cultiva iubirea de ţară şi de tot ce e al ei şi deaceea cere să se dea o deosebită 
importanţă cântecelor naţionale „căci este inadmisibil ca copiii noştri să nu ştie 
de cele mai mulge ori ce este doina şi să cânte coruri din Trovatoare”. 

Extraordinar e sufletul acestui mare român. El nu uită nici un mijloc 
pentru formarea conştiinţei naţionale a şcolarilor, pentru educaţia naţională. E 
un pedagog naţional cum n’avem un altul în trecut. Dar toate patrioticile lui 
măsuri sunt luate nu numai pentru şcoală, adică pentru şcolari, ci şi pentru 
popor în genere. „Dacă învăţătorul ar considera rolul său ca terminat, îndată ce 
a dat strict cantitatea şi felul de muncă pentru care e plătit, el ar fi un bun 
funcţionar, dar nu ar merita numele de apostol cu care se glorifică şi nu ar fi un 
bun patriot. Învăţătorul să înveţe şi să facă mai buni nu numai pe copii, dar pe 
toţi cei cari au trebuinţă să fie instruiţi şi luminaţi”. – „Întocmai ca modeştii 
tovarăşi ai lui Hristos cari au schimbat faţa lumii, ei trebue să-şi ia sarcina de a 
sămăna vorba cea bună printre cei săraci şi ignoranţi, să aducă sfat şi îndemn 
celor mici şi slabi”. 

Poporul nostru, din pricina vitregiei vremurilor, trăia în ignoranţă, în 
întuneric şi în sărăcie morală şi materială. Ce faci cu un asemenea popor în zile de 
mari primejdii naţionale? De aceea Haret organizează şi şcoli de adulţi, biblioteci 
populare, cercuri culturale, şezători săteşti, serbările şcolare de care am vorbit. El 
voia o conştiinţă naţională a întregului popor român. Dar nu numai atât. El dorea şi 
o îmbunătăţire materială a poporului. De aici activitatea extraşcolară a 
învăţătorimii noastre cu întemeierea de bănci populare, de cooperative, de obştii de 
arendare şi de cumpărări de pământ. Spiru Haret a dorit şi o reformă agrară. 
Lucrarea lui intitulată „Chestia ţărănească”, publicată în Ianuarie 1995, va rămâne 
ca o parte frumoasă din testamentul lui şi am şi eu marea mulţumire sufletească de 
a o fi citit în manuscris înainte de a fi dată la tipar. Haret spune în introducere că 
„împrejurările m’au pus în poziţie de a cunoaşte de aproape o însemnată parte din 
complexul de probleme, unele mai grele şi mai ameninţătoare decât altele, care 
constitue ceeace se chiamă Chestia ţărănească. Am putut să mă conving de ce 
mare urgenţă este ca ea să ia primul loc în preocupările oamenilor noştri de stat şi 
să se întreprindă rezolvarea ei în întregime, iar nu numai în parte şi prin măsuri 
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anodine”. Reforma agrară s’a făcut. Cum însă? Bine; însă nu e locul de discutat 
aci. Nu e de ajuns însă ca ţăranul să aibă pământ, ci trebuie să fie o solidaritate 
între el şi fraţii lui de pe tot întinsul pământului românesc. Să ajungă să simtă la fel 
când e vorba de patria lor: să aibă o conştiinţă naţională. Ce frumos spune Haret 
într’un loc: „Patria nu este numai pământul din care scoatem rente. Patria o face şi 
limba, şi istoria şi tradiţiile”. Cuvintele acestea ar trebui săpate pe soclul 
monumentului ce i se va ridica. 

Spiru Haret a fost şi un mare etatist. El dorea ca toţi cetăţenii statului 
român să ţină la acest stat, să-i fie credincioşi şi devotaţi. Desigur că aceşti 
cetăţeni nu sunt numai români, ci şi alte naţii, cu limbi şi credinţe deosebite. 
Fiecare cetăţean e liber să ţină la limba şi credinţa lui, fără nici o împiedicare 
din partea administraţiunilor statului. O singură condiţie: toţi trebuie să ţină la 
stat, să-l respecte, să-l sprijine. 

Ce constată însă Haret, ca ministru al instrucţiunii? Cetăţenii bulgari din 
Dobrogea şi în deosebi din Tulcea fac în şcoalele lor cea mai duşmănoasă 
educaţie faţă de statul român, fac o educaţie iredentistă. Cărţile după care se 
preda î şcoli erau aduse din Bulgaria. În cărţile de geografie, judeţele Tulcea şi 
Constanţa erau puse şi numărate printre judeţele Bulgariei. S’au găsit prin 
şcoalele bulgăreşti hărţi, care „înglobează Dobrogea la Bulgaria”. Haret mai 
afirmă că acum câţiva ani, într’un sat dela porţile Bucureştilor, într’o predică în 
biserică s’a spus credincioşilor ca să nu uite că ei nu sunt şi nu trebue să fie 
români. Şi în ce scop? Căci locuitorii aceia trăesc în cea mai deplină linişte şi 
nimeni nu-i turbură, nici pentru limbă, nici pentru religia lor. 

Şi aşa s’a văzut Haret constrâns să închidă liceul bulgăresc din Tulcea şi 
alte şcoli, făcând secţii pe lângă şcolile româneşti cu limba de predare bulgară. 
Ar fi fost cea mai mare greşeală ca sub ochii ministrului să se facă în şcoli o 
educaţie duşmănoasă statului român. 

Cam aceleaşi constatări a făcut Haret şi în mijlocul Ciangăilor din 
Moldova. Aceşti cetăţeni de veacuri aşezaţi în Moldova au rămas străini de 
poporul român, fiind de limbă ungurească, de religie catolică şi de alte 
moravuri. Preoţii lor catolici i-au ţinut strânşi laolaltă, aşa că până astăzi cei 
mai mulţi şi femeile aproape toate nu ştiu un cuvânt românesc. Ungurii din 
Budapesta i-au susţinut şi i-au încurajat ca să formeze aproape stat în stat. Nu e 
casă – spunea Haret – în care să nu se găsească Abecedarul pentru copiii 

unguri din Moldova şi Calendarul pentru ungurii din România. Dar mai mult 
decât atât. În fiecare an veneau agenţi dela Budapesta şi mergeau din sat în sat 
pentru propagandă şi exaltarea sentimentelor naţionale ungureşti şi de multe ori 
administraţia locală nu ştia nimic. Au venit în misiune şi deputaţi unguri. 
Studiul trimis de fostul revizor şcolar I. Ciocan e foarte dureros din punct de 
vedere al intereselor şi demnităţii statului român. 

Haret, pentru ca să apropie pe aceşti liniştiţi cetăţeni de poporul român, a 
trimis ca învăţători în satele lor pe cei mai buni, dându-le şi o diurnă pe lângă 
lefurile legale, însă urmaşii lui la minister n’au ţinut seamă de importanţa măsurii 
luată şi lucrurile au rămas ca şi mai înainte. Ne plecăm capul cu umilinţă în faţa 
lipsei de conştiinţă naţională a unor miniştri aşa zişi conservatori. 
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Haret a mai constatat un lucru grav. Erau în ţară şcoli catolice şi 
protestante pentru educaţia fetelor, în majoritate fete de români, puse sub 
conducerea călugăriţelor catolice şi a diaconeselor protestante şi chiar a 
comunităţilor religioase. Şi erau şcolile acestea foarte puternice în Bucureşti, 
Iaşi, Craiova, Galaţi, Turnu-Severin, Ploieşti. Sufletele fetelor de români se 
înstrăinau de neamul şi ţara lor. Limba română se preda adesea ca obiect 
facultativ, căci se spunea: „că fetele ştiu vorbi româneşte şi nu mai e nevoie s’o 
înveţe”. Istoria şi geografia ţării ori nu se învăţa deloc, ori se prezinta mai mult 
spre batjocorirea ţării. E cunoscut cazul unei călugăriţe care învăţa pe elevele 
ei, că Ştefan cel Mare a fost un cap de bandiţi. Se învăţa însă cu amănunte şi cu 
multe laude tot ce priveşte cutare sau cutare ţară depărtată. „Am găsit în 
mâinile copilelor cărţi de lectură străine în care numele României şi al 
Suveranului ei nu erau citate o singură dată, dar se înălţa până la ceruri o patrie 
şi un suveran care nu erau ai noştri. Dar religia? … Copilele învăţau că noi 
suntem eretici şi căpătau un fel de aversiune şi dispreţ faţă de religia ţării. 

Haret dispune ca în programele acestor şcoli să fie introdus studiul 
limbii române, istoria şi geografia ţării, iar religia strămoşească să se predea de 
preoţi ortodocşi români sau de alte persoane cu cunoştinţe teologice. 

Până la Haret nimeni nu îndrăznea să calce pragul unor asemenea şcoli 
spre a controla învăţământul şi educaţia naţională. Asemenea şcoli formau mici 
sate în statul nostru. Nu cunosc cum mai stau lucrurile şi dacă se mai face un 
control serios. 

Persoana lui Spiru Haret va rămâne pentru totdeauna ca cea mai 
frumoasă pildă de un mare naţionalist şi de mare etatist. 

 
 
 

UN MARE PRIETEN AL ÎNVĂŢĂTORIMEI NOASTRE 
 

Se împlinesc 20 de ani de când ne-a părăsit Spiru C. Haret, omul şcoalei 
şi al Bisericii şi un mare iubitor al poporului român rural. 

Desigur că se poate scrie foarte mult despre diferitele feţe ale operei lui, 
însă eu mă voiu mărgini să arăt ce a făcut el pentru şcoală şi pentru mişcarea 
culturală şi economică la sate. Haret a dat vieaţă şcoalei primare rurale aplicând 
obligativitatea învăţământului şi reuşind astfel să sporească numărul înscrierilor 
în şcoală, să asigure frecventarea regulată, să înmulţească numărul 
promovaţilor şi al absolvenţilor. Şi aşa în timpul ministeriatelor lui am avut un 
spor de înscrieri de 240.769 de copii sau 75% faţă de ce era; un spor de 
201.206 şcolari la frecventare regulată sau 75% în plus; promovaţii s’au 
înmulţit cu 160.240 sau 75% şi absolvenţii cu 16.183 sau 75%. În chipul acesta 
de unde în 1899 aveam în ţară 22,2% ştiutori de carte, în 1909 aveam 39,4%. În 
interval de 10 ani numărul ştiutorilor de carte a crescut cu 17,2%. 

Fără localuri de şcoală, o şcoală nu poată funcţiona cum se cere. De 
aceea Sp. Haret a dat o deosebită atenţie acestei chestiuni. Prin Casa şcoalelor 
şi prin asociaţia comunelor el a construit 2.088 de localuri cu 2.800 săli de 
clasă. 
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Tot el a înfiinţat şcoalele de adulţi regulamentând funcţionarea lor. În 
1902–904 funcţionau 975 cursuri în comunele rurale, iar în 1908-909 au 
funcţionat 1.403. 

În preajma şcolilor rurale pentru ajutorarea copiilor săraci a făcut 
cantine; a făcut biblioteci şcolare. În 1898 a înfiinţat 320 de biblioteci, iar în 
1903 alte 320, pe care le-a înzestrat cu cărţi după o listă tip, tipărite de Casa 
şcoalelor. În 1910 erau 1.967 biblioteci populare cu 344.632 cărţi şi cu 54.866 
cititori. 

El a înfiinţat revista populară „Albina” pe care o primeau aproape toate 
şcoalele primare rurale şi Societatea „Steaua”, care a tipărit sute de mii de 
broşuri cu cuprins variat şi folositor. 

Învăţătorii ţineau conferinţe lunare în aşa zisele Cercuri culturale pentru 
perfecţionarea lor profesională şi pentru educarea morală şi intelectuală a 
maselor populare. 

Învăţătorii noştri rurali şi-au făcut datoria pentru şcoală. Era o frumoasă 
întrecere între ei. Şi Haret se apropia de ei, îi încuraja şi îi sprijinea. Era numai 
suflet pentru ei. De aceea şi învăţătorii îi răspundeau cu credinţă şi cu 
devotament. Haret era învăţătorii şi învăţătorii erau Haret. 

Întemeiat pe puterea de muncă şi pe devotamentul învăţătorilor, el a 
chemat pe cei mai buni şi la aşa-zisa „activitate extra-şcolară”. Prin această 
activitate, el înţelegea îmbunătăţirea economică şi morală a sătenilor noştri. Şi 
din această activitate s’a născut Cooperaţia sub toate formele ei. Şi din această 
activitate s’a născut cooperativele, obştiile de arendare de pământuri, de 
cumpărări, de vânzări în comun. A fost o mişcare, care a pus în uimire pe cei 
mai necredincioşi. D-l I.G. Duca la frumoasa şi neîntrecuta sărbătorire a lui 
Haret în Decembrie 1911 a spus în numele cooperaţiei următoarele: 

„Într’o vreme, în care mai toţi credeam că la sate nu este decât 
nepăsători, întuneric şi rătăciri, d-voastră cel dintâi aţi văzut, că era acolo şi dor 
de muncă şi sete de ideal. Şi prin cuvântul d-voastră aţi trezit energiile care 
lâncezeau, aţi dat încredere acelora care până atunci dibuiau în nesiguranţă şi 
neştiinţă!!… Desvoltarea acestei mari opere vi se datoreşte şi puteţi avea o 
legitimă mândrie…” 

Şi e foarte adevărat, căci eram preşedintele comitetului de redacţie al 
revistei „Albina” şi mi-a spus să iau notă de orice lucrare în direcţia aceasta, 
aducând încurajări şi laude. Îi sta în inimă cooperaţia, căci în ea vedea ridicarea 
economică a sătenilor şi solidaritatea dintre ei. Numai aşa puteau scăpa de 
cămătari. 

Din pricina acestei opere învăţătorii noştri au avut să sufere foarte mult. 
Se uniseră între ei cămătarii satelor şi arendaşii aşa că în timpul răscoalelor 
ţărăneşti din 1907, învăţătorii erau acuzaţi de instigatori. 

Un bărbat de stat român l-a acuzat chiar pe Haret de şef al instigatorilor 
şi l-a ameninţat în Senat, că îl va arunca pe fereastră deadreptul la Văcăreşti. 
Haret, cu conştiinţa liniştită a luat apărarea învăţătorilor într’un raport adresat 
Regelui Carol I. El arăta acolo într’un tablou  amănunţit „că tocmai învăţătorii 
şi preoţii au fost în prima linie printre acei, care au luptat pentru potolirea 
patimilor, pentru protecţia persoanelor şi a proprietăţilor”. 
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Şi Haret a încurajat şi a ajutat pe aceşti modeşti muncitori pentru 
ridicarea satelor noastre. Prin legea din 1908 s’au împroprietărit şcoalele cu 2-3 
hectare. S’a dat dreptul învăţătorilor şi preoţilor să cumpere pământuri rurale şi 
să fie împroprietăriţi la fel cu sătenii. A dispus ca să se împrumute la Casa 
şcoalelor pentru întemeierea de gospodării rurale model, cu câte 1.000 
plătindu-se în rate lunare, fără nici o dobândă. 

S’a înlesnit să ia în arendă pământurile Casei şcoalelor în condiţiuni 
avantagioase. Pentru ajutorarea lor s’a înfiinţat şi o casă de credit, iar pentru 
răsplata morală a instituit medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ”. 

Nu cred să fi fost un mai mare iubitor al învăţătorilor şi al populaţiei 
rurale ca Haret. El a fost un mare democrat! 

 
 

SPIRU C. HARET ŞI BISERICA 
 
Spiru Haret a văzut în biserica noastră ortodoxă naţională, o instituţie de 

cea mai mare însemnătate în serviciul poporului şi al ţării. Trecutul ei frumos 
ca singura instituţie culturală şi care a ţinut strâns unit laolaltă poporul nostru îi 
datora după el toată recunoştinţa statului român şi tot sprijinul necesar. 

Pentru o mai de aproape îngrijire a intereselor bisericii, Haret a înfiinţat 
Casa Bisericii, o instituţiune autonomă cu administratorul ei şi dependentă 
numai personal de ministerul instrucţiunii. 

După război, Casa Bisericii a fost transformată într’un minister al 
cultelor şi mai în urmă a fost desfiinţat şi înlocuit cu un serviciu anexă în 
ministerul instrucţiunii. Păcat dacă nu se lucrează cu pricepere în cele mai de 
seamă lucruri! 

Cu prilejul răscoalelor ţărăneşti din 1907 Haret constatase o lipsă 
absolută de apropiere între membrii clerului superior şi între preoţi. Chiriarchii 
bisericii noastre nu cunoşteau starea spiritelor din parohiile eparhiei lor. 
Regimul bisericesc era autocrat. Şi atunci Haret a modificat legea clarului, 
înfiinţând Consistoriul superior bisericesc. Câte greutăţi, câte sbuciumări 
pentru ca proiectul de lege să devină lege. Instituţia aceasta era combătută de 
opoziţie, de unii chiriarchi şi de adversarii bisericii noastre, cari o voiau slabă, 
fără viaţă. Instituţia era însă de mare folos şi eu care am asistat la toate 
şedinţele ei în calitate de administrator al Casei Bisericii, plecam totdeauna 
înălţat sufleteşte, fiindcă vedeam o apropiere între preoţi şi arhierei şi 
discuţiunile ce se făceau erau numai de interes general. 

La mişcarea învăţătorilor numită extraşcolară, Haret a cerut şi sprijinul 
preoţimii şi i-a fost dat cu toată inima şi cu toată autoritatea. Şi aşa s’a născut şi 
s’a desvoltat cooperaţia sub toate formele. 

Ar trebui pagini întregi, ca să arăt tot ce a făcut Haret pentru biserica 
noastră naţională, însă mai amintesc un singur fapt şi cu aceasta voiu încheia. 

Aveam în ţară mai multe şcoli catolice pentru instrucţia şi educaţia 
fetelor. În acest şcoli majoritatea fetelor o formau româncele. 
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În şcolile congregaţiunii călugăriţelor catolice, „Notre Dame de Sion” în 
deosebi nu se ţinea seamă de nici o dispoziţiune luată de ministerul instrucţiunii 
pentru şcolile particulare. 

Şi ce anume cerea Haret? Să se predea în limba română cursurile de 
religie, limba maternă, istoria şi geografia; să însărcineze cu predarea religiei pe 
un preot ortodox sau pe altă persoană ortodoxă cu suficientă cultură teologică şi 
să înceteze cu desăvârşire orice încercare directă sau indirectă de a influenţa 
asupra elevelor ortodoxe pentru a face să treacă la catolicism. Nu s’au supus. 

Călugăriţele dela „Notre Dame de Sion” din Galaţi au răspuns altă dată „că 
în veci nu va călca picior de preot ortodox peste pragul şcoalelor lor”. Haret a 
cerut telegrafic să se supună, că nu înţelege în România „stat în stat”. Călugăriţele 
tergiversau cu răspunsul şi atunci le-a dat în judecată. S’au descoperit înaintea 
Consiliului permanent de instrucţie lucruri extraordinare. Mame care se bociau şi 
plângeau cu lacrămi calde, că li s’au furat fetele şi au fost trimise în lume, fără 
urme. Consiliul permanent le-a condamnat şi în urmă s’au supus şi de atunci 
religia ortodoxă se predă în aceste şcoli de preoţi ortodocşi. Lupta lui Haret a fost 
crâncenă şi-a avut contra sa şi prieteni politici de prima mână. 

De atunci Haret e numit nu numai Omul şcoalei, ci şi Omul bisericii. 

 
II 
 

Cu toate preocupările pentru şcoală şi pentru ridicarea morală şi 
materială a ţărănimei, Spiru Haret n’a uitat din aceste preocupări nici Biserica 
noastră naţională. Încă din timpul pe când era inspector general al 
învăţământului, el constatase mari neajunsuri în educaţia seminariştilor, viitori 
candidaţi de preoţie. 

Seminariile erau cu internat şi externat. Toate seminariile aveau 4 clase, 
afară de Seminarul Central din Bucureşti şi cel dela Socola din Iaşi, care aveau 
7 clase. În seminarul din Râmnicul-Vâlcei cu 4 clase erau 500 de şcolari din 
care 450 externi şi 50 interni. 

Tot aşa şi în Seminarul Central din Bucureşti. 
Viaţa şcolarilor externi era o grozavă mizerie morală şi fizică. Ei locuiau 

la gazde în mahalale câte 5 sau 6 într’o cameră, adesea întunecoasă şi 
igrasioasă. Şcolarii externi îşi găteau singuri de ale mâncării. Mare parte din 
profesori aveau şi internate pentru şcolari cu dare de mână. Aceştia erau 
fericiţii nu din punct de vedere moral şi fizic, ci al promovărei din clasă în 
clasă. Nici unul nu rămânea repetent sau corigent. Era un fel de înţelegere 
tainică în privinţa aceasta între profesorii de internate! 

Nenorociţii de seminarişti externi fără mijloace erau exploataţi de unii 
profesori fără pic de milă, fără vreo remuşcare de conştiinţă. E puţinul, pe care 
îl pot spune, căci am trăit 7 ani în asemenea mediu! 

Spiru C. Haret cum a ajuns secretarul general în Ministerul instrucţiunii, 
cu D.A. Sturdza ca ministru, printr’o decizie ministerială, a desfiinţat toate 
externatele dela seminarii, scăpând pedeoparte pe copii de tot felul de mizerii, 
iar pe de alta, dând unui număr mai restrâns o îngrijire mai aleasă din punct de 
vedere intelectual, moral şi fizic. 
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* 
*      * 

În 1895 am intrat pentru prima dată în Cameră cu Sp. Haret. Stăteam 
alături de el în banca III-a în vechiul local al Camerei. El citea totdeauna reviste 
streine de ştiinţă şi făcea notări şi însemnări. În luna Decembrie 1995 guvernul a 
prezentat un proiect de lege, prin care se desfiinţa popăritul. Sp. Haret m’a 
îndemnat pe mine să vorbesc şi să susţin acest proiect fiindcă e de o importanţă 
capitală în interesul preoţimii satelor noastre. L-a ascultat şi am vorbit. Dar ce 
era popărit? Prin legea clerului din 1893 (legea Take Ionescu) se stabilea pentru 
prima dată felul de plată al preoţimei. La oraşe comunele primeau o subvenţie 
dela Stat cu care se plăteau preoţii şi personalul inferior bisericesc. Pentru preoţii 
dela sate s’a impus o dare de 4 lei pe an de cap de familie. Prin urmare sătenii 
plăteau pentru personalul bisericesc, iar orăşenii nu plăteau nimic. 

Democraţia aceasta conservatoare nu-i putea conveni lui Sp. Haret. 
Situaţia economică a sătenilor noştri nu era de loc înfloritoare, mai ales 

cu lipsa de pământ de pe atunci şi cu lipsa de lucru aproape o jumătate pe an. 
De aceea pe lângă birul statului nu era uşor pentru un ţăran sărac să plătească şi 
dajdia pentru preot sau cum îi mai zicea pe atunci birul popei sau popăritul. 

Prin aceasta s’a produs o încordare de relaţiuni între săteni şi preoţi. Unii 
săteni plăteanu dajdia cu neplăcere, iar alţii refuzau să plătească cu toate că 
dajdia era legală. Şi preoţii sufereau moralmente de relaţiile dintre ei şi 
credincioşii lor şi pentrucă nu-şi primeau salariile. 

Şi prin legea din 1895 s’a pus capăt unei asemenea situaţii înlăturându-se 
popăritul şi prevăzându-se salariul în bugetul Ministerului Instrucţiunii şi al 
Cultelor. 

 
* 

*      * 
 

Tot prin legea clerului din 1893 s’a oprit hirotonia seminariştilor cu 4 
clase seminariale, dar s’au desfiinţat seminariale cu 4 clase şi s’au lăsat numai 
Seminarul Central din Bucureşti şi Şcoala din Iaşi pe lângă Seminarul 
particular „Nifon Mitropolitul”. Seminarele acestea au fost reorganizate cu 8 
clase şi cu cea mai grea programă dintre toate programele şcoalelor secundare. 

Prin această lege s’au fixat şi numărul parohiilor din ţară. Şi cum 
seminariştii cu 4 clase nu se mai hirotonisau, şi absolvenţi cu diploma de 8 
clase erau puţini numeroşi şi cei mai mulţi mergeau la facultatea de teologie şi 
chiar şi în alte direcţiuni multe din parohii rămâneau vacante şi credincioşii 
sufereau în cele religioase. 

Veneau la Minister multe plângeri din partea chiriarhilor şi a oamenilor. 
Unele tânguiri erau îndueşătoare. Atunci Sp. Haret în al doilea Minister 

ţinând seama de însemnătatea chestiunii a înfiinţat încă două seminare 
complete şi anume în Râmnicul-Vâlcii şi la Roman. În al treilea minister a mai 
înfiinţat două seminarii şi anume în Buzău şi la Galaţi. Spiru Haret era un 
distins sociolog. El nu lăsa ca fenomenele sociale să se impună cu violenţă şi 
căuta din vreme să le prevină. 
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* 
*      * 

 
Spiru Haret a preţuit foarte mult însemnătatea Bisericii în serviciul 

neamului şi al ţării şi preoţimea era considerată ca cel mai important factor 
social în mijlocul poporului. 

O biserică naţională slăbită însemna după Haret o mare primejdie 
naţională şi socială. Condus de asemenea preocupări Haret înfiinţează în 1902 

administraţia Casei Bisericii, o instituţie autonomă cu administratorul ei şi 
dependentă numai personal de Ministrul Instrucţiunii şi al Cultelor. 

Scopul acestei instituţiuni era: a) să administreze toate fondurile create 
prin legea ei de înfiinţare şi prin alte legi, în scop de a contribui la înflorirea 

bisericii şi de a-i asigura bunul mers şi întreţinerea materială; b) să asigure 
conservarea averii mişcătoare şi nemişcătoare a tutulor bisericilor, precum şi a 
tuturor aşezămintelor bisericeşti actuale şi viitoare; c) să controleze 
administraţia averilor bisericilor, mânăstirilor şi aşezămintelor bisericeşti, 
oricare ar fi provenienţa acestor averi şi ori de cine s’ar administra ele; d) să 
administreze toate averile bisericeşti şi religioase, care n’ar intra în competenţa 
nici unui alt organ de administraţie, oricărei instituţiuni religioase ar aparţine; 
e) să administreze conform legilor toate fondurile acordate prin bugetul anual 
al statului pentru administraţia bisericească şi întreţinerea cultului creştin 
ortodox; f) să administreze şi să dirigă toate afacerile bisericeşti şi religioase 
referitoare la biserica dominantă în statul român, la mânăstiri, schituri, la 
numirea personalului bisericesc, fie de mir sau monahal, la înfiinţarea de 
biserici noui, oricărui cult ar aparţine, la ceremoniile religioase de orice cult, 
precum şi la exercitarea cultelor streine în conformitate cu legile în vigoare în 
ordinea publică şi în bunele moravuri. Ca să arăt cât bine s’a făcut bisericii 
noastre prin această instituţie ar trebui coale  întregi, însă nu permite locul. Va 
veni timpul să se facă şi aceasta în comparaţie cu transformarea ei într-un 
minister al cultelor şi apoi într’un singur secretariat general… 
 

* 
*      * 

 
Pentru o apropiere mai părintească dintre chiriarhi şi preoţi, Sp. Haret a 

modificat legea sinodală şi a creat instituţia Consistoriului superior bisericesc. 

Din această instituţie făceau parte toţi mitropoliţii, episcopii şi arhiereii, aleşii 
preoţilor după eparhii, 2 egumeni de mânăstiri din cele două mitropolii şi un 
delegat al facultăţii de teologie şi un delegat al seminarelor. Până s’a legiferat 
această instituţie Haret a avut luptă aprigă şi sbuciumată, fiindcă opoziţia 
conservatoare era contra, cum şi unii dintre chiriarhi şi duşmanii bisericii, cari 
o doreau slabă şi neputincioasă. 

Răposatul N. Dobrescu, un eminent profesor de istorie bisericească dela 
facultatea de teologie, spunea „că instituţia aceasta va deschide o eră de 
propăşire în biserica noastră, iar celui ce a înfăptuit-o într’o lege se cuvine 
laudă şi mulţumire din partea tuturor celor ce ţin la binele şi ridicarea bisericii 
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noastre”. Un cleric distins din Bucureşti spunea şi el: „Ţin să declar şi să afirm 
că „Consistoriul superior bisericesc” are să aducă în decursul timpului roade 
atât de folositoare bisericii, încât nu se pot calcula acum. De aceea îmi plec 
fruntea cu respect şi neţărmurită dragoste înaintea d-lui Haret”. 

 
 

PACOSTEA ANALFABETISMULUI 
 
Stăm foarte rău cu cultura poporului nostru. Avem aproape 50% 

analfabeţi sau neştiutori de carte. Suntem cea din urmă ţară din Europa în 
privinţa aceasta. E cea mai mare ruşine pe fruntea neamului nostru. După 
războiul cel mare s’a dat poporului votul obştesc. Ce faci cu acest vot, dacă 
alegătorul nu e luminat la minte, dacă nu e conştient de votul său? În mintea 
întunecată pot pătrunde tot felul de idei periculoase de multe ori chiar intereselor 
acelui ce votează inconştient şi contra Ţării. Demagogia în asemenea caz prinde 
teren şi prosperează. Alegătorii merg la vot ca oile la junghiere! Faptul acesta 
trebuie să preocupe pe orice Român iubitor de popor şi de ţară. 

Prin legea dela 1864, adică acum 68 de ani s’a proclamat principiul 
obligativităţii învăţământului primar sau elementar. De atunci până acum 
principiul acesta binefăcător nu s’a putut realiza. Potrivit numărului copiilor în 
vârstă de şcoală mai avem nevoe de 17.000 de învăţători pentru ca acest 
principiu să se poată realiza. 

La sfârşitul anului şcolar 1894-95 la serbarea şcoalelor societăţii pentru 
învăţătura poporului român, făcută la Ateneul Român, am spus ca director, 
următoarele: „Spun cu sufletul plin de durere, că stăm cât se poate de rău cu 
instrucţia poporului nostru rural. După recensământul copiilor dela ţară în 
vârstă de şcoală făcut petru anul 1894 avem un număr de 634.342 de copii. Au 
urmat la şcoală în anul 1893-94, 186.402 copii. Avem numai 3.l49 şcoli rurale 
cu 3.629 de învăţători. Spre a se putea aplica complet obligativitatea ar trebui 
pentru numărul acum al copiilor în vârstă de şcoală dela ţară 5.817 şcoli cu 
10.691 de învăţători. Prin urmare peste numărul existent de şcoli rurale ar 
trebui un plus de 2.668 cu un număr în plus de învăţători de 7.062… Cifra, care 
e cel mai puternic argument de a produce convingerea ne răpeşte credinţa de a 
ne mai numi Belgia Orientului, căci la ţară e puterea noastră de viaţă, acolo e 
inima românismului. Pe lângă aceasta, dureros lucru e când ne gândim că un 
popor vecin chemat de curând la viaţa naţională face pe tăcute progrese 
simţitoare… Şi când ne gândim, că o ţară din depărtatul Orient, Japonia, stă 
mai bine ca noi în ceea ce priveşte învăţământul primar rural”. 

Nu e timpul să arăt ce era să pat cu autoritatea superioară şcolară pentru 
expunerea în public a unor asemenea adevăruri crude. Stăpânea mentalitatea că 
un popor incult e mai uşor de condus. 

Am avut însă un ministru, care a înţeles însemnătatea culturii poporului. 
Acesta a fost Spiru Haret. 

El a făcut din şcoala primară obiectul preocupărilor lui. În timpul 
ministeriatelor lui s’au înfiinţat 1.065 şcoli rurale şi 1.000 cursuri de adulţi. 
S’au construit prin Casa şcoalelor 1.931 de localuri de şcoli. În chipul acesta, 
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de unde în 1899 aveam 22,2% ştiutori de carte, în 1909 aveam 39,4%, în 
interval de 10 ani numărul ştiutorilor de carte a crescut cu 17,2%. 

Dar nu numai atât! Pentru îmbunătăţirea stării morale şi materiale a 
ţăranului român, el a creat în jurul şcoalei cu învăţători, pe care îi aprecia atât 
de mult, aşa zisa activitate extraşcolară. Cercuri culturale şi conferinţe 
culturale, biblioteci populare au răsărit ca din pământ. Tot el a creat cooperaţia 
sub formele de bănci populare, cooperative de tot felul, obştii agricole. Trebue 
să spun că acestea din urmă le-a cerut numai dela învăţătorii cari pot, iar care 
nu pot să se ocupe numai cu şcoala. Tot Haret a întemeiat revista populară 
„Albina” pentru absolvenţii cursului primar, a întemeiat societatea „Steaua”, 
care a publicat peste un milion de broşuri cu cuprins variat folositor. Pentru 
formarea conştiinţei naţionale a organizat serbările de 24 Ianuarie şi 10 Maiu, 
serbările pentru Ştefan cel Mare din Bucureşti, Buzeşti etc. şi pentru Mihai 
Viteazul la Călugăreni. Spiru Haret a produs în jurul şcoalei primare o 
minunată mişcare, care nu s’a mai văzut în ţara noastră. 

 
* 

*      * 
 
După marele războiu s’au făcut două mari reforme: Votul obştesc şi 

împroprietărirea. Aceste reforme fără cultura minţii nu se pot aplica cu folos. 
S’a găsit însă un ministru înţelegător şi anume Dr. C. Anghelescu, un adevărat 
continuator al operilor lui Sp. Haret. El a înfiinţat numeroase posturi de 
învăţători, a înfiinţat multe şcoli normale. A colindat ţara în lung şi în larg şi a 
îndemnat şi sprijinit pe săteni pentru construirea de localuri de şcoală. Şi astfel 
a luat fiinţă mii de localuri de şcoală. A fost sprijinit de toată lumea: de 
prefecţi, învăţători şi preoţi şi mai presus de tot de săteni. Ei au contribuit cu 
munca, cu materia şi chiar cu bani. Şi lucrarea aceasta era atât de necesară, 
când ne gândim că, în Basarabia erau 90% analfabeţi şi că şcoala nu poate 
exista fără un bun local. 

 
* 

*      * 
 
De patru ani de zile însă nu s’a mai făcut nici o îmbunătăţire şcoalei 

rurale. Nu s’a mai înfiinţat nici un post de învăţători! Din contră, s’au desfiinţat 
şcoli normale. Dar ce e şi mai dureros; s-a desfiinţa aproape obligativitatea, 
căci dacă s’au dat ordine să nu mai fie amendaţi părinţii, cari nu-şi dau copiii la 
şcoală, atunci înseamnă că ideia de obligativitate a dispărut. S’a desfiinţat cu 
totul învăţământul complementar, atât de necesar copiilor sătenilor noştri. S’au 
desfiinţat mai mult de jumătate din şcolile elementare de meserii şi de 
agricultură. Trăim vremuri de mare criză pentru şcoala poporului rural. Acum 
s’a vorbit serios, că ministerul de finanţe ar fi cerut ministerului de instrucţie 
desfiinţarea a 20.000 de posturi de învăţători. Dacă este aşa, atunci nu urmează 
decât să punem lacăt la şcoala primară rurală. 
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ÎN JURUL COMEMORĂRII LUI SPIRU HARET 
 

D. Ioan Simionescu, profesor universitar şi membru al Academiei 
române, a publicat în „Universul” de Sâmbătă 31 Decembrie 1932, un articol 
intitulat „Însufleţirea”. Domnia sa e un foarte bun scriitor şi conferenţiar şi-l 
apreciez şi-l stimez foarte mult. 

El a colindat ţara şi ne-a făcut cunoscute toate frumuseţile ei din punct 
de vedere geografic şi etnografic. Toate articolele publicate ani de zile în 
diferite gazete, în reviste şi conferinţele ţinute pot constitui o enciclopedie cu 
cunoştinţe variate şi folositoare pentru toţi românii, tineri şi bătrâni. 

Odată acestea spuse, ţin să fac câteva rectificări asupra celor cuprinse în 
articolul amintit. Domnia-sa vorbeşte despre însufleţirea cu care s’au 
comemorat 20 de ani dela moartea lui Sf. Haret, de dăscălimea noastră şi 
îndeosebi de învăţători, cari au şi luat iniţiativa acestei comemorări. Este foarte 
adevărat că iniţiativa n’a fost luată de oficialitate sau de partidul liberal, căruia 
i-a aparţinut, ci de „Asociaţia generală a învăţătorilor” prin preşedintele ei, d. 
Ţoni. Am ascultat cuvântările ce s’au ţinut Duminică 18 Decembrie 1932 la 
fundaţia Carol şi mărturisesc, că adânc mişcat de cuvântarea d-lui Ţoni am 
retrăit câteva momente din viaţa publică a lui Haret şi n’am putut să mă reţin ca 
după terminarea serbării să nu mă duc să-l sărut pe amândoi obrajii. 

D. Ţoni în descrierea operii lui Haret pentru şcoala primară rurală şi 
pentru ţărănime s’a întrecut pe el. Şi cuvintele lui din urmă prin care spunea, să 
muncim, să fugim de demagogie, să ne întoarcem la şcoala lui Haret au zguduit 
sufletele tuturor. Şi aşa a fost comemorat Haret în toate capitalele de judeţ de 
către asociaţiile judeţene învăţătoreşti. Şi pretutindeni au stat alături de învăţători 
şi toate celelalte categorii de profesori. Am urmărit şi revistele învăţătoreşti şi 
toate sunt pline de articole privitoare la Haret şi opera lui. S’a comemorat un 
bărbat distins al neamului şi cel mai distins al şcoalei şi al bisericii. 

Cu acest prilej, în articolul său d. Simionescu spune: „Şi totuşi noi nu 
cunoaştem îndeajuns întreaga urzeală sufletească a acestui animator fără 
pereche”: „Cei cari l-au cunoscut mai îndeaproape, cari au venit zilnic în 
contact cu el, când era în plină activitate aveau datoria să ni-l descrie întreg, să 
scoată în relief însuşirile lui sufleteşti variate şi complexe, să pună în evidenţă 
adâncimea gândurilor lui în domeniul social şi pedagogic”. 

Foarte adevărat. Cuvintele acestea le subscriu fără nicio rezervă. Trebuia 
o lucrare de întregire a operii lui şi a sufletului lui bun, drept şi iubitor de ţară şi 
neam. 

Ne trebuia o lucrare cum a făcut d. Xeni despre Take Ionescu. D-l Xeni 
l-a cunoscut de aproape pe Take Ionescu şi i-a fost un devotat credincios. 
Desigur că d. Xeni are şi unele exagerări, însă lucrarea e inteligent şi frumos 
scrisă. 

Fac însă unele rectificări la cele spuse de dl. Simionescu. Domnia-sa a stat 
departe de noi în 1911 şi 1912, căci locuia şi era profesor la universitatea din 
Iaşi. În Decembrie 1911 am sărbătorit la „Liedertafel” printr’o masă, la care au 
luat parte peste 420 de profesori universitari, institutori şi învăţători, veniţi din 
toate colţurile ţării. Peste 50 au stat pe coridoare nemai fiind locuri disponibile. 
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A fost o serbare cum nu s’a văzut. Ionel C. Brătianu sta la dreapta sărbătoritului. 
S’a prezentat lui Haret şi o lucrare de omagiu cu 1223 pagini şi la care 
colaboraseră 151 de profesori de toate gradele. Lucrarea e intitulată „Ale Tale 
dintru ale Tale” şi cred că spune îndeajuns, fiindcă e studiată aici întreaga lui 
operă de bărbaţi cunoscători. Va servi lucrarea aceasta pentru toate vremurile de 
înfăptuirile lui Haret, însă e păcat că nu poate fi la îndemâna tuturor. 

Zilele acestea a apărut o lucrare de Marin Niculescu intitulată „Spiru 

Haret pedagog naţional” cu o prefaţă de G.G. Antonescu, profesor de 
pedagogie la universitatea din Bucureşti. Lucrarea e din cele mai bune ce 
cunosc. E scrisă cu competenţă şi cu suflet. Va servi tuturor ca un fel de Vade 

mecum asupra epocii şcolare a lui Haret. D-l Antonescu o caracterizează astfel: 
„Studiul de faţă asupra operii lui Haret, în momentul acesta când şcoala noastră 
trece printr’o criză periculoasă, e important pentrucă face cunoscută o epocă 
glorioasă din istoria şcoalei române moderne şi mai ales pentrucă pune în relief 
valoarea de actualitate a operii pedagogice a lui Haret”. 

Prin urmare nici o descurajare, căci cu cât trece timpul opera lui Haret 
apare mai frumoasă, mai măreaţă şi se vor găsi bărbaţi competenţi cari s’o 
desăvârşească aşa cum o dorim. 

În Decembrie 1912 Sp. Haret ne-a părăsit şi l-am dus la groapă, plâns de 
toată lumea. A doua zi după înmormântare s’au întrunit la liceul Lazăr 
numeroşi profesori de toate gradele şi au luat următoarele hotărâri: 

a) Să se publice liste de subscripţie pentru adunarea de fonduri spre a i 
se ridica lui Haret un monument în Bucureşti; b) Să se adune toate cuvântările, 
articole din reviste şi din gazete spre a se publica la un loc cu un studiu 
introductiv cu prilejul inaugurării monumentului.  

S’a ales şi un comitet, care să se ocupe cu adunarea şi sistematizarea 
materialului. 

Dar d. Simionescu mai spune, că cei mai deaproape colaboratori ai lui 
Haret trebuia să adune din scrisorile lui împrăştiate la toată lumea, căci sunt 
documente preţioase asupra tainelor lui sufleteşti nebănuite şi necunoscute de 
toată lumea. Alegerea şi tipărirea lor ar valora mai mult decât statuia, ce nu se 
mai ridică! 

Şi chestiunea scrisorilor a fost discutată şi s’a hotărât să se ceară şi să se 
trimită lui P. Gârboviceanu, profesor. S’au publicat anunciuri prin gazete, prin 
revista populară  „Albina” şi prin revista generală a învăţământului. S’au trimis 
vreo 40 de scrisori şi cu ale mele 12 sau în total 52, pe care le-am expus în 
vitrina „Cărţii Româneşti”, când s’a făcut comemorarea. Părintele Bălăşel, 
folclorist şi cooperator a tipărit într’o broşură 30 de scrisori primite dela Haret. 
Ce să faci, dacă cele mai bune intenţii nu sunt îndeajun s apreciate. Şi apoi în 
timpul războiului câte lucrări preţioase nu s’au pierdut! 

Vom mai face un apel şi vom vedea rezultatul. 
În întrunirea dela liceul Lazăr s’a ales un comitet de acţiune pentru 

ridicarea monumentului Jaret, compus din Ermil Pangrati, profesor universitar 
ca preşedinte, Gh. Adamescu, Brătilă, dr. Proca, Gh. Costescu, L. Mrejeriu şi 
P. Gârboviceanu, ca administrator şi casier. 
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Sumele s’au adunat şi s’au ţinut două concursuri până acum pentru 
facerea machetelor şi s’a mai însărcinat un sculptor artist, care n’a luat parte la 
concursuri, să facă şi el o machetă. 

Sperăm că în toamnă să fie ridicat şi monumentul şi de dorit ar fi să fie 
făcut de un artist român, căci Haret a fost un mare naţionalist. 

Pe lângă comitetul de acţiune mai e şi un comitet de onoare, care dă cel 
mai preţios sprijin, ca lucrarea să se înfăptuiască cât mai neîntârziat. 
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