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MOTTO: „...Luminarea poporului este cea
mai înaltă datorie a semenilor luminaţi şi
patrioţi A nu sprijini lupta pentru luminarea
poporului, ori a lupta contra existenţei ţării,
e tot una…” (Spiru Haret)

Abstract: Guided by these brave and honorable feelings,
that enfolded all his soul, Haret worked with all his strength,
by all means, for the evolution and ascension of the nation.
This goodman banded his name closely to all the monumental
creations from this country, made for the peasantry`s interests
and ascending.
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Pe la mijlocul lui făurar 2012, când s-au împlinit o sută şaizeci
şi unu de ani de la naşterea unuia dintre cei mai mari oameni ai
şcolii româneşti – matematicianul savant, profesorul talentat, marele
pedagog şi ministrul reformator al învăţământului, Spiru Haret –
mulţi bucureşteni, şi nu numai, îşi aminteau că în faţa Universităţii
Bucureştene, era chipul mândru, cioplit în piatră al acestuia, care
parcă lua seama, de la înălţimea şi inţelepciunea ideilor si faptelor sale,
la dezvoltarea neîntreruptă a învaţământului românesc.
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Doctor în ştiinte agricole, membru asociat al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST
al Academiei Române.
Doctor în ştiinţe medicale, membru asociat al Diviziei de Istoria Ştiinţei a
CRIFST al Academiei Române.
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Spiru Haret, personalitate complexă, de la care ne-a rămas
o strălucită moştenire în multiple domenii (ştiinţific, filozofic,
pedagogic, social), expresie a unei vieţi consacrate cu deplină dăruire
propăşirii şcolii din România şi a poporului român, a inspirat admiratorilor săi aprecieri de valoare deosebită, printre care amintim: „omul
şcoalei”, „părinte al ţărănimii”, „democrat sincer”, „marele patriot”,
„cel mai popular ministru”, „marele ministru”, „marele Haret”.
În acelaşi timp, adversarii săi – unii dintre ei oameni politici cu o
gândire limitată– vrând să-l defăimeze, l-au caracterizat drept „revoluţionar”, „omul răscoalei” (este vorba de răscoala de la 1907), „instigator la răscoală”, aprecieri care astăzi îi aduc o sporită preţuire.
Viitorul ministru al şcoalelor s-a născut la 15 februarie 1851,
în oraşul Iaşi, ca fiu al lui Costache şi al Smarandei Haret. Tatăl său,
descendent dintr-o familie de răzeşi moldoveni, a fost judecător la
Tribunalul din Iasi, apoi la cel din Dorohoi.
A absolvit clasa I primară la Dorohoi, după care, clasa a II-a, a
III-a şi o parte din clasa a IV-a le-a făcut la Şcoala Sărărie din Iaşi. A
terminat clasa a IV-a la şcoala „Vopselei de verde” din Bucureşti, având
la toate obiectele „eminenţă”.
Acest rezultat poate fi privit ca un semn al omului care, mai târziu,
se va distinge printr-o deosebită capacitate intelectuală, prin inteligenţă
si prin mare putere de muncă, prin seriozitate în tot ce a întreprins.
Între 1859 şi 1869 a fost bursier la Liceul „Sfântul Sava”, unde
a luat şi bacalaureatul. Perseverenţa şi seriozitatea în muncă şi-au
pus amprenta şi pe anii petrecuţi ca bursier al liceului, pe care Spiru
Haret îl absolvă în mod excepţional, dovedind aptitudini deosebite
pentru matematică. Ţinând seama de acest lucru, profesorul Alecu
Borănescu îi încredinţa, din când în când, elevului său preferat – aşa
cum povestesc unii colegi ai lui Haret – susţinerea lecţiilor, marturisind că elevul ştie mai multă carte decât el însuşi.
Între 1869 –1874 a fost student al Universităţii din Bucureşti.
După ce, la vârsta de 23 de ani, îşi ia, la Bucureşti, licenţa în ştiinţe
fizico-matematice, cu un rezultat excepţional., notat în acea vreme cu
bile albe, Spiru Haret primeşte, în urma unui examen, o bursă spre a-şi
continua studiile la Paris. Încă înainte de a pleca în străinătate, el va
publica două cărţi: un curs de trigonometrie şi o carte de astronomie,
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aceasta din urmă fiind o traducere din limba franceză, „cu modificări
şi adăugiri”, la care lucra din clasa a IV-a de liceu.
In1875, Spiru Haret pleacă la Paris cu o bursă, se inscrie la
matematici, urmează un an de studiu şi apoi, îşi pregăteşte a doua
licenţă în ştiinţe fizice. Dovedind aceiaşi silinţă şi ambiţie, Spiru Haret
va obţine, în următorii doi ani, la Sorbona, licenţa în matematică şi
licenţa în fizică, pentru ca, după alţi doi ani, la 30 ianuarie 1878, să
dobândească înaltul titlu de doctor în matematici.
El este astfel „primul român doctor în matematici la Paris”, cum
consemnează cele mai multe documente care atestă meritele lui Spiru
Haret ca om de ştiinţă. Presa vremii va comenta cu justificată mândrie
succesul obţinut în capitala Franţei de către tânărul român.
Prin teza sa de doctorat, intitulată: „Despre invariabilitatea
marilor axe ale orbitelor planetare”, el aborda cu îndrăzneală un
domeniu dintre cele mai dificile, cum este acela al mecanicii cereşti,
ajungând la rezultate, care, atunci, au avut un ecou mondial. De altfel,
decanul Facultăţii de Ştiinţe din Paris a trimis, după cum consemnează
un ziar al timpului, o adresă Ministerului Instrucţiunii, prin care
aducea elogii tânărului matematician Spiru Haret şi felicita România
pentru că „produce şi posedă asemenea talente „.
Acest succes a stat la baza propunerii pe care profesorii săi i-au
facut-o lui Spiru Haret de a rămâne în Franţa, spre a-şi continua
studiile de specialitate. Dar proaspătul doctor în matematici, patriot
sincer – fapt probat de întreaga sa viaţă şi activitate – se va intoarce în
ţară, socotind că este mai multă nevoie de el aici.
Deşi încununat de laurii unui strălucit succes dobândit la Paris,
întors în ţară, Spiru Haret va primi modestul post de profesor suplinitor
de matematică la Gimnaziul „Mihai Bravul” din Bucureşti. În scurt
timp însă, va fi numit suplinitor la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti,
apoi profesor la Universitatea din Iaşi, iar din 1882 până în 1911, va fi
profesor de algebră superioară şi geometrie analitică la Şcoala de poduri
şi şosele (actualul Institut Politehnic) din capitala României.
Ales, între timp, la data de 3 iulie 1879, membru corespondent
al Academiei Române, incă din sesiunea de constituire a acesteia,
Spiru Haret va susţine o serie de conferinţe de înaltă ţinută ştiinţifică.
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După această perioadă, Spiru Haret a îndeplinit următoarele funcţii:
– provizoriu, conservator la Muzeul de Antichităţi din Bucureşti,
31 ianuarie – 1 martie 1881;
– profesor de matematici la Seminarul „Nifon Mitropolitul”, 1881;
– profesor de mecanica raţională la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie
şi Geniu, 1881 – 1886;
– profesor definitiv la Universitatea din Iaşi, 14 ianuarie 1882;
– între 1882 – 1911 a fost profesor de algebă superioară şi
geometrie analitică la Şcoala de Poduri şi Şosele;
– P.S. Aurelian îl numeşte inspector general al şcoalelor la 4 mai
1883, iar între anii 1885 – 1888, a fost secretar al Ministerului de
Instrucţie;
– la 31 martie 1897, Spiru Haret este numit în fruntea
Ministerului de Instrucţie, în calitate de ministru. El va conduce şi va
hotărî destinele învăţământului din ţara noastră aproape un deceniu
(fiind ministru al şcoalelor în trei rânduri, între anii 1897–1899,
1901 – 1904, 1907 – 1910);
– în mai 1905 a înfiinţat Revista generală a Învăţământului;
– în 1910 a publicat lucrarea „Mecanique sociale”;
– în 1912 a participat la înfiinţarea Universităţii Populare din
Bucureşti, alături de dr. C. Istrati şi dr. I. Cantacuzino.
Pentru toate acestea, Spiru Haret şi-a câştigat un mare prestigiu,
fiind considerat „cel mai patriot şi mai popular ministru pe care l-a avut
şcoala românească”. El are marele merit de a se fi străduit să cunoască
temeinic situaţia învăţământului românesc de la sfârşitul secolului
XIX şi de la începutul secolului XX şi de a fi luat o serie de măsuri
pentru binele şcolii româneşti. Condiţiile grele de viaţă ale maselor
de ţărani si muncitori, în perioada la care ne referim, nivelul scăzut al
dezvoltării ţării din punct de vedere economic – mai ales industrial –
constituiau factori care determinau şi nivelul nesatisfăcător, în multe
privinţe, al învăţământului.
Minte luminată, om cu o puternică şi fierbinte simţire patriotică,
cu o atitudine democrată, Spiru Haret – continuând măsurile luate cu
decenii în urmă de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza – a înfăptuit
însemnate reforme care au urmărit aşezarea învăţământului românesc
pe baze moderne. Astfel, prin înfiinţarea de şcoli primare (în timpul
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lui Haret s-au construit aproape 2750 de localuri de şcoli rurale), prin
organizarea de cantine şi internate, acordarea de burse etc., s-a ajuns la
îmbunătăţirea condiţiilor de învăţătură pentru fiii de ţarani.
Vorbind despre această activitate a lui Spiru Haret, savantul Ion
Simionescu afirma: „De mic copil ştia ce e nevoia şi zbuciumul... Era
dintre cei săraci... Amintirea anilor de necaz din copilărie... nu s-a
şters niciodată. În ea trebuie căutată silinţa ministrului de a înlesni
traiul elevilor săraci de mai târziu...”
„Sistemul şcolar al ţării – spunea Spiru Haret – trebuie să fie oglinda
trebuinţelor, aspiraţiilor şi caracterului naţional al poporului care o
locuieşte”. De aceea, el a pus accent pe întărirea caracterului practic al
şcolii, mai ales al celei săteşti, în care a introdus învăţământul agricol.
Preocupat de ridicarea economică a ţării, în genere, şi a populaţiei
de la sate îndeosebi, inspirat de vederi democratice şi călăuzit de o
adâncă şi curată dragoste pentru ţărănime, domnul Spiru Haret
s-a folosit de toate mijloacele ce îi stăteau la îndemână, mai ales ca
ministru al Instrucţiunii publice şi cultelor, spre a răspândi în popor
cunoştinţe de agricultură raţională.
În acest sens, putem distinge trei categorii de mijloace:
– Învăţământul agricol numai teoretic;
– Învăţământul agricol teoretic şi practic;
– Învăţământul agricol practic
1. Învăţământul agricol numai teoretic.
Această categorie, deşi mai restrânsă, este totuşi de o însemnătate
semnificativă faţă de înclinarea tineretului nostru către carierele
liberale. Pentru a combate această tendinţă, Haret a înfiinţat mai multe
catedre de agronomie la licee, în locul orelor de limba italiană sau
limba engleză. Scopul acestor catedre nu era de a pregăti profesionişti,
agronomi, ci de a sădi în tineretul licean, dragostea pentru agricultură
şi de a crea astfel prima condiţie morală pentru propăşirea ei. Aceste
catedre sunt o inovaţie aproape necunoscută în ţările mai înaintate
economic, şi care s-a relevat în străinătate, ca o laudă pentru România.
În aceeaşi ordine de idei, Spiru Haret s-a gândit a da absolvenţilor
de gimnazii, atât o pregătire teoretică, cât şi o îndrumare practică.
Astfel, el a prevăzut în art. 4 al Legii asupra învăţământului secundar
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şi superior, secţii agricole, comerciale sau industriale, precum şi
înfiinţarea clasei a V-a, ca secţie agricolă, pe lângă gimnaziile din
Roman, Râmicu Sărat, Alexandria, Giurgiu, Slatina si Craiova.
2. Învăţământul agricol teoretic şi practic cuprinde:
– învăţământul agricol în şcolile normale şi seminarii:
– învăţământul agricol în şcolile speciale.
Învăţământul agricol în şcolile normale şi seminarii s-a bucurat
totdeauna de o deosebită grijă din partea lui Haret; în special,
practica agricolă în şcolile normale s-a dezvoltat – şi în unele din ele
chiar s-a desăvârşit – graţie măsurilor luate şi a sumelor alocate din
bugetul Casei Şcoalelor.
Însă cea mai mare operă a lui Spiru Haret în direcţia învăţământului
agricol este aceea săvârşită prin aplicarea Legii învăţământului profesional de la 9 Iulie, 1901, care delimita existenţa în ţara noastră a două
feluri de şcoli de agricultură: şcoala centrală de la Herăstrău şi şcolile
practice de la Strihareţ (Slatina), Roman şi Armăşeşti (jud. Ialomiţa),
(acestea din urmă destinate micilor cultivatori, destinaţie pe care nu au
îndeplinit-o – şi nu puteau să o îndeplinească – decât într-o mică măsură,
căci acele şcoli, prin organizarea lor şi prin condiţiile agrare speciale ale
ţării noastre, au dat mult personal subaltern în administraţiile agricole).
Lipsea astfel o şcoală specială proprie pentru cultivatorul mic.
Spiru Haret are marele merit de a fi recunoscut cel dintâi, această
stare de lucruri şi de a se fi gândit a cuprinde şi şcolile de agricultură,
în planul său general de reformă a învăţământului. Sprijinit de şeful
guvernului de atunci, D.A. Sturdza, Spiru Haret a elaborat şi a trecut
prin parlament, legea învăţământului profesional la 31 Martie 1899,
care punea sub administraţia Ministerului Instrucţiunii, toate şcolile
de agricultură, comerţ şi meserii.
Cu 9 Iulie 1901 începe o adevărată epocă nouă în existenţa
învăţământului nostru agricol, pentru că de atunci datează progresul
şcolilor mai vechi, (care devin şcoli inferioare) şi înfiinţarea unei noi
categorii de şcoli, numite şcoli elementare de agricultură şi ramuri anexe.
Chiar în acel an, 1901, Spiru Haret a înfiinţat şcoala inferioară
de agricultură de la Nucet şi 6 şcoli elementare de agricultură: Strehaia
(Mehedinţi), Poiana –Mare (Dolj), Drăghiceni (Romanaţi), Belceşti
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(Iaşi), Branilte (Covurlui) şi Lehliu-Săpunari (Ialomiţa) şi şcoala
elementară de viticultură de la Odobeşti.
Se cuvine să ne reamintim şi cu această ocazie, că la apelul adresat
de Spiru Haret marilor proprietari spre a-l ajuta la înfiinţarea şcolilor
elementare, au răspuns pozitiv numerosi mari proprietari de terenuri,
printre care şi Sava Şomănescu, care a cedat teren şi local pentru şcoala
de la Drăghiceni –Romanaţi.
O altă fericită inovaţie a lui Haret, este aceea prevazută prin art. 7
al Legii de la 9 Iulie 1901, privitor la învăţământul elementar al fetelor
în şcolile de gospodarie rurală. Principiul legii a fost desluşit de Spiru
Haret printr-o înţeleaptă decizie ministerială cu data de 21 August 1904
(No. 46.051), care a servit ca bază la infiinţarea şcolilor de la Budişteni
(Muscel) mutată la Teiu (Argeş) în 1910, Barcea (Tecuci, 1904), Bucecea
(Botoşani, 1907), Poiana (Dolj, 1910) şi Vădeni (Gorj, 1910).
Cu şcolile elementare de gospodărie rurală, Spiru Haret nu numai
că a pus România la curent cu progresul învăţământului menajer din
alte tari, dar a corespuns şi unei nevoi adânc simţite, aceea ca săteanca
română să nu fie mai prejos cu nimic decât suratele sale europene.
Spiru Haret a urmărit nu numai scopul de a infiinţa şcoli noi
şi potrivite diferitelor necesităţi ale vieţii noastre rurale, ci a avut
grija de a le şi inzestra cu cele necesare. Când a părăsit ministerul, în
Decembrie 1910, a recomandat unui înalt funcţionar: „...Să ai grijă de
inzestrarea şcolilor de agricultură”– atât de mult era preocupat Spiru
Haret de completarea acestei înzestrări, în scopul bunei funcţionări a
şcolilor de agricultură
În acelaşi scop, Spiru Haret a luat – in anii 1908, 1909 si 1910 –
o serie de măsuri, din care vom cita pe cele mai importante din punct
de vedere principial şi administrativ:
– lărgirea programului de studii al şcolilor inferioare de agricultură
şi sporirea personalului lor didactic;
– măsura de a se edita prin Casa Şcoalelor, cărţi didactice pentru
şcolile inferioare de agricultură, în special manuale de botanică
agricolă, zootehnie, economie rurală şi viticultură;
– dispoziţia ca absolvenţii şcolilor inferioare de agricultură să
poată face stagiul de practică şi la ferme particulare;
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– transformarea şcolii elementare de viticultură de la Odobeşti
în şcoală inferioară, cu trei ani de cursuri teoretice şi practice şi un
an de practică;
– sistematizarea câmpurilor de experienţă;
– întocmirea de planuri pentru organizarea creşterii vitelor la
şcolile inferioare de agricultură şi alte măsuri de ordin tehnic;
– dispoziţii pentru a stabili un contact mai eficace între şcolile
de agricultură şi populaţia rurală, în mijlocul căreia se află fiecare elev,
prin aceea că directorii şi diriginţii lor îşi au aleşi câte trei săteni, de a
căror activitate economică se ocupă mai mult, ajutându-i cu seminţe
alese, pomi roditori etc.;
– măsuri pentru sistematizarea şi uniformizarea contabilităţii,
precum şi pentru controlul financiar al şcolilor de agricultură.
3. În ceea ce priveşte învăţământul agricol practic, ne vom
referi la următoarele probleme:
– învăţământul agricol în şcoala primară rurală, care a
fost încercat pe la 1883 de către P.S. Aurelian, prin înfiinţarea
de unele şcoli rurale cu 6 clase, două din urmă fiind destinate
învăţământului agricol.
Mai târziu, legea învăţământului primar (art. 28) şi circulara
2984 din 12 Aprilie 1901, prevede înfiinţarea grădinilor şcolare.
O masură hotărâtoare a fost aceea luată de Haret, cu circulara din 5
Februarie 1902 adresată revizorilor şcolari, pentru organizarea învăţământului practic agricol în şcolile rurale şi instituirea învăţătorilor ambulanţi.
Tot acum, Spiru Haret a luat şi alte măsuri, cum ar fi:
– autorizaţia dată învăţătorilor de a suspenda cursurile, în caz de
nevoie, pentru ca lucrările agricole cu elevii să se poată face mai cu folos;
– premierea invăţătorilor distinşi în cultura grădinilor, cu ocazia
unor expoziţii ale produselor acestor grădini (regulamentul din 12
August, 1902);
– premierea învăţătorilor şi preoţilor pentru încurajarea culturii
cartofului şi altele.
În concepţia lui Spiru Haret, invăţătorul dintr-un sat nu trebuia
să fie doar dascălul copiilor, ci şi sfătuitorul bun şi luminat al sătenilor,
pilduitorul lor în cele bune şi folositoare.
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Pentru a racorda şcoala la specificul muncii de la sate, el a introdus
practica agricolă, inzestrând şcolile cu terenurile necesare. În acelaşi
timp, pentru a le conferi autoritate deplină, ministrul Haret i-a apărat
consecvent şi dârz pe învăţători de samavolniciile administratiei.
Iată cum prezintă profesorul Dumitru Botar, în „Oglinda
Romanaţiului”, septembrie 2005, atitudinea lui Haret: „...Când
administratorul de plasă a făcut observaţii învăţătorului Harnagea
din Gostavăţu (Romanaţi), în legătură cu efectuarea practicii agricole,
Spiru Haret l-a fulgerat pur şi simplu printr-o adresă către prefectul
judeţului, în care se arată: „Nu permitem nimănui, sub niciun motiv,
a se amesteca în treburile şcolare pe care numai noi suntem chemaţi
a le rezolva şi al căror mersu nu poate fi lăsat la discreţia slujbaşilor
inferiori, lipsiţi de tact şi de pricepere...”.
O adevărată întrecere se născuse printre învăţători, în urma
acestor măsuri; totuşi, ministrul Haret nu s-a mulţumit cu acest
succes, ci l-a încoronat prin Legea promulgată cu decretul regal nr.
761 din 14 Martie 1908 (Monitorul Oficial No. 284 din 23 Martie
1908), care doteaza şcolile rurale cu 2,5 – 3,5 hecatre, teren de cultură.
– revizorii agricoli, care s-au constituit, în anul 1908, ca un
organ de îndrumare şi control pentru cultura grădinilor şi a câmpurilor şcolare. Aceştia au împărţit gratuit seminţe de la Casa Şcoalelor,
au întocmit planuri de cultură şi au dat instrucţiunile necesare pentru
executarea lucrărilor.
Spiru Haret – de câte ori a fost ministru al instrucţiunii şi al
cultelor– şi-a dat silinţa şi osteneala, ca, învăţământul agricol de la ţară
să nu fie o literă moartă sau numai de fantezie, ci un adevărat izvor de
bogăţie pentru toţi satenii care se ocupă cu agricultura.
Astfel, la primul congres din 1906 al societăţii agronomilor, la
care Spiru Haret a luat parte, luând cuvântul, – când a fost vorba
despre invăţământul agricol de la ţară – a spus: „...În ce priveşte
acest învăţământ, eu aş fi foarte mulţumit, să văd că sătenii noştri
fac o arătură mai bună, pe lângă toate sacrificiile ce le face ministerul instrucţiunii publice cu acest învăţământ” Mai departe, spunea:
„...ca acest învăţământ să prindă mai bine rădăcini la ţară, ca ministru
am găsit că este bine să înfiinţez pe lângă inspectori agricoli şi revizori
agricoli, dintre cei mai buni învăţători şi pricepuţi în ale agriculturii. Cu
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modul acesta invăţătorii trebuie să-şi dea mai multă silinţă în a infiltra
în copiii sătenilor datoria de a munci bine pământul părinţilor lor.
Deci, să nu se uite un lucru, că munca câmpului pentru un copil
este o greutate, şi, în şcoală, el se gândeşte de multe ori ca să scape de
ea; prin urmare şcoala este datoare, de a-l descărca de această povară,
făcând ca munca câmpului să devie pentru fiecare şcolar, o plăcere, ca
şi pentru părinţii lui. ”
Spiru Haret a realizat că numai astfel, învăţământul agricol va putea
să devină o realitate pentru sate, iar cheltuielile guvernului, roditoare la
progresul nostru economic. Tot la congresul amintit, Haret spunea că
„...dacă pe lângă o arătură bună, ţăranii vor mai adăuga pământului şi
puţinul gunoi de care dispun, ei vor vedea cum producţia agricolă de pe
acel pământ se va înmulţi din ce în ce mai mult....
Când Spiru Haret a susţinut acest adevăr la congresul agronomilor cu privire la producţia agricolă a sătenilor, a avut în vedere vorba
străbunului nostru Catone, censor si agronom, care zicea: „Acela va
binemerita de la patrie, care va afla mijlocul cel mai bun de a face sa
crească două fire de iarbă, acolo unde nu creştea mai înainte decât unul”.
Însuşi M.S. Regele, în scrisoarea ce a binevoit a o adresa la 1
Ianuarie 1898, Președintelui Consiliului de Miniştri, când şi-a
exprimat înalta sa bunăvoinţă de a înfiinţa orfelinatul agricol de pe
domeniul Zorleni (Tutova), spunea: „Agricultura va fi singurul izvor
pe care trebuie să se bazeze încă mult timp edificiul nostru economic”.
Prin răspândirea învăţământului agricol la ţară, copiii satelor
învăţau că bălegarul, vitele de muncă, pământul de cultură, ca şi
mâinile agricultorului, sunt cei mai buni creditori ai lui, la care va
trebui să se adreseze totdeauna.
Introducerea învăţământului agricol la ţară – căruia Spiru Haret
i-a dat cea mai mare atenţie-, a contribuit decisiv la transformarea
comunelor – cu timpul – în adevărate grădini de plăcere, pentru orice
călător străin. Numai cu ajutorul învăţământului agricol, sătenii au
ştiut să întrebuinţeze, să preţuiască şi să se folosească în mod mai
raţional de cea din urmă părticică de pământ: de asemenea, au putut
să înţeleagă, ce inseamnă o cultură sistematică adoptată în condiţiile
cerute de învăţământul agricol. Aşadar, este bine constatat, atât de
oamenii de ştiinţă, cât şi de oamenii de stat (Spiru Haret cumulând
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aceste condiţii), că sporirea producţiei agricole, prin orice mijloace
posibile ale învăţămâmtului agricol, este una din bazele principale, pe
care se reazimă progresul civilizaţiei familiilor de la sate.
Unul din scopurile învăţământului agricol de la sate era acela de
a dezvolta la copii spiritul observaţiei. Astfel de observaţii se făceau
asupra instrumentelor agricole, la lucrările câmpului, asupra insectele
vătămătoare şi folositoare agriculturii etc.
Prin înmulţirea şcolilor de agricultură inferioare şi a celor rurale,
Spiru Haret a avut în vedere nu numai partea practică a acestui
învăţământ, ci şi partea pedagogică. El a dorit ca învăţământul agricol să
ţină seama şi de inteligenţa copiilor, deoarece ei trebuiau să-şi formeze
singuri o bună judecată şi pricepere de tot ce-i în jurul lor, de animale,
de plante, de maşini agricole etc.; în ce priveşte grădina şcolară, aceasta
trebuia să fie un adevărat câmp de experienţă şi demonstraţie, nu
numai pentru copiii şcolari, ci şi pentru sătenii agricultori.
O instituţie căreia Spiru Haret i-a dat întreaga şi neîntrerupta sa
atenţie a fost Casa Şcoalelor.
Întâia chemare a Casei Şcoalelor a fost de a îngriji să se clădească
cât mai multe localuri de şcoală în comunele rurale. Pornind de la
această idee, Spiru Haret a dat toată libertatea comunelor ca, în loc
de localuri prea scumpe, să construiască şcoli după puterea şi cu
materialul ce se găseşte la îndemână, fără ca prin aceasta să reducă
dimensiunile sălilor de clasă sau cubajul lor.
O altă chemare de o egală importanţă pentru bunul mers al
învăţământului şi pentru ca programele de studii să se poată aplica şi să dea
foloase, era dotarea şcolilor de toate gradele cu material didactic.Dotarea
şcolilor rurale şi urbane în mod sistematic,o începuse Petru Poni, ca
ministru, şi s-a continuat sub ceilalţi miniştri, inclusiv sub ministrul Spiru
Haret. Astfel, cea mai mare parte din soldurile, apoi şi din excedentele
Casei Şcoalelor, s-au întrebuinţat numai pentru ridicarea învăţământului
şi a şcolilor noastre secundare şi superioare la nivelul celor din occident.
Dacă nu ar fi fost această instituţie, ar fi trebuit să treacă încă multă vreme
până când lipsurile din învăţământ să fie împlinite.
De asemenea, Spiru Haret a sprijinit înfiinţarea de biblioteci
pe lângă şcolile rurale, a înfiinţat revista populară „Albina” şi a luat
măsura prin care, cei mai destoinici învăţători, cunoscuţi şi iubiţi
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de popor – precum George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Şt. O Iosif
şi Mihail Sadoveanu – să ţină, la sate, numeroase conferinţe cu cele
mai diferite teme. În această perioadă, Alexandru Vlahuţă va realiza,
sub îndemnul direct al lui Spiru Haret, acea emoţionantă cântare a
pământului şi oamenilor patriei – România pitorească (1901).
O altă măsură, fixată chiar de lege, pentru îmbunătăţirea stării
materiale a învăţătorilor, a fost înzestratrea şcolilor cu teren de cultură.
Legea din Martie 1908 a decis să se dea fiecărei şcoli între 2,5 si 3,5
hectare de pământ. Casa Şcoalelor şi-a indeplinit cea dintâi datoria
de a ceda pământuri din terenurile sale si ale fundaţiilor pe care le
administra; astfel a dotat până la 1500 de şcoli cu suprafaţa amintită.
Prin această măsură s-a uşurat mult situaţia învăţătorilor, căci cea mai
mare parte a lor nu aveau nici măcar o palmă de pământ.
Cantinele şcolare, această operă filantropică şi de mare
insemnătate pentru ajutorarea elevilor săraci, se datorează tot lui Spiru
Haret. Din fondurile Casei Şcoalelor s-au întreţinut cantinele şcolilor
de meserii şi de agricultură, înfiinţate în comunele rurale, precum şi
cantinele de pe lângă scolile rurale.
Spiru Haret s-a îngrijit şi de elevii săraci ai şcolilor rurale. Pentru
ca fiii ţăranilor să poată veni în număr cât mai mare la şcoală, se cerea,
mai întâi, să existe un local spaţios şi igienic, dar nu mai putin era
necesar ca ei să aibă, cărţi, opinci, căciula şi suman. La aceşti copii
de ţărani săraci s-a gândit Spiru Haret, când a prevazut în bugetul
Casei Şcoalelor o sumă însemnată pentru haine şi cărţi. Suma era
împărţită prin revizorate învăţătorilor, care cumpărau copiilor cele
necesare. Astfel, era creată posibilitatea ca o parte din copiii săracilor
să poată învăţa alături de cei cu dare de mână şi, foarte adesea, s-au
văzut talente remarcabile ridicându-se dintre ei.
Spiru Haret a avut o intuiţie clară de roadele pe care le vor da
asociaţiile, în aparenţă, de mică importanţă şi utilitate.
În ordinul circular din August 1907, adresat dăscălimii primare,
Spiru Haret – vorbind ca ministru al şcolilor de acţiunea întreprinsă de
învăţători, de preoţi şi de alţi oameni de bine, prin băncile populare,
tovărăşiile săteşti, şcolile de adulţi etc., pentru binele ţărănimii –
acţiune întreruptă prin ultimile răscoale săteşti – face un apel cu
adevărat de mare patriot la dascăli. Iată ce spunea Haret:
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„Să reluam dar cu puteri indoite munca noastră cea bună pentru
luminarea poporului şi pentru ajutarea lui în lupta pentru existenţă.
Să facem sa intre, de s-ar putea, toţi ţăranii în băncile populare, să
dezvoltăm cu înţelepciune tovărăşiile săteşti, să stârpim pe samsarii şi pe
cămătarii de prin sate, să umplem bisericile de credincioşi, să populăm
şcolile, să chemăm şi pe cei vârstnici la lumină, să ajutăm pe copiii cărora
sărăcia le stă piedică să vină la şcoală, să învăţăm pe ţărani şi pe copiii
lor să lucreze mai bine pământul, să-i învăţăm a se îngriji mai bine de
sănătatea lor trupească şi sufletească, să le vindecăm sufletul de otrava
urii şi a neîncrederii şi să le dăm în schimb credinţa că prin stăruiţă
cumpătată, prin întelepciune şi prin răbdare, se ajunge la orice... Să nu
lăsăm toată greutatea numai pe unii, ci cu toţii, mari şi mici, de la sate
şi de la oraşe, să ne dăm sprijin unii altora. Ceea ce au putut să facă
învăţătorii de la sate, arată cât de mult se va putea face atunci când ei
vor fi sprjiniţi, sfătuiţi, apăraţi şi de invăţătorii de la orase”.
Educaţia, pe care Spiru Haret a pus mare preţ, trebuia să ducă
la întărirea disciplinei şcolarilor, la cultivarea modestiei, a respectului,
a cinstei si curajului, a spiritului de dreptate. În centrul noţiunii de
educaţie, se află însă cultivarea dragostei de patrie: „cea dintâi datorie
a şcolii – afirma Spiru Haret – este de a forma buni cetăţeni, şi cea
dintâi condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean este de a-şi iubi ţara
fără rezervă şi de a avea o încredere nemărginită într-ânsa şi în viitorul
ei“. În ceea ce priveşte încrederea lui în viitorul patriei noastre, Haret
făcea următoarea declaraţie cu totul semnificativă: „În ochii minţii
mele, România nu se prezintă cu figura unui războinic cu coiful pe cap
şi cu mâna înarmată, ci cu aceea a geniului păcii”.
Cele mai multe dintre ideile menţionate, ca şi atâtea altele
formulate de Spiru Haret în scrierile sau documentele elaborate în cei
35 de ani de muncă perseverentă (scrieri adunate şi publicate în zece
volume, între 1934 şi 1938), sunt de o mare actualitate, ele găsindu-şi
adevărata împlinire abia în zilele noastre, în noile condiţii de organizare
şi desfaşurare ale procesului de învăţământ din România.
Amintind toate aceste lucruri, înţelegem mai bine de ce, în 1907,
la unul din congresele corpului didactic, marele savant istoric, Nicolae
Iorga, vorbea astfel despre Spiru Haret:
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„Acel care a lucrat atât de mult şi de bine pentru ridicarea şi
întărirea dumneavoastră, a şcolii şi a ţărănimii şi căruia îi datoraţi,
în cea mai mare măsură puterea pe care o reprezentaţi în opera de
luminare a poporului, este fostul ministru al şcoalelor, Spiru Haret. Şi
când vă vorbesc despre el, în semn de respect, sculaţi-vă în picioare!”
Iar ca semn al înaltei preţuiri ce se acordă activităţii sale ştiinţifice,
Comisia Internaţionala pentru denumiri selenare a hotărât ca un
crater de pe Lună să poarte numele Spiru Haret.
Spiru Haret s-a stins din viaţă mult prea devreme, la 17 decembrie
1912, înainte de a implini 62 de ani. Toţi cei care s-au aplecat cu
dragoste şi interes, cu competenţă şi cinstită simţire asupra vieţii şi
activităţii sale, socotesc şi subliniază, pe drept cuvânt, cu mândrie, că
numele lui Spiru Haret s-a înscris la loc de aleasă cinste în cartea de aur
a celor mai preţioase iniţiative şi eforturi închinate şcolii româneşti, şi
mai ales, a prosperităţii poporului român.
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