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Abstract: Enrolled among the world personalities in the 
2012  UNESCO calendar of commemorations at a century from 
his death, Spiru Haret, through his immortal figure and work, 
entered the consciousness of the Romanian people long ago. The 
article refers to one of the many areas in which he performed work, 
namely his concern for the people’s general knowledge which led 
to the foundation of the „ALBINA” (BEE) magazine. It presents 
the circumstances in which they set up this popular encyclopedic 
magazine, giving a description of the magazine carrying appearance, 
following from its program, summarized in 21 points, the one that 
refers to popularization of science, of astronomy. 
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Când în 1878 tânărul Spiru Haret se întorcea în ţară după strălu-
citul succes repurtat prin teza sa de doctorat2, nu putea să prevadă că 
preocupările sale viitoare îl vor sustrage aproape complet de la cerce-
tarea în domeniul mecanicii cereşti începută atât de rodnic la Paris. 
Nevoi mai stringente în epocă i-au concentrat activitatea în domeniul 
învăţământului, în care a devenit un reformator, „omul școalei“, aşa 
cum a rămas cunoscut în istoria noastră culturală. Crezul lui Cuza 
afirmat încă de la înscăunare „Eu ţin numai decât ca fiecare să știe în 

1 Dr., Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, vicepreşedinte al Filialei CRIFST 
Cluj-Napoca al Academiei Române.

2 Spiru C. Haretu, Sur l’invariabilité des grands axes des orbites planétaires. Thèses 
présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès 
sciences mathématiques. Paris, Gauthier Villars, 1878, p. 49. 
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curând a scrie și a ceti“, devine idealul lui Spiru Haret. În epocă nu a 
înţeles nimeni mai bine ca el că şcoala este piatra de temelie pentru 
înălţarea talentelor, pentru dezvoltarea aptitudinilor patriotice şi 
morale ale poporului nostru.

Fig. nr. 1 – Coperta primului număr al revistei Albina

„Căci ochilor minţii mele, România viitoare nu se prezintă sub 
figura unui războinic cu coiful pe cap şi cu mâna înarmată, ci sub acela 
al geniului păcii şi al luminii, propagând limba şi cultura românească 
numai prin farmecul inteligenţei şi geniului nostru propriu naţional”.

„Haret a văzut în şcoală începutul şi sâmburele din care trebue să 
rodească o mare reformă socială. Când se va putea scrie pendelete istoria 
vieţii sale, se va vedea atunci cum s-a desfăşurat planul său de acţiune, 
cum a urmărit nişte idei fundamentale până în cele mai mici amănunte, 
se va vedea în opera sa lărgimea de concepţie a filosofului, iluziile 
poetului, preciziunea matematicianului, devotamentul şi abnegaţiunea 
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apostolului. Căci el a considerat ideile drept forţe care pot să mişte lumea, 
el a avut încredere în izbânda binelui asupra răului, el a fost un mare 
optimist, pe care nu l-au descurajat piedicile, nu l-au înfrânt loviturile 
oricât de grele au fost, ci dimpotrivă, toate acestea parcă erau îndemnuri 
pentru a-şi îndoi, a-şi întrei puterile”, rostea Gh. Adamescu la înmor-înmor-nmor-
mântarea lui Spiru Haret3.

Una dintre aceste idei care şi-a dovedit forţa în timp, a fost 
problema culturală a maselor care l-a condus l0000000000000000a 
înfiinţarea revistei Albina.

Constatând că în ţară se făcuseră multe, dar mai erau multe lipsuri, 
printre acestea fiind şi aceea a unei întreprinderi sănătoase pentru ceea 
ce se cheamă cultura generală a poporului, pe când era ministru al 
instrucţiei publice şi cultelor, în aprilie – mai 1897, Haret a propus 
într-un cerc numeros de profesori şi publicişti ca între mijloacele de 
propăşire a poporului să fie şi tipărirea unei publicaţii săptămânale, care 
prin conţinut şi cost să poată fi la îndemâna populaţiunii de la sate. 
Alcătuind un memoriu cu „Lucrări proiectate la Ministerul Instrucţiei 
Publice şi Cultelor”, una dintre acestea se referea la Fundarea unei reviste 
pentru clasele rurale, în care el arăta că rezultatele şcolii primare nu-şi 
pot produce efectul lor de a face să dispară analfabetismul, căci tinerii 
săteni nu mai citesc nimic după terminarea claselor, şi ajung la vârsta 
de recrutare fără să mai ştie citi. Afară de aceasta, ţinuţi fiind în cea mai 
cumplită ignoranţă de cele ce se petrec în lume şi chiar în ţara lor, ei 
rămân pradă propagandelor celor mai nesănătoase, credulitatea lor fiind 
în raport direct cu ignoranţa lor. 

La 15 august s-a constituit comitetul de redacţie care, în aceeaşi 
zi a hotărât numele revistei – Albina – după Albina Românească 
a lui Asachi – şi trebuie să amintim că până în 1897 apăruseră încă 
18 reviste cu această denumire [10, 12] – şi a luat măsuri în vederea 
apariţiei acesteia, trimiţând în ţară şi în străinătate peste 20.000 de 
liste de abonament, însoţite de un apel în care se arăta că învăţătorului, 
preotului, ţăranului, precum şi orăşanului român care a absolvit o şcoală 
primară, nu li se oferă spre citire ceea ce este frumos şi folositor. Apăreau 
reviste de specialitate, dar cu caracter de popularizare şi enciclopedic, în 

3 Revista generală a învăţământului, VIII (5–6), dec. 1912 – ian. 1913, pp. 259–261.
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care cititorul, mai ales ţăran, să găsească într-o limbă înţeleasă de el, tot 
ce poate contribui la cultivarea minţii şi inimii lui, nu aveam atunci. De 
aceea, mulţi nu citeau aproape nimic, pierzând şi ce au câştigat în şcoală, 
iar alţii – ce li se oferă de cel dintâi venit. S-au găsit în casele ţăranilor 
şi oamenilor cu puţină ştiinţă de carte, scrieri cu desăvârşire otrăvitoare 
pentru viaţa lor sufletească. 

Un număr de profesori şi institutori s-au unit cu voinţă tare, să-şi 
pună toată priceperea şi munca pentru a înlătura acest rău şi a căuta 
să dea poporului nostru adevărata hrană sufletească dătătoare de viaţă. 
Revista Albina sortită să îndeplinească aceste deziderate, va avea un 
caracter naţional, străduindu-se ca atât prin cuprins cât şi prin formă, să 
fie privită cu drag de orice român, fără deosebire de vederi. Politica de 
partid îi va fi străină.

În primul număr (5 octombrie 1897) după anunţarea progra-
mului revistei (sintetizat în 21 de puncte: Religie şi patrie – Educaţiune 
şi instrucţiune– Istoria naţională – Istoria generală –Geografie – 
Bărbaţi mari ai românilor – Bărbaţi mari ai lumii – Monumente 
istorice – Literatură română – Folklore – Ştiinţă. Articole de ştiinţă 
vulgarizată – Economie rurală – Medicină populară – Instrucţie civică 
– Lucrări publice – Industrie. Comerciu – Şcóla primară – Viaţa rurală 
– Politica – Distracţiuni – Corespondenţă), colectivul redacţional 
făcea un călduros apel la toate persoanele cunoscătoare în diferite 
domenii de activitate publică pentru a sprijini prin corespondenţele 
lor, buna ei reuşită. Se arăta că participarea cât de mică la editarea 
revistei însemna o datorie, o contribuţie adusă la cultivarea poporului 
român. Se aprecia că aceste persoane nu pot rămâne nepăsătoare la 
nevoile sătenilor, preoţilor, învăţătorilor şi orăşenilor. Sosise timpul 
ca aceştia să fie puşi la curent cu întreaga mişcare a ideilor din lumea 
civilizată, cu evenimentele politice de la noi şi din alte ţări. cu întreaga 
viaţă a poporului român, nu numai a celui din regat, dar şi a acelor 
grupări care sunt în afară de regat.

«Luminarea0 poporului este cea mai înaltă datorie a oamenilor 
luminaţi şi patrioţi. A nu sprijini lupta pentru luminarea poporului ori a 
lucra contra existenţei ţării, este tot una», este deviza Albinei.

Apelul colectivului redacţional adresat specialiştilor în diverse 
domenii de a sprijini buna reuşită a revistei, a antrenat personalităţi ale 
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culturii româneşti, articolele şi sfaturile acestora constituind un model 
demn de urmat de felul cum trebuie scris pentru ţărănime. Albina, cu 
caracterul ei de abecedar cultural popular, a format gustul pentru citit 
al multor oameni, tocmai de aceea a cunoscut o largă răspândire. a 
fost îndrăgită şi preţuită, acordându-i-se medalii de aur şi argint la trei 
expoziţii naţionale din perioada antebelică. 

În decursul îndelungatei sale existenţe, menţinându-şi conţinutul, 
revista a suferit unele modificări formale. În această perioadă, teritoriul 
ţării a suferit schimbări, şi însăşi clasa ţărănească, căreia îi era adresată 
în mod special revista, a scăzut procentual de la 80% la cam 50%, în 
schimb, nivelul ei de cultură a crescut sensibil.

Cu subtitlul: Revistă enciclopedică populară, Albina apare 
săptămânal (duminica) în primii 20 de ani, cu 32 pagini/număr, 
foarte bine tipărită, pe hârtie de bună calitate care a rezistat bine 
timpului. Iniţial au existat 10.000 de abonamente. Întreruptă în 
timpul primului război mondial, ea va reapărea abia în ianuarie 1922, 
cu subtitlul: Revistă pentru popor, în acelaşi format, dar cu număr de 
pagini înjumătăţit şi tipărită pe hârtie de ziar, foarte nesatisfăcător 
conservată. O a doua întrerupere a apariţiei ei se situează între 1929 
– septembrie 1933, de atunci apărând continuu, (până la vol. 102, 
după colecţia revistei aflată la BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, pe 
care am consultat-o) mai întâi cu subtitlul: Foaie săptămânală pentru 
popor, cu formatul schimbat (de ziar), în 1937 cu 1,5 milioane de 
abonamente şi 5 milioane de cititori [9]. Între 1941–1947 nu are 
perioadă fixă de apariţie. Din 1948, cu subtitlul Revistă săptămânală 
a aşezămintelor culturale, adoptă un format mai mic, acelaşi şi în 
prezent, precum şi notarea numerelor săptămânale în continuare, 
care se menţine până în 1989, din 1970 fiind dublată de numero-
tarea 1–52(săptămânală), 1–26 (bilunară), respectiv 1–12 (lunară). 
Începând cu nr. 85 din 1949, se instituie seria II. În 1974 devine 
bilunară, cu subtitlul: Revistă pentru sate editată de Consiliul culturii 
şi educaţiei socialiste, iar din 1975, lunară. Din 1990 apare ca Serie 
nouă şi subtitlul: Revistă de cultură pentru sate fondată de Spiru Haret; 
din 1991: Revistă lunară editată de Ministerul Culturii, din 1995: 
Publicaţie lunară a Ministerului Culturii, iar din 1998: Publicaţie 
lunară apărută cu sprijinul Ministerului Culturii. În privinţa notării 
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anilor de apariţie a Albinei, existând unele neclarităţi şi confuzii, o 
indicaţie generală a acesteia ar grupa coincidenţa lor cu anii calenda-
ristici între 1924–1982, în afara acestei perioade, aceştia debutează de 
regulă în luna octombrie. 

Surprinzător este faptul că o lucrare de prestigiu [7] precum şi alte 
lucrări care se ocupă de această revistă [3, 11] ignoră prezenţa ei în presa 
românească între 1938 – martie 1945. 

Menirea revistei va fi reluată în diferite numere, mai ales în acelea 
prilejuite de aniversarea Albinei după o anumită perioadă de ani de 
activitate [3], adăugând un surplus de informaţie la istoricul revistei. 

„Înfiinţată în scopul bine definit de a fi luminătoare a poporului de la 
sate, Albina a pătruns până în fundul celor mai izolate văi ale munţilor, a 
cutreerat ţara în lung şi în lat, de la Dorohoi la Mehedinţi, şi pretutindeni a 
împrăştiat cu îmbelşugare hrana sufletească pentru minte şi pentru suflet”, scrie 
un corespondent din Turnu-Severin la 6 ani de la apariţia revistei. [15]

„Tot ceeace s-a născocit, tot ceea ce a dat la iveală meşteşugul şi gândul 
omenesc de pretutindeni, în cursul timpului, încrestat pe cât e cu putinţă, în 
cuprinsul ei, va fi dus în lumea celor mulţi. Să poată gândi şi culege fiecare 
ce-i este de trebuinţă; să poată şti tot ceea ce se petrece în depărtările ţărilor 
şi seminţiilor pământului”, se scrie în „Cuvânt de început” în 1933. [6]

Albina a fost creată dintr-o necesitate obiectivă de a propaga – mai 
ales prin sate – cunoştinţe folositoare, şi dând o atenţie deosebită proble-
melor de educaţie populară, pedagogiei (creşterea şi buna aducaţie a 
copiilor în familie şi societate) problemelor de medicină şi igienă, atât 
de necesare în acele vremuri şi mai ales problemelor economice prin care 
sătenilor li se dădeau sfaturi destul de preţioase în legătură cu munca 
de la ţară, revista a adus un real aport în procesul de ridicare generală a 
ţărănimii noastre. [3]

„Este demnă de subliniat preocuparea Albinei pentru explicaţiile 
știinţifice ale fenomenelor naturii, pentru popularizarea marilor cuceriri 
ale știinţei contemporane. Iniţiativa de a publica săptămânal o pagină de 
știinţă popularizată, a contribuit, fără doar și poate, la înlăturarea din 
conștiinţa oamenilor de la sate a vederilor înapoiate, la dezvoltarea concepţiei 
lor știinţifice despre lume și viaţă,“ scrie redactorul şef al revistei la 70 de 
ani de la apariţia sa. [8], iar la 75 de ani, „Cu mici întreruperi, revista și-a 
continuat existenţa, încercând consecvent, conform etapei istorico-sociale pe 
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care a parcurs-o, să-și îndeplinească cele 21 de puncte din programul său“ 
[14], apreciere care ni se pare mai conformă cu realitatea.

Ca un omagiu adus fondatorului Albinei, pasionat astronom4, 
înscris în calendarul UNESCO al marilor aniversări în 1976, la 
125 de ani de la naştere, „evocarea sa căpătând o amploare mondială, 
înălţându-se în apoteoză prin atribuirea numelui său unuia dintre 
craterele de pe faţa nevăzută a Lunii”[1] „distincţie care depășește pe cea a 
premiului Nobel, fiind nepieritoare și cosmică“[2], din cele 21 de puncte 
figurând în programul revistei, ne vom limita la popularizarea ştiinţei, 
mai precis a astronomiei, schiţând problematica care a fost dezvoltată 
în paginile revistei în decursul unui secol de apariţie a ei. 

Prezentată în articole sau materiale de mai mică cuprindere, 
informaţia astronomică nu este încadrată de la început în vreo 
rubrică specială. La reapariţia publicaţiei în 1933 se inaugurează 
rubrica Astronomie – Mecanică – Ştiinţă, şi începând cu seria II, 
rubricile: Universul fără taine, Orizont ştiinţific, Ştiaţi că…, Mit 
şi adevăr, Fantezii astronomice, Ştiinţa pentru toţi, Caleidoscop, 
Cadran ştiinţific, Cunoştinţe ştiinţifice, De toate pentru toţi, 
Activitate ştiinţifică, Cunoştinţe folositoare, Ce să citim, E bine 
de ştiut, Curiozităţi, Cerul fără taine, Mozaic, Ştiinţă popularizată, 
Ştiinţa în slujbe omului. 

4 Pasiunea lui Haret pentru astronomie se poate desluşi din articolul său ‘Amintiri 
din viaţa de şcoală’, publicat în Natura, VIII (4), 1912, pp. 98–108: „E adevărat 
însă că gustul pentru studiile știinţifice mi-l deșteptase mai înainte, încă de când 
eram în clasa III, lectura unor articole din revista Isis sau Natura, pe care o publica 
dr.  Barasch. Mai ales unele capitole despre lună și locuitorii ei îmi înflăcărase 
mintea până într’atât, încât petreceam noaptea ceasuri întregi cu ochii la stele, 
căutând să ghicesc ceea ce rudimentara mea știinţă astronomică nu puteà să-mi dea. 
Un camarad îmi procură un mic tratat de astronomie de Quételet. Dar neștiind 
franţuzește, am muncit un an, în tot cursul clasei IV, ca să-l traduc cu dicţionarul 
lui Codrescu, pe care tocmai atunci îl căpătasem ca premiu. Traducţia aceea a fost 
imprimată mai târziu de societatea Junimea din Iași“. Prezentând succint această 
confesiune într-o broşură din 1925, I. Simionescu adaugă: „E minunea înfăp-
tuită și la el ca la mulţi alţii prin scrierile de popularizare știinţifică. Stilul mai 
apropiat minţii copiilor îi prind mai repede în mreje, biciuindu-le imaginaţia. […] 
Sunt manifestaţiuni puţin însemnate în sine, dar care dezvăluie în elevul de liceu 
hotărârea și munca omului matur“, [13], pp. 19–20. 
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În perioada de început a Albinei, cititorul ei – ţăranul român 
agricultor sau păstor, observator de secole al bolţii înstelate – era 
temător de cele „cereşti”, ignorant şi dominat de superstiţii; în acele 
condiţii, articolele de astronomie aveau şi un rol important în comba-
terea superstiţiilor. Teme privind producerea eclipselor, apariţia 
cometelor, «ploile de stele», cutremurele de pământ, «sfârșitul lumii», 
necesitau o astfel de abordare. Explicându-se de exemplu modul de 
producere a eclipselor, dovedindu-se în cazurile concrete că ele sunt 
previzibile, cu timpul s-a reuşit să se spulbere din mintea cititorului 
superstiţiile referitoare la aceste fenomene.

Şi în cazul reformei calendarului, Albina a avut un rol important, 
deoarece ţăranul român, păstrător al tradiţiei sărbătorilor religioase, nu 
putea accepta uşor, după înţelegerea sa, schimbarea datei calendaristice 
a acestora. Prin prezentarea istoricului acestei probleme, cu îmbună-
tăţirea continuă a acordării calendarului cu fenomenele astronomice pe 
baza cărora este alcătuit, s-a pus în evidenţă superioritatea calendarului 
gregorian (stilul nou) faţă calendarul iulian (stilul vechi), atunci în uz la 
noi, şi de aici necesitatea adoptării celui dintâi, ca formă de progres social 
şi consens cu majoritatea ţărilor europene. 

Aceste remarci să nu ne abată atenţia de la diversitatea 
tematicii pe care o abordează revista în decursul îndelungatei sale 
apariţii, transmiţătoare către cititor a cunoaşterii ştiinţifice despre 
lumea cosmică, manifestând o certă predilecţie pentru «cosmosul 
apropiat» – sistemul solar. Şi deoarece cercetarea îmbogăţeşte 
mereu cunoaşterea, aceleaşi teme, de ex. referitoare la Lună, Venus, 
Marte, Jupiter, ş.a. sunt reluate din timp în timp, sintetizându-se 
cunoştinţele despre acestea prin interpretarea noilor observaţii şi 
descoperiri. Până acum o jumătate de secol, acestea se efectuau 
din observatoare astronomice situate pe Pământ. Dar odată cu 
lansarea primului satelit artificial al Pământului, care marchează 
începutul unei noi ere în viaţa omenirii – era cosmică, astronomia, 
ştiinţă prin excelenţă observaţională, dobândeşte şi un caracter 
experimental, iar observarea cosmosului apropiat devine mult mai 
performantă, datele obţinute cu obiectele cosmice artificiale sau 
misiunile spaţiale spre Lună, Venus, Marte şi celelelte planete din 
sistemul solar, lărgind şi adâncind cunoaşterea despre acesta.
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Toate programele spaţiale pe măsura lansării lor sunt prezentate 
în paginile revistei, bilanţurile lor decenale, dar şi perspectivele de viitor 
ale astronauticii. Zborul cosmic în sine este o realizare epocală, astfel 
încât, în egală măsură se acordă importanţă performanţelor lui tehnice, 
dar şi zborului cosmonauţilor, fiind prezentate realizările astronauticii 
sovietice, dar şi a celei americane – aselenizarea în cadrul misiunii Apollo 
fiind amplu mediatizată.

Şi despre astrul central al sistemului solar este furnizată o bogată 
informaţie, obţinută mai ales odată cu desfăşurarea Anului Geofizic 
Internaţional şi de altfel începutul erei cosmice s-a produs tot în cadrul 
A.G.I. Este vorba despre Soarele activ, Soarele calm, petele şi erupţiile 
solare, influenţele acestora asupra Pământului, vântul solar, vârsta 
Soarelui (şi a Pământului).

Rămânând în cadrul sistemului solar, să aducem în obiectiv dintre 
comete pe Halley, observată de două ori în secolul al XX-lea. Comparând 
modul cum era ea prezentată în 1910, când se ducea o luptă contra 
«fricii de cometă» cu cel din 1986 când se publică o bogată informaţie 
– furnizată de sondele lansate în direcţia acesteia – despre constituţia 
şi compoziţia sa chimică, putem percepe progresul cultural realizat de 
cititorul Albinei în decursul acestui larg interval de timp.

Dacă îndepărtata lume stelară rămăsese pentru cititorul anilor 
’20 interesantă doar prin cunoaşterea constelaţiilor, în ultimele 
decenii Albina, părăsind «contemplarea» acesteia. îşi îndreaptă atenţia 
spre aspectele ei aflate în obiectivul cercetării, privind evoluţia stelară 
(naşterea, viaţa şi moartea stelelor) şi în contextul acesteia, diversitatea 
structurii stelare, relevată de descoperirea quasarilor, pulsarilor, stelelor 
neutronice, stelelor magnetice şi hipermagnetice, a găurilor negre. 

Alături de vastul material informaţional privind cunoaşterea 
astronomică, în paginile Albinei se fac incursiuni în trecutul astro-
nomiei, fiind prezentate unele personalităţi cunoscute din istoria 
acesteia. Ca element autohton, se publică (destul de neregulat) 
o efemeridă astronomică, o minirubrică «Poezia firmamen-
tului», cercetarea spaţială românească privind studiul atmosferei 
superioare cu ajutorul sateliţilor artificiali, realizarea de aparate 
spaţiale care au permis analiza detaliată a unor zone din Carpaţi 
pentru descoperirea de zăcăminte de metale neferoase şi izvoare 
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de apă termală, echipament de telecomunicaţii prin satelit, instru-
mente necesare pentru a fi instalate pe aparate speciale în cadrul 
unor cooperări internaţionale, zborul cosmonautului Dumitru 
Prunariu cu nava orbitală „Saliut–6” (14–21 mai 1981); desco-
periri româneşti remarcabile: cometa Daimaca, supernova Cristina 
Popescu; planetariile din Baia Mare şi Constanţa, instituţii impor-
tante în popularizarea astronomiei.

Multe materiale sunt mai bine receptate de către cititori datorită 
iconografiei care le însoţeşte şi care întregeşte cuvântul scris, dar marele 
merit revine autorilor lor, printre care s-au înscris şi mulţi astronomi.

Problematica astronomică schiţată în baza unui indice biblio-
grafic de peste 1100 de titluri, situează Albina pe locul 3 între perio-
dicele secolului al XX-lea care au avut în obiectiv acest domeniu, după 
revistele semicentenare Ziarul Știinţelor şi Călătoriilor (1897–1948) 
şi Știinţă şi Tehnică (1949-…) specializate însă pentru ştiinţă. Dintre 
ştiinţele popularizate în programul Albinei, astronomia a cunoscut 
– mai ales în ultimele decenii – o extraordinară dezvoltare, care a 
menţinut treaz interesul cititorilor pentru aflarea noilor cuceriri din 
lumea care ne înconjoară şi interpretările acestora, mediatizate nu 
numai de Albina, ci de presa scrisă sau audio-vizuală. 

La împlinirea unei secol de apariţie, Albina continuă să-şi 
păstreze caracterul de adevărat abecedar enciclopedic, constituind 
pentru cititorii săteni, dar chiar şi pentru cei de la oraşe, un mijloc 
de informare economicos ca timp, aducând în pagini puţine, o 
informaţie amplă şi variată. Schiţând drumul Albinei în secolul pe 
care tocmai îl împlinea, redactorul şef al revistei, concluzionează: 
„În general, deși cu scurte perioade de „rătăcire“, Albina și-a păstrat 
caracterul iniţial preconizat de către întemeietorul ei Spiru C. Haret, 
acela de a fi o „revistă enciclopedică populară“, adică – în accepţia 
unui dicţionar de presă – „un magazin cultural, caracter accentuat în 
anii de după 1989“ [11].

Din cuprinzătoarea biobibliografie adnotată a lui Spiru Haret, 
(vezi [1]) am selecţionat următoarele trei citate, care ilustrează cel mai 
bine apostolatul său cultural, cu care încheiem articolul: 
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„Albina s-a bucurat de sprijinul luminat și patriotic al întemeieto-
rului său, care a fost necontenit unul din cei mai de frunte sfătuitori ai ei, 
fie în calitate de ministru, fie în calitate de simplu cetăţean“ [5].

„Demne de pomenit sunt și cursurile pe care le-a predat la 
Universitatea Populară din București, pentru a ne face o idee cît mai 
completă că urmărea răspândirea culturii în mulţime, nu numai 
îndemnând pe alţii, dar chiar dând însuși bunul exemplu“ [13], p. 23. 

„Un om care voia cu același muncitor fanatism să înalţe nivelul 
cultural al poporului – predestinat pentru aceasta – trebuia firește să fie pe 
rând profesor, om de știinţă și ministru, totdeauna însă ceva mai simplu 
și cu mult mai greu: un Om“ [4].
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