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INTRODUCERE

Scrisoarea este un gen de compoziþiune care s-a bucurat de o atenþiune deo-
sebitã din timpuri foarte vechi.

Scrisoarea este ºi o formã literarã, prin care autorul voieºte sã-ºi exprime
ideile ºi pãrerile sale despre o anumitã chestiune care ar putea sã fie tratatã sub
forma unei naraþiuni sau disertaþiuni. Astfel avem în literatura noastrã opera lui
Ion Ghica(1) intitulatã Scrisori cãtre Vasile Alecsandri…

E vorba aici de scrisorile propriu-zise, adicã de acelea care cuprind lucruri
ce privesc pe o singurã persoanã, cãreia se adreseazã. La rândul lor, acestea sunt
de douã feluri: unele destinate a fi cunoscute de oricine ºi de aceea se obiº-
nuieºte a se publica în ziare; altele menite a fi comunicate numai destinatarului
ºi care se trimit prin diferite mijloace de comunicaþie (telegraf, poºtã) ºi care au
un caracter intim. Ele nu sunt destinate a se publica. Din timpuri vechi, însã, s-a
fãcut obicei ca scrisorile de naturã intimã ale oamenilor însemnaþi sã se publice
dupã moartea lor, fiindcã ele oglindesc o faþã a personalitãþii lor, puþin cunos-
cutã în timpul vieþii lor ºi care servesc la cunoaºterea cât mai deplinã a firii, a
caracterului, a adevãratelor motive, porniri sau interese, care explicã unele din
faptele omului public, înþelese într-un fel în vremea când au fost sãvârºite.

Am putea zice cã avem astfel douã feluri de corespondenþã: publicã ºi par-
ticularã.

De la Haret au rãmas multe scrisori de amândouã felurile, ºi Comisiunea
care se ocupã cu publicarea Operelor lui a socotit cã este de mare interes a se
rezerva un volum ºi pentru acestea.

Pentru cele dintâi, care, de obicei, se numesc „Scrisori deschise“, s-au adu-
nat din diferite ziare ºi reviste cât s-a putut mai complet.

Pentru celelalte, am adresat prin ziare repetate apeluri cãtre toþi cei care
posedã asemenea scrisori ºi ni s-a rãspuns cu bunãvoinþã, trimiþându-ne fiecare
ce a avut; dar este de mirare cã acestea sunt, relativ, puþine. Unii ne-au fãgãduit,
dar n-au putut sau n-au voit sã se þinã de fagãduialã. Nu-mi îngãduiesc a face
nicio reflecþiune, ci mã mulþumesc ºi cu ceea ce comisiunea noastrã a putut sã
adune ºi în acelaºi timp mã grãbesc a aduce mulþumirile noastre recunoscãtoare
tuturor persoanelor care au binevoit sã ne trimitã scrisorile primite de dânºii
spre a le aduce la cunoºtinþa publicului.
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* * *

Haret a scris superiorilor sãi prin vârstã sau prin situaþiune; a scris cola-
boratorilor mari ºi mici în opera de conducere a învãþãmântului; a scris celor ce
puteau sã-i dea un ajutor în desãvârºirea vreunei opere de interes obºtesc; a
rãspuns celor ce-l rugau sã le facã vreun serviciu; a rãspuns celor ce-l invitau la
serbãri ºi la diferite manifestaþiuni publice de interes cultural; a rãspuns celor ce
i se plângeau de vreo nedreptate; celor ce-l întrebau cum sã lucreze mai bine spre
atingerea unui scop folositor obºtesc; a scris celor ce-i manifestau dragostea sau
admiraþiunea; a scris ºi adversarilor sãi politici sau de alt fel; a scris celor
pedepsiþi de el pentru vreo greºealã, dacã vedea cã poate fi nãdejde de îndrep-
tare; a scris celor mari ºi celor mici… Iar când s-au gãsit persoane care sã se
mire de acest obicei al sãu, când i s-a pus întrebare în Parlament, Haret a rãs-
puns prin urmãtoarele cuvinte:

…,,Dupã concepþia unora, dlor, ar trebui ca ministrul Instrucþiunii sã fie un
«Dhalai Lama», de care sã nu se poatã apropia nimeni ºi nimeni dintre dascãli
sã nu-i poatã vedea faþa.

Concepþiunea mea, dlor, este alta: eu cred cã ministrul este dator sã fie în
cea mai de-aproape atingere cu toþi cei pe care e chemat ca sã-i administreze. Sã
le dea îndemnuri, sã le dea sfaturi, sã le dea învãþãminte, sã-i certe atunci când
greºesc. Eu aºa fac.

Este o muncã foarte mare pe care mi-o dau pentru aceasta, dar nu-mi pare
rãu de dânsa.

Nu-mi pare rãu, pentru cã, cu toate supãrãrile pe care adversarii mei se silesc
sã mi le producã din cauza aceasta, am avut de altã parte aºa de bune ºi frumoase
rezultate, încât ajung cu prisosinþã sã-mi rãsplãteascã toate acele neajunsuri.

…ªi dacã aþi putea d-voastrã sã adunaþi într-o zi miile de scrisori pe care
le-am adresat dascãlilor de toate treptele, de la învãþãtorul din fundul Dornei,
ºi pânã la cel mai înalt profesor universitar, vã asigur cã nu veþi putea niciodatã
sã-mi formaþi un monument care sã-mi fie mai spre lauda mea.

În niciuna din ele nu veþi gãsi nimic care sã tindã la altceva decât la
înãlþarea sufletului celui cu care vorbesc ºi la îndreptarea lui pe cãi bune“1.

* * *

Scrisorile lui Haret sunt în genere scurte; el merge drept la ceea ce are sã
spunã, fãrã a îmbrãca spusele sale cu flori multe. Câteodatã dã o dezvoltare mai
mare ºi intrã în amãnunte care te mirã chiar. Astfel e acea faimoasã scrisoare din

6 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Discurs rostit în ºedinþele Camerei din 3 ºi 4 decembrie 1909, în discuþia rãspunsului
la mesajul regal. Vezi: Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor, Sesiunea 1909–1910, nr. 15 din 6
decembrie 1909 ºi Operele lui Spiru Haret, vol. VI, pp. 276-277.
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1901 cãtre Spiridon Popescu(2), pe care acesta – dupã moartea lui Haret – a re-
produs-o în facsimile ºi a împãrþit-o ca supliment la ziarul ,,Liga Deºteptarea“.
Se impune sã ne oprim asupra ei.

Un director de liceu din provincie – din Tulcea – profesor de matematici,
poate fost student al lui Haret la Facultatea de ªtiinþe din Bucureºti (dacã cumva
nu învãþase la Iaºi), vãzând mãsurile pe care le lua acesta cu privire la ºcoala
noastrã, chiar în primele luni ale celui de al doilea ministeriat, îi scrie ce crede
el despre activitatea desfãºuratã de ministrul sãu ºi ce ar propune în privinþa
pregãtirii învãþãtorilor. Haret îi rãspunde printr-o scrisoare lungã1, în care
discutã foarte serios problema. El afirmã cã dorinþa lui este ca învãþãtorul sã nu
se mãrgineascã a învãþa buchile pe copii, ci sã aibã ºi o activitate socialã, cãci
altcineva nu e în sat care sã facã aceasta ºi faptul este neapãrat necesar, pentru
ridicarea nivelului cultural al satelor. Nu admite pãrerea lui Sp. Popescu cã
învãþãtorii sunt nepregãtiþi ºi incapabili sã facã ceea ce se cere de la ei; ci
explicã situaþia ºi le ia apãrarea:

„Ia gândeºte-te cine s-a ocupat vreodatã de învãþãtor, odatã numit? Cine a
cãutat sã-i ridice moralul, sã-l susþinã, sã-l îndrepte, sã-l consilieze? Pânã mai
ieri…, îi numeau, îi scoteau, îi transferau toþi, începând cu ministrul, trecând pe
la prefect, deputat, revizor ºcolar, alegãtor influent ºi terminând cu primarul ºi
notarul satului…“2

Se aratã mulþumit cã, din 1500 învãþãtori, sunt cel puþin 500 care fac ceva
pentru miºcarea ce s-ar putea numi poporanistã. Totuºi recunoaºte cã o modi-
ficare trebuie sã se facã în pregãtirea ce dau ºcoalele normale, ºi pentru acest
scop a introdus în programã un curs care se numeºte „Datoriile învãþãtorilor“;
iar ca urmare zice:

„Iatã pentru ce am deplinã încredere ºi pentru ce lucrez ºi voi mai lucra în
astã direcþie cu acelaºi foc ca ºi când aº avea numai 25 de ani. Multe am
întreprins, mai multe poate decât poate spera un om cu minte sã poatã duce la
bun capãt; dar, dacã, când voi închide ochii, voi vedea cã sãmânþa aceasta nu
s-a pierdut, voi putea zice cã nu am trãit degeaba.“

Atâta sinceritate te miºcã ºi aratã pe omul superior. Felul cum îºi deschide
sufletul ºi lasã pe cineva care nu-i era intim sã citeascã pânã în fundul lui aratã
pe omul care e gata a se jertfi pentru o idee pe care o crede folositoare spre
binele þãrii sale.

Introducere / 7

1. Vezi p. 43 din volumul de faþã.
2. Vezi p. 132 din volumul de faþã.
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* * *

Ca ministru, voia ca toþi funcþionarii sã fie respectoºi ai datoriei lor, dar ºi
cu bune maniere faþã de cei ce au raporturi cu administraþia lui1. Binevoitor cu
toatã lumea, nu se opreºte de consideraþiuni personale sau protocolare pentru a
lua diferite mãsuri aºa cum le înþelegea el.

Aºa, de exemplu, când arhiepiscopul catolic din Bucureºti îi cere auto-
rizaþie pentru a deschide în capitalã un liceu complet internat de bãieþi, cu câþiva
profesori strãini, îi rãspunde cã nu poate aproba:

„Interesele statului român, întrucât sunt încredinþate îngrijirii mele, nu se
învoiesc ca România sã adãposteascã, nici cât de puþin, ordinele religioase eli-
minate de prin alte pãrþi“. Era vorba de ordinul Barnabiþilor, expulzaþi atunci din
Franþa2.

Mai ales când era vorba de aplicarea unor legi sau dispoziþiuni, nu voieºte
sã-l împiedice consideraþiuni de acest fel. Chiar când þinea sã satisfacã pe cineva
care-i solicita vreo favoare, rãspundea politicos ºi nu cãlca legea.

Odatã, un învãþãtor din judeþul Buzãu, care-i fãcuse servicii lui Haret cu
prilejul unor lucrãri de hotãrnicie în sate, îi cere protecþie pentru fiica sa la un
concurs de bursierã în Azilul „Elena Doamna“. Haret îi rãspunde astfel:

„Ce pot face eu? Intrarea în Azil se face cu concurs. De ce m-aº amesteca
eu ca sã impun pe cutare sau pe cutare? Ce fel de concurs ºi ce fel de dreptate
ar mai fi? ªi ce ar zice lumea? Eu mã muncesc sã gonesc protecþiile ºi nu vine
ca tocmai eu sã le practic. Dacã fata e bine pregãtitã, sunt convins cã va reuºi.“3

Se ocupa de toate amãnuntele administrative. Avea grijã cu bãgare de sea-
mã de toate. Când era vorba sã numeascã funcþionari, chiar mici, îºi lua toate
precauþiunile4.

Când afla cã cineva ºtie bine o chestiune care-l interesa, se adresa lui, chiar
daca nu-l cunoºtea personal. Astfel, în 1898, dupã ce se fãcuse programele
ºcoalelor secundare, se gândeºte cã este nevoie, pentru aplicarea lor, de cãrþi
scrise în spiritul noilor programe ºi cautã însuºi autori mai bine pregãtiþi.
Aceasta se vede din scrisorile cãtre dl Sim. Mehedinþi(3), care atunci era un tânãr
abia întors de la studii din Germania ºi n-avea nicio situaþiune în învãþãmânt.
Fiind informat despre dânsul, îi scrie ºi-l roagã sã facã el cãrþile necesare5. Tot
lui i se adreseazã pentru a cere informaþii despre chestiunea pregãtirii
învãþãtorilor pentru rolul cultural în sate ºi a-i arãta ce a pus la cale:

„Învãþãtorii noºtri actuali nu au fost deloc pregãtiþi pentru ceea ce li se cere
acum. Cei viitori vor sta mai bine, pentru cã am prefãcut programa ºcoalelor

8 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Vezi pp. 74, 75, 78 din volumul de faþã.
2. Vezi p. 27 din volumul de faþã.
3. Vezi p. 215 din volumul de faþã.
4. Vezi p. 116 din volumul de faþã.
5. Vezi p. 58 din volumul de faþã.
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normale în acest scop. Dar cei prezenþi trebuie formaþi cu încetul. Am luat ceva
mãsuri: culegerea ºi publicarea celor mai bune vorbiri de la Cercuri (Cercurile
culturale) ºi trimiterea pe la ele a câtorva oameni luminaþi care sã le îndrume
cum trebuie. Am avut anul acesta pe Coºbuc(4) ºi pe Vlahuþã(5). N-ai vrea sã fii
ºi d-ta unul din ei?“1

* * *

În alegerea funcþionarilor din minister, mici ºi mari, Haret n-a þinut seamã
de consideraþiuni politice. Se poate vedea în aceastã privinþã corespondenþa cu
dl Const. Meissner, care, nu numai cã nu avea legãturi cu Partidul Liberal, dar
era chiar membru al Partidului Conservator, ºi la un moment în care dânsul
socoteºte cã trebuie sã-ºi facã datoria sa politicã de alegãtor, se duce la vot,
voteazã contra guvernului, deci contra lui Haret; iar Haret nu numai cã nu se
supãrã, dar, când colaboratorul sãu îºi prezintã demisia, i-o respinge ºi-l þine de
rãu cã s-a grãbit sã facã aceasta2.

Când era vorba de aplicarea legilor, Haret nu stã la îndoialã nici când are de
luat vreo mãsurã supãrãtoare pentru o persoanã cu înaltã situaþiune socialã, cum
este cazul cu episcopul Partenie(6), care nu numai cã era un ,,prinþ al Bisericii“
(cum se zicea de unii pe atunci), dar era amic al Partidului Liberal, din care fãcea
parte ºi Haret. I se cerea sã acorde niºte îndemnizãri de transport pentru „vizite
canonice“; iar el rãspundea cã, afarã de lipsa de fonduri, mai este „chestiunea de
principiu“: „Legea care fixeazã leafa episcopilor nu vorbeºte despre diurne de
transport, cum cred cã ar fi trebuit sã facã, dacã acele diurne trebuiau plãtite
deosebit… Consiliul de miniºtri nici nu are dreptul a tranºa aceastã afacere“3.

* * *

Haret era membru al unui partid politic; era deci firesc sã vinã uneori
momente în care sã i se cearã a se ocupa de interesele partidului ºi ale parti-
zanilor. Din scrisorile lui se poate vedea cã el fãcea o deosebire precisã între
partid ºi partizani: dorea ca partidul sãu sã fie cât mai bine vãzut de public,
sã-ºi îndeplineascã programul cât mai conºtiinþios, pentru a fi folositor þãrii;
dãdea sfatul sãu de câte ori i se cerea, chiar ºi în lucruri mici; uneori îºi spunea
pãrerea chiar în chestiuni care erau socotite de unii cã ies din cercul oarecum
admis al preocupãrilor lui speciale, adicã în legãturã cu ºcoalele. Aºa este acel
faimos memoriu adresat lui D. A. Sturdza, ºeful partidului, la 28 iunie 1906, în

Introducere / 9

1. Vezi p. 60 din volumul de faþã.
2. Vezi p. 54 din volumul de faþã.
3. Vezi p. 56 din volumul de faþã.
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care fixeazã el linia de conduitã politicã a partidului în acele împrejurãri, ºi
criticã cu severitate, dar în mod obiectiv, greºelile tuturor partidelor, inclusiv cel
liberal. El socoteºte cã aceste greºeli au venit mai ales din pricinã cã partidele
au privit cu mai multã atenþiune interesele de moment ºi s-au bucurat prea mult
de succesele momentane, fãrã a privi mai departe la urmãrile în viitor ale actelor
politice, adicã la ceea ce formeazã în adevãr datoria lor ca grupe de conducere
a þãrii. „Viitorul aparþine – zice el – pãturilor sociale care au încã întreaga lor
vlagã ºi curãþenie sufleteascã.“ De aici trage încheierea cã este pentru liberali
„însuºi interesul de partid a lua în mânã cu energie chestia þãrãneascã“1 ºi
încheie cu urmãtoarele cuvinte profetice:

„Cu cât va lãsa mai mult sã treacã timpul, cu atât chestia va deveni mai
greu de rezolvat ºi mai ameninþãtoare…“

Vorbeºte ºi ca bun român ºi ca bun „liberal“:
„Dacã partidul se va angaja în mod temeinic în chestia þãrãneascã, va fi o

datorie pentru el a se purta în aºa fel, încât sã-ºi asigure durata de guvern nece-
sarã pentru realizarea a cât mai mare parte din programul lui; ºi cu cât va înainta
în aceastã realizare, cu atât îºi va întãri situaþia ºi-ºi va asigura garanþia unui
succes mai desãvârºit“2.

Se poate zice – cum au zis unii – cã nu iubeºte partidul ºi nu luptã pentru
el? Îl iubea, fiindcã graþie lui avea prilejul ºi putinþa sã realizeze ideile pe care
le socotea bune pentru þarã; dar nu credea cã, acordând „favoruri“ partizanilor,
se arãta bun luptãtor de partid. Ba chiar, din contra, când asemenea lucruri i se
cereau, el se arãta supãrat, le refuza ºi-ºi motiva purtarea spunând cã tocmai aºa
„serveºte“ partidul. În aceastã privinþã, trebuie semnalatã o scrisoare adresatã
lui Nicolae Enãºescu în 1907. Acesta era un parlamentar ales în Botoºani,
membru foarte activ al Partidului Liberal. El îi ceruse sã facã o serie de numiri,
însã pentru multe Haret nu putuse sã ia mãsuri favorabile. El îi explicã fiecare
caz, dar scrisoarea lui Enãºescu (pe care am gãsit-o printre hârtiile lui Haret),
cuprinde ºi plângeri de naturã generalã, zicând cã parlamentarii ºi miniºtrii
trebuie sã ajute pe prietenii politici ºi pe cei care ajutã partidul în luptele po-
litice. Haret îi rãspunde cu demnitate ºi cuprins apoi de mâhnire:

,,Dupã atâþia ani de muncã cinstitã, care, orice ai zice d-ta, a adus Partidului
Liberal mai mult folos decât pagubã, sã fiu silit sã mã întreb ce rost mai are
necazul pe care mi-l dau?“

10 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Vezi p. 35 din volumul de faþã.
2. Vezi p. 38 din volumul de faþã.
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* * *

Chestiunea macedoneanã (sau cum se zicea în vremea aceea: „chestia“,
cãci toatã lumea ºtia despre ce e vorba), care a produs multe supãrãri lui Haret
ºi a provocat o serie de mãsuri despre care a vorbit în raportul sãu cãtre Rege,
din 1901, nu se putea sã nu aibã ºi în scrisorile lui un ecou mai mult sau mai
puþin puternic1.

Chiar în timpul primului sãu ministeriat a început sã-i dea atenþie ºi vedem
cã, în 1897, adreseazã lui Apostol Mãrgãrit o scrisoare în care semnaleazã ne-
mulþumirile ce se manifestã între membrii corpului didactic din acele pãrþi ºi-i
cere sã propunã modul cel mai nimerit „pentru a regula definitiv aceastã afa-
cere“2 Se ºtie cã Mãrgãrit era atunci inspectorul general al învãþãmântului de
acolo. În lupta ce ducea contra propagandei greceºti, el se arãta bine intenþionat,
dar rezultatele nu erau mulþumitoare ºi ecoul lor venea ºi în þarã.

Mai târziu, dupã ce Mãrgãrit s-a retras la pensie, în timpul celui de al doilea
ministeriat al lui Haret (1901–1904), s-au produs acele mari tulburãri de care am
pomenit ºi care l-au silit sã ia mãsuri contra multora din profesorii ºi institutorii
din Macedonia. Oamenii politici din opoziþie, în Bucureºti, l-au criticat atunci
foarte violent pe Haret; dar el, care nu lucra niciodatã împins de vreo urã
personalã, ci numai de interesul ce purta binelui obºtesc ºi de dorinþa sa de a-ºi
îndeplini o datorie, vedem cã rãspunde unora dintre profesorii de acolo, care se
plângeau, se vede, împotriva mãsurilor lui: le rãspunde prin douã lungi scrisori
explicative, pe care le-am gãsit în copie printre hârtiile rãmase de la el. Poate cã
un alt ministru nu ar fi dat nicio atenþie unor astfel de interveniri; el însã, cu
prieteneºti cuvinte, dar cu gravitatea potrivitã situaþiei sale ºi împrejurãrilor, dã
lãmuriri ºi explicaþiuni (care vor fi mirat poate pe primitorii lor, Sterie Cionescu
ºi Sterie Ciumetti), dar se potriveau cu caracterul lui Haret. Iatã concluzia lui:

„Nu prea e obiceiul ca, în situaþia mea, sã se vorbeascã astfel. Dar gãsesc cã,
în chestia macedoneanã, prea mult s-a abuzat pânã acum de ascunderea adevãrului
pentru ca sã vinã odatã vremea sã se spunã lucrurile pe faþã. ªi am sã continuu sã
fac aºa fãrã nicio menajare, pânã voi face ca adevãrul întreg sã fie cunoscut de
toatã lumea. Acesta e singurul mijloc de a însãnãtoºi chestia macedoneanã“3.

Se ºtie cã atunci Haret, convins cã-ºi face în adevãr datoria de patriot ºi de
ministru, a schimbat organizarea ºcoalelor româneºti din Turcia ºi a pus pe un
membru al corpului didactic din Bucureºti sã conducã treburile acelor instituþiuni
de culturã. Era dl G. C. Ionescu, director atunci al ºcoalei româneºti din Sofia,
pe care apoi Ministerul de Externe l-a trecut în corpul consular. Din scrisorile
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trimise acestuia, în curs de doi ani1, se vede cum a procedat Haret ca, lãsându-i
destulã libertate de acþiune, sã fie totuºi necontenit þinut în curent cu tot ce se
petrece acolo; orice mãsurã importantã sã se ia cu ºtirea sau cu aprobarea sa.

Acelaºi lucru se vede ºi din scrisorile cãtre dl Dan, care era revizor ºcolar
al circumscripþiei Salonic, cãruia îi spune rãspicat – ca sã comunice ºi el la toþi
membrii corpului didactic de acolo:

„De azi înainte niciun ban nu voi mai cheltui în Macedonia pânã nu mi se
va dovedi cã se cheltuieºte cu folos pentru cauza naþionalã“.

Fireºte cã atacurile adversarilor politici contra lui Haret au dat prilej
grecilor sã arunce ºi ei câte o sãgeatã. Aºa este un interviu al lui Delyanni
(ministru plenipotenþiar la Paris), care se foloseºte de câteva citate din Raportul
lui Haret despre chestia macedoneanã ºi trage concluzia cã degeaba cautã statul
român sã þinã sub a sa privighere ºcoalele din Macedonia, cãci aºa numiþii
„aromâni“ preþuiesc numai cultura greceascã ºi nu sunt bucuroºi sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalele întreþinute de statul român. Dupã ce a ieºit din minister în
decembrie 1904, Haret rãspunde acestor afirmaþiuni printr-o scrisoare adresatã
directorului ziarului care publicase afirmaþiile diplomatului grec. Ziarul îi dã loc
într-un numãr dn ianuarie 1905. Ea este o scurtã ºi elocventã expunere a adevã-
rurilor istorice ºi politice, care astãzi nu mai lasã nicio îndoialã în cercurile
internaþionale care se intereseazã de asemenea lucruri.

Tot în ,,Epoca“ dintre 1905–1907, a mai fost nevoit Haret ºi altãdatã sã
intervinã în revistele strãine pentru a lãmuri activitatea sa atacatã prin scrisori ºi
articole semnate de Al. Xenopol ºi Em. Grigoroviþa, care socotise cã e în inte-
resul luptelor lor politice sã înfãþiºeze strãinãtãþii toate criticile pe care le adu-
ceau în ziarele din þarã activitãþii lui Sp. Haret.

* * *

Sunt câteva scrisori din care se vede câtã bãgare de seamã punea Haret în
acordarea distincþiunilor ce dãdea membrilor corpului didactic. Se ºtie ce rol ma-
re aveau, în acele vremuri, legãturile cu oamenii politici, cãci adesea miniºtrii
obiºnuiau sã cearã informaþii de la „amicii“ din fiecare judeþ, ba chiar, uneori,
aceºtia luau iniþiativa ºi propuneau pe cei „devotaþi“… devotaþi mai mult persoa-
nelor cu trecere decât intereselor generale. Haret era duºmanul acestor procedãri,
de aceea, în privinþa distincþiunilor înfiinþate de el ºi care þineau de ministerul
sãu, a cãutat sã fie de o cât mai mare obiectivitate. Pentru aceasta, obiºnuia sã
precizeze în decretele respective anume faptul pentru care se dã. „Rãsplata
muncii pentru învãþãmânt“ sau „Rãsplata pentru bisericã“; iar informaþiile le
cerea de la funcþionarii superiori sau mai mici pentru a avea el însuºi putinþa sã
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judece temeiul pentru care un învãþãtor, profesor etc., era distins, adicã trebuia ca
acela sã se fi „distins“ prin vreo faptã sau printr-o activitate mai mare decât cea
obiºnuitã. Aºa scrie odatã lui Meissner, care era inspector general al învãþã-
mântului primar în 1898, ºi-i recomandã sã facã cercetãrile „în modul cel mai
confidenþial“1. Altãdatã scrie – în 1902 – secretarului general sã-i facã propuneri
ºi-i precizeazã cã trebuie aleºi dintre „cei care se disting într-un chip oarecare,
prin scrieri didactice sau ºtiinþifice, prin vreun sacrificiu oarecare“2.

* * *

Când cineva publica vreo carte ºi i-o trimitea, Haret rãspundea mulþumind,
iar dacã ea atingea chestiuni de care se ocupa ºi el, fãcea observaþiuni binevoi-
toare3. Uneori când citea prin ziare sau reviste articole care priveau activitatea sa,
el scria autorului, cãutând sã-i lãmureascã unele puncte ºi sã-i risipeascã unele
îndoieli. Astfel este scrisoarea din august 1902 cãtre dl Vasile Kogãlniceanu.

Se ºtie cã acest fiu al marelui bãrbat de stat Mihail Kogãlniceanu a avut într-un
timp o activitate stãruitoare publicisticã ºi de propagandã, reuºind a se alege de mai
multe ori în Parlament, unde reprezenta – ca ºi în scrierile sale – ideea înãlþãrii
þãranului român la o altã treaptã pe terenul cultural ºi economic. În epoca la care
ne raportãm aici, Kogãlniceanu publicase niºte articole în revista Agrarul, în care
cercetase, între altele, ºi despre introducerea învãþãmântului agricol practic în
ºcoalele primare rurale. Haret îi rãspunde, dându-i lãmuriri în privinþa motivelor
care l-au cãlãuzit pe el ºi în privinþa mãsurilor ce voieºte a lua pentru ca ideea sã
dea, prin aplicarea ei, rezultatele dorite. Scrisoarea, pe care o poate judeca oricine
o va citi, nu conþinea nimic contra ordinii publice sau contra instituþiilor existente;
totuºi aºa erau într-un moment patimile politice încât, primitorul ei fiind arestat în
1907 ca instigator în rãscoala þãrãneascã, scrisoarea a fost confiscatã ºi declaratã
subversivã. Luni de zile, Haret a fost acuzat de adversarii sãi politici cã a fost unul
din instigatori ºi atunci i s-a zis: „omul ºcoalei, omul rãscoalei“. Când s-au terminat
cercetãrile judecãtoreºti ºi scrisoarea a reintrat în posesiunea celui ce o primise cu
cinci ani înainte, Haret a publicat-o într-un ziar, însoþitã de o serie de lãmuriri4.

* * *

Am semnalat în diferitele introduceri ale volumelor în care s-au publicat
Operele lui Spiru Haret, cã el þinea sã cunoascã însuºi toate chestiunile ce se re-
zolvau de minister. De aceea o numeroasã corespondenþã cu secretarul general,
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indicându-i o sumã de dispoziþiuni care trebuiau luate, cerându-i sã urmãreascã
modul cum se aplicã hotãrârile sale, sã cerceteze plângerile ce i se adreseazã,
sau când se gãsea în concediu în þara sau în strãinâtate, anunþându-l despre mo-
dul cum a dezlegat diferite chestiuni din hârtiile ce lua cu sine la plecare sau i
se trimiteau dupã cererea sa. Mãrturisesc cã nu pot scrie paragraful acesta decât
cu o adâncã emoþiune, cãci o parte din viaþa mea este legatã de aceastã cores-
pondenþã. Din 1899, când l-am cunoscut mai de aproape, pânã la moartea lui,
activitatea mea în acei ani este în legãturã cu a lui Haret. Patru ani ca secretar
general al ministerului, alþi trei ca inspector general al învãþãmântului, alþi ani
ca secretar al revistei ,,Albina“, întemeiatã de el, sau colaborator la „Revista ge-
neralã“, în fine la „Liga Deºteptarea“, am ascultat instrucþiunile lui, am executat
ordinele ce-mi dãdea, am scris ºi am vorbit în serviciul marilor idei pe care le
propaga el. Pot zice cã, dacã de la atâþia alþii am învãþat, ca student ºi mai târziu,
cele necesare carierei mele de profesor, Haret a fost profesorul meu pentru ceea
ce am fãcut ca activitate publicã. Când, în februarie 1901, m-a chemat ºi mi-a
propus sã mã numeascã colaboratorul sãu în minister, i-am mãrturisit cã nu am
nicio pregãtire pentru administraþie, cã n-am fost nici mãcar copist într-un
minister. Mi-a rãspuns:

– „Vei învãþa. Vei lua legile ºi regulamentele ºi te vei conforma lor cu stric-
teþã; când vei avea vreo îndoialã, mã vei întreba pe mine.“

Nu mã ruºinez sã spun cã mi-a fost foarte greu la început. Mi-aduc aminte
cã a doua zi dupã ce luasem postul în primire, când trebuia adicã sã încep a lua
„hotãrâri“, mi s-a prezentat un caz în care puteam sã fac o mare greºealã. Un
avocat al statului, dintr-un oraº de provincie, îmi telegrafia cã ministerul trebuie
sã aprobe amânarea ce se cere de un constructor de imobil cu care se gãsea în
proces. Mi se pãrea cã aºa se cade sã urmez, de vreme ce avocatul statului, care
e pus sã apere interesele ministerului, îmi spune sã fac aºa. Ar fi fost prima mea
„rezoluþie“. Când sã iau condeiul, mi-am adus aminte de vorbele lui Haret, dar
n-aveam lege sau regulament pentru asemenea lucru; am chemat deci pe avo-
catul ministerului ºi el m-a lãmurit arãtându-mi câteva acte de corespondenþã,
din care se vedea cã avocatul din provincie era atras într-o cursã ºi amânarea
cerutã de el ar fi adus pierderea procesului.

Întâmplarea m-a fãcut sã fiu prudent. Aºa am rãmas toatã vremea cât am
funcþionat acolo. Nu zic cã nu voi fi greºit niciodatã, dar de multe ori sfatul lui
Haret venea la timp ºi îndrepta. E adevãrat cã, fiind deprins a fi sclavul legilor
ºi regulamentelor, am fost foarte des criticat, mi-am fãcut duºmani chiar din unii
care îmi fuseserã buni prieteni personali ºi am auzit cuvinte grele din partea
unor oameni politici mai bãtrâni, ale cãror cereri nu le puteam satisface.

Dar nu-mi pare rãu. Astãzi când mã gãsesc dupã sfârºitul carierei mele ºi
aproape de sfârºitul vieþii mele, ºi când îmi examinez acþiunile mele trecute, am
mulþumirea sã zic: nu mã ruºinez de niciuna din câte am fãcut.
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Aceasta, graþie lui Haret.
De la el am învãþat sã nu mã mulþumesc cu prima impresie, sã-mi caut in-

formaþiile în mai multe pãrþi ºi sã nu mã tem de urmãrile hotãrârilor mele, dacã
m-am convins cã ele se impuneau de logica faptelor ºi de dispoziþiile legilor.

Cine va citi scrisorile ce am primit de la el din 1901 ºi pânã în septembrie
1912 va vedea ce ordine îmi dãdea Haret, ce instrucþiuni îmi trimitea, ce con-
fidenþe îmi fãcea în privinþa mãsurilor pe care urma sã se ia; se va vedea cum
îºi socotea timpul de lucru cu ºefii de serviciu, ca sã nu piardã vremea nici el,
nici aceºtia, fãrã rost. Notez aceasta ca un lucru important, cãci am vãzut de
multe ori miniºtri care te chemau la o anumitã orã ºi cum, dacã te duceai exact,
gãseai alte persoane chemate tot atunci ºi aºteptai zadarnic ceasuri întregi pentru
ca, la urmã, sã-þi spunã: „Ai venit? Acum e târziu, vino mâine!“ sau chiar „Nu-mi
aduc aminte de ce te chemasem…“

Se va vedea în aceste scrisori cu câtã prietenie, când eram în strãinãtate,
cãuta sã se intereseze de amãnuntele vieþii mele ºi sã mã þinã în curent cu cele
ce se petreceau în þarã. E o scrisoare pe care n-o poþi citi fãrã înduioºare1, în care
îºi aminteºte despre sosirea lui la Paris ca student (cãci întâmplarea fãcuse ca eu
sã-mi fixez domiciliul în aceeaºi stradã în care locuise ºi el):

„…amintiri vechi de 31 de ani, când soseam ºi eu în Paris într-o dimineaþã
rece ºi seninã de octombrie, cu buzunarele uºurele, dar cu inima plinã de speranþe,
ºi trãgeam drept în rue Gay-Lussac; anii aceia au fost plini pentru mine de multe
suferinþe, pe care le înfruntau vãzând cei 23 de ani ce aveam; dar am avut ºi
mulþumiri… Ce nu aº da sã mã mai pot întoarce la vremurile acelea ºi sã mai pot
gusta, înainte de a muri, mãcar încã doi-trei ani de liniºte, dupã atâta zbucium!“2

Asemenea mãrturisire face ºi altãdatã, când îmi scrie din strãinãtate, fiind
în concediu (la Bellagio):

„gãsesc cã e mult mai bine aici decât pe scaunul de chin din Strada Verde“
(unde locuia el în Bucureºti)3.

În adevãr, luptele politice aºa cum se înþelegeau uneori, cu polemici vio-
lente, cu atacuri personale, îl amãrau totdeauna ºi-l fãceau sã vorbeascã cu ter-
meni care nu erau în obiceiul lui – ºi pe care, de altfel, nici nu i-ar fi întrebuinþat
într-o scriere destinatã publicãrii. Odatã îmi scrie, în 1905:

„de multe ori mã surprind cãindu-mã de munca ce am pus pentru o lucrare
de folos public, de care-ºi bat joc niºte mizerabili“4.

De aceea, cu mare mulþumire îmi scria, în 1906, cã ºi-a cumpãrat o vie la
Valea-Cãlugãreascã:

„Aici am liniºte deplinã, nu prea cald ºi o vedere minunatã“5.
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Dar nici dupã ce s-a retras din minister în 1911, împrejurãrile nu l-au lãsat
sã dobândeascã liniºtea, pe care o dorea atât. În septembrie 1912 era încã ocupat
cu acþiunea ligii ce întemeiase ºi se scuza cã nu putuse sã vinã la o întrunire ce
se þinuse la mine acasã; iar în primele zile din decembrie, acelaºi an, apãreau
articole în foaia „Liga Deºteptarea“… pentru ca la 12 a aceleiaºi luni sã închidã
ochii ºi sã-i vie liniºtea, pe care viaþa nu i-o putuse da.

* * *

În mod firesc, Haret scria funcþionarilor administraþiei sale de câte ori avea
nevoie sã se informeze sau sã le indice a face ceva nu prin „ordine“ oficiale. Aºa
sunt scrisorile cãtre N. Nicolaescu, când era revizor ºi inspector, cãtre Gr.
Teodosiu, când era revizor ºcolar1.

Sunt douã cazuri interesante, care ne aratã cum putea cineva sã aibã o
corespondenþã mai lungã cu Haret: al învãþãtorului Dorin ºi al preotului Bãlãºel.

Învãþãtor într-un cãtun din judeþul Iaºi, Vasile Dorin îi trimite în 1901 un
memoriu în care aratã cum crede el cã s-ar putea clãdi localuri ºcolare, biserici
rurale ºi cum s-ar face ºi alte îmbunãtãþiri în sate. Haret îl citeºte, îi scrie cu
bunãvoinþã, îl ajutã ca sã-l tipãreascã într-o broºurã ºi face ce a fost cu putinþã ca
în comuna lui sã se clãdeascã un local nou de ºcoalã; apoi îl sfãtuieºte cum sã
procedeze pentru ca sã aibã satul ºi bisericã, îl încurajeazã în acþiunea lui de a
forma în satul lui obºte ca sã cumpere o moºie, îi spune cum a intervenit însuºi la
diferite instituþiuni de credit ca sã-i înlesneascã împrumuturi. Se stabilesc, astfel,
între ministru ºi învãþãtor, o sumã de legãturi de altã naturã decât cea adminis-
trativã ºi schimbul de scrisori urmeazã pânã la finele anului 1910. Învãþãtorul se
vedea a fi nu numai un luptãtor pentru îmbunãtãþirea stãrii economice a statului,
dar ºi un bun slujitor la postul sãu.

Urmãrindu-l de aproape, Haret ajunge a-i dovedi merite reale de carierã ºi
îºi face o plãcere a-i spune numele într-un discurs pe care-l rosteºte în Camerã.
Poate mulþi deputaþi vor fi zâmbit faþã de asemenea cuvinte, unii l-au criticat
pentru cã dã învãþãtorilor prea mare importanþã, dar Haret nu-ºi schimbã pãre-
rile ºi – o spunea adesea: o laudã, chiar exageratã, pentru un muncitor dezinte-
resat poate aduce în folosul binelui obºtesc alte zeci ºi sute de puteri care sã
lucreze în acelaºi sens.

Preot într-un sat din judeþul Vâlcea, Pr. T. Bãlãºel, îi scrie lui în 1903, când
era ministru, arãtând dorinþa sã posede ºi el colecþia de poezii poporane (trei
volume) tipãritã de minister. Mulþumit cã acest preot se intereseazã de literaturã,
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dã ordin sã i se trimitã volumele. De atunci se începe o corespondenþã, care þine
pânã în 1912. Înþelegem dintr-însa cã preotul era un om curajos, necunoscãtor
al obiceiurilor din lumea mai poleitã, spunea lucruri care ar fi supãrat pe alt-
cineva, dar nu pe Haret, fiindcã el cãuta sã înþeleagã sufletul omului ºi nu dãdea
mare importanþã formelor de politeþe protocolarã. Odatã îl întreabã pe ministru
de ce la un Congres al Bãncilor populare n-a vorbit ºi despre preoþi, ci numai de
învãþãtori. El îi rãspunde explicând pe larg faptul1. Altãdatã îi lãmureºte con-
cepþia lui despre rolul preotului în sat ºi în genere despre raportul între bisericã
ºi stat, zicând (în ianuarie 1907, înainte de rãscoale):

„Unii cred cã preoþii nu au altã datorie decât sã serbeze liturghia ºi atât. De
ar fi aºa, biserica ar fi ceva strãin de viaþa þãrii ºi, de vreme ce, într-un organism
viu nu se pot tolera corpuri strãine, vezi bine cã rezultatul ar fi cã biserica ar fi
scoasã din organismele necesare vieþii statului!… Eu vreau ca biserica sã facã
parte integrantã din viaþa vie a naþiunii ºi sã se bucure de buna stare ºi de
onoarea la care va avea drept prin serviciile ce va fi fãcut“.

De aici legãturile epistolare între preot ºi ministru se înmulþesc. Preotul, om
harnic, i se adreseazã nu numai pentru vreo nevoie personalã, dar ºi pentru
lucruri de interes general, în folosul satului, îi spune ce planuri are, ce silinþe îºi
dã ca sã le îndeplineascã, iar ministrul îl felicitã pentru gânduri, îl încurajeazã
la luptã, intervine la instituþii care nu erau sub ordinele lui, la Ministerul Do-
meniilor, la Eforia Spitalelor, la Casa Centralã a Bãncilor, intervine chiar când
se aflã în opoziþie, ascultã cu bunãvoinþã orice plângere a preotului, chiar când
acesta îi spune cã a auzit cã a zis ceva contra lui ºi îl lãmureºte prieteneºte.

ªi mai interesant este cã dintr-o scrisoare din 1910, adicã dupã 7 ani de
corespondenþã, înþelegem cã Haret nu-l vãzuse încã pe Pr. Bãlãºel, cãci –
rãspunzând invitaþiunii la o serbare ºcolarã – îi scrie cã va veni:

„Aceasta va fi pentru mine ocazia ca sã te cunosc personal pe S. T.“ Haret
judeca omul dupã fapte.

Judecând pe oameni dupã faptele lor, nu se supãra dacã, în unele chestiuni,
ei nu aveau aceleaºi pãreri. E interesant sã notãm cã preotul Bãlãºel, cu care
întreþinuse o lungã corespondenþã, nu candideazã ca sã fie ales în Consistoriul
eparhial. Se ºtie cât a luptat Haret pentru înfiinþarea acestei instituþiuni, care nu
era privitã bine de unii înalþi prelaþi, fiindcã punea alãturi de ei, în ºedinþe, pe
niºte simpli preoþi de mahala ori de sat2. Mirat ºi mâhnit cã acest preot, pentru
care el fãcuse multe, a stat în rezervã, îi scrie:

„Chiar dacã S. T. ai fi opus ideii Consistorului sau dacã ai urma vederile
dlui Iorga (care combãtuse legea Consistoriului), Te asigur cã aceasta nu te-ar
micºora deloc în stima mea, care este întemeiatã pe faptele, nu pe opiniunile
intime ale S. T.“.
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* * *

Cu dorinþa ºi nevoia ce simþea de a-ºi lua concediu ca sã se odihneascã, de-
prinderea de a se interesa de toate îl fãcea sã ia cu sine pachete întregi de cereri,
rapoarte etc., pe care le rezolva în alte þãri ºi soseau la minister în Bucureºti
numeroase colete poºtale, despre care îmi scria, prevenindu-mã cum sã le dau
urmare ºi alte amãnunte1. De asemenea, când eu eram plecat în concediu, ºi mai
târziu, dupã ce se retrãsese el din guvern ºi eu eram stabilit pentru mai mult timp
în Geneva ºi în Paris, mã þinea în curent cu lucrãrile din minister ºi apoi cu
faptele importante din Bucureºti, fie politicã, fie treburi ºcolare º. a.

* * *

Haret asculta cererile prietenilor ºi ale cunoscuþilor ºi le satisfãcea întrucât
nu se opuneau legile sau regulamentele2. Dacã erau lucruri care nu se puteau
înfãptui repede, ci aveau nevoie de cercetãri ºi informaþii, rãspundea cã a luat
notã ºi – aceasta nu era o simplã vorbã – cãci uneori dupã timp îndelungat, omul
se pomenea cu dorinþa îndeplinitã. Sunt interesante cele douã scrisori adresate
unui fost coleg de ºcoalã (p. 142). Acesta, având o nevoie, îi scrie – se vede –
ceremonios, cum se cuvine sã vorbeºti unui „ministru“; iar Haret îi rãspunde:

,,Nu se scrie cu Domnule celui cu care ai mâncat la un loc tocanã cinci ani
din aceeaºi strachinã ºi cu care ai avut plãcerea a te pãrui frãþeºte, în anii cei mai
buni când asemenea bagatele nu aveau nicio însemnãtate…“

* * *

Un însemnat numãr de scrisori sunt adresate lui I. Bianu, care se gãsesc în
posesiunea Academiei Române (secþia manuscriselor). În anul 1896, când în-
cepe corespondenþa aceasta, Bianu era profesor la liceul Sf. Sava, membru co-
respondent ºi bibliotecar al Academiei. Haret era membru activ.

Legãturile lor erau foarte prieteneºti ºi din pricina prieteniei între Bianu ºi
Sturdza. Mai era, în acel moment, Bianu ºi coleg în Camera Deputaþilor cu Haret.
Devenind ministru în 1897, relaþiile lor se întãresc prin faptul cã în acea epocã
Haret trece „Biblioteca statului“ din Bucureºti în stãpânirea Academiei Române
ºi lui Bianu i se adreseazã pentru diferite nevoi ale ministerului; iar în 1902, de-
venind a doua oarã ministru, numeºte pe Bianu membru al Consiliului Permanent.
ªi în acea epocã vine în faþa Consiliului procesul ºcoalelor de cãlugãriþe catolice.
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Din câteva scrisori în legãturã cu aceastã chestiune, se poate deduce cã Bianu nu
era deplin convins de dreptatea mãsurii lui Haret.

* * *

Avem un mare numãr de scrisori adresate lui Dim. Sturdza Acestea ni s-au
pus la dispoziþie de cãtre „Fundaþiunea Mihail Kogãlniceanu“, care le-a publicat
ºi în revista „Arhiva Româneascã“l.

Sunt în total 30 de scrisori cãtre Dimitrie A. Sturdza.
Legãturile acestuia cu Spiru Haret sunt destul de vechi. N-aº putea preciza

când au început anume. Dar voi pomeni împrejurãrile în desfãºurarea cãrora
Sturdza a putut cunoaºte ºi aprecia pe Haret. Numit profesor titular la Univer-
sitatea din Bucureºti în 1878, în urma unui strãlucit concurs, Haret a fost che-
mat sã facã cursuri ºi la alte ºcoale, iar Ministerul de Culte ºi Instrucþie i-a dat,
chiar din 1879, diferite însãrcinãri speciale.

Astfel, împreunã cu profesorul Francudi, a inspectat ºcoalele secundare din
Moldova ºi a prezentat douã lungi rapoarte, a fãcut câteva anchete, a prezidat
comisiuni de examene ºcolare, a fost membru în comisiuni ale concursurilor
pentru catedre secundare sau universitare, iar în 1882 a fost numit membru în
Consiliul Permanent de instrucþiune. Deºi a demisionat din Consiliu, protestând
în contra unei masuri a ministrului, activitatea lui a urmat sã fie preþuitã în cer-
curile conducãtoare ale învãþãmântului ºi ale politicei, ºi astfel îl vedem numit
inspector general al ºcoalelor de cãtre P. S. Aurelian (1883), însãrcinare pe care
o pãstreazã ºi în timpul ministeriatului lui G. Chiþu.

Haret nu fãcuse nicio manifestare politicã pânã atunci, totuºi Sturdza, ve-
nind ministru de Instrucþie în 1885, îl cheamã pe Haret ca secretar general. Fai-
mosul sãu Raport despre starea ºcoalelor (1884) arãtase însuºirile lui ca om de
muncã în ogorul educaþiunii precum ºi curajul de a-ºi spune pãrerea ºi de a-ºi
susþine convingerile.

Sturdza îl mai cunoºtea pe Haret ºi de la Academia Românã. Haret fusese
ales membru corespondent în 1879, iar Sturdza, membru activ mai vechi (din
1871), dobândise prin munca sa stãruitoare ºi prin situaþia lui politicã un rol pre-
ponderent, fiind ales de câteva ori secretar general al acelei înalte instituþiuni.

Astfel deveni Haret secretar general al ministerului. El venea cu o cunoaº-
tere de aproape a treburilor ºcolãreºti ºi cu o pregãtire serioasã în vederea unor
reforme pe care le cereau atât nevoile generale ale învãþãmântului cât ºi acti-
vitatea nu destul de mulþumitoare a unora din membrii corpului didactic. Era deci
omul menit sã ajute pe Sturdza în acþiunea ce voia sã întreprindã de a pune alte
temeiuri întregii clãdiri a învãþãmântului public, cum încercase – fãrã izbândã –
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înaintea lui V. A. Urechia ºi Titu Maiorescu. Nici Sturdza n-a fost mai norocos,
dar proiectul lui era aºa de bine studiat ºi însoþit de o bogatã documentare, încât
a rãmas izvorul reformelor realizate mai târziu de Petre Poni ºi Take Ionescu ºi
– fireºte – de Spiru Haret.

În aceastã lucrare a lui Sturdza, Haret i-a fost un preþios tovarãº de muncã
(în afarã de conducerea treburilor administraþiei ministeriale), lucru pentru care
i-a pãstrat o recunoaºtere specialã. Mi-aduc aminte cã – în vremea marilor eco-
nomii dintre 1901–1904 – Sturdza (fiind interimar în lipsa din þarã a lui Haret)
mi-a spus odatã, cu ocazia discutãrii unor sporuri bugetare propuse de Haret:
„Pentru Haretu trebuie sã facem tot ce putem“ ºi a tãiat de la ministerul unde
era titular ca sã îndeplineascã cererea lui Haret.

Din acest timp (1885–1888) sunt o bunã parte din scrisorile care se publicã
aici. Cea dintâi (decembrie 1886) este scrisã în zilele când se discuta în Camerã
proiectul de reformã al lui Sturdza, care avea adversari chiar printre membrii co-
mitetului delegaþilor. Se formase deci o majoritate ºi o minoritate în acest comitet;
minoritatea fãcuse un raport potrivnic proiectului, cerând modificãri multe ºi
mari. Sturdza trebuia, fireºte, sã ajute majoritatea care-l susþinea, dându-i contra-
argumente faþã de afirmaþiunile minoritãþii. În aceastã lucrare, Haret se vede cã-l
ajutã cu toatã inima. Interesant pentru caracterizarea oamenilor acelui timp este
pasajul din scrisoarea în care Haret se ocupã ºi de sporul de cheltuialã care se va
face, cãci va trebui sã se tipãreascã a doua oarã o coalã întreagã, prin introducerea
pasajului propus de el. Ce spor? 80 de lei! Închipuiþi-vã un ministru ºi un secretar
general sã se gândeascã de douã ori dacã statul poate cheltui în plus o sumã atât
de micã, chiar dacã am socoti-o dupã valoarea de azi a banilor noºtri!1.

* * *

Din aceste exemple se vede interesul pe care-l prezintã scrisorile lui Haret
pentru a-i cunoaºte viaþa intimã.

Ele îl aratã stãruitor, pânã la obosealã, examinând toate amãnuntele chiar
cele mai mici, cu privire la o mãsurã ce voia sã ia sau sã propunã, econom cu
banul statului, dorind în orice chestiune sã vadã însuºi lucrurile, duºman al
linguºirii faþã de cei mari ºi declarându-se învins în faþa intrigilor, care nu dau
putinþã omului sã-ºi spunã pãrerile ºi sã le justifice. Politica, pentru el, este
munca pentru interesul general, iar chestiunea „partizanilor“ îl lasã cu totul in-
diferent. De aceea, în scrisorile din epoca dupã demisiunea guvernului liberal
(1888), deºi se înscrisese în Partidul Liberal, lucrurile acestea au un loc cu totul
neînsemnat. Pentru familia lui se aratã iubitor ºi gata de a o sluji, intervenind –
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de exemplu – pentru doi nepoþi pe lângã Dim. Sturdza, ca sã le înlesneascã a fi
primiþi în pensiune la un profesor din Germania, spre a urma acolo studiile.
Vedem însã, cu acest prilej, cã sfatul ce a dat pãrinþilor acestor nepoþi este sã-i
ducã într-un oraº mic, cunoscut pentru seriozitatea profesorilor, iar nu într-un
oraº mare, chiar centru intelectual unde sunt însã atâtea pricini care pot sã atragã
pe tineri în alte direcþii decât aceea a studiului.

Când în 1897–1899 ºi 1901–1904, devine ministru, Haret aratã lui Sturdza
acelaºi devotament, acelaºi respect ca ºi atunci când fusese secretar general;
vedem cã îi cere sfaturi, îi dã amãnunte despre multe chestiuni, mai ales când
Sturdza ia interimatul ministerului sãu.

În privinþa sfaturilor, este interesant sã notez unul din 1904. Era ministru ºi
organizase serbãrile pentru amintirea lui ªtefan cel Mare. Îl întreabã pe Sturdza
cum sã se îmbrace în ziua solemnitãþii: sã punã frac cu decoraþii sau fãrã de-
coraþii? E un amãnunt care prezintã sub o luminã deosebitã pe Haret. Aratã cât
de puþin preþ punea el pe chestiunile acestea protocolare, dacã, dupã ce fusese
ºase ani ministru, se aratã încã necunoscãtor al acestor lucruri mici.

În timpul celui de al doilea ministeriat al lui Haret, chestiunea ºcoalelor de
cãlugãriþe catolice a tulburat mult opinia publicã, prin faptul cã mai multe fete
românce s-au fãcut catolice, iar unele s-au ºi cãlugãrit. Deºi unii din colegii sãi
din guvern nu erau de aceeaºi pãrere cu el, Haret a urmãrit cu stãruinþã acþiunea
sa de cercetare ºi pedepsire, ºi în acest timp a scris lui Sturdza mai multe scrisori.

Mai gãsim câteva scrisori din anii 1905–1907, în care se vede cã Partidul
Liberal, când avea chestiuni financiare ce se întemeiau pe calcule matematice,
se adresa lui Haret, care era gata a lucra cu cunoscuta lui seriozitate ºi pricepere.

Cu tot respectul ce-i arãta lui Sturdza în toate împrejurãrile, Haret nu se
opreºte de a-ºi spune ºi a-ºi susþine pãrerea când este deosebitã de a lui, cum se
vede într-o scrisoare din ianuarie 1908, în legãturã cu o interpelare a lui Disses-
cu contra lui Haret, pe care Sturdza voia s-o înlãture, iar el voia s-o dezvolte
pentru a putea lãmuri în mod netãgãduit acþiunea sa în timpul rãscoalelor din
1907.

Ultima scrisoare (din aprilie 1908) este o dovadã a stãrii de obosealã în care
se gãsea câteodatã, din pricina greutãþilor ce întâmpina în aceastã ultimã pe-
rioadã de activitate, politica sã ministerialã (1907–1910), când spune cã nu mai
poate lucra „fãrã întrerupere“ ºi cere un concediu sau roagã sã i se primeascã
demisia. Ceea ce îl punea în aceastã stare era chestiunea militarizãrii ºcoalelor,
fãcutã de predecesorul sãu, M. Vlãdescu.

În adevãr, aceastã mãsurã, care pornea de la o idee bunã, era greºit înþeleasã
ºi aplicatã, fiindcã:

1. Nu se fãcuse o uºurare a programelor, destul de importantã, pentru ca
elevii sã se foloseascã în adevãr de exerciþiile fizice;

2. Se introdusese un învãþãmânt teoretic militar chiar în clasele primare;
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3. Se dãduse conducerea acestei organizãri noi în seama unui corp de ofiþeri
activi, care nu aveau legãturile trebuincioase cu Ministerul Instrucþiei ºi cu corpul
didactic, ba chiar erau cu totul excluºi din organizare profesorii diferitelor ºcoale.

Din fericire, Haret a reuºit sã convingã pe cei în drept despre dreptatea
vederilor sale ºi astfel a rãmas sã continue activitatea de ministru pânã la sfâr-
ºitul lui 1910, dar, în schimb, a avut alte greutãþi mari, între care lupta pentru
schimbarea organizãrii consistoriale a bisericii române, din care a izbucnit
nenorocita afacere a episcopului Gherasim de la Roman.

* * *

Haret a publicat ºi multe scrisori deschise prin ziare. Acestea îl aratã sub
faþa de polemist.

Ca ºi în articolele de polemicã, publicate în reviste ºi ziare, în aceste scri-
sori Haret se aratã sever, uneori foarte sever, când are convingerea cã faptele
despre care vorbeºte sunt cu adevãrat rele ºi primejdioase pentru interesul public.
În ele gãsim sinceritatea omului care vorbeºte deschis ºi nu are nimic de ascuns.

Aceste scrisori se pot împãrþi în douã grupe: unele publicate în þarã; altele
în strãinãtate.

Cele dintâi sunt provocate de luptele politice.
Celelalte sunt rãspunsuri la niºte scrisori ale unor persoane din þarã (Xe-

nopol, Grigoroviþa), care criticau mãsurile administrative sau legile lui, în re-
viste sau ziare din Franþa.

E interesantã scrisoarea deschisã adresatã lui P.P. Carp, în 1912, atunci
preºedintele Consiliului de Miniºtri, care, într-o ºedinþã a Camerei, vorbind de
represiunea rãscoalei din 1907, fãcea aluzie ºi la acuzaþia pe care unii o aduse-
serã lui Haret, cã ar fi fost ºi el un instigator.

Haret îi scrie aºa:
„Veþi ºti, Domnul meu, cã acuzaþiile de instigaþie, chiar repetate de d-voas-

trã, nici nu mã tulburã, nici nu mã înspãimântã. Vã declar cã am instigat ºi îna-
inte de 1907 ºi dupã 1907; cã instig ºi astãzi pe cât pot ºi voi instiga atât cât voi
mai avea zile. Am instigat ºi voi instiga pentru scoaterea þãrãnimii din întuneric,
neºtiinþã ºi sãrãcie, pentru scoaterea ei de sub robia strãinilor ºi a cãmãtarilor, a
acelora a cãror parte o luaþi dvs. astãzi – prin încurajarea trusturilor, prin perse-
cutarea bãncilor populare ºi a obºtilor sãteºti. Instig pentru ca masa celor des-
moºteniþi de soartã, de vitregia timpurilor ºi de o oligarhie fãrã suflet, sã se ridice
ºi ei în rândul oamenilor.

Declar pentru a zecea oarã cã nu retractez, nu reneg ºi nu regret niciun fapt,
niciun rând, din ce am lucrat, am scris sau am vorbit în viaþa mea politicã.
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Voi continua activitatea mea trecutã fãrã nicio altã schimbare decât cã sper
s-o pot face ºi mai rodnicã în viitor… Cu aceasta sper sã contribui, sã fac sã nu
mai fie posibilã o nenorocire ca aceea din 1907…

Aceastã instigaþie am fãcut-o ºi voi continua…“ Aºa scria Haret, cu aceeaºi
tãrie ca ºi când vorbea.

Gh. Adamescu
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SERIA A
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I.

Cãtre Arhiepiscopul latin din Bucureºti
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 19 iunie 1897*

Monseigneur,

On m’informe que V. E. s’est plainte de ce que une adresse qui lui a été
envoyée par le Ministère, l’aurait été dans une forme peu convenable. Je prie V.
E. de croire que je suis extrêmement sensible à ce que un incident pareil ait pu
mécontenter V. E. et je suis tout disposé à faire en sorte que pareille chose ne se
répète plus à l’avenir. Mais, comme les détails de l’expédition de la corres-
pondance échappent à ma surveillance immédiate, et qu’il m’est impossible de
prendre les mesures nécessaires, sans bien savoir de quoi il s’agit, je prie V. E.
de vouloir bien me faire connaître ce qui a pu provoquer son mécontentement ft
et promets de lui donner promptement la plus entière satisfaction.

Veuillez agréer, Monseigneur, l’assurance de ma haute considération.

Haret

Dupã un concept gãsit printre hârtiile rãmase de la Haret. N-am aflat plângerea Arhiepis-
copului Xavier de Hornstein; dar am gãsit rãspunsul lui la aceastã scrisoare a lui Haret. Îi explicã
de ce s-a plâns: a primit de la minister o adresã deschisã, prin care i se ceruse urgent informaþiuni
despre localurile ºcoalelor Episcopiei. L-a supãrat modalitatea cum serviciul respectiv ia adresat
cererea ºi mai ales „urgenþa“. Adaugã însã cã nu s-a gândit sã suspecteze bunãvoinþa ministrului.
Haret, care dorea sã nu supere pe nimeni, prin modul cum se fãcea administraþia sa, îi rãspunde
cu toatã politeþa ºi bunãvoinþa.

Toate scrisorile poartã data dupã stilul vechi. Unele din ele, îndeosebi cele expediate din
strãinãtate, sunt datate ºi dupã stilul nou. Cele care n-au însemnarea locului de unde au lost trimise
sunt din Bucureºti.

2. Scrisoare din aprilie 1903

Monseniore,

La cererea P. S. V. din 14/27 aprilie 1903, ca sã fiþi autorizat de a deschide un
liceu complet cu internat de bãieþi în Capitalã, am onoarea a rãspunde cã suntem

* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 337.
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informaþi cã viitorii profesori ai acestei ºcoale vor fi în cea mai mare parte strãini,
ºi cã, printre ei, în particular, se vor afla mai mulþi cãlugãri catolici din ordinul
Barnabiþilor, de curând expulzaþi din Francia. Acest lucru este pe deplin confirmat
prin scrisoarea din 21 aprilie, adresatã de cãtre pr. Aug. Kuczka, vicarul acelei
Arhiepiscopii, dlui secretar general al ministerului.

În aceeaºi scrisoare, se recunoaºte venirea în þarã a pr. Dubois, superiorul
Barnabiþilor, deºi se spune cã în curând el va pleca înapoi.

În faþa acestora, sunt silit sã comunic P. S. V. cã nu pot acorda autorizaþia
cerutã. Interesele statului român, întrucât sunt încredinþate îngrijirii mele, nu se
învoiesc ca România sã adãposteascã, nici cât de puþin, ordinele religioase eli-
minate de prin alte pãrþi. De aceea, Ministerul nu poate acorda o autorizaþiune
care, fie pentru acum, fie pentru viitor, ar putea servi acestor ordine pentru a se
instala la noi.

Mãsura aceasta ne este impusã cu atât mai mult, cu cât þara noastrã,
aparþinând religiei creºtine ortodoxe de rãsãrit, nu poate primi în sânul sãu niºte
ordine catolice expulzate din þãri catolice ºi a cãror activitate aici la noi nu s-ar
putea exercita decât într-un sens pe care cu niciun chip nu l-am putea tolera.

Primiþi etc.,
Haret

Concept gãsit printre hârtiile rãmase de la Haret, nedatat, dar din cuprins se stabileºte data.

II.

Cãtre Episcopul catolic din Iaºi
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 28 septembrie 1897*

Monseigneur,

Pour pouvoir donner la déclaration que V. E. me demande, veuillez m-adres-
ser une demande qui indique toutes les raisons sur lesquelles V. E. s’appuie.
Cette demande restera dans le Ministère, comme point de départ de notre dé-
claration. Veuillez etc.

Haret

* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 337.
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Este o rezoluþie pe o scrisoare primitã de la episcopul catolic din Iaºi, Dominique Jaquet,
gãsitã între hârtiile rãmase de la Haret. Scrisoarea e datatã 19 septembrie 1897. Roagã sã i se dea
din partea guvernului o dovadã de recunoaºtere a calitãþii sale oficiale, cãci, în diferite împre-
jurãri, reprezentantul sãu sau vreun preot din diocezã trebuie sã se prezinte înaintea autoritãþilor
administrative sau judecãtoreºti, iar acestea uneori recunosc numirea fãcutã de Papã, alteori nu.
De aceea, are nevoie de o declaraþie în care sã se spunã cã „Msgr. Dominique Jaquet este admi-
nistratorul general al bunurilor din dioceza sa“.

2. Scrisoare din 29 septembrie 1897*

Monseigneur,

On me rapporte le triste incident de Dersca; on me dit aussi que V. E. se
propose de faire une tournée pastorale dans le district de Dorohoi, et d’aller
même à Dersca.

Je prie V. E. de vouloir bien me permettre de lui donner le conseil d’ajour-
ner ces visites. J’expose tout de suite les raisons pour lesquelles je crois cet ajour-
nement utile aux intérêts que V. E. représente, non moins qu’à ceux dont je suis
l’interprète.

Le Préfet de Dorohoi fait savoir que dans tout le district les esprits sont
excessivement agités en ce moment, par suite de l’affaire de Dersca. Cette agita-
tion peut, par suite du moindre incident, changer de caractère, et prendre une tour-
nure qui serait très désagréable, non seulement pour le gouvernement, mais aussi
pour la tranquillité de l’église catholique dans le royaume. La visite pastorale de
V. E. venant juste à ce moment, pourraît être facilement mal interprétée.

Or V. E. sait combien l’esprit populaire est facilement impressionnable.
Je suis convaincu que la visite de V. E. à Dorohoi ne serait pas avantageuse

aux intérêts de l’Eglise catholique; et j’ajoute franchement, qu’elle pourrait créer
des difficultés sérieuses au gouvernement, parcequ’elle pourrait augmenter
l’effervescence dans la localité.

Ces raisons sont surtout puissants en ce qui concerne le vovage de V. E. à
Dersca. Je me permets d’insister auprès de V. E., autant qu’il est en mon pou-
voir, pour la dissuader de ce vovage. L’administration locale fait savoir qu’elle
craint des troubles à Dersca, et elle est obligée de prendre des mesures de pré-
caution pour assurer l’ordre. La présence de V. E. pourrait paralyser les efforts
de l’administration, au point que celle-ci se verrait débordée, et qu’elle ne serait
peut-être pas en mesure d’assurer à V. E. le respect qui lui est dû de la part de
la population. C’est pourquoi le Préfet prie avec beaucoup d’insistance, qu’on
lui donne le temps d’apaiser les esprits, ce qu’il ne pourrait pas faire dans le cas
de la visite de V. E. à Dersca. Or, comme il a la responsabilité du maintien de
l’ordre, il est naturel qu’il ne soit pas contrecarré dans son action.
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Guidé par ces considérations, dont je ne doute pas que V. E. apprécie la
portée, aussi que mon désir de lui être utile, autant qu’aux intérêts du pays, je
me permets de prier de nouveau V. E. d’ajourner sa visite pastorale dans le dis-
trict de Dorohoi, et surtout de s’abstenir du voyage de Dersca.

Veuillez agréer, Monseigneur, l’assurance de ma haute considération.

Haret

Acestei scrisori atât de prevãzãtoare ºi de binevoitoare, îi rãspunde episcopul în ziua de 13
octombrie, prin urmãtoarea telegramã: „Merci respectueux et reconnaissant. Venu à Botoºani, je
rentre ce soir à Iassy“. Le-am gãsit între hârtiile rãmase de la Haret.

Am cãutat sã mã documentez asupra faptelor despre care se vorbeºte în aceastã scrisoare,
lucru foarte greu, dupã patruzeci de ani de la desfãºurarea lor. Mulþumitã dlui prof. I.
Simionescu(7), am dobândit de la învãþãtorul Gr. Davideanu o serie de date.

Satul Dersca din judeþul Dorohoi a fost, pe la începutul sec. XIX, proprietatea familiei Petre
Cazimir. În curtea boiereascã era o biserica ziditã de proprietari, în care veneau ºi sãtenii. Mai
târziu, moºia a trecut în stãpânirea familiei lui Hector de Burbure, familie catolicã. Deoarece
biserica veche se dãrâmase cu anii, ei au zidit o capelã catolicã. Se zice cã era obicei din vechi,
ca o datã pe an, la Boboteazã, sã vinã ºi sãtenii la aceastã capelã. Mai târziu, proprietarii aduserã
ca preceptor pentru copiii lor un abate francez, care, pe lângã ocupaþiile sale, s-a gândit sã facã
prozelitism printre sãteni ºi a izbutit sã treacã la catolicism mai mulþi copii din sat. De aici, se
înþelege, s-a produs un conflict între abate ºi preotul satului. Dupã câþiva ani, împrejurãrile au
fãcut ca înºiºi proprietarii sã doreascã a depãrta pe abate. Plecarea lui din curtea boiereascã ºi din
sat a dat naºtere la scene de ceartã ºi de bãtaie chiar, între el ºi oamenii din serviciul proprietarului.
S-au amestecat ºi sãteni în acest scandal ºi s-au tras focuri de revolver de cãtre abate ºi de cãtre
un sãtean. Au fost un rãnit ºi un mort. De aici a urmat arestarea celor amestecaþi ºi arestarea
abatelui. Mai târziu procesul s-a judecat la Galaþi, ºi abatele a fost pedepsit ºi apoi expulzat.

Faptele sau petrecut în septembrie 1897. S-a comunicat ºi lui Haret cele întâmplate ºi astfel
s-a provocat scrisoarea lui.

III.

Cãtre Dimitrie Sturdza
Note de Gh. Adamescu

Toate scrisorile ce urmeazã s-au gãsit între hârtiile rãmase de la Haret, afarã de una.

1. Scrisoare din 12 martie 1897

Mult stimate domnule Sturdza,

Astãzi la Camerã era mare neînþelegere printre membrii comisiei bugetare:
unii susþineau cã comisia nu trebuie sã voteze proiectele de buget, în urma inci-
dentelor din urmã; alþii erau de pãrerea contrarã. ªi unii, ºi alþii erau dintre aceia
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ale cãror pãreri au greutate pentru mine. Cred însã necesar sã vã pun în vedere
cã, dupã mine, Comisia nu este în drept a refuza bugetele, pentru cã atunci ar urma
cã ea singurã ar putea sã paralizeze ºi Camera, ºi pe guvern, ceea ce nu este
logic. De altfel, cred cã Camera însãºi nu are dreptul ca, pentru motive de ordine
interioare ale partidului, sã refuze a da þãrii bugetele; cu atât mai puþin o simplã
comisiune. Fãrã sã caut exemple pe aiurea, voi aminti cã, la 1888, când o ca-
merã liberalã se afla în faþa unui guvern conservator, care avea sã o dizolve a
doua zi, ea nu a lipsit a-i da bugetele.

De aceea, eu cred cã am datoria de a nu refuza sã lucrez în comisia buge-
tarã, dupã cum au de gând sã facã unii.

Dacã cumva credeþi cã sunt alte motive puternice care sã impunã o altã linie
de purtare, binevoiþi vã rog a mã preveni printr-un cuvânt. Dacã însã credeþi cã
am dreptate, nu e nevoie sã-mi scrieþi: voi înþelege cã trebuie sã urmez aºa cum
arãt mai sus.

Primiþi, vã rog, asigurarea respectului meu.

Haret

În acest timp, Haret era deputat. Situaþiunea politicã era aceasta: În urma demisiunii gu-
vernului prezidat de Sturdza, se formase la 22 noiembrie 1896 ministerul prezidat de P. S. Aurelian.
Ca o manifestare a unitãþii partidului ºi a armoniei dintre guvern ºi majoritãþi, Sturdza a fost ales
preºedinte al Senatului. Sturdza însã, la 1 martie 1897, îºi dã demisia din situaþia ce avea, dar i se
refuzã, ºi el rãmâne tot preºedinte al Senatului ºi ºeful partidului; dar la 13 martie 1897 doi miniºtri
(C. Stoicescu ºi G. Cantacuzino) îºi dau demisia ºi se provoacã o crizã, dupã care se formeazã iar
un guvern prezidat de Sturdza, în care intrã ºi Haret (30 martie 1897). Cu câteva zile înainte de
izbucnirea crizei, s-au produs neînþelegerile de care vorbeºte Haret în aceastã scrisoare, pentru cã
unii deputaþi din majoritate voiau sã manifeste contra guvernului Aurelian. Haret îºi spune pãrerea
sa în aceastã chestiune ºi cere pe a lui Sturdza. Acesta îi rãspunde prin scrisoarea ce urmeazã:

Mercuri seara

,,Iubite amice ºi colega,

Practica de a refuza Bugetele aparþine timpurilor trecute. Parlamentele au destule mijloace
de a-ºi arãta nemulþumirea lor, încât nu au dreptul de a împiedica mersul statului însuºi, pe care
ele sunt chemate a-l îmbunãtãþi, iar nu a-l înrãutãþi. Astfel stau dupã mine teoria ºi practica
modernã. Poate ca Parlamentul sã nu acorde cheltueli cu totul noi, dar rânduiala veche nu.
Bugetele anului curent sunt bugetele anului trecut cu modificãri neînsemnate. Parlamentul e dator
sã le voteze ºi Comisiunile sã lucreze ca sã se prezinte cât de iute în discuþiune. Eu le-aº vota fãrã
discuþiune. Al d-tale devotat amic

D. Sturdza“
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2. Scrisoare din 6 octombrie 1903
din Bellagio

Mult stimate domnule Sturdza,

Vã alãtur aici proiectul de lege asupra învãþãmântului privat, pe care vã rog
mult sã-l vedeþi ºi sã-l daþi ºi M. S. Regelui, cãruia de asemenea i-am vorbit de-
spre dânsul.

Credeam cã va încãpea în 20 de articole, dar nu s-a putut: au ieºit 24. Veþi
vedea ºi dv. cã nu era cu putinþã sã se condenseze mai mult.

În douã cuvinte, economia lui se reduce la atâta: sã se asigure realitatea învã-
þãmântului primar obligatoriu pentru copiii români care urmeazã în ºcolile private.

Azi copiii români care urmeazã în ºcoli private, ºi mai ales în cele þinute de
strãini, ºi cu deosebire în cele þinute de comunitãþi religioase, sunt de fapt sus-
traºi de la învãþãmântul primar, cãci învãþãmântul ce li se dã e cu totul strãin de
programa oficialã. Chiar limba românã se dã numai de formã, cu câteva ore a-
bia, ºi de profesori care nu ºtiu româneºte. În cursul secundar, de multe ori lim-
ba românã nici nu figureazã.

Aceasta m-a fãcut sã separ cu totul chestiunea copiilor români de a celor
strãini. Pentru aceºtia din urmã, am lãsat cea mai deplinã libertate, sã se organizeze
cum vor (art. 7 ºi 8), cu singura rezervã ca sã se dea ºi 2 ore pe sãptãmânã de
româneºte; dacã credeþi cã aceastã obligaþie e prea mult, mai cã aº renunþa la ea.
Cât pentru copiii români, dispoziþiunile din art. 5, 6, 10 ºi 12 au de obiect a impune
pentru ei un învãþãmânt naþional. Aceasta, socotesc, este dreptul nostru absolut ºi
nu cred cã are cineva dreptul sã gãseascã cã facem rãu. E de observat însã cã
mãsura aceasta va atinge serios ºcolile cãlugãriþelor catolice ºi luterane, unde sunt
o mulþime de fete române, pentru care va trebui sã se ia institutori români.

Atrag de asemenea atenþia dv. asupra art. 9, al cãrui rost se înþelege de sine.
Acestea sunt articolele care pot mai cu seamã sã dea loc la dificultãþi cu

strãinii, ºi asupra cãrora atât M.S. Regele, cât ºi dv., veþi vedea dacã se cuvine
sã insistãm. Eu cred cã da; dar dacã propun o lege asupra învãþãmântului privat,
este ca sã pun puþinã regulã acolo unde azi nu e niciuna, iar nu ca sã creez
greutãþi þãrii ºi guvernului. De aceea, dacã credeþi cã proiectul poate da loc la
aºa ceva, mai bine îl lãsãm. Cu toate astea, hotãrârea definitivã ar fi bine sã nu
se ia decât dupã o discuþie la care sã iau ºi eu parte, pentru explicaþii care poate
ar fi necesare.

Mai sunt în proiect unele dispoziþii care au nevoie de lãmurire. Aºa, cea din
art. 11 are de scop a asigura întrucâtva situaþia corpului didactic privat, care azi
e precarã de tot, din cauza necinstei multor directori de ºcoli private; contra ei
nu se pot ridica decât cei necinstiþi. Art. 13 de altã parte cautã sã asigure ºi pe
directori contra necinstei pãrinþilor, flagel care împiedicã pe mulþi din ei a avea
ºcoli bune. Prin art. 20, se prevãd douã feluri de taxe. Cele de examen nu sunt

32 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 32



noi; ele au fost înfiinþate prin regulamentul dv. din 1885 ºi s-au perceput tot-
deauna fãrã nicio obiecþie din partea nimãnui; proiectul de lege nu face decât sã
le consacre. Cât pentru taxa anualã, ea s-ar înfiinþa acum pentru prima oarã; dar
e aºa de micã, încât nu cred sã provoace nicio reclamaþie. Pe urmã e ºi dreaptã;
cãci la învãþãmântul secundar, spre exemplu, ºcolarii din ºcolile publice plãtesc
câte 30 ºi 50 lei pe an; pentru ce cei privaþi nu ar plãti câte 4 sau 10 lei?

Strãinii pot sã reclame ºi aici. Cred cã n-ar avea dreptate, de vreme ce mã-
sura e generalã; dar dv. veþi judeca.

Dacã veþi crede cã-mi puteþi comunica observaþiile dv. ºi ale M. S. pe cât
sunt pe aici, vã fac cunoscut cã zilele astea plecãm la Pallanza (lago Maggiore),
unde puteþi sã-mi scrieþi la Grand Hôtel Pallanza. Însã e puþin probabil cã veþi
putea; de aceea cred cã tot la întoarcere vom putea vorbi.

Timpul pe aici e în genere frumos, deºi cam este vânt. Nu ºtiu dacã se va
menþine tot aºa.

Primiþi, vã rog, dv. ºi dna Sturdza, asigurarea respectului ºi iubirii noastre.

Haret

Haret medita de mult asupra unei legi de organizare pentru învãþãmântul privat, care era
lipsit de un aºezãmânt legal ºi se conducea dupã regulamente ce se schimbau cam des.

Se vede din aceastã scrisoare cã el lucrase de mult proiectul de lege ºi-l supusese discuþiei
miniºtrilor ºi a altor persoane competente. Nu poate fi adus în dezbaterile Parlamentuluî decât în
decembrie 1904 ºi atunci nu se poate vota.

Vezi proiectul ºi discuþiunile urmate, în colecþiunea de faþã, vol. V, p. 298.

3. Scrisoare din 25 februarie 1906

Mult stimate domnule Sturdza,

Restituindu-vã pe lângã aceasta notele dv., vã comunic în acelaºi timp re-
zultatul calculelor mele.

Dupã aceste calcule, conversiunea s-a fãcut fãrã niciun câºtig ºi fãrã nicio
pagubã pentru noi. Noua situaþie creatã prin conversiune este întocmai echiva-
lentã cu cea care era înainte de conversiune.

Elementele calculului meu au fost acestea:

Înainte de conversiune:
1°. Împrumutul A, din care mai era neamortizat un capital de 313.482.000

lei, cu o anuitate de 11.155.075 lei pe semestru, ºi care avea a se stinge în 1929,
din cauza unor amortizãri anticipate.

2°. Împrumutul B, de 66.336.247, cu anuitate de 2.115.725 lei pe semestru,
care expirã în 1936.

3°. Împrumutul C, de 44.794.750, cu anuitate de 1.410.675 lei pe semestru,
care expirã în 1937.
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Dupã conversiune:
Vom avea a plãti 80 de anuitãþi semestriale de câte 12.211.313 lei, 50 bani,

care se vor termina la finele lui 1946.

Prin conversiune, s-a schimbat dobânda de 5% a împrumuturilor A, B, C în
4%. De la 1905 înainte, lucrurile aveau dar a se petrece, ca ºi când resturile din îm-
prumuturile A, B, C, aveau a fi stinse, plãtindu-se dobânda de 4%. Dar în loc de
trei împrumuturi cu scadenþe diferite, s-a fãcut unul singur, pe care-l voi numi D.

Pentru a face comparabilã suma împrumuturilor A, B, C cu împrumutul D,
am calculat ce ar deveni fiecare din aceste împrumuturi, cu dobânda lor comunã
de 4%, la o aceeaºi datã am luat pentru aceasta data de la finele anului 1946 ºi
am gãsit cele urmãtoare:

1°. Împrumutul A. Ratele semestriale de câte 11.155.075, care s-ar fi plãtit
pânã la 1929, puse la un loc cu dobânzile lor acumulate pânã la 1946, ar fi
produs un capital de 1.766.339.450 lei = A’.

2°. Împrumutul B. Ratele lui de câte 2.115.725, plãtite pânã la 1936,
capitalizate cu 4%, ar fi produs pânã în 1946 un capital de 386.987.950 lei = B’.

3°. Împrumutul C. Ratele lui de câte 1.410.675, plãtite pânã la 1937, capi-
talizate cu 4%, ar fi produs pânã în 1946 un capital de 262.178.850 lei = C’.

Suma capitalurilor A’, B’, C’ este de 2.415.506.250 lei.
Cu alte cuvinte, dacã am fi continuat a plãti vechile rate pânã la stingerea

lor respectivã, ºi le-am fi lãsat sã se acumuleze undeva cu dobânzile lor de 4%,
ele ar fi produs, pânã în 1946, un capital de 2.415.506.250 lei.

Conversiunea însã s-a fãcut ºi, în virtutea ei, noi vom plãti, începând de la
finele lui 1906 pânã la finele lui 1946, niºte anuitãþi semestriale, în numãr de 80,
de câte 12.211.313 lei 50 bani fiecare.

Dacã ºi aceste rate le-am lãsa sã se acumuleze pânã la finele lui 1946 cu
dobânzile lor de 4%, ele ar forma un capital de 2.413.550.000 lei.

Aceastã cifrã este mai micã decât cea precedentã cu 1.956.250 lei. Aceastã
sumã se poate amortiza prin 80 de rate semestriale de câte 9419 lei fiecare.

Prin urmare, conversiunea este o operaþie care echivaleazã pentru noi cu o
economie de câte 9419 lei pe semestru, în timp de 40 ani.

În realitate, ºi aceastã micã diferenþã trebuie pusã pe socoteala micii nesi-
guranþe care este în privinþa împrumutului A, a cãrui datã de stingere, care era
în 1931, a fost apropiatã prin amortizãrile anticipate fãcute de G. C. Cantacu-
zino; dar nu ºtiu precis cu cât anume s-a scurtat atunci timpul de amortizare. D.
Costinescu spune cã e cam cu doi ani.

Vedeþi dar, cã din punctul de vedere al cifrelor, conversiunea nu ne-a adus
nici câºtig, nici pagubã.

Haret
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4. Notã remisã dlui D. A. Sturdza la 28 iunie 1906

Aceasta notã a fost intitulatã: „Asupra modului cum cred eu cã trebuie ca Partidul Liberal
sã întreprindã rezolvarea chestiei þãrãneºti în viitoarea sa guvernare“.

Se ºtie cã Haret, dupã primul sãu ministeriat, se gândise sã lege acþiunea ºcoalei primare de
acþiunea pentru ridicarea stãrii materiale ºi morale a þãrãnimii. Îºi exprimase ideile într-un articol
publicat în 1900, intitulat „Liga învãþãmântului“ ºi pusese în aplicare unele din ele în timpul celui
de al doilea ministeriat. Retrãgându-se cu guvernul în 1904, el s-a ocupat de problemã, a studiat-o
ºi a publicat cunoscuta sa operã: Chestia þãrãneascã în 1905. Se ºtie cã, prin îndemnul lui,
Partidul Liberal s-a ocupat mulþi ani de-a-rândul cu cercetarea modului cum s-ar putea lucra
pentru a ajunge la realizarea unor reforme prin care sã se facã din þãrãnimea noastrã un factor
serios pentru propãºirea þãrii din toate punctele de vedere. Toatã lumea recunoºtea cã trebuie sã
se facã ceva, dar pãrerile erau împãrþite în privinþa modului de realizare. O serie de fapte petrecute
în cursul anului 1906 în diferite sate, mãsurile aspre ce fusese nevoit sã le ia guvernul conservator
de atunci, fãcuse pe Haret sã se gândeascã mai stãruitor la cele ce scrisese în broºura sa ºi la ceea
ce s-ar putea produce în þarã, judecând dupã cazurile rãzleþe întâmplate.

De aceea adreseazã lui D. A. Sturdza, ºeful Partidului Liberal, acest memoriu (intitulat de el
prea simplu notã). În care priveºte activitatea tuturor partidelor în trecut, ºi stabileºte, dupã
pãrerea sa, ceea ce ar trebui fãcut, îndatã ce împrejurãrile politice ar aduce partidul la guvern.

Chestia þãrãneascã este foarte complexã. În realitate nu este o chestie þãrã-
neascã, ci chestiile þãrãneºti, care sunt foarte numeroase ºi într-o legãturã ne-
disolubilã unele cu altele. În adevãr, se poate zice cã toate pãrþile vieþii þãrãneºti
sunt în suferinþã, aºa cã o îndreptare simþitoare nu se poate spera, dacã nu va
cuprinde cineva cu privirea întreaga problemã ºi nu va avea curajul ºi hotãrârea
de a o aborda în întregime.

De la 1864 încoace, s-au fãcut multe ºi mari greºeli în chestia aceasta. Cea
mai gravã, ºi cea mai culpabilã din toate, a fost cã guvernele au ignorat pe þã-
rani. La început, când problema era mult mai simplã ºi mult mai puþin amenin-
þãtoare decât astãzi, ar fi fost relativ uºor a se îndruma chestia în aºa fel, încât
þãrãnimea sã participe în aceeaºi mãsurã ca ºi celealte clase sociale la mersul
progresiv al þãrii. Dar, în loc de a se face aºa, dupã ce s-a aruncat ca o bombã
împroprietãrirea din 1864, s-a crezut cã s-a fãcut totul, ºi cã chestia þãrãneascã
este rezolvatã pe deplin ºi pentru vecinicie. Este ceva propriu oamenilor super-
ficiali de a crede cã chestiile sociale se rezolvã prin câte o formulã micã, o datã
pentru totdeauna. Dar aici, pe lângã superficialitate, mai era frica de muncã a
unora care în mod instinctiv îºi dau seama cã lucrul e foarte complicat ºi cã cere
mult studiu ºi multã muncã. Mai pe urmã a mai fost ºi frica de a provoca com-
plicaþii neaºteptate, care a reþinut pe alþii, atunci când starea lucrurilor, ajunsã de
nesuferit, a început a deveni ameninþãtoare.

Învinovãþirea aceasta o meritã toate partidele noastre politice, ºi nu face
excepþie nici Partidul Liberal. Trebuie sã spun lucrul verde, pentru cã chestia e
destul de gravã ca sã nu o mai încurcãm cu menajamente ºi formule politicoase.

E adevãrat cã Partidul Liberal a pus mai multã solicitudine decât celalt în
aceastã afacere, ºi cã în mai multe rânduri a pus mâna, sau a cercat sã punã

Seria A / 35

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 35



mâna, pe anumite pãrþi ale chestiei. Dar e vinovat pentru cã politica sa þãrã-
neascã nu a avut un plan bine hotãrât ºi nu a fost urmãritã cu curaj ºi cu spirit
de continuitate. Din aceastã cauzã, mãsurile luate de dânsul au fost de multe ori
contradictorii, sau au fost pãrãsite, uneori înainte de a fi fost aplicate pe deplin,
alteori înainte chiar de a se fi fãcut mãcar un început de execuþie. Astfel, se poate
cita exemplul Casei Rurale, pãrãsite dupã ce a fost votatã numai în Camerã, ºi
acela al miºcãrii culturale la sate din timpul ultimului guvern liberal, care, deºi
aprobatã de întregul partid, a fost lovitã foarte greu prin mãsurile luate de
ministrul de interne liberal, pentru a asigura aplicarea legii sale comunale. Dacã
amândouã aceste lucruri bune, miºcarea culturalã ºi legea comunalã, ar fi pro-
cedat de la un plan comun de acþiune, este evident cã ele s-ar fi sprijinit una pe
alta, în loc de a se distruge reciproc.

Dar acestea sunt greºeli ale trecutului, pentru care nu trebuie învinovãþiþi
oamenii decât atâta, întrucât ele ar fi fost comise cu intenþie, ceea ce, evident, nu
se poate spune. Dar dacã ºi în viitor se va urma tot ca pânã acum, dacã se va con-
tinua a se amâna pe a doua zi lucrurile serioase, dacã ne vom mulþumi numai cu
jumãtãþi de mãsuri, dacã vom desface azi ce am fãcut ieri, dacã vom lua dispo-
ziþii nestudiate ºi nepotrivite, sau contradictorii, ori dacã vom mai sta spãimântaþi
ºi fãrã energie în faþa greutãþilor prezentului, izvorâte în mare parte din lipsa de
prevedere ºi de hotãrâre a trecutului, atunci ne vom face greu vinovaþi în faþa
þãrii, care se aflã în momentul uneia din cele mai periculoase crize; ºi avem da-
toria sã o scoatem de aici cu orice preþ, deoarece însãºi existenþa ei este în joc.

Datoria aceasta incumbã, din nenorocire, exclusiv Partidului Liberal. De la
partidul advers nu este nimic de aºteptat. Fracþiunea cea mai inteligentã ºi cea
mai onestã dintr-însul este redusã la neputinþã prin slãbiciunea sa numericã ºi
prin lipsa sa de spirit practic; ºi pe urmã este o întrebare, dacã, în punctul acesta,
vederile ei au evoluat îndeajuns pentru a se fi pus la nivelul nevoilor ºi soluþiilor
ce se impun astãzi. Cât pentru cealaltã fracþiune, stârpiciunea ei intelectualã,
spiritul ei retrograd ºi lipsa ei de onestitate politicã sunt prea cunoscute, pentru
ca sã putem concepe cea mai micã speranþã din partea aceea.

Partidului liberal singur îi revine dar datoria grea ºi periculoasã, dar în ace-
laºi timp glorioasã, de a duce la bun capãt o treabã, care deloc nu este mai prejos,
nici ca dificultate, nici ca importanþã, celor mai însemnate din chestiile cele mari,
pe care tot el le-a rezolvat în chip aºa de fericit de 70 de ani încoace. Marea lui
putere numericã, popularitatea ºi încrederea de care se bucurã în þarã, marele nu-
mãr de capacitãþi de care dispune, ºtiinþa ºi priceperea cu care a dat soluþii depline
la atâtea chestii însemnate sunt garanþii sigure cã el este pe deplin în mãsurã de
a-ºi asuma aceastã sarcinã. Dar în acelaºi timp, tocmai aceste împrejurãri fac cã
ar fi pentru dânsul o alevãratã sinucidere, ºi o crimã faþã de þarã, dacã din pusila-
nimitate(8), din frica de muncã sau de necunoscut, din motive de interese perso-
nale ori de partid, sau din orice altã cauzã, el ar lipsi de la datoria lui.
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Din contra, în afarã de datoria lui faþã de þarã, însuºi interesul lui de partid
trebuie sã-i impunã a lua pe mânã cu cea mai mare energie chestia þãrãneascã. El,
Partid Liberal, trebuie sã aibã ochii þintiþi în viitor ºi sã înþeleagã cã viitorul
aparþine pãturilor sociale care au încã întreaga lor vlagã ºi curaþenie sufleteascã.
El trebuie sã înþeleagã cã aceia care vor ºti sã îndestuleze trebuinþele pãturilor
acelora, sã le dezrobeascã, sã le introducã în viaþa organicã a statului, sã le
cultive, sã se înalþe moralul, aceia îºi vor asigura pentru totdeauna un contingent
de forþe politice, pe care niciodatã nu-l vor putea da clasele istovite, corupte sau
înstrãinate ale oraºelor. Acestea au dat deja mai tot ce puteau sã dea.

* * * 

Se poate pãrea cã toatã vorbirea de pânã aici este de prisos, pe câtã vreme este
admis cã Partidul Liberal este în adevãr decis a-ºi lua sarcina rezolvãrii chestiei
þãrãneºti. Ar fi poate de fãcut oarecare rezerve în privinþa unor personalitãþi izolate,
ceea ce însã nu trebuie luat în seamã în faþa voinþei unanime a restului partidului.

Nu este însã tot aºa în ceea ce priveºte metoda dupã care trebuie întreprinsã
aceastã vastã lucrare. Se pare cã majoritatea conducãtorilor partidului ar fi încã
partizani ai soluþiilor parþiale, întreprinse în mod succesiv.

Eu sunt cu totul contra acestui sistem, care deja a dat faliment deplin pânã
acum. De va fi sã ne þinem tot de dânsul, am siguranþa cã nimic de seamã nu se
va face nici în viitor.

Este cert cã relele þãrãnimii merg crescând repede. Trebuie dar ca îmbunã-
tãþirile sã meargã mai repede decât dânsele; ori dacã nu, pericolul va rãmâne
acelaºi, sau va continua a creºte, cu toate silinþele noastre. Dar cu soluþii parþiale
nu se poate spera a se aduce îmbunãtãþiri aºa de mari încât sã se compenseze
relele, care merg îndoindu-se mereu.

Pe lângã aceasta, chestiile þãrãneºti fiind conexe între ele, este iluzoriu a se
crede cã ele se vor putea rezolva în mod izolat. Din contra, orice mãsurã luatã
pentru a se înlãtura o anumitã dificultate va rãmâne stearpã, pentru cã efectul ce
ar fi trebuit ea sã producã va fi anulat din cauze accesorii, care nu vor fi intrat
în socotealã la luarea acelei mãsuri.

Rezultatul acestei noi serii de încercãri neizbutite va fi de a mãri descu-
rajarea tuturor, de a mãri iritaþia þãrãnimii, care deja prea de multe ori a fost
înºelatã în speranþele ei, ºi de a întãri credinþa generalã cã rezolvarea chestiei
þãrãneºti este o întreprindere mai presus de puterile omeneºti. Ea va discredita
Partidul Liberal în faþa þãrii, ºi va micºora în mod considerabil puterea lui de
acþiune pentru viitor, chiar în chestii de altã naturã.

Ca sã sprijin cele ce spun aici, amintesc discuþiile urmate pânã acum, atât
în comitetul executiv, cât ºi în comisia pentru alcãtuirea programei, cu privire la
chestia vânzãrii ºi la aceea a arendãrii de pãmânturi la þãrani.
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Cei mai mulþi au fost de pãrere cã, dacã se va da o soluþie primei chestii, a
doua poate ºi trebuie amânatã, „pentru a nu se complica problema“. Dar problema
este complicatã de felul ei ºi nu prin înjumãtãþirea soluþiilor se poate simplifica.
Problema aici nu este nici a vânzãrii, nici a arendãrii, ci aceea de a se pune la
dispoziþia unei mari categorii de muncitori, þãranii, singurul instrument de muncã
care poate sã-i facã sã trãiascã: pãmântul. Aºa fiind, orice mijloc care poate duce
la acest rezultat este bun ºi nu trebuie nici negles, nici amânat; aceasta cu atât mai
mult, cu cât cele douã mijloace, departe de a se exclude, se completeazã unul pe
altul; cãci dacã într-un loc va fi posibil a se pune þãranii în stãpânirea pãmântului,
aiurea nu se va putea face aceasta, dar se va putea face arendarea. Pentru ce sã nu
se facã?

În aceastã discuþie, s-au criticat cu asprime asociaþiile þãrãneºti. Fãrã îndo-
ialã cã ele lasã de dorit; dar nu ele sunt în chestie aici: arendarea nu e legatã în
mod indisolubil de asociaþiile þãrãneºti, cãci sunt ºi alte mijloace de a o realiza.
Trebuie discutate.

ªi ca sã se vadã, totuºi, cum nimic nu este de despreþuit în aceastã dez-
batere, nici asociaþiile þãrãneºti nu trebuie aruncate la o parte. Ele sunt nespus
de preþioase, tocmai pentru cã sunt ,,asociaþii“, adicã unul din cele mai puternice
mijloace de a mãri puterea de rezistenþã a þãrãnimii; ºi doar fiecare-ºi dã seama
cã chestia þãrãneascã nu se poate rezolva în mod temeinic decât dând þãrãnimii
înseºi puterea de a rezista apãsãrii ºi de a contribui chiar ea la propria ei ridi-
care; cãci altfel ar trebui ca aceasta sã se facã vecinic numai prin tutela statului,
ºi niciun om de stat serios nu cred cã poate admite una ca aceasta.

* * * 

Repet dar, ºi conchid în acelaºi timp.
Partidul Liberal trebuie sã-ºi asume sarcina de a ataca chestia þãrãneascã

deodatã pe toate feþele ei, dupã un plan general studiat de mai înainte în liniile lui
cele mari, asupra cãrora partidul sã se fi pus de acord. În timpul viitorului guvern
liberal, trebuie ca toate forþele partidului sã tindã la realizarea acestui plan, ºi ca
toate ministerele, fiecare în ceea ce-l priveºte, sã conlucreze la dânsul. De aceea,
lucrarea lor trebuie sã fie armonizatã, aºa ca ele sã se sprijine unul pe altul, iar nu
sã se stânjeneascã între ele. Va trebui ca cu egalã energie sã se urmãreascã nu nu-
mai chestia vânzãrii ºi arendãrii pãmântului la þãrani; dar ºi îmbunãtãþirea meto-
delor lor de culturã, rãspândirea instrucþiei la adulþi ca ºi la copii, chestia toc-
melilor agricole, a justiþiei þãrãneºti, a alcoolismului, a sãnãtãþii publice la þarã, a
veniturilor comunale, a administraþiei, a cârciumelor; cu un cuvânt tot ce se referã
într-un fel oarecare la îmbunãtãþirea stãrii materiale ºi morale a þãrãnimii.

Se va zice cã durata probabilã a viitorului guvern liberal nu va permite
realizarea unui aºa de vast program. Rãspund cã nici nu am pretenþia ca acest
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program sã fie realizat pânã la capãt în timpul duratei unui guvern, oricât de
lungã ar fi ea. Dar e sigur cã o acþiune ordonatã, concordantã ºi energicã de câþi-
va ani de zile poate sã aducã servicii imense ºi sã realizeze o parte din program,
aºa de mare, încât sã i se cunoascã bine planul, scopurile ºi mijloacele; ºi a for-
mula în întregime o asemenea problemã este deja un lucru mare, pe care nu
orice spirit confuz ºi superficial îl poate face. ªi pe urmã, ce fel de raþionament
este acesta, de a nu se începe nimic serios, sub cuvânt cã nu se ºtie dacã se va
dispune de timpul necesar? În politicã nimeni nu posedã cunoºtinþa anticipatã a
viitorului; ºi dacã ar trebui sã nu se întreprindã nimic decât cu siguranþa unei
activitãþi de o duratã determinatã, ar trebui ca guvernele sã fie condamnate la o
sterilitate absolutã.

Dar tocmai dacã Partidul Liberal se va angagia în mod temeinic în chestia
þãrãneascã, va fi o datorie pentru el a se purta în aºa fel, încât sã-ºi asigure du-
rata de guvern necesarã pentru realizarea a cât mai mare parte din programa lui;
ºi cu cât va înainta în aceastã realizare, cu atât îºi va întãri situaþia ºi-ºi va asi-
gura garanþia unui succes mai desãvârºit.

Dacã însã Partidul Liberal nu se simte în putere de a întreprinde acum o
asemenea acþiune; dacã nu e preparat, sau nu se simte destul de unit asupra prin-
cipalelor soluþii, mai bine este sã-ºi amâne intrarea în acþiune, pânã ce va fi pe
deplin în mãsurã de a-ºi împlini datoria cum trebuie. Nu se cade sã se piardã din
vedere cã opinia publicã, în întregimea ei, ºi cu deosebire þãrãnimea însãºi, are
convingerea cã singur Partidul Liberal este cel care îºi poate lua aceastã sarcinã;
ºi ar fi un dezastru mare pentru dânsul, dacã nu ar fi în mãsurã de a corespunde
la aceastã aºteptare.

Nu trebuie însã sã uite, de asemenea, cã cu cât va lãsa mai mult sã treacã
timpul, cu atât chestia va deveni mai greu de rezolvat ºi mai ameninþãtoare, ºi
cu atât Partidul Conservator va avea vreme ca sã facã mai grea situaþia viitorului
guvern liberal, prin nepriceperea lui, prin reaua voinþã pe care o pune în aceastã
chestie ºi prin mãsurile lui nechibzuite.

Haret

5. Scrisoare din 17 octombrie 1906

Mult stimate domnule Sturdza,

Fiindcã asearã nu am putut vorbi mai mult, din cauzã cã era târziu, cred cã
e de ajuns sã vã arãt, mãcar prin scrisoare, cã scopul pentru care cãutasem a vã
vorbi era pentru a vã arãta pãrerea ce am cã este indispensabil ca Partidul Li-
beral sã intre în acþiune cât mai neîntârziat posibil, cãci la din contrã el poate fi
în pericol de a se dizolva, dar pentru þarã acþiunea lui în momentul acesta este

Seria A / 39

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 39



de o necesitate urgentã. Dificultãþile care sunt, eu cred cã se pot înlãtura în cea
mai mare parte. În orice caz, se poate încerca.

Sunt la dispoziþia dv., dacã cumva aveþi dorinþa de a mã vedea.

Al dv. devotat,
Haret

Partidul Liberal se retrãsese de la guvern în decembrie 1904, în urma unor neînþelegeri de
neînlãturat. Acestea provocaserã un vot care arãta, în fond, nemulþumirea majoritãþii de acþiunea
lui Sturdza. În opoziþie, armonia nu se putuse stabili pânã în momentul când scrie Haret. El însã
aratã obligaþiunea ce are partidul de a fi gata pentru momentul oportun: adicã sã continue
activitatea începutã în anii trecuþi de guvernare, când fãcuse legea bãncilor populare ºi a
cooperativelor, Casa Ruralã etc.

În privinþa propunerilor lui Haret, vezi în colecþia aceasta a Operelor lui Spiru Haret, vol.
VIII, p. 30 ºi urm.

6. Scrisoare din 24 februarie 1907

Mult stimate domnule Sturdza,

Tulburãrile þãrãneºti din judeþul Botoºani iau proporþii mari ºi guvernul nu
ia nicio mãsurã ca sã le potoleascã. Îmi vine a crede cã, simþind cã are sã se re-
tragã în curând, el vrea sã lase urmaºilor sãi obligaþia de a le îneca în sânge; cãci
dacã acum ele ar fi relativ uºor de înfrânat, cu fiecare zi ce trece se mãreºte peri-
colul necesitãþii unei represiuni cu forþa. De s-ar întâmpla aºa, situaþia libe-
ralilor, în caz de a lua ei guvernul, ar fi foarte rea; pe de o parte pentru cã i-ar
face sã recurgã la forþã, chiar din prima zi, ceea ce le-ar face un rãu enorm, cãci
lumea nu judecã ce nevoie te face sã iei o mãsurã, ci numai mãsura; iar pe de
alta, ar îndârji pe þãrani contra noastrã, ceea ce ne-ar pune aproape în imposibi-
litate de a întreprinde ceva serios în chestia þãrãneascã; cãci eu nu cred cã un
guvern oarecare va putea face ceva în chestia asta, fãrã sã-ºi fi conciliat într-o
mãsurã cât mai mare posibil încrederea ºi a þãranilor, ºi a proprietarilor.

Aºa fiind, oare nu ar trebui a se pune o întrebare energicã guvernului, cât
mai neîntârziat? El ar fi silit atunci sã se descopere, ºi dacã are rea voinþã, ea
s-ar da pe faþã.

Al dv. devotat,
Haret

Sturdza i-a rãspuns prin urmãtoarea scrisoare, iar peste câteva zile, Sturdza ºi Brãtianu au
fãcut interpelãri în Senat ºi în Camerã, întrebând ce mãsuri are de gând sã ia guvernul faþã de cele
întâmplate în Moldova.

24 februarie 1907

„Scumpe amice,
Aºa este cum îmi scrii! Astãzi nu mi-e bine! Sunt rupt de ostenealã. Luni voi interpela la

Senat. Mi se pare chiar cã nu e astãzi Senat. Cã situaþia e grea, cine nu o vede? Dar ce nu se vede

40 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 40



uºor, e cum îþi împlineºti datoria, ca sã fii corect cu datoria! Aici trebuie sã ne dãm la brazdã cu
toþii, cãci altfel greutãþile vor creºte ºi ne vor zdrobi! Al d-tale devotat amic ºi coleg,

D. Sturdza“

7. Scrisoare din 7 aprilie 1908

Mult stimate domnule Sturdza,

Vã rog sã mã iertaþi cã nu am putut sã aºtept azi la Academie terminarea
ºedinþei, ca sã pot vorbi cu dv.; dar nu mã simþeam bine ºi a trebuit sã vin acasã.
Mi pare rãu de aceasta, pentru cã voiam cu ocazia aceea sã vã remit ºi demisia
alãturatã, despre care v-am vorbit mai acum douã luni1.

Asupra acestei demisii, v-aº fi foarte îndatorat dacã aþi putea lua o hotãrâre
pânã într-un timp nu prea lung. Mã simt foarte obosit ºi aº avea mare trebuinþã
sã mã duc sã iau puþinã odihnã, înainte de a intra în alte ocupaþii, foarte obosi-
toare ºi acelea.

Cu aceeaºi ocazie vã alãtur douã copii de pe niºte acte care lãmuresc ches-
tia de la Constanþa, despre care v-a scris dl Kiderlen-Wächter2, vorbind de
ºicane. Puteþi vedea cã este vorba despre niºte copii care aproape în totalitatea
lor sunt copii de supuºi români. Nu înþeleg cu ce drept cere d-sa sã-i sustragã de
la legea învãþãmântului obligatoriu, mai ales când cererile noastre, conforme cu
legea, sunt aºa de modeste ºi de îngãduitoare.

Primiþi, vã rog, mult stimate domnule Sturdza, asigurarea respectului meu
ºi mulþumirile mele, pentru cã mi-aþi dat ocazia de a lucra ºi eu, pe cât am putut,
pentru binele public.

Haret

1. Introducerea învãþãmântului militar în ºcoale, fãcutã în anii 1905–1906, când erau
miniºtri M. Vlãdescu ºi apoi C. Dissescu, a fost combãtutã de Haret prin douã articole publicate
în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ (An. II, nr. 5 din 1 decembrie 1906 ºi nr. 7 din 1 februarie
1907). Venind ministru la 12 martie 1907, a voit sã desfiinþeze aceastã întocmire sau sã-i dea alta
ºi a întocmit un proiect pentru acest scop. Proiectul n-a fost adus în Dezbaterea Parlamentului,
ceea ce l-a mâhnit mult. Singurul lucru ce a putut face atunci a fost sã modifice, prin circulara din
28 august 1907, programul ºcoalelor normale, pentru a împãca întrucâtva mãsurile din 1905–1906
cu nevoile ºcolare. A continuat însã a stãrui pentru traducerea în faptã a ideilor sale; s-a decis chiar
a demisiona prin februarie 1908. Deciziunea voieºte a o realiza în aprilie 1908, cum se vede din
aceastã scrisoare, cãreia îi alãturã textul demisiunii.

Sturdza, care era atunci prezident de consiliu, îi rãspunde chiar a doua zi prin urmãtoarea
scrisoare:

Bucureºti, 8 aprilie 1908

„Scumpe amice,

Mare durere mi-a cauzat încunoºtiinþarea ce mi-ai trimis ieri. Ne-am strâns un loc nu numai
pentru a legifera, ci pentru a executa o mare reformã socialã, economicã ºi culturalã, de care
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depinde existenþa patriei noastre. Legiferarea nu e încã terminatã, executarea este de abia începutã
ºi noi pãrãsim lucrarea.

Ce va zice lumea, când va vedea, cã pe de o parte creãm un nou minister ºi cã în loc de o
lacunã în Consiliu(l) de miniºtri, se prezintã douã? Cum sã înainteze ºi cum sã se consolideze
reforma cea sufleteascã, ce trebuie sã se sãvârºeascã, dacã nu suntem destinaþi a pieri?

Te rog permite-mi sã-þi înapoiez scrisoarea primitã. Ne vom întruni mâine în Consiliu ºi
acolo ne vom consulta ce este de fãcut. Uºor e a ne retrage, dar grea ne este rãspunderea de a
pãrãsi reforma începutã. Sã ne gândim cu toþii în aceasta, cãci cu toþii am luat asuprã-ne sarcina
de a aºeza viitorul.

Primeºte, scumpe amice, îmbrãþiºãrile frãþeºti ale devotatului amic ºi coleg.

D. Sturdza“

2. Kiderlen-Wachter era atunci ministru al Germaniei la Bucureºti; târziu a fost cancelar al
Imperiului.

8. Adresã cãtre Preºedintele Consiliului de Miniºtri, 
din 7 aprilie 1908

Domnule Preºedinte,

Nemaiputând continua sã administrez departamentul cu a cãrui conducere
am avut onoarea a fi însãrcinat la 12 martie 1907, am onoarea a vã ruga sã bine-
voiþi a primi demisia mea din însãrcinarea de Ministru al Instrucþiei ºi al Cultelor.

Primiþi, vã rog, Domnule Preºedinte, asigurarea respectului ce vã conserv.

Bucureºti, 7/20 aprilie 1908

Haret

9. Scrisoare din 25 aprilie 1908

Mult stimate domnule Sturdza,

Din toatã inima vã rog sã nu vã supãraþi ºi sã mã iertaþi cã din nou vã
reamintesc dv. ºi vã rog sã binevoiþi a da o soluþie rugãciunii ce v-am fãcut. Sunt
în aºa poziþie pus, cã dacã nu plec pânã la 1 mai, fie în concediu, fie altfel, pe
urmã nu mai pot pleca, ºi cred cã mi-ar fi foarte greu sã pot continua aºa fãrã un
moment de întrerupere. Nu vã cer decât câteva momente, ca sã vã ocupaþi de
afacerea mea.

Al dv. devotat,
Haret

Scrisoarea e în legãturã cu cea din 7 aprilie 1908 (de mai înainte).
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10. Scrisoare din 1 iunie 1908

Mult stimate domnule Sturdza,

Vã trimit copii de pe douã din multele acte ce posed cu privire la învãþã-
mântul militar în ºcoli1. Din ele veþi putea vedea ce este acest învãþãmânt ºi ce
fel de foloase aduce el educaþiei tinerimii.

ªi vã rog sã credeþi cã rapoarte de acest fel am nenumãrate, de pe la mai
toate ºcolile, mai ales de la cele secundare. Dar asta nu va sã zicã cã la cele pri-
mare rãul este mai puþin mare; deosebirea în numãrul reclamaþiilor vine numai
de acolo cã profesorii secundari se tem mai puþin decât cei primari sã nu-ºi facã
neajunsuri, denunþând scandalul continuu pe care l-a introdus în ºcoalã acest
pretins învãþãmînt.

Printre alte rele, faptul cã instructorii militari nici nu vor sã ºtie de îndato-
ririle lor ne aduce cea mai mare dezordine în ºcoli. În adevãr, ei sunt numiþi de-a
dreptul de Ministerul de Rãzboi sau de organele sale, ºi de aceea de autoritãþile
ºcolare nici nu vor sã ºtie. Când vor, vin la ºcoale, când nu, nu. Lipsesc cu
lunile; iar când se saturã, pleacã cu totul, fãrã mãcar sã dea de ºtire. ªi deoarece
la promovarea ºcolarilor trebuie sã se þinã seamã ºi de nota de la instrucþia mili-
tarã, vã închipuiþi în ce situaþie ne aflãm noi, când în matricolã coloana instruc-
þiei militare rãmâne albã pentru toatã ºcoala, timp de douã, trei, patru sau cinci
luni. Pot înºira liste lungi de ºcoli unde starea asta de lucruri este starea normalã.

Pot sã afirm cã, din câte nenorociri au trecut peste capul ºcolii, niciuna nu
i-a fãcut mai mare rãu, din punctul de vedere al spiritului de ordine, de regulã, de
disciplinã, de bunãcuviinþã ºi de bunã creºtere, decât aceastã nenorocitã inovaþie.

Dezordinea aceasta este peste tot ºi tulburã chiar bunul mers al adminis-
traþiei, cãci am ajuns acum ca ministrul Instrucþiei sã fie el la ordinele persona-
lului militar introdus în ºcoli. Din multele cazuri, vã citez pe cel mai recent: în
mai multe judeþe, ziua de 10 mai nu s-a putut serba la sate dupã instrucþiunile
date de mine, pentru cã dl maior Chiriþescu2 ºi revizorii d-sale militari ºi-au per-
mis sã dea ordin, fãrã ºtirea mea, ca copiii de prin ºcolile rurale sã fie duºi la
capitala judeþului, ca sã defileze. Eu dãdusem ordine ca sã nu defileze; dar ordi-
nele mele au fost batjocorite ºi în judeþele unde nu s-a prins de veste sau unde
învãþãtorii au fost mai puþin inteligenþi, ºcolile au fost închise câte douã zile, la
9 ºi la 11 mai, ca sã aibã timp copiii sã se ducã ºi sã se întoarcã de la oraº. Prin
urmare dl maior Chiriþescu ºi subordonaþii d-sale sunt acei care au azi dreptul sã
suspende cursurile ºcolilor dupã voia lor, drept pe care credeam cã-l am numai
eu în þara aceasta.
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1. Aceastã scrisoare s-a gãsit între hârtiile rãmase de la Dim. Sturdza ºi s-a publicat de
dl G. Popa-Lisseanu în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ din mai-iunie 1934, p. 239.

2. Maioru1 Chiriþescu era ºeful corpului de instructori militari ºcolari.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 43



Ce sã mai vorbesc despre speculaþiile de felul aceleia pe care o aratã una
din cele douã copii alãturate! Vã rog sã faceþi o anchetã, ca sã vã arãt lucruri fru-
moase. Eu nu am nevoie sã o fac, pentru cã ce spun eu nu se crede; vorba dlui
Chiriþescu singurã este de temei.

Precum vedeþi, ministrul ªcoalelor nu este acel care se crede, ci dl maior
Chiriþescu care are ministerul sãu deosebit în Calea Griviþei, care nu are nici un
amestec cu al meu ºi de unde d-sa dã ordine ºi adreseazã chiar rapoarte contra
mea M. S. Regelui ºi ministrului de Rãzboi.

În asemeni condiþii, d-voastrã veþi admite cã lucrul nu poate sã mai meargã.
O situaþie ca aceasta niciun om cu puþin simþ de demnitate nu o poate accepta ºi
nu pot sã o accept nici eu.

De aceea vã rog cu insistenþã ca, dacã nu este posibil ca sã mi se permitã sã
administrez ºcolile cum înþeleg eu, sã fiu descãrcat de o sarcinã care îmi impune
numai responsabilitãþi ºi nimic altceva. Vã rog sã credeþi cã în niciun chip nu
pot sã merg mai departe în condiþiile acestea.

Primiþi, vã rog, mult stimate domnule Sturdza, asigurarea respectului meu.

Haret

11. Scrisoare din 16 octombrie 1908

Din Valea-Cãlugãreascã

Mult stimate domnule Sturdza,

Întorcându-mã din scurta excursie ce-am fãcut în strãinãtate, am venit tot la
Valea-Cãlugãreascã, ca sã petrec restul din concediu pe care-l mai am, cel puþin
pânã pe la 22 octombrie. De aceea vã rog sã binevoiþi a-mi comunica aici, prin
douã rânduri, ce hotãrâre s-a luat în privinþa militarizãrii învãþãmântului, în
urma memoriului ce v-am dat astã-varã. Sper cã se va fi convins ºi M.S. Regele
de imposibilitatea ce este de a se persista pe calea aceasta, dacã nu voim sã com-
promitem cu totul învãþãmântul nostru.

Primiþi, vã rog, mult stimate domnule Sturdza, asigurarea respectului ce vã
conserv.

Scrisoarea aceasta este ca o urmare a celei din 1 iunie 190S, publicatã mai sus sub nr. 10.

12. Scrisoare din 23 octombrie 1908

Din Valea-Cãlugãreascã

Mult stimate domnule Sturdza,

Am convingerea cã Regele nu va consimþi sã renunþe la militarizarea învã-
þãmântului. Mai mult decât atât: am convingerea cã ºi dv. credeþi ca ºi mine;
cãci nu pot crede cã într-un an ºi patru luni, de când v-am fãcut cunoscut cã cu
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regimul actual eu nu pot merge, nu aþi avut niciodatã timpul de a vorbi cu Re-
gele, mãcar o datã, despre aceastã chestie. 

Nu pot fi învinovãþit cã în tot timpul acesta nu am dat destulã dovadã de
rãbdare ºi de dorinþa de a gãsi o soluþie. Am sperat în mod sincer cã, în urma mã-
surilor ce am propus la 1 septembrie 1907, ºi pe care le-aþi admis atunci1, va fi po-
sibil sã atenuez rãul ºi sã pot merge înainte. Dar nu a fost aºa, cãci rãul – aº putea
zice scandalul – a urmat ca ºi mai înainte. Aºa fiind, vã rog, ºi vã rog cu mare stã-
ruinþã, ca sã mã lãsaþi sã plec. Eu nu mai pot urma nicio zi, cu niciun preþ. Se poate
ca eu sã fiu orbit ºi sã nu vãd just; se poate ca instituþia sã fie excelentã ºi sã nu o
înþeleg eu. Dar chiar aºa de ar fi, ce se mai poate face cu un om care vede strâmb ºi
cãruia nu-i poþi scoate din cap lucruri cu care este deprins de o viaþã întreagã? Eu
vãd ºi cred cã militarizarea aceasta este o absurditate; ºi nu o absurditate anodinã,
ci una care rãstoarnã tot ce tindea sã realizeze reforma din 1898, ºi care introduce
ignoranþa ºi sãlbãticirea moravurilor, în locul luminii pe care mã mãguleam cã o
vom putea aduce prin mãsurile luate în ultimii 12 ani. Cu un om ca mine nu se mai
poate face nimic. Sunt prea descurajat vãzând cã, dupã 30 de ani de muncã ºi dupã
rezultate aºa de evident bune, chiar Regele crede cã tot ce am muncit ºi am produs
eu nu preþuieºte nici atâta cât pot face câþiva bieþi oameni care nici nu ºtiu sã scrie
ca lumea. Sã vinã un altul, mai tânãr sau mai puþin dominat de ideile lui vechi, cum
sunt eu. Acela va putea, poate, vedea în militarizarea învãþãmântului virtuþile pe
care eu nu le vãd ºi va putea conduce treburile ministerului cu autoritatea pe care eu
nu o mai am, ºi încrederea Regelui de care nu mã mai bucur. Ieºirea mea din
minister s-ar face cu cea mai mare înlesnire ºi fãrã niciun inconvenient. Nu am de
gând sã fac nicio greutate nimãnui. Voi lãsa ºcolile sã se militarizeze în pace cât vor
vrea ºi voi reintra cu liniºte ºi fãrã nicio plângere sau nemulþumire în pacea care este
singura mea aspiraþie astãzi, dupã atâta zbucium inutil. Din contra, dacã aº fi silit sã
merg mai departe fãrã voia mea sunt expus ca într-o zi sã-mi pierd rãbdarea, cãci
om sunt ºi eu, ºi sã dau loc la vreun incident, de care ºi mie mi-ar pãrea rãu ºi
guvernului i-ar cauza neplãceri, ºi ar duce tot la acelaºi rezultat: ieºirea mea din
minister; cu deosebire cã aceastã ieºire s-ar face în mod neplãcut pentru toatã lumea
ºi înjositor pentru mine. Eu cred cã, dupã atâþia ani de muncã cinstitã, merit sã fiu
cruþat de a avea un astfel de sfârºit al carierei mele politice.

De altfel dv. ºtiþi cã situaþia mea în guvern este destul de zdruncinatã ºi din
alte puncte de vedere. Imposibilitatea în care sunt pus de a face o lege asupra
învãþãmântului privat2; de a îmbunãtãþi legea clerului3, care în multe pãrþi dã loc
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1. Haret redactase proiectul sãu ºi-l arãtase lui Sturdza. Nu pot ºti dacã acela era la fel
cu cel prezentat Parlamentului în 1909.

2. Haret încercase a face o lege a învãþãmântului privat în 1904, dar proiectul sãu nu se
votase de Parlament.

3. Tocmai peste aproape un an, în februarie ºi martie 1909, a putut supune Parlamen-
tului legea aceasta, care s-a votat atunci.
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la aºa de mari nemulþumiri la þarã; de a face ceva pentru facultãþile de drept1, toa-
te acestea sunt destule dovezi cã mie nu-mi mai este permis a mã ocupa de nicio
chestie organicã, ceea ce desigur numai dovadã de încredere nu se poate numi.

Toate acestea sunt destule motive care justificã îndeajuns hotãrârea mea de
a mã retrage, la care am ajuns cu inima zdrobitã; cãci cine poate fi mulþumit sã
se vadã silit a renunþa la speranþa realizãrii unui scop pentru care a lucrat o viaþã
întreagã?

De aceea vã alãtur demisia mea. Cât pentru mine, îmi voi relua catedra fãrã
întârziere.

Binevoiþi, vã rog, mult stimate domnule Sturdza, a primi asigurarea respec-
tului ce vã conserv.2

Haret3

13. Adresã cãtre Preºedintele Consiliului de Miniºtri, 
din 23 octombrie 1908

Domnule Preºedinte,

Deoarece împrejurãrile nu-mi mai permit sã conduc Departamentul
Instrucþiei ºi al Cultelor în sensul ideilor care au prezidat la înjghebarea reformei
învãþãmântului, pe baza legilor din 1896, 1898, 1899 ºi 1901, vã rog sã binevoiþi
a primi demisia mea din însãrcinarea de Ministru al Instrucþiei ºi al Cultelor.

Primiþi, vã rog, Domnule Preºedinte, asigurarea înaltei consideraþii ºi stime
pe care vi le conserv.

23 octombrie 1908

Haret
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1. E vorba de proiectul pentru înfiinþare de catedre la facultãþile de drept. Adus în
discuþia Parlamentului deabia în martie 1910, a fost retras, faþã de atitudinea majoritãþii.

2. Aceastã scrisoare, împreunã cu demisia, a fost trimisã lui Sturdza, care ia înapoiat-o.
3. Mai târziu, însuºi Regele s-a convins de dreptatea stãruinþelor lui Haret ºi a semnat

mesajul prin care s-a trimis Parlamentului proiectul întocmit de el încã din 1907. Acest
proiect a venit în Dezbaterea Camerei la 29 ianuarie 1909 ºi a Senatului la 18 februarie 1909.
Votat de ambele Corpuri legiuitoare, s-a pus imediat în aplicare (Legea s-a publicat în
,,Monitorul Oficial“ la 25 martie 1909).

În colecþiunea de faþã a Operelor lui Spiru Haret se gãsesc urmãtoarele, cu privire la
chestiunea militarizãrii ºcoalelor:

– Vol. VIII, pp. 255-266 (articolele din Revista generalã a învãþãmântului);
– Vol. III, pp. 47-50 (circulara din 28 august, 1907), cu privire la instrucþia militarã în

ºcoalele normale);
– Vol. VI, pp. 138-140 (discursurile lui în Camerã ºi Senat, cum ºi expunerea de motive

pentru legea din 1909).
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Publicãm ºi aceastã a doua demisie a lui Haret, trimisã lui D. A. Sturdza cu scrisoarea de
mai sus, deoarece este întocmitã în mare parte în alþi termeni decât cea din 7 aprilie 1908, scrisã
cu peste ºase luni mai înainte.

,,Împrejurãrile“ care l-au determinat sã demisionaze le-a explicat el suficient în scrisoarea
precedentã, ca ºi în cea din 1 iunie 1908, cãtre primul ministru.

IV.

Rãspunsuri la invitaþiuni la congrese
Cu note de Gr. Teodossiu

1. Telegramã cãtre preºedintele Congresului de arte ºi meserii 
din Sinaia

Mulþumesc pentru telegrama ce mi-aþi adresat ºi urez congresului izbândã
ºi noroc în lucrãrile sale, pentru întãrirea industriei naþionale.

Ministru,
Haret

Din Anuarul cuprinzând Dezbaterile congresului þinut la Constanþa, în anul 1897, p. 13.
Bucureºti, 1898 (63 p.). Biblioteca Academiei Române, I 8156.

2. Scrisoare cãtre preºedintele Congresului corpului didactic, 
din aprilie 1897

Domnule Preºedinte,

Am primit cu mulþumire invitaþiunea ce-mi faceþi, în numele societãþii cor-
pului didactic, de a asista la congresul din Constanþa.

Invitaþiunea aceasta mã mãguleºte ºi aº fi foarte doritor sã particip la lu-
crãrile congresului în întregimea lor, având în vedere ºi dorinþa ce am de a fi în
contact cât mai de aproape cu membrii corpului didactic, cât ºi de însemnãtatea
cea mare a cestiunii ce este în discuþiunea congresului.

Mã tem, însã, cã lucrãrile ministerului nu-mi vor permite a lipsi atâtea zile
de la lucru.

În orice caz voi urmãri cu cel mai mare interes lucrãrile congresului.
Primiþi etc.

Haret

Al 14-lea congres al corpului didactic s-a þinut la Constanþa, în zilele de 14, 15 ºi 16 aprilie
1897, sub preºedinþia lui Grig. ªtefãnescu, profesor universitar.
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Chestiunile puse în discuþie erau: „Înfiinþarea unui curs enciclopedic, prin unificarea gim-
naziiior clasice cu cele reale. Câte clase urbane sã aibã aceastã ºcoalã? Care sã fie obiectele de
studiu? Cuantumul de materii de predat la fiecare obiect de studiu?“.

Preºedintele Congresului a invitat telegrafic la ºedinþe pe Haret, deabia numit ministru al
Cultelor ºi Instrucþiunii la 31 martie 1897.

La aceastã primã invitaþie, Haret a rãspuns prin scrisoarea de mai sus, reprodusã de noi dupã
,,Voinþa naþionalã“ din 20 aprilie 1897.

3. Telegramã cãtre acelaºi, din aprilie 1897

Regretând foarte mult cã nu-mi este cu putinþã a asista în discuþiunile con-
gresului asupra unei cestiuni aºa de însemnate, vã rog sã transmiteþi congresului
adâncile mele mulþumiri pentru sentimentele exprimate în telegrama dv. ºi sã le
uraþi, din parte-mi, muncã spornicã ºi rodnicã, pentru binele ºcoalei ºi, prin
urmare, al patriei.

Ministru,
Haret

Congresul însãrcinase biroul sã comunice ministrului pãrerea de rãu a membrilor corpului
didactic de a nu-l avea în mijlocul lor ,,la discuþiunile unei chestiuni aºa de importante; vã asi-
gurãm însã cã dorinþa noastrã cea mai mare este de a vedea cu o orã mai curând o bunã orga-
nizare a învãþãmãntului în þarã, organizare care sã fie în profitul tuturor ºi în paguba nimãnui“.

Dl Haret a rãspuns din nou congresului prin telegrama de mai sus.

4. Telegramã cãtre preºedintele Congresului didactic, 
Craiova, din 29 decembrie 1907

Primesc cu mulþumire telegrama dv. ºi vã rog sã transmiteþi congresului
urãrile ce fac pentru corpul didactic rural, ca sã continue a-ºi înþelege bine rostul
sãu ºi sã nu slãbeascã un minut lupta pe care trebuie s-o ducã cu toþi oamenii de
bine, pentru întãrirea neamului.

Ministru,
Haret

Învãþãtorii întruniþi la Craiova în al patrulea congres au trimis ministrului o telegramã,
pentru a-i arãta ,,respectul, devotamentul ºi recunoºtinþa ce se datoresc aceluia care a contribuit
atâta la propãºirea pe toate cãile a poporului român, cum ºi la ridicarea prestigiului cuvenit
acelora care ºi-au dat ºi-ºi vor da ºi în viitor tot sufletul pentru mãreaþa operã de civilizaþie a
acestui neam“.

Rãspunsul lui Haret la aceastã telegramã e luat din „Revista învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor“.
An. VIII, 1907–1908, p. 191.
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5. Telegramã cãtre Congresul din Iaºi al învãþãtorilor, 1909

Regretând cã nu mã aflu împreunã cu d-voastrã, iau act cu mulþumire de
hotãrârea cu care învãþãtorii îºi propun sã continue munca lor pentru binele ºi
luminarea poporului.

Haret

Din „Revista Asociaþiei învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor din România“, An. X, 1909–1910, p. 41.

V.

Cãtre Apostol Mãrgãrit1

Cu note de G. C. Ionescu

Scrisoare din 1 decembrie 1897

Mult stimate domnule Mãrgãrit,

Foºtii profesori ºi institutori din Macedonia, rãmaºi pe dinafarã în urma
afacerilor ºtiute, sunt parte din ei în Bucureºti, parte în Macedonia; dar ºi din
aceºtia mereu vin la Bucureºti. Trebuie sã ºtii cã nu e zi în care sã nu vinã sã mã
roage ca sã li se reguleze situaþia lor, fãgãduindu-mi în tot felul cã vor fi supuºi
ºi ascultãtori pe viitor ºi cã nu se vor mai lua dupã gura unora ºi altora. Cei mai
mulþi din ei sunt într-o mizerie neagrã, aºa cã starea lor fãrã cãpãtâi prin Bucu-
reºti constituie o însemnatã greutate pentru guvern. Din aceastã cauzã, am fost
silit din când în când, cu consimþãmântul dlui Sturdza, sã le dau mici ajutoare,
ca sã aibã cu ce trãi. Dar înþelegi cã situaþia aceasta nu poate dura multã vreme,
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1. Apostol Mãrgãrit, român macedonean, originar din comuna Abela (Epir), fost pro-
fesor la liceul grecesc din Ianina ºi apoi institutor la ºcoala greceascã din comuna Vlaho-
Clisura (Macedonia). A deschis o ºcoalã româneascã în comuna Abela în anul 1867 ºi apoi
în Vlaho-Clisura.

Dânsul a început o acþiune energicã de propagandã pentru deschidere de ºcoale româ-
neºti în Macedonia ºi Epir. Guvernul român, apreciind activitatea sa, l-a însãrcinat în anul
1870 cu inspectarea ºcolilor române din Turcia, pãstrându-ºi calitatea de director al ºcolii
române din Vlaho-Clisura.

Apostol Mãrgãrit, om inteligent ºi energic, a fost sufletul acþiunii de propagandã cultu-
ralã românã în Macedonia, pânã în anul 1902, când a fost scos la pensie.

Lipsa de organizaþie însã a ºcoalelor ºi a personalului didactic a provocat deseori ne-
mulþumiri profunde în rândurile institutorilor ºi ale profesorilor.
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pentru cã, pe de o parte, ajutoarele nu pot continua mereu, iar pe de alta nici în
starea lor de astãzi nu pot rãmâne.

Pe lângã toate acestea, eu cred cã, mai ales în împrejurãrile de faþã, aplana-
rea definitivã a cestiunii lor ar fi un mare bine, ºi pentru cestiunea macedoneanã,
ºi pentru noi, cei de aici, pe care ne-ar scuti de o mare greutate.

De aceea te rog sã binevoieºti a cugeta asupra modului celui mai nimerit de
a regula definitiv aceastã afacere. Poate cã vei putea sã le gãseºti locuri în ºcolile
din Macedonia; poate cunoºti alte mijloace. În orice caz, bineînþeles, va trebui sã
luãm mãsurile cuvenite, pentru a evita pe viitor repetarea neajunsurilor din trecut.

În aºteptarea rãspunsului d-tale, te rog sã primeºti asigurarea deosebitei
mele consideraþii.

Haret

În acel timp, chestiunea ºcoalelor din Macedonia era lãsatã complet pe seama lui Apostol
Mãrgãrit, care îºi asumase întreaga rãspundere. Dânsul însã era preocupat mai mult de partea
politicã a chestiunii, adicã de lupta ce trebuia sã ducã cu propaganda greacã – mitropoliþii ºi
preoþii greci – a cãror activitate se desfãºura energic prin comunele locuite de aromâni.

Se ºtie cã grecii, ca ºi bulgarii ºi sârbii, luptau pentru cucerirea Macedoniei ºi aveau nevoie
de un numãr cât mai mare de partizani ortodocºi ai cauzei lor, indiferent de ce origine ar fi fost.

Din aceastã cauzã, ºi din lipsa unui colaborator priceput în organizaþia ºcolarã, acþiunea
culturalã românã în Macedonia a suferit mari neajunsuri. Erau inerente, prin urmare, desele
nemulþumiri din partea comunitãþilor ºi a corpului didactic în contra lui Apostol Mãrgãrit,
urmate de reclamaþiuni adresate Ministerului Instrucþiunii Publice. Ziarele din Bucureºti se
amestecau ºi ele, luând apãrarea uneia sau a celeilalte pãrþi.

Scrisoarea lui Spiru Haret cãtre Apostol Mãrgãrit, din decembrie 1897, se referã tocmai
la aceste nemulþumiri, socotite ca acte de indisciplinã, ºi ale cãror urmãri fuseserã lãsarea pe
dinafarã a mai multor institutori ºi profesori.

Spiru Haret, ca om al ºcoalei, a înþeles perfect de bine cauzele acestor ne mulþumiri, ºi
de aceea cãuta sã convingã pe Apostol Mãrgãrit, care înlãturase mulþi membri ai corpului
didactic, sã gãseascã mijloacele potrivite aplanãrii lor.

Apostol Mãrgãrit n-a putut sau n-a voit sã facã nimic, însã, ºi situaþiunea ºcoalelor a
mers din ce în ce mai rãu, pânã ce, în anul 1902, ministrul Spiru Haret l-a scos la pensie.

De aici înainte, o epocã nouã începe pentru acþiunea culturalã românã în Macedonia,
cãci Spiru Haret i-a dat organizaþia ce i se cuvenea, obþinând rezultate admirabile tot timpul
cât a condus Ministerul Instrucþiunii Publice ºi cât timp acea organizaþie a fost menþinutã ºi
de succesorii sãi la acel departament.
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VI.

Cãtre Constantin Meissner

1. Scrisoare din 12 aprilie 1897

Iubite domnule Meissner1,

În scrisoarea d-tale sunt douã lucruri: felicitãrile, pe care le primesc cu
mulþumire, ºi cererea de concediu.

Despre asta de a doua nu pot zice cã primesc tot aºa. Nu cã mã îngrijeºte
interesul ºcolii, care ar suferi ceva din asta. Dupã cum spui, nu e niciun interes
ca sã te întorci la catedrã tocmai acum, la finele anului; ºi din acest punct de
vedere aº acorda concediul fãrã nicio greutate.

Dar este altceva: este cã legea învãþãmântului primar nu este pe deplin regu-
lamentatã. Dl Poni mi-a vorbit despre mai multe regulamente relative la dânsa,
care mai trebuie fãcute. Mã înþelesesem cu dlui sã le facã, în înþelegere cu d-ta,
ºi sã le publicãm în iunie cel mai târziu; aceasta, pe de o parte pentru ca dascãlii
ºi pãrinþii sã nu aibã motiv de a zice cã nu le-au cunoscut; iar pe de alta, pentru
cã eu nu ºtiu cât voi fi stâlp al þãrii ºi cã nu ºtiu cine va veni dupã mine ºi cu ce
idei. Ar fi de dorit ca, dacã legea învãþãmântului se cundar ºi superior nu se va
face, sã lãsãm pe deplin complinitã pe acea a învãþãmântului primar.

Dl Poni însã are nevoie de d-ta pentru a face aceastã lucrare. A plecat la Iaºi
cu intenþia de a-þi cere adresa de acasã, ca sã-þi scrie, unde vei fi. Acum având
eu norocul de a fi aflat mai întâi, îþi scriu eu, expunându-þi afacerea, ºi lãsân-
du-te sã decizi.

Dacã þii, eu îþi dau concediul; nu ai decât sã-mi trimiþi petiþia ºi o aprob.
Aº mai avea încã ceva de vorbit cu d-ta; dar aceea poate sã mai aºtepte; nu

e lucru grãbit prea tare.
Iartã-mã cã scurtez, dar ºtii cã Excelenþele sunt foarte scumpe la scris.
Primeºte complimente de la nevastã-mea ºi salutãrile mele amicale.

Haret

1. Constantin Meissner (n. 1854), profesor de pedagogie la ºcoala normalã „Vasile
Lupu“ din Iaºi, azi retras la pensie, fusese inspector al învãþãmântului primar în timpul
ministeriatului lui Take Ionescu (1891–1895), de la 1 octombrie 1892, ºi apoi secretar gene-
ral al Ministerului, de la 21 iulie 1894.
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2. Scrisoare din 21 aprilie 1897

Iubite domnule Meissner,

Mã grãbesc a-þi rãspunde îndatã dupã primirea scrisorii d-tale, cu speranþa
cã rãspunsul meu te va prinde încã la Nice.

Îþi mulþumesc din toatã inima pentru voia bunã ºi tragerea de inima cu care
renunþi la o plãcere aºa de mare, ca sã-mi dai preþiosul d-tale ajutor într-o
întreprindere grea de tot.

Primesc cu mulþumire sã te întorci ºi la 3 mai; cred cã aþi avea timpul, pânã
la mijlocul lui iunie, sã terminaþi lucrarea.

E bine înþeles cã concediul de la ºcoalã se prelungeºte pânã când vei fi ter-
minat aceastã nouã însãrcinare.

La revedere dar în curând.

Haret

Haret, care fusese, ca deputat, raportor al legii învãþãmântului primar prezentatã de Poni în
1890, devenind ministru în 1897, voieºte, în înþelegere cu Poni, sã facã regulamentul legii ºi se
adreseazã lui Meissner pentru a-i da concursul. În acelaºi sens îi scrie ºi Poni urmãtoarele, la 22
aprilie 1897:

„Iubite Meissner,

Nu ne îndoiam, nici Haretu, nici eu, de bunãvoinþa d-tale, când conspiram în contra
plãcerilor ce-þi promiseºi sã guºti în cãlãtoria ce faci. ªtiam amândoi cã, la cel dintâi semn ce-þi
vom face, ai sã laºi petrecerea pentru treabã. Nu suntem însã atât de rãutãcioºi cum ne cred acei
care nu ne cunosc. Nu e nicio grabã. Nu dau turcii în ºcolile noastre ca în Tesalia. Poþi dar sã-þi
continui cãlãtoria nu numai pânã la 3 mai, dar chiar ºi pânã la 15 mai. Vom avea tot timpul sã
preparãm restul regulamentului primar ºi normal, astfel ca sã fie publicat înainte de vacanþã. Vom
lucra ceva mai mult, dar tot vom scoate-o la capãt. D-ta vei fi odihnit. Cât despre mine, liniºtit
cum sunt de turpitudinile puterii, nu mã va supãra ceva mai multã muncã. Sunt aºa de mulþumit
cã, graþie lui Haretu ºi cu ajutorul d-tale, voi putea vedea terminatã organizarea învãþãmântului
primar, încât sunt sigur cã aceastã plãcutã perspectivã îmi va îndoi puterile. Petrece dar bine,
gândindu-te câteodatã, în ceasurile de mulþumire, ºi la prietenul d-tale P. Poni.

P. S. Voi preveni pe Haretu despre cele ce-þi scriu.“

3. Scrisoare din 21 iunie 1897

Iubite domnule Meissner,

Îþi mulþumesc ºi pentru negociaþiile cu Schenk, ca ºi pentru celelalte îndato-
riri ce-mi faci mereu. Pãrerea mea este încã de a da pe surdo-muþi la Schenk,1 pâ-
nã ce vom avea vreme a forma în strãinãtate unul sau doi institutori speciali, adicã
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1. E. Schenk era directorul unui institut de surdo-muþi din Iaºi, întemeiat de el în 1873.
E, probabil, cel dintâi care a introdus în Moldova metoda oralã pentru instruirea surdo-
muþilor. (Dupã informaþiile date de dl Meissner).
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pentru doi sau trei ani. Pentru asta însã trebuie sã consult pe dl Sturdza. În orice
caz, la toamnã voi cerca a strecura în buget o bursã pentru un institutor de surdo-
muþi ºi una pentru orbi. Nu ºtiu însã de le voi putea menþine din cauza crizei.

În caz când dl Sturdza nu va admite trecerea surdo-muþilor la Schenk, voi
numi pe d-ra Pavlovici,1 chiar de aº fi silit sã o numesc provizoriu, lucru la care
sunt autorizat deja prin un aviz al Consiliului Permanent.

Când bursierul se va întoarce din strãinãtate, voi trece pe d-ºoara Pavlovici
la altã ºcoalã (când zic voi, înþeleg va).

Îþi trimit un proiect de regulament pentru internatele ºcolilor normale,
lucrat de ªt. Ioan2, nu ºtiu dacã din iniþiativa lui sau dupã cererea vreunuia din
miniºtrii precedenþi. Fiindcã unul din proiectele cu care te ocupi e ºi acesta,
aibi-l în vedere, poate sã-þi fie util.

Spune-mi care va fi momentul cel mai potrivit, dupã pãrerea d-tale, ca sã-þi
fac decretul de mare inspector.3

Amicul d-tale,
Haret

4. Scrisoare din 6 iulie 1897

din Karlsbad, Villa Silva

Iubite domnule Meisner,

Cam târziu mã þin de vorbã, de a-þi da adresa, deºi sunt aici de miercuri,
abia azi îþi dau adresa mea aici: Villa Silva. Cauza este cã de când sunt aici nu
mi-a fost bine, fie din cauza oboselii, fie din cauza curei însãºi.

Tot de aceea nici nu m-am apucat de lucru pânã acum.
Mã tem cã scrisoarea aceasta nu te va mai gãsi în Iaºi. Dar de te va gãsi

înainte de a fi plecat la Marienbad, fii bun de-mi dã ºi d-ta adresa d-tale acolo,
poate sã mai avem ceva de vorbit unul cu altul. Sã-mi dai ºi pe a dlui Poni, care
presupun cã ºi anul acesta va merge acolo.

Eu voi fi în Bucureºti la 1 august; pânã atunci, la revedere cu bine.

Haret

1. Nu putem preciza cine era aceastã persoanã.
2. ªtefan C. Ioan, profesor de curs secundar, era atunci inspector al învãþãmântului

secundar.
3. Haret îi propusese dlui C. Meissner sã-l numeascã inspector general al învãþãmân-

tului primar ºi l-a ºi numit la 1 septembrie 1897.
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5. Scrisoare din 21 iulie 1897 

Iubite domnule Meissner,

N-am cuvinte sã-þi mulþumesc pentru proiectul ce mi-ai trimis ºi pe care
l-am ºi primit. Sper sã-l pot citi înainte de plecare, care va avea loc peste cinci-
ºase zile. Dar cum se face de-mi scrii tot din Iaºi? Era vorba, pare-cã, sã te duci
la Marienbad; ai renunþat?

Despre dl Poni nu ºtiu nimic, dovadã cã nu a venit aici, ºi cã tot la Marien-
bad trebuie sã fie. De aceea i-am trimis ºi eu cãrþile de felicitare tot la Iaºi.

Pentru Florescu, nu-þi pot spune nimic, pentru cã nu-mi aduc aminte de afa-
cerea lui. Întors la Bucureºti, mã voi ocupa de el ºi voi cãuta sã-i fac un rost. Dar
mã surprinde cã zice cã am schimbat eu o rezoluþie care-l privea; eu nu am
obiceiul a schimba rezoluþiile lui Sihleanu1.

Nu uita vorba noastrã din ziua plecãrii. Aºtept sã-mi dai un rãspuns hotã-
râtor îndatã dupã sosirea mea în þarã ºi mai aºtept de la devotamentul d-tale pen-
tru cauza ºcolii, ca acel rãspuns sã nu fie negativ2. E mult de lucru ºi aº vrea sã
putem lucra luna lui august, cel puþin o parte, dacã nu toatã.

Cura mea am dus-o bine, dar efectul ce-mi va fi fãcut îl voi vedea, poate,
mai târziu; pânã acum nu se prea aratã.

Primeºte complimente de la nevastã-mea ºi amicalele mele strângeri de mânã.

Haret

6. Scrisoare din 2 august 1897

Iubite domnule Meissner,

Îþi mulþumesc foarte mult, ºi pentru urãrile de bunã menire, ºi pentru regu-
lament, ºi pentru osteneala ce þi-ai dat pentru ºcoala de la Buciumeni.

Dar îþi voi mulþumi ºi mai bine când te voi vedea, pentru cã, abia sosit, plec
peste o jumãtate de orã la Sinaia. Îþi alãtur biletul de drum ºi te îmbrãþiºez, pânã
la revedere.

Haret 

1. ªtefan Sihleanu (1857–1923), profesor la facultatea de medicinã, era atunci secretar
general al ministerului (1895–1899).

2. E vorba de numirea lui Meissner ca inspector general.
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7. Scrisoare din 1 noiembrie 1898

din Viena

Iubite domnule Meissner,

Am nevoie urgentã ca sã mi se dea câte douã sau trei nume de învãþãtori
sau învãþãtoare, din fiecare judeþ, afarã de Ilfov, pentru medalie1. Cere, te rog,
revizorilor, în modul fel mai confidenþial, pe unde nu ºtii d-ta; unde ºtii, dã-mi
d-ta acele nume.

Mi-ar trebui ºi vreo 20 nume de institutori ºi institutoare.
Fã, te rog, sã le am negreºit, ºi cât de curând, ºi în modul cel mai discret.

Haret

8. Scrisoare din 6 noiembrie 1898

din Viena

Iubite domnule Meissner,

Nu þi-a fost milã de mine, sã-mi strici bunãtate de trai, în care nu auzeam, de
10 zile, nici despre alegeri, nici de nimic? Scrisoarea d-tale ºi hârtia care o înso-
þea, mi-au fãcut nespusã pãrere de rãu. Te rog, aºteaptã pânã mã întorc eu, marþi,
la 10 noiembrie. Nu pot sã iau de aici o hotãrâre într-o afacere aºa de gravã. Tre-
buie sã ne vedem miercuri dimineaþa, la 8, la mine acasã.

Pânã atunci, primeºte salutãrile mele amicale.

Haret

Scrisoarea aceasta a fost publicatã, cu autorizaþia ºi cu lãmuririle date de dl Meissner, de
cãtre C. Sãteanu în ziarul „Adevãrul“ de la 5 ianuarie 1933.

Iatã despre ce este vorba:
Deºi funcþionar numit de un ministru liberal ºi sub un guvern liberal, dl C. Meissner, care

era membru al Partidului Conservator junimist, îºi pãstrase aceastã situaþiune politicã, fiindcã
Haret nu-i ceruse, cum a fãcut ºi cu alþi profesori pe care i-a chemat la lucru în minister, sã-ºi
schimbe ideile politice. Pe atunci asemenea lucru era cu putinþã. Fiind în toamna anului 1898 o
alegere parþialã de senator la Iaºi, Meissner era, fireºte, solicitat de amicii sãi politici sã se ducã
la alegere, ºi pe atunci (cu colegiile restrânse) un vot era preþios. Liberalii din Iaºi, la rândul lor,
doreau ca el sã nu se ducã ºi dãdeau argument cã este funcþionar. Lipsind Haret, ei intervin la Dim.
Sturdza, interimar la Culte, iar acesta sfãtuieºte pe Meissner sã nu se ducã. El persistã, se duce la
alegere ºi candidatul opoziþiei, generalul Manu, se alege senator. Sturdza nu zice nimic. Meissner
însã trimite lui Haret urmãtoarea scrisoare din 3 noiembrie 1898:

1. E vorba de medalia Rãsplata muncii pentru învãþãmântul primar, pe care Haret o
înfiinþase pentru a distinge pe învãþãtorii merituoºi ºi pe persoanele care au dat sprijin acestui
învãþãmânt ºi ºcoalelor.
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„Domnule Ministru,

Mult aº fi dorit sã nu vã pricinuiesc nemulþumiri în schimbul încrederii ºi a prieteniei cu care
m-aþi onorat. Împrejurãrile însã sunt adesea mai tari decât voinþa omului.

Iar au fost alegeri ºi iar m-am dus. Puteam sã nu mã duc? Desigur cã da, aceasta însã cu sa-
crificiul onoarei mele. Am trecut totdeauna de om cinstit: cine n-ar fi fost acum în drept sã-mi
întoarcã spatele dacã mã eschivam? Vã pot asigura de un lucru: acei din grupul cãrora fac parte
m-ar fi dispreþuit; liberalii din Iaºi ar fi izbucnit într-un hohot de râs, triumfând cã au reuºit sã mã
terfeleascã.

Ei bine, asemenea sacrificiu n-am fost în stare sã fac, chiar cu riscul de a vã cauza o mare
nemulþumire ºi cu siguranþa cã atitudinea mea va supãra mult pe dl Sturdza, cu care am avut
onoarea de a convorbi sâmbãta trecutã.

Dl Sturdza mi-a vorbit pãrinteºte ºi nu sunt atât de mãrginit încât sã nu fi priceput adevãrata
d-sale situaþie când mi-a vorbit aºa cum a fãcut. Am convingerea cã preocuparea d-sale n-a fost
votul meu ca atare; ceea ce dorea d-sa era sã poatã astupa gura celor de la Iaºi, care vãd cu ochi rãi
prezenþa mea la minister ºi sã reuºeascã astfel sã pot rãmâne unde sunt. Aºa cel puþin vãd eu situaþia
ºi înþelegeþi cã, în loc de a fi mâhnit de faptul cã intenþiona în aparenþã de a mã reþine de a vota,
am vãzut, din contra, în cuvintele dlui Sturdza, cea mai desãvârºitã bunãvoinþã pentru mine.

Nici nu vã închipuiþi cât mã doare cã mi-a fost imposibil sã corespund intenþiunii atât de
binevoitoare a dlui Sturdza; am însã ferma convingere cã n-am putut proceda altfel decât am fãcut.

Îmi pare chiar cu neputinþã ca în definitiv sã nu-mi daþi ºi d-voastrã dreptate ºi chiar ºi dl
Sturdza.

Oricum ar fi însã, lucrul s-a fãcut.
Recunosc cã rãmânerea mea la Inspectorat a devenit imposibilã, deoarece, dacã am eu

dreptate cât priveºte persoana mea, o aveþi ºi d-strã întrucât priveºte situaþia anormalã ce s-a creat.
Aºa e în Þara Româneascã. E încã imposibil, pentru multã vreme, sã fie stabilitate în

administraþie. Împrejurãrile politice sunt mai tari decât voinþele oamenilor.
Încã o observaþie ºi termin. Nefãcând politicã militantã ºi nedând grupului meu politic decât

votul, fãrã absolut niciun alt ajutor, îmi era cu atât mai vârtos imposibil sã nu mã þin nici de acest
angajament, luat de vreo 20 de ani de când fac parte din grupul Junimea.

Primiþi, ºi cu acest trist prilej, încredinþarea marelui meu devotament“.

C. Meissner 

La aceasta, Haret a rãspuns prin scrisoarea de mai sus.

9. Scrisoare din 24 mai 1904

Stimate domnule Meissner,

Mi-a pãrut rãu cã nu ai putut veni ºi d-ta când am vizitat ªcoala normalã, mai
ales cã dl ªiºmanof m-a întrebat de d-ta1. Te cunoºtea din raportul meu cãtre Rege2.

Sper cã sãnãtatea d-tale se va fi restabilit deja.
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1. Ivan ªiºmanof, ministru de instrucþie al Bulgariei, a fost în þara noastrã în 1904 ºi,
între alte vizite, a fost ºi aceea de care se vorbeºte aici.

2. E vorba de Raportul adresat de Haret cãtre Rege în 1903, în care vorbeºte de situaþia
învãþãmântului în România, în cursul ultimilor 10 ani.
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Oaspetele nostru se aratã foarte mulþumit de vizita lui la noi. Socotesc cã ar
fi fost nedrept dacã nu ar fi fost mulþumit.

Al d-tale devotat,
Haret

10. Scrisoare din 3 noiembrie 1907

Stimate domnule Meissner,

Altãdatã îþi scriam Iubite domnule Meissner. Din partea mea, aº putea scrie
ºi azi tot aºa; dar iubirea trebuie sã fie reciprocã, ºi eu vãd cã d-ta, nu numai cã
nu mã iubeºti, dar din contrã.

Cum se poate sã-mi trimiþi demisia, fãrã mãcar sã cerci a avea o explicaþie
cu mine? Ce motive ai de a crede cã aº avea dorinþa de a te umili sau a te supãra?
D-ta ai putut sã vezi de aproape care sunt vederile mele în mai toate chestiile.
Ce te face sã crezi cã m-aº fi schimbat?

Îþi trimit demisia înapoi. Nu þi-am fãcut niciodatã rãu, pe cât mi-aduc
aminte. Te rog dar, nu-mi mai adãuga ºi d-ta aceastã mare amãrãciune, pe lângã
atâtea altele. Pe acestea poate le merit, dar pe cea dintâi nu.

Al d-tale devotat,
Haret

Iatã, dupã relaþiunea dlui Meissner, despre ce este vorba: În noiembrie 1907, Meissner era
profesor de pedagogie la ºcoala normalã Vasile Lupu din Iaºi. Situaþia aceasta îi dãdea ºi direcþia
ºcoalei de aplicaþie alipitã pe lângã cea normalã.

În aceastã calitate, el adreseazã raport cãtre minister într-o chestiune de serviciu. În loc de
rãspuns, direcþia respectivã din minister scrie directorului ºcoalei normale sã punã în vedere
directorului ºcoalei de aplicaþie cã nu poate coresponda cu Ministerul decât prin directoratul
ºcoalei normale, iar nu direct. Atunci Meissner demisioneazã. Haret, care, fireºte, nu avea cunoº-
tinþã de cele petrecute, îi scrie scrisoarea de mai sus ºi revocã ordinul cu observaþia.
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VII.

Cãtre Episcopul Partenie
Notã de Gh. Adamescu

Scrisoare din 13 august 1897

Prea Sfinte Pãrinte,

Mã grãbesc a rãspunde scrisorii P. S. T. pe care, nu ºtiu de ce, o primesc
chiar acum, deºi e datatã de la 9 august.

Mai întâi, în cestiunea palatului episcopal, am fãcut mai acum cinci zile o
nouã intervenire energicã la Ministerul de Interne, ca sã tranºeze mai curând
diferendul ivit cu Primãria de Galaþi, care ne þine în loc cu lucrãrile. Acum scriu
ºi personal dlui Ferechidi, ca sã-mi dea un rãspuns; ºi dacã voi vedea cã lucrul
suferã prea multã întârziere, sunt decis sã cer de la Consiliul de Miniºtri autori-
zarea de a începe lucrãrile, cu toatã ameninþarea de proces a Primãriei.

În ceea ce priveºte îndemnizarea P. S. T. pentru vizitele canonice, dupã cum
am avut deja ocazia de a vorbi cu P. S. T., mi-este imposibil sã satisfac cererea
P. S. T. Sunt oprit de la aceasta mai întâi de lipsa absolutã de fonduri în care sunt
ºi de imposibilitatea de a cere un credit, în starea de crizã mare prin care trecem.
Mai este însã ºi cestiunea de principiu; cãci legea care fixeazã leafa Episcopilor
Eparhioþi nu vorbeºte despre diurne de transport, dupã cum cred cã ar fi trebuit sã
facã dacã acele diurne trebuiau plãtite deosebit. Aºa fiind, cred cã Consiliul de
Miniºtri nici nu are dreptul a tranºa aceastã afacere fãrã un vot expres al Parla-
mentului, cu atât mai mult cã dreptul ce se va recunoaºte P. S. T. trebuie recu-
noscut deopotrivã tuturor P. S. Episcopi ºi Mitropoliþi, ceea ce duce la o sumã
considerabilã, cu care bugetul ar trebui mãrit.

Cererea pictorului G. Popovici din Iaºi am cerut sã mi se prezinte ºi voi
cerca sã o satisfac.

Primeºte, te rog, P. S. Pãrinte, asigurarea respectului cu care sunt al P. S. T.
fiu sufletesc.

Haret

Partenie Clinceni (1847–1910), care devine mai târziu mitropolit al Moldovei, era atunci
(1886–1902) episcop al Dunãrii de Jos. El trimisese din Karlsbad o scrisoare lui Haret, cu data de
9 august 1897. Rãspunsul lui Haret, care urmeazã, l-am gãsit scris chiar pe scrisoarea de la
Partenie, aflatã printre hârtiile rãmase de la el. Iatã principalele pasaje din scrisoarea lui Partenie:

„Cestiunea palatului episcopal se aflã în aceeaºi stare de mai înainte. Eu am suferit mult de la
primarul conservator Resu; acum vãd cu întristare cã actualul primar calcã tot pe urmele aceluia…
Stãruinþa ce pun pentru clãdirea palatului episcopal purcede din dorinþa constantã ce am de a dejuca
nãzuinþele celor din Galaþi ºi poate ºi din alte pãrþi, care voiesc sã lase scaunul Dunãrii de Jos în uitare
ºi umilire. Dacã actualul primar se opune la clãdire, el este din neamul celor vizaþi de adresa mea…

58 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:45 PM  Page 58



Vã mai aduc aminte cã eu v-am înaintat la timpul cuvenit rapoartele mele asupra vizitelor
canonice ce am fãcut timp de 26 de zile bisericilor din Dobrogea. Suma ce am cheltuit este destul
de mare pentru mine… de la ministerul dv. eu am drept a cere, dacã nu pentru osteneala mea cu
vizitele, cel puþin cele peste 5 mii ce am debursat(9), afarã de una mie ce trebuie sã o dau celor
cinci preoþi ai suitei mele…

Vã rog a cere dlui Sihleanu sã vã aducã o hârtie a unui tânãr pictor Popovici Gheorghe din
Iaºi, fost stipendist al statului, care nu a primit de la acest onor. minister nicio remuneraþie ca alþii,
pentru lucrãrile trimise în þarã…“

ªt. Sihleanu era atunci secretar general al Ministerului de Instrucþie.

VIII.

Cãtre Simion Mehedinþi
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 17 noiembrie 1898

Domnule Mehedinþi,1

Legea cea nouã a învãþãmântului secundar ºi superior2 prevede ca pentru
ocuparea unei catedre în învãþãmântul secundar sã se treacã de candidat examen
de capacitate pentru douã specialitãþi: una principalã ºi a doua secundarã. Pentru
specialitatea principalã se cere a se trece examenul de materia cuprinsã în pro-
grama de licenþã, iar pentru cea secundarã materia cuprinsã într-un program in-
termediar, între materiile de liceu ºi licenþã întocmit ad-hoc pentru aceasta.

Studiul geografiei ºtiþi cã nu este cuprins între studiile universitare, aºa cã
la examenul de capacitate din geografie ca specialitate principalã, nu ºtiu ce am
putea pune. De aceea vã rog pe dv., ca cunoscãtor în aceastã materie, sã fiþi bun
a întocmi o schiþã de program, considerând geografia mai întâi specialitate prin-
cipalã ºi al doilea ca specialitate secundarã. Nu este nevoie sã intraþi în detalii,
ci numai aºa în trasuri generale, ca sã mã pot eu orienta.

De altfel, iatã ºi textul legii referitor la cestiune: „Examenul de capacitate va
avea de obiect sã probeze cunoºtinþele ºi aptitudinea necesarã pentru a preda cel
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1. Simion Mehedinþi, actualul profesor de geografie la Universitate ºi membru al
Academiei Române, era atunci tânãr licenþiat al Facultãþii de Litere din Bucureºti. Se întorsese
din Germania, unde fusese trimis ca bursier al statului, ca sã se specializeze în geografie
(1894–1898), ºi unde ºi-a trecut doctoratul. Haret, care dobândise informaþiuni despre dânsul,
i-a trimis scrisoarea aceasta. Înfiinþându-se în anii urmãtori catedra de geografie la facultate, el
a fost recomandat ca agregat (decembrie 1901), apoi profesor titular (aprilie 1904).

2. Legea din 1898.
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puþin douã specialitãþi ºi cel mult trei. Una din aceste specialitãþi, pentru care
candidatul trebuie sã posede diploma corespunzãtoare de licenþã sau doctor, va
fi specialitatea principalã, celelalte vor fi secundare.

„Examenele de capacitate vor consta în probe scrise, care vor fi elimina-
torii, probe orale ºi probe practice. Lucrãrile scrise ºi orale vor avea de obiect
toate materiile specialitãþilor pentru care se prezintã candidatul, cuprinse pentru
specialitatea principalã în programa de liceu ºi cea pentru licenþa respectivã, iar
neutru cele secundare în programa de liceu ºi într-o programã specialã, care se
va forma ale minister. Probele orale vor fi extemporale“.

Aºteptând rãspunsul dv., vã rog sã primiþi salutãrile mele.

Haret

2. Scrisoare din 17 mai 1899

Stimate domnule Mehedinþi,

De la 1 septembrie viitor trebuie sã se punã în aplicare noile programe ale
învãþãmântului secundar1. Pentru aceasta este nevoie de o întreagã literaturã
didacticã, fãrã care toatã munca deja cheltuitã ar fi zadarnicã.

Aici în Bucureºti un numãr de profesori s-au înþeles ca sã se punã grabnic
la lucru ºi sã dea chiar pentru 1 septembrie manualele necesare pentru clasele I,
II ºi V, în care noile programe se vor aplica. D-ta ai voi sã-þi iei aceastã sarcinã
pentru geografie? ªi dacã nu vei putea pentru câte trele clasele, dupã cum e pro-
babil, cel puþin pentru una sau douã din ele.

Pentru lucrare, fiecare profesor ºi-a pãstrat deplina sa libertate ºi fãrã îndo-
ialã aºa va fi ºi pentru d-ta.

Binevoieºte, te rog, a-mi rãspunde un cuvânt ºi a primi asigurarea consi-
deraþiei mele.

Haret

3. Scrisoare din 16 iunie 1899

Stimate domnule Mehedinþi,

Mã grãbesc a rãspunde scrisorii d-tale, cã niciun rãu nu a rezultat din
întârzierea cauzatã de greºeala poºtei, pentru cã dispoziþiile luate de minister în
privinþa cãrþilor didactice fac, cã nu mai este aºa de urgentã nevoie a se prepara
cãrþi noi pentru 1 septembrie. De altfel, ocupaþiile mult mai însemnate ce ai d-ta
acum pentru a-þi stabili viitorul, nici nu era de gândit sã le pui la o parte pentru
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1. Programele învãþãmântului secundar dupã noua lege se publicaserã în aprilie 1899.
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a te ocupa de altceva. Dacã eu îmi permisesem a mã adresa ºi d-tale, era pe
lângã competenþa d-tale recunoscutã ºi împrejurarea cã nu mã gândisem cã cu-
geþi a te prezenta la examenele de capacitate.

Primeºte, te rog, salutãrile mele cordiale.

Haret

4. Scrisoare din 15 octombrie 1903

din Pallanza

Mult stimate domnule Mehedinþi,

Sã mã ierþi cã nu am putut rãspunde mai curând scrisorii d-tale relativã la
cercurile culturale ºi la neajunsurile ce ai constatat la ele. Nu crede cã acele nea-
junsuri nu le cunosc ºi eu; dar ele nu vor dispãrea decât cu încetul, pentru cã
învãþãtorii noºtri actuali nu au fost deloc pregãtiþi pentru ceea ce li se cere acum.
Cei viitori vor sta mai bine, pentru cã am prefãcut programa ºcoalelor normale
în acest scop1, dar cei prezenþi trebuie formaþi cu încetul. Am luat ceva mãsuri
pentru asta: culegerea ºi publicarea celor mai bune vorbiri de la cercuri, precum
ºi trimiterea pe la ele a câtorva oameni luminaþi, care sã le îndrume cum trebuie2.

Anul acesta am avut pe Coºbuc ºi Vlãhuþã, la anul voi avea mai mulþi. Ai
vrea sã fii ºi d-ta unul din ei? Ai fi cel mai nimerit pentru asta, cãci eºti ieºit din
pãtura þãrãneascã, o cunoºti, o înþelegi, o iubeºti ºi te-ar înþelege ºi ea3.

Al d-tale devotat.

Haret

5. Scrisoare din 27 iulie 1905

Iubite domnule Mehedinþi,

Îþi scriu ca sã te rog sã mã ierþi pentru un lucru petrecut la congresul cor-
pului didactic primar la 1 iulie.

D-ta mi-ai povestit cândva cã Siºmanof(10) îþi spusese anul trecut: Bãgaþi de
seamã sã nu vã întrecem, vrând sã înþeleagã progresele fãcute de bulgari în ºcoa-
la primarã.

Vorbind la congres în chestia ºcolii primare ºi a schimbãrilor ce vrea sã-i
aducã Vlãdescu, am voit sã povestesc incidentul acela. Dupã ce însã începusem
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1. Se introdusese în ºcoalele normale cursul special de datoriile învãþãtorilor.
2. Au apãrut în cursul anilor acelora trei volume cu asemenea conferinþe. Asupra or-

ganizãrii acestor cercuri culturale sã se vadã deciziunea din 21 februarie 1902, publicatã în
prezenta Colecþie a Operelor lui Spiru Haret, vol. II, pp. 139-142.

3. În adevãr, dl Simion Mehedinþi este nãscut în satul Soveja, judeþul Putna. A fãcut
câteva conferinþe la cercurile acestea din judeþul Iaºi.
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sã vorbesc despre el, mi-a fulgerat deodatã prin minte, cã poate d-tale nu þi-ar
conveni asta. Neavând vreme sã mã gândesc cum sã o întorc, deoarece vorbeam
deja despre acest fapt, nu am gãsit alt chip decât sã spun cã vorbele acelea îmi
fuseserã adresate chiar mie.

Dacã aº fi avut timpul gândirii, poate cã o întorceam altfel ºi aº fi evitat de
a spune un lucru neexact.

Acesta este lucrul pentru care te rog sã mã ierþi.

Al d-tale devotat,
Haret

6. Scrisoare din 8 iulie 1907

din Valea-Cãlugãreascã

Mult stimate domnule Mehedinþi,

Mã ocup cu revizuirea diverselor noastre regulamente ºi am ajuns ºi la acela
pentru aprobarea cãrþilor de ºcoli secundare. Regulamentul acesta pe mine nu mã
satisfãcea nici sub forma pe care o avea în timpul dinainte de 1904. Dl Vlãdescu
l-a modificat la 1906. Nu ºtiu nici sub forma asta dacã este bun. D-ta, care ai avut
a face de-aproape cu el, ºi ca autor, ºi ca membru în comisie, ºi ca membru în
Consiliul Permanent1, ai putea sã-mi dai indicaþii preþioase. Te rog sã binevoieºti
a face aceasta. Ba chiar, dacã nu te sperie sã iei lucrul mai de aproape, te-aº ruga
sã iei ambele regulamente ºi sã le dai forma pe care ai crede-o mai bunã, propu-
nând altul în locul lor, sau, dacã crezi suficient, modificãrile de adus unuia sau
altuia din ele. Le poþi gãsi, pe cel din 1902 la p. 177 a vol. II din colecþia de legi
ºi regulamente a ministerului, iar pe cel din 1906 la p. 129 a vol. III.

Nu te supãra, te rog, cã-þi tulbur liniºtea chiar acolo unde te afli dus pentru
odihnã ºi primeºte salutãrile mele amicale.

Haret

7. Scrisoare din 29 septembrie 1907

Stimate domnule Mehedinþi,

ªtii cã þi-am spus odatã cã eu urmãream, încã din ministerul meu trecut, ideea
ca în satele ungureºti ºi bulgãreºti sã aduc tot învãþãtori energici ºi buni români.
Pentru satele ungureºti din Moldova, aproape reuºisem. Dar dl Vlãdescu i-a adus
înapoi pe toþi cei pe care eu cu atâta greutate îi mutasem.
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1. Dl Mehedinþi a fost membru al Consiliului Permanent în 1907 ºi 1908.
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Zilele astea aþi dat un aviz care permite a se începe reparaþia, prin mutarea
lui Popazu1. Acum veþi mai avea pe unul celebru pe la Roman, numit P. Marþ, de
la Tãmãºeni2. Satul e unguresc, iar Marþ e ungur curat. ªcoala pe care o face el
e mizerabilã. Profitã mai ales cã tatã-sãu e primar, pentru ca sã-ºi batã joc. Îl mu-
tasem ºi l-au adus înapoi. Acum e dat în judecatã, nu-mi aduc aminte pentru ce.
Dar oricare ar fi cauza, nu trebuie pierdutã din vedere cauza cea mare a învãþã-
torului naþional.

Al d-tale devotat,
Haret

8. Scrisoare din 20 octombrie 1907

Mult stimate domnule Mehedinþi,
Îþi mulþumesc pentru scrisoarea d-tale relativã la voluntarii de un an3. Voi

vorbi generalului Averescu(11), care e un spirit foarte deschis ºi susceptibil a
prinde ideile bune. Dacã mi-ai permite, i-aº da chiar scrisoarea d-tale. 

Devotat,
Haret

9. Scrisoare din 2 februarie 1910

Iubite domnule Mehedinþi,

Din „Convorbiri Literare“ îmi lipseºte nr. 12 din anul XLII (1908 decem-
brie), te rog fii bun ºi dispune sã-mi fie trimis ºi sã mi se spunã ºi preþul lui,
pentru a-l achita.

Cu mulþumiri anticipate,
Haret

1. Consiliul Permanent de instrucþie dãduse acest aviz. Ion Popazu funcþionase în mai
multe sate cu poporaþie ungureascã din judeþul român ºi fusese mutat atunci în judeþul Ialomiþa.

2. Petre Marþ era atunci învãþãtor în Satul Tãmãºeni.
3. Pe vremea aceea, bacalaureaþii aveau dreptul a face serviciul militar numai un an ºi

a deveni ofiþeri de rezervã. Era vorba de a se da acest drept ºi absolvenþilor ºcoalelor normale
de învãþãtori, deveniþi titulari, pentru ca sã aibã a lucra cu elementele din sate.
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10. Scrisoare din 17 iunie 1910

din Valea Cãlugãreascã

Stimate domnule Mehedinþi,

Am cercat din nou la Casa ªcoalelor pentru tinerii Vâlsan1 ºi Brãtescu2, dar
nu am gãsit nimic. Mã temeam cã va fi aºa pentru cã, dupã cum þi-am spus,
fondul fusese distribuit tot la aprilie. Acum mai este o micã, foarte micã speranþã,
la octombrie. Dacã pânã atunci nu va rezulta ceva economie de pe undeva, poate
cã le voi putea da atunci ceva.

Devotat,
Haret

11. Scrisoare din 30 august 1910

din Valea Cãlugãreascã

Domnule Mehedinþi,

Am aºteptat întoarcerea dlui M. Popescu3, ca sã vãd ce pot face pentru d-nii
Vâlsan ºi Brãtescu, despre care mi-ai vorbit. Ajutor din fondul de subvenþii nu
li se poate face, pentru cã este sleit, dupã cum îþi ºi spusesem. Economii ulte-
rioare, pe care le sperasem, nu s-au putut face. S-ar putea însã sã li se dea sã
scrie douã din manualele de geografie de care are nevoie Casa ªcoalelor, ceea
ce le-ar aduce fiecãruia cam câte 800 lei.

Dacã crezi cã asta convine, te rog sã-i trimiþi la dl M. Popescu.
Cu astã ocazie, trebuie sã-þi arãt cã unul din aceºti tineri, nu ºtiu care anu-

me, ducându-se zilele trecute la minister, Direcþia III, s-a exprimat în mod jig-
nitor faþã de minister, punând la îndoialã buna lui credinþã. Gãsesc cã a început
prea de timpuriu.

Al d-tale devotat,
Haret

1. George Vâlsan (1885–1935), mai târziu profesor la Universitatea din Bucureºti ºi
membru al Academiei Române, era atunci profesor suplinitor la un liceu din Bucureºti.

2. George Brãtescu, actual profesor de geografie la Universitatea din Cernãuþi, era
atunci student.

3. Mihail Popescu era atunci administrator al Casei ªcoalelor. Haret, totdeauna dispus
sã ajute pe tinerii merituoºi, îºi aduce aminte de scrisoarea trecutã ºi cautã sã facã ceva
pentru ei.
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12. Scrisoare din 25 noiembrie 1911

Stimate domnule Mehedinþi,

Îþi mulþumesc foarte mult pentru exemplarul din Anuarul seminarului
d-tale. ºi pentru osteneala ce þi-ai dat de a mi-l aduce chiar d-ta1.

S-a întâmplat cã cele mai multe din articolele din acest numãr mã
intereseazã ºi-mi propun sã le citesc cu atenþie.

În ceea ce priveºte chestia hotarului dintre Moldova ºi Muntenia, pe cât vãd,
dl Mironescu2 o studiazã numai pe cea stabilitã de ªtefan cel Mare, dar nu ºi pe
cea a Trotuºului, care a fost pânã la dânsul, aºa cã din articolul d-sale nu voi
putea sã mã dumiresc asupra unui lucru pe care nu-l înþeleg. Eu ºtiu cã am învãþat
la ºcoalã cã pânã la ªtefan cel Mare hotarul între ambele þãri era Trotuºul, ºi
lucrul acesta este spus anume de un cronicar, Ureche(12), dacã nu mã înºel.

Dar în 1904 am fost la Borzeºti, satul unde s-a nãscut ªtefan cel Mare, ºi am
vãzut cã acest sat este pe malul drept al Trotuºului, adicã pe partea Munteniei; ºi
mai târziu, ªtefan a clãdit în sat ºi biserica care dureazã încã ºi care e tot pe malul
drept; ba încã, pe cât mi-aduc aminte, inscripþia ce a pus-o zice cã a fãcut biserica
în amintirea pãrinþilor lui. Apoi atunci cum vine asta? S-a nãscut ªtefan în Mun-
tenia? Sau cã hotarul nu urma, cel puþin în punctul acela, tocmai apa Trotuºului?
Cãci ipoteza ca cursul apei sã se fi schimbat aºa ca Borzeºtii sã fi trecut de pe un
mal pe altul, nu se poate admite, pentru cã forma terenului nu o permite.

Cu aceastã ocazie, te rog sã fii bun, când vei avea vreme, sã-mi comunici
la telefon unde pot gãsi Anuarul d-tale pe anul I. Eu nu-l am; l-am cãutat la li-
brãrii, ºi chiar la Socec, ºi nu l-am gãsit.

Al d-tale devotat,
Haret

13. Scrisoare din 26 noiembrie 1911

Stimate domnule Mehedinþi,

Te rog sã mã ierþi cã te-am deranjat în mod inutil. Tot d-ta aveai dreptate:
aveam deja fascicolul I din Anuar; însã în catalogul meu l-am cãutat la Mehe-
dinþi ºi el era trecut la Anuar; de aceea nu-l gãsisem.

Ca sã nu strici o colecþie, te rog sã primeºti înapoi al doilea exemplar ce ai
avut bunãtatea a-mi trimite, precum ºi mulþumirile mele ºi scuzele repetate cã
te-am deranjat.

Haret

1. Anuarul Seminarului de geografie, sub direcþia lui S. Mehedinþi, a apãrut între
1909–1915.

2. Gr. Mironescu, acum profesor de geografie la liceul din Bolgrad, era atunci student.
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IX.

Cãtre Petre Gârboviceanu
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 30 martie 1899

Iubite domnule Gârboviceanu,

Dupã cum am ºtiinþã, situaþiunea financiarã a „Albinei“ este din cele mai
rele. Încasãrile am auzit cã merg foarte greu. Eu sunt foarte îngrijat de aceastã
situaþie. De aceea, te rog, dacã ai timp, treci pe la mine – de se poate chiar azi
între 8-9 seara dupã masã – sau, de nu poþi, mâine de dimineaþã, pentru ca sã
vedem ce mãsuri trebuiesc luate cu privire la accelerarea încasãrilor.

Al d-tale devotat,
Haret

Revista popularã ,,Albina“. întemeiatã de Sp. Haret în 1897, era condusã de un comitet,
având la început ca preºedinte pe P. Gârbovieeanu ºi ca secretar de redacþie permanent pe Gh.
Adamescu. Haret s-a interesat totdeauna de mersul ei ºi adesea lua parte la ºedinþele Comitetului.

2. Scrisoare din 14 septembrie 1904

Domnule Gârbovieeanu,

Îþi doresc mai întâi însãnãtoºire grabnicã; al doilea, te înºtiinþez cã de la
Casa Bisericii mi s-a trimis spre semnare certificatul cerut de biserica Sf. Nicolae
Vlãdica, pe care însã l-am oprit la mine. Te previn ca nu cumva sã uiþi sau sã fii
surprins a iscãli un asemenea certificat.

Al d-tale devotat,
Haret

3. Scrisoare din 28 februarie 1905

Iubite domnule Gârbovieeanu,

Am verificat cã cele douã posturi de referendari sunt trecute în bugetul
Casei Artelor. Rãmâne ca V. Arion sã vadã numai dacã se vor pãstra tot pentru
Coºbuc ºi Vlahuþã1.
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1. Coºbuc ºi Vlãhuþã fusese numiþi de Haret referendari la Casa ªcoalelor. Dupã retra-
gerea sa, se interesa ca sã fie menþinuþi la noua instituþie numitã Casa Artelor.
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Ar putea însã tot el sã vadã dacã nu poate face ceva pentru ,,Albina“ ºi ,,Stea-
ua“, ale cãror subvenþii sunt suprimate cu totul1. Voi spune azi ºi dlui Kalinderu2.

Haret

4. Scrisoare din 24 august 1905

din Sãrata-Monteoru

Iubite domnule Gârbovieeanu3,

Am venit aici pentru vreo zece zile, ca sã mai iau aer, înainte de a intra în
munca iernii. ªi aici însã m-a ajuns o scrisoare de intervenire, pe care nu o pot
pune la o parte, deºi ceea ce-mi cere nu se potriveºte cu obiceiurile mele.

Vorba este de pr. N. Popescu, de la Arsache (Vlaºca), care prezintã pe un fiu
al lui la concurs pentru seminar. Sã nu zici cã nu þi-am scris, dar e bine înþeles cã
vei face cum va fi drept, ºi nu altfel. Þineam însã sã nu nemulþumesc pe preot,
care este un bun element în satul lui, unde poate ºtii ce lucruri bune se fac.

Eu voi fi întors în Bucureºti la 3 septembrie seara. Îndatã dupã aceea ne vom
vedea, ca sã ne mai chibzuim pentru ale noastre. Pânã atunci ºi Lupu trebuie sã
vinã4.

Pânã atunci salutãri amicale ºi respectele mele doamnei.

Haret

5. Scrisoare din 6 noiembrie 1905

Cu note de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Gârbovieeanu,

Deoarece plec acum la Galaþi, neputând sã mã ocup eu, te rog foarte mult
sã fii bun d-ta a te ocupa de urmãtoarea afacere: a face sã aparã negreºit în
,,Voinþa naþionalã“ de mâine, luni seara, articolul alãturat. Am vãzut în ,,Voinþa
naþionalã“ de asearã un extract din articolul ,,Conservatorului“ ºi am vãzut
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1. ,,Steaua“, societate pentru publicarea de cãrþi populare, întemeiatã de Haret la 2
decembrie 1900. Statutele ei s-au votat la 20 decembrie, acelaºi an, când s-a ales ºi primul sãu
comitet, din care fãcea parte ºi Haret, ca membru, cu însãrcinarea de administrator ºi casier.

2. I. Kalinderu era atunci preºedintele comitetului de redacþie al revistei ,,Albina“.
3. Gârbovieeanu era atunci profesor la Seminarul central. Preotul de care se vorbeºte

era dintre aceia care se ocupau cu activitatea extra-bisericeascã ºi urmau îndemnurile lui
Haret, chiar în timpul când nu mai era ministru, ºi acþiunea lor nu era bine vãzutã de
succesorii sãi la conducerea ministerului.

4. E vorba de profesorul A. Lupu-Antonescu, care era atunci secretar de redacþie al
,,Revistei generale a învãþãmântului“.
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nevoia de a i se rãspunde îndatã. Deoarece gazetele noastre au faþã de mine oa-
recare obiceiuri care nu-mi convin, te previn cã dacã articolul nu poate sã aparã
negreºit mâine seara, ºi în tocmai cum îl dau, sã nu-l laºi acolo. În acest caz, ori
îl vei da la Secolul, ori mi-l vei restitui.

Iartã-mã de supãrare.
Eu mã întorc, sper, mâine dimineaþa.

Haret

Articolul redacþional din ,,Conservatorul“ (4/17 noiembrie 1905) purta titlul „Pentru dl
Haret ºi Epoca“. Prin el se lua apãrarea dlui M. Vlãdescu, cãruia fostul ministru Haret ºi cei de
la ,,Epoca“ îi imputase jafurile de la Casa ªcoalelor. Articolul în chestiune incrimina, în acelaºi
timp, administraþia lui Haret de nereguli.

Un extras din acel articol a fost reprodus în ,,Voinþa naþionalã“ din 5 noiembrie 1905, care-i
atrage atenþia lui Haret.

Ziarul ,,Voinþa naþionalã“ rãspunde la 5 noiembrie prin articolul „Jafurile dlui Vlãdescu“,
dupã care apare la 8 noiembrie acela al lui Haret, sub titlul „Socoteli“ pe care-l trimisese lui
Gârboviceanu sã-l publice în „Voinþa naþionalã“ sau în „Secolul“.

Acest articol, tipãrit pe 1/2 coloanã, e cu totul altul decât cel cu acelaºi titlu publicat în
,,Voinþa naþionalã“ din 3-6 noiembrie, dupã ,,Revista generalã a învãþãmântului“. Prin el, Haret
criticã modul cum ,,Conservatorul“ din 4 noiembrie apãra gestiunea dlui M. Vlãdescu, de la Casa
ªcoalelor, în cele 10 luni de administrare a ministerului sãu.

Ziarul ,,Conservatorul“ continuã articolele contra lui Haret ca: Minciuni haretiste (în
numãrul din 5 ºi 6 noiembrie 1905), iar în „Socotelile dlui Haret“ (în numãrul din 10 noiembrie
1905) rãspunde la articolul lui Haret „Socoteli“ publicat în ,,Voinþa naþionalã“ din 8 noiembrie
1905. În 11 noiembrie, acelaºi an, a apãrut tot în ,,Conservatorul“ Fapte ºi socoteli, iar în cel din
12 noiembrie 1905, Comunicatul Ministerului Instrucþiunii, care se publicase în „Monitorul
Oficial“ din 10 noiembrie ºi la care Haret a rãspuns prin articolul „Un comunicat“ publicat în
„Revista generalã a învãþãmântului“ de la 1 decembrie 1905.

Articolul se încheia astfel: „ªi acum aºtept mai departe desfãºurarea apãrãrilor dlui Vlã-
descu. Cum a mers pânã acum, mie îmi convine“.

6. Scrisoare din 3 decembrie 1905

Iubite domnule Gârboviceanu,

Am vorbit cu dl. Sturdza în chestia taxei de la Club. E adevãrat cã e de 6 lei
pe lunã. A zis cã la convocarea Comitetului, va aduce lucrul în dezbatere; dar nu
mi s-a pãrut prea înclinat a insista în acest sens. Zicea cã Clubul se susþine greu.
Eu cred însã cã nu ar strica nimic sã se adauge membri noi, care sã plãteascã puþin,
decât sã nu vinã deloc. Voi vedea la Comitet.

Cu aceastã ocazie, permite-mi sã te rog sã-mi spui dacã cunoºti pe un în-
vãþãtor Ioan S. Mazilu, din Mãrunþiº (Buzãu), care-mi scrie cã i se fac mizerii
mari acolo, ºi cere sã-l apar la Consiliul Permanent. Asta nu o pot face. Dar dacã
aº ºti cã e om corect ºi învãþãtor bun, aº cãuta sã vãd cum îl pot ajuta.

Devotat,
Haret
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P. S. Oare nu ar fi posibil sã am o copie de pe rãspunsul episcopului Ata-
nasie1 la intervenþia ce i-a fãcut dl Kalinderu, ca sã dea ajutor la ,,Steaua“?2

Haret

7. Scrisoare din 13 noiembrie 1909

din Menton

Iubite domnule Gârboviceanu,

Sunt informat cã Chiricescu posedã o fotografie a lui Drag. Demetrescu în
costum de cãlugãr, fãcutã pe când era el la Atena. E fotografiat la un loc cu Par-
tenie ºi Calistrat. Dacã nu mã înºel, informaþia asta o am chiar de la Chiricescu
însuºi. Oare nu ar fi chip sã cãpãtãm comunicaþie de acea fotografie?

Aici timpul e frumos, afarã de douã zile când a fost umed ºi rece. Dar chiar
când este frumos, numai dimineaþa este cald; pe urmã se rãceºte foarte mult.

Cu tusea parcã merg biniºor; pânã acum însã nu-mi face efectul cã binele
realizat este ceva durabil.

La revedere cu bine.

Haret

8. Scrisoare din 2 decembrie 1910

Domnule Administrator,

Odatã cu înfiinþarea Casei Bisericii, dv. aþi fost chemat a o conduce ºi v-aþi
îndeplinit aceastã îndatorire de nouã ani încoace, numai cu o micã întrerupere.

În timpul acesta, Casa a trecut prin mari greutãþi, nu numai acelea care sunt
indispensabile de oricare început, dar ºi greutãþi speciale unei instituþii chemate
a împlini o sarcinã foarte grea ºi foarte însemnatã, cu niºte mijloace insuficiente
ºi nu totdeauna sigure.

Dv. aþi ºtiut sã vã îndepliniþi însãrcinarea în aºa mod, încât nu numai Casa
Bisericilor a devenit, sub conducerea dv., una din cele mai vaste ºi mai bine orga-
nizate din marile noastre administraþii, dar a reuºit sã se impunã respectului ºi
iubirii tuturor, prin imensele servicii ce a adus ºi continuã a aduce bisericii ºi
culturii naþionale. Ea a deschis cãi noi, s-a îngrijit ºi a rezolvat probleme grele, de
care pânã la dânsa nimeni nu se preocupa.

Pentru aceste mari servicii, þara vã va fi recunoscãtoare. Iar noi, care de atâþia
ani ne-am bucurat de colaborarea dv. harnicã, priceputã ºi onestã, în împrejurãri
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1. Atanasie Mironescu era episcop al Râmnicului.
2. „Steaua“, societate pentru rãspândirea de broºuri populare, înfiinþatã de Haret. Vezi

nota 2 de sub scrisoarea cu nr. 3 de mai sus.
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grele, ne-am socotit dator a vã da cel puþin acest semn de mulþumire, de a vã
înainta portretul dv., pe care vã rugãm sã-l atârnaþi în cabinetul administrato-
rului Casei Bisericilor, ca sã rãmânã acolo ca amintire a aceluia care a fost unul
din principalii ei întemeietori.

Primiþi, vã rugãm, domnule Administrator, asigurarea distinsei noastre con-
sideraþiuni.

Ministru,
Haret

Haret, cu ocazia retragerii lui din minister, i-a trimis scrisoarea de mai sus lui Gârboviceanu,
care era administrator al Casei Bisericii.

Aceastã Casã s-a înfiinþat prin legea din 23 ianuarie 1902 ºi a avut ca prim administrator pe
Gârboviceanu, de la 1 aprilie 1902.

Scopul Casei Bisericii este de a controla averile bisericilor ºi de a administra averi testate
sau legate. Ea administreazã, dupã lege, toate afacerile bisericeºti, în numele ºi cu delegaþia
ministrului. Afacerile Bisericii Ortodoxe Române ºi cultele strãine, întrucât acestea vin în legãturã
cu statul român, sunt concentrate la Casa Bisericii.

Petre Gârboviceanu (nãscut în iunie 1862 ºi decedat la 3 decembrie 1934), era doctor în
filosofie de la Lipsca. El era un bun cunoscãtor al chestiunilor canonice ºi administrative bisericeºti.

9. Scrisoare din 13 martie 1911

din Cannes (Alpes-Maritimes, France)

Iubite domnule Gârboviceanu,

Fiindcã ai avut bunãtatea sã te interesezi de noi pânã în momentul plecãrii,
cred necesar sã-þi dau ceva noutãþi despre noi.

La plecare, Anicuþa nu era bine deloc; avea mare durere de cap ºi slãbiciune,
care mã fãceau sã fiu foarte îngrijat de cum va putea suferi o cãlãtorie aºa de
lungã. Pânã aproape de Viena a fost tot aºa; dar pe urmã s-a mai împuternicit, ºi
mai jos de la Viena pânã aici a mers bine. Aici însã am avut mare greutate sã
gãsim o camerã convenabilã, iar timpul nu era tocmai bun. Din cinci zile pânã
acum nu am avut decât una în adevãr caldã ºi bunã. De ieri bate un vânt puternic
ºi foarte rece. Sperãm însã cã se va îndrepta vremea, pentru cã barometrul se urcã.

Deºi localitatea e frumoasã ºi este lume multã, cred cã mai vom sta aici mai
mult decât pânã luni 21 martie/3 aprilie, ºi pe urmã ne vom mai duce pe aiurea,
nu ºtiu încã unde. Nu cred sã ne întoarcem în þarã înainte de 15 sau 20 aprilie,
stil vechi.

Cu astã ocazie, sã-þi spun ºi pãrerea mea în privinþa prânzului despre care
mi-ai vorbit în douã rânduri. M-am gândit mult la asta, ºi am ajuns tot la con-
cluzia cã este mai bine sã nu aibã loc. Sunt o mulþime de consideraþii de opor-
tunitate, pe care ar fi foarte greu ºi lung ca sã le expun aici, care mã îndeamnã
sã vã mulþumesc din toatã inima pentru acest nou semn de prietenie, dar sã vã
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rog sã-l amânãm pentru alte timpuri. Sunt la asta multe cauze, dintre care pe
unele le cunoºti sau le bãnuieºti, dar altele le ºtiu numai eu.1

Aratã, te rog, sãrutãri de mâini de la mine ºi complimente amicale de la Ani-
cuþa pentru dna Gârboviceanu ºi primeºte ºi d-ta expresia întregii noastre prietenii
ºi simpatii. Dacã vezi pe dl Popescu, te rog sã-i arãþi ºi d-sale ºi d-nei Popescu
aceleaºi sentimente.

Haret

10. Scrisoare din 17 iunie 1911

din Valea-Cãlugãreascã

Iubite domnule Gârboviceanu,

Lipsind din Bucureºti de la 5 iunie, nu am putut urmãri de aproape cele se se
petrec la Sinod. Abia azi, rãsfoind aici niºte numere vechi din gazete, am vãzut în
una cã Gherasim a tratat de calomnie urâcioasã sau odioasã (nu ºtiu bine care din
douã) aventura lui de la Seminarul din Râmnic, ºi a zis cã dl Sturdza ºi-a însuºit-o;
în alta, am vãzut cã el s-a servit la adresa mea de cuvinte injurioase, aºa ca a silit
pe Arion sã protesteze; ºi în alta, am vãzut o aluzie vagã, din care n-am înþeles
nimic, la acelaº incident (acesta e ,,Viitorul“ din 12 iunie).

Nu cumva d-ta vei fi pus de o parte vreun numãr de gazetã, sau vreo altã
informaþie precisã, în astã privinþã? În acest caz, te rog foarte mult sã mi-o tri-
miþi acasã în Bucureºti, unde voi sosi luni, 20 iunie, la 10½ dimineaþa. Dacã ai
fi liber în ziua aceea la 5 ore p. m., mi-ar plãcea sã te ºi vãd, ca sã mã mai pui
în curent cu lucrurile.

Amic,
Haret

11. Scrisoare din 18 iulie 1911

din Valea-Cãlugãreascã

Iubite domnule Gârboviceanu,

Am primit cu multa plãcere ºi scrisoarea ºi cartea poºtalã pe care mi le-ai
trimis. Ne bucurã cã vã vedem mulþumiþi ºi liniºtiþi în acel plãcut orãºel de
munte, care pe zi ce trece devine mai simpatic celor care vin sã-l vadã. Mi-aduc
aminte în ce stare de grozãvie era când l-am vãzut întâia oarã, acum 27 de ani2.
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1. E vorba aici de manifestaþia pe care o pusese la cale amicii ºi admiratorii sãi, ºi care
s-a fãcut în decembrie 1911. Vezi volumul I din Operele sale, p. 47.

2. Nu pot preciza în ce localitate se gãsea Gârboviceanu atunci. Poate la Câmpina.
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Din partea noastrã, avem ºi noi mulþumirea de a fi perfect liniºtiþi în sihãstria
noastrã, unde, de la grindina din 14 iunie, nu am mai avut nicio altã supãrare1.

Timpul este bun, destul de plãcut; ieri ºi azi am avut o ploaie foarte bunã.
Recolta câtã ne-a mai rãmas merge bine.

Zilele trecute, ca sã mai schimbãm, am fost la Constanþa pentru câteva zile. Ne-
vastã-mea, care nu mai fusese acolo de vreo nouã ani, a rãmas surprinsã de schim-
bãrile ce a gãsit. Pãcat cã cuibul de hoþi de la Casino îþi stricã toatã dispoziþia2.

Cele ce-mi scrii despre cele petrecute la Sinod în zilele din urmã parte le
ºtiam, parte le bãnuiam, ºi-þi sunt foarte recunoscãtor pentru partea ce ai avut în
darea unei hotãrâri care a scãpat biserica noastrã de cea mai mare ruºine. Am
scris însã ºi episcopului de Râmnic ca sã-i mulþumesc, precum se cuvenea, pen-
tru partea hotãrâtoare pe care a avut-o în rezolvarea afacerii. Ambii mitropoliþi
îmi vorbiserã despre aceasta.

Acum ce va mai fi vom vedea. M-aº mira ca alegerea sã cadã asupra lui Scri-
ban; cât pentru a lui Nazarie, o cred imposibilã. Oricum ar ieºi lucrul, tot mai
bine era dacã Primatul mai întârzia cu demisia lui, mãcar pânã la toamnã.

Cât pentru Gherasim, vei fi vãzut cã prevestirea mea se împlineºte, pentru
cã nu se astâmpãrã. Dacã Sinodul ºi guvernul vor fi sã fie consecvenþi, va trebui
ca la octombrie sã-l cateriseascã de-a binelea.

Aratã, te rog, salutãrile amicale ale nevestei mele ºi respectele mele doam-
nei Gârboviceanu, iar d-ta primeºte toate amiciþiile noastre.

Haret

12. Scrisoare din 6 aprilie 1912

din Paris, Boulevard des Capucines 12

Iubite domnule Gârboviceanu,

Mi-am permis sã-þi dau ieri o telegramã în care-þi arãtam adresa noastrã aici
ºi te rugam sã o comunici ºi dlui Popescu. Am fost silit sã fac aºa, pentru cã nu
ºtiu unde se aflã dl Popescu acum: la Bucureºti, la Buzãu sau la vie, ºi am crezut
cã d-sa are nevoie de adresa mea cât mai curând.

Noi am sosit aici miercuri dimineaþa în bunã stare, dupã o cãlãtorie care nu
a fost deloc obositoare. Aici ne remitem de osteneala drumului, începându-ne
cursele prin oraº.
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1. Haret îºi cumpãrase o vie la Valea-Cãlugãreascã ºi, de câte ori avea zile libere, se
refugia acolo, unde sta în liniºte, locul fiind în adevãr izolat într-un vârf de deal.

2. La Casino erau în plinã floare jocurile de noroc: cãrþi, ruletã etc. Haret a combãtut
totdeauna aceste obiceiuri ºi, când era ministru, a dat circulare cãtre învãþãtori, obligându-i
sã se abþinã de la ele.
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Pe d-ra Popescu încã nu am vãzut-o, dar a fost la noi d-ra Angelescu, rudã
cu dl Popescu, care ne-a spus cã mai toate formele legale sunt deja fãcute, aºa
cã cununia se va putea face în curând, poate chiar poimâine. Ieri am fost sã vãd
pe preotul, m-a cãutat ºi el de douã ori, dar nu ne-am putut întâlni. Îl aºtept acum
de dimineaþã, la 9, ca sã regulãm cele necesare în privinþa cununiei. Ceea ce voi
hotãrî cu el îþi voi comunica tot în aceastã scrisoare, la sfârºit.

În momentul plecãrii din Bucureºti, dl G. C. Ionescu mi-a cerut un numãr
de exemplare din Criza Bisericeascã, ca sã le împartã. I-am spus sã ia câte vrea
de la Göbl. Acelaºi lucru þi-l spun ºi d-tale. Dacã-þi trebuie sã mai dai cuiva, cere
câte vrei de la Göbl. Îi scriu ºi lui.

Te mai rog un lucru. Socotesc cã broºura mea nu va rãmâne fãrã rãspuns. Dacã
deocamdatã au tãcut, cauza trebuie sã fie cã au fost surprinºi; dar când se vor
desmetici, nu se poate sã nu mã înjure zdravãn. Te-aº ruga, dacã ai fi bun ca ori
d-ta, ori dl Ghiaþã sã-mi faceþi o colecþie de articolele sau broºurile ce s-ar publica
asupra acestei afaceri pânã la întoarcerea mea. Costul lor îl voi achita atunci.

Noi deocamdatã rãmânem în Paris, ºi tot la Grand-Hôtel. Poate vom face mici
excursii prinprejur. Dacã va fi sã schimbãm adresa, ceea ce nu cred, vã vom aviza.

Aratã, te rog, salutãrile nevestei mele, respectele mele doamnei Gârbo-
viceanu ºi primeºte ºi d-ta bunele noastre amiciþii.

Haret

P.S. Preotul a fost la mine ºi mi-a spus cã mai lipseºte numai dovada cã s-au
fãcut publicaþiile la bisericã în þarã. Dacã va veni azi sau mâine, se va face cunu-
nia duminicã; dacã nu, joi.

Haret

În aceastã scrisoare este vorba de cãsãtoria fiicei lui M. Popescu, care era atunci adminis-
trator al Casei ªcoalelor ºi la care Haret þinea mult.

Cãsãtoria s-a fãcut la Paris, ºi Haret cu doamna au fost naºii tinerei perechi.
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X.

Cãtre Nicolae Mocanu

Scrisoare din 5 iulie 1899

Domnule Mocanu,

Am primit cu multã plãcere al doilea volum din Metodica Generalã ºi Spe-
cialã. Vã mulþumesc pentru cã mi l-aþi oferit, ºi totdeodatã te felicit, ºi pe d-ta,
ºi pe colaboratorii d-tale, pentru însemnata ºi utila lucrare ce aþi fãcut.

Primeºte, te rog, salutãrile mele.
Haret 

Nicolae Mocanu, absolvent al ºcoalei normale din Bârlad (1895), a fost învãþãtor în diferite
comune din judeþul Fãlciu.

Scrisoarea ne-a fost trimisã de primitorul ei.

XI.

Cãtre alegãtori
Notã de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 22 martie 1901 
cãtre alegãtorii Colegiului þãrãnesc din Covurlui

Domnilor alegãtori,

Încrederea cu care mi-aþi acordat însãrcinarea de a reprezenta în Camerã
interesele voastre mã onoreazã ºi mã încurajeazã în acelaºi timp.

Atât prin datoria mea de conducãtor al învãþãmântului public, cât ºi prin
simpatiile mele, fusesem deja condus a mã ocupa cu tragere de inimã de nevoile
sãtenilor, pentru cã nu se poate ocupa cineva de învãþãtori ºi de preoþi fãrã sã nu
ajungã la sãteni.

Alegerea voastrã de ieri îmi dovedeºte cã activitatea mea de pânã acum a
fost îndreptatã într-o bunã direcþie ºi mã încurajeazã ca sã o urmãresc ºi mai
departe. Ea-mi dã ºi mijlocul de a fi în contact mai de aproape cu voi, ºi prin
urmare de a cunoaºte mai bine trebuinþele ºi dorinþele voastre.

Vã mulþumesc pentru alegerea voastrã ºi vã promit sã mã silesc a o merita.

Sp. Haret

Publicatã în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ din 22 martie 1901. Alegerea se fãcuse în ziua de 15
martie 1901.
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XII.

Cãtre Luigi Cazzavilan
Notã de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 24 iunie 1901

Vã rog sã credeþi cã regret foarte mult cã nu pot lua parte la serbarea de
inaugurare a unei instituþii care se bucurã de toatã.

Simpatia,

Haret

Aceastã scrisoare a fost trimisã lui Luigi Cazzavilan, în calitate de preºedinte al Asociaþiei
de binefacere Umberto-Margherita, cu prilejul punerii pietrei fundamentale a localului ºcoalei
italiene din Capitalã. Acest local s-a construit din iniþiativa acelei societãþi.

Din cauze neprevãzute, ministrul Haret n-a putut lua parte la solemnitate.

XIII.

Cãtre Gh. Adamescu
Cu note de primitorul scrisorilor

1. Scrisoare din 1901

Iubite domnule Adamescu,

Am încheiat socotelile. Am ajuns la 2.765.000, plus o sumã mai puþin si-
gurã de 165.000; total 2.930.000. 

Am arãtat ºi dlui Sturdza. Poruncã straºnicã sã nu dãm nimãnui niciun de-
taliu asupra lucrãrii noastre, afarã de ceea ce va ieºi disearã în ,,Voinþa naþio-
nalã“. Nimãnui absolut.

Haret

Iatã împrejurãrile în care a fost scrisã aceastã enigmaticã scrisoare. În 1900 se agravase greu
situaþiunea financiarã a þãrii, ºi guvernul lui Carp propunea sã se vândã ,,disponibilitãþile“ statului.
Partidul Liberal s-a pronunþat contra acestei idei ºi a propus facerea de economii, ceea ce a
realizat când a venit la guvern în februarie 1901. Dar, înainte de aceasta, a trebuit, fireºte, sã facã
toate studiile necesare în vederea aplicãrii planului propus. De aceea, în ultimele luni ale anului
1900 ºi în primele ale anului 1901, s-a lucrat la aceasta de cãtre conducãtorii partidului. Am avut
atunci onoarea sã fiu chemat de Haret la cercetarea amãnunþitã a bugetului Ministerului de
Instrucþie. Se vede cã într-o zi rãmãsese ca el sã totalizeze sumele stabilite în amãnunte ºi, fãcând
socotelile, mi-a comunicat la ce totaluri ajunsese.
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2. Scrisoare din 10 iunie 1901

Dl Adamescu este rugat sã cerceteze ºi sã facã sã înceteze toate aceste
neînþelegeri, care nu fac bine liceului, ºi sunt în detrimentul bunei reputaþii ºi a lui,
ºi a corpului didactic.

Þin cu orice preþ sã se termine cât mai curând.

Haret

În acel timp eram Secretar general al ministerului.
Aceastã însemnare mi s-a trimis împreunã cu telegrama expediatã din Ploieºti de Eugen

Ludvig, profesor la liceul de acolo: „Actele din arhiva liceului se întrebuinþeazã pentru campanii
calomnioase în ziare. Rog trimiteþi o anchetã, cãci cu acest sistem nou se compromite prestigiul
întregului corp profesoral“. Cu toatã dorinþa lui Haret, cu toate anchetele fãcute, dihonia dintre
profesorii de acolo, provocatã de luptele politice, a continuat, ºi a fost nevoie sã se recurgã la
mãsuri severe. Vezi mai departe scrisoarea lui Haret cãtre Lupulescu. Vezi ºi discursul lui Haret
în legãturã cu relele întâmplãri de la Ploieºti, cu ocazia unei interpelãri din 1903: vol. V din
colecþie, p. 221.

3. Scrisoare din 28 iulie 1901

Domnule Adamescu, urmãreºte, te rog, aceastã afacere. Nu acum întâia
oarã mi se tot spune cã unii din funcþionarii noºtri fac pe grozavii. În timpul
acesta, ordinele mele sunt neexecutate cu lunile. Trebuie fãcut un exemplu.

Haret

Aceastã însemnare mi-a fost trimisã împreunã cu o scrisoare anonimã ce primise.

4. Scrisoare din 1 august 1901

Domnule Adamescu,

În dosarul ce-þi trimit, o piesã foarte importantã, anume inventarul de pri-
mirea casei d-nei Catargiu, nu este cusutã la dosar, aºa cã lesne se poate pierde.
Fã, te rog, sã se coase negreºit, ºi sã se ºnuruiascã ºi parafeze dosarul. Avem un
proces la orizont, ºi piesa aceasta va fi esenþialã.

Haret

5. Scrisoare din 12 octombrie 1901

Iubite domnule Adamescu,

De demult mã tot þin sã pun în vederea dlui Pop, de la Consiliu, cã nu-mi
place cum ºi face serviciul. Te rog spune-i d-ta partea mea.
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Lucrãrile sunt fãcute cu negligenþã. Aºa mai alaltãieri procesul lui Eutuºanu
de la Ostrov s-a amânat, pentru cã în citaþia ce i-a adresat pusese, ca puncte de
acuzaþie, niºte lucruri care priveau pe nevasta lui, iar ce-l privea pe el nimic.

Îi vei mai pune în vedere cã nu admit nici într-un chip ca d-sa sã intervinã în
dezbateri, nici mãcar cu un singur cuvânt, dupã cum s-a întâmplat uneori. O aba-
tere de acest fel, de se va mai produce, o voi reprima cu cea mai mare severitate.

În fine, d-sa trebuie sã ºtie cã datoreazã ministerului tot timpul sãu. Acum când
toþi funcþionarii ministerului lucreazã câte 7 ore pe zi, d-sa nu lucreazã decât în zi-
lele de Consiliu, câteva ore. Te rog sã-i precizezi timpul ce are sã dea Consiliului;
acest timp va fi durata ºedinþei însãºi, plus un timp pe care-l vei hotãrî d-ta pentru
fiecare ºedinþã, spre exemplu o orã sau douã. Tot restul timpului, pânã la împlinirea
a 7 ore pe zi, d-sa trebuie sã lucreze la contabilitate, unde conteazã ca ºef de birou.

Te rog sã-mi referi cum vei fi regulat acest din urmã punct.

Al d-tale amic,
Haret

Vasile G. Pop, azi decedat, era ºef la biroul contabilitãþii ºi al ordonanþãrii Ministerului
Cultelor ºi Instrucþiunii. Lucra însã de mulþi ani ca secretar al Consiliului Permanent. Vorbãreþ din
fire, îi plãcea sã se amestece în discuþie, chiar ºi atunci când nu era întrebat ºi sã dea explicaþii
nesfârºite. E probabil cã fusese reclamat lui Haret de vreunul din membrii Consiliului Permanent.

Ca ºi scrisoarea precedentã, ºi aceasta aratã interesul ce purta Haret, ca funcþionarii sã-ºi
facã datoria cum trebuie.

6. Scrisoare din 20 octombrie 1901

Domnule Adamescu,

Mi-ai adus petiþia d-rei Pop, dar nu ºtiu ce-mi ceri, fiindcã e rezolvatã. Dacã
e ceva de schimbat în rezoluþie ºi dacã se poate schimba, roagã pe dl Stoicescu sã
o facã1.

Îþi trimit scrisoarea Pr. Savin, prin care cere sã fie autorizat a face niºte
reparaþii indispensabile, în limita sumei de lei 2400 lei, cu condiþie sã fie plãtite
din bugetul viitor. Roagã pe dl Dudescu sã gãseascã modalitatea, ºi pe dl Stoi-
cescu sã aprobe de urgenþã2.

Corecturile ce mi-au venit þi le alãtur. Am cerut lui Rasidescu sã-mi trimitã ºi
mie ultima corecturã, pentru cã am vãzut cã numele proprii sunt stâlcite rãu, ºi mã
tem cã nici d-ta nu vei putea sã le îndreptezi, pentru cã ºi copia lui Cernescu este
rãu scrisã3.

Haret

1. Haret îºi luase concediu pentru a pleca în strãinãtate ºi interimatul avea sã-l þinã C.
Stoicescu, atunci ministru de Justiþie.

2. Preotul Savin era directorul Seminarului din Iaºi. Pe vremea aceea, nu se înfiinþase
Casa Bisericii ºi seminariile þineau de direcþia respectivã din minister.

3. Haret voia sã tipãreascã atunci Raportul cãtre Rege în chestia ºcoalelor din Macedonia
la tipografia Rasidescu ºi se interesa de aproape ca lucrarea sã se facã fãrã greºeli de tipar.
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7. Scrisoare din 25 octombrie 1901

din Nizza

Iubite domnule Adamescu,

Dupã o cãlãtorie foarte bunã ºi odihnitã, am ajuns aici marþi seara, dupã o
noapte de oprire la Milan. Aici am tras la Hôtel de France, unde cred cã vom rã-
mâne tot timpul, ºi unde prin urmare îmi vei adresa cele ce vei avea a-mi comu-
nica mai urgent.

Vremea este foarte frumoasã, însã temperatura cam schimbãtare. Alaltãieri,
de la Genua pânã aici a fost adevãratã vreme de mai. Aici ieri pânã la 2 a fost
tot aºa; dar de la 2 pânã seara a fost un vânt rece ca de iarnã, deºi soarele era tot
aºa de frumos. Poate cã schimbãrile astea sã ne oblige a cãuta un loc mai adã-
postit, deºi mi-i urât grozav sã umblu din hotel în hotel.

De la Milan þi-am cerut noutãþi despre alegerea de la Universitate, pentru
cã abia cu douã ore înainte de plecare îmi spusese Pangrati cã se pregãtea acolo
o loviturã pregãtitã în ascuns. Era prea târziu ca sã mai amân plecarea, ºi aºa am
fost pânã alaltãsearã cu grijã. Telegrama d-tale m-a liniºtit. E bine acum sã se
facã numirea cât de curând. Am vorbit cu dl Stoicescu despre asta1.

Aratã, te rog, respectele mele doamnei Adamescu ºi d-ta primeºte amiciþiile
mele sincere.

Haret

8. Scrisoare din 2 noiembrie 1901

din Nice (Alpes Maritimes), Hôtel de France

Iubite domnule Adamescu,

Adineauri am primit scrisoarea d-tale ºi mã ºi grãbesc sã-þi rãspund, mai cu
seamã pentru a-þi mulþumi pentru chipul exact ºi complet, cum mã þii în curent
cu cele ce se petrec.

Cred totdeodatã cã e bine sã-þi dau lãmuriri, pentru unele din dificultãþile
ce s-au ivit dupã plecarea mea.

Cu rectoratul cum s-a fãcut, s-a fãcut bine; ba încã nu era posibil a se face
altfel2.

78 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Era vorba de alegerea de rector. Dupã lege, profesorii alegeau 3 colegi ºi din aceºtia
ministrul avea drept sã numeascã pe unul. Haret dorea sã vadã pe Pangrati mai ales.

2. Alegerea de la Universitate de care se vorbeºte în scrisoarea precedentã.
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Te întrebi în cine sã ai ºi în cine sã nu ai încredere, dintre cei care vin sã-þi
vorbeascã în chestia Macedoniei1. Rãspunsul meu e categoric: sã nu ai încredere
în nimeni absolut. Nu e unul care, când îþi vorbeºte, sã nu aibã în vedere vreun
interes oarecare al lui. ªunda-mi bate ºi mie capul cu multe, dar eu nu le primesc
decât sub beneficiu de inventar.

Dacã i-ai dat ceva de la particulari, fie; dar sã nu fie mult, ºi sã nu-i mai dai
pânã la întoarcerea mea2.

Cu Cosmescu3 sã fii în cea mai mare rezervã ºi sã nu-i promiþi nimic, chiar
de þi-ar da toate declaraþiile posibile. Am de la dânsul acte foarte compromi-
þãtoare, pe care le cunoºti ºi d-ta, de altfel.

Cu locul lui Georgescu-Carpen4, foarte bine ai fãcut cum ai fãcut. Nu te
tulbura de reclamaþii; zi cã ai avut instrucþiuni de la mine.

E curios cã nu-mi aduc aminte pentru ce a fost el dat în judecatã ºi nici nu
ºtiu dacã l-am dat eu sau d-ta.

În chestia cu studenþii, trebuie multã bãgare de seamã pentru cã ei sunt agitaþi,
nu numai din afarã de universitate dar chiar din universitate, de cãtre decani, dupã
cum ºtia dinainte de plecare, ºi dupã cum reiese chiar din scrisoarea d-tale. Anume,
decanii umblã sã-i exaspereze, refuzându-le dispensele, chiar când sunt drepte5.

Trebuie aici sã intervinã Ministerul numaidecât ºi sã acorde toate dispensele
ce crede drepte, trecând peste capul decanilor. ªi de vreme ce decizia prin care
s-au stabilit taxele prevede cã dispensele sã se acorde de decani, trebuie sã se mo-
difice de urgenþã, în sensul ca ele sã se poatã acorda ºi de minister.

Anume trebuie sã se dispenseze de taxa de freventare pentru anul IV stu-
denþii de la drept.

Eventual, clar numai în cazul când s-ar ridica reclamaþii în acest sens, eu aº
crede cã s-ar putea dispensa cu totul de taxe studenþii de la drept care erau înscriºi
pentru examenul din iunie, pe care nu l-au putut trece, pentru cã Danieleanu6 nu
a þinut atunci examenul, ºi prin aceasta i-a fãcut sã cadã sub prescripþia legii noi.

În privinþa acestui lucru, scriu acum ºi dlui Stoicescu.
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1. Începuse atunci sã se manifeste cu rãutate nemulþumirile profesorilor de la ºcoalele
române din Macedonia, aþâþaþi ºi de unii din oamenii politici din opoziþie, fiindcã Haret luase
mãsuri de a se face reduceri în bugetul acelor ºcoale.

2. ªunda era un student macedonean, care urma atunci la ªcoala de Farmacie din
Bucureºti.

3. Cosmescu, unul din profesorii macedoneni amestecaþi în aceastã miºcare.
4. Georgescu-Carpen era institutor la ºcoala nr. 4 de bãieþi din Bucureºti. Fiind pedepsit

de Consiliul Permanent cu transferarea în provincie, pentru greºeli grave, ºi aplicându-i-se
acea pedeapsã, s-au luat mãsuri pentru ocuparea locului devenit vacant.

5. Noua lege a învãþãmântului secundar ºi superior din 1898 fusese înlãturatã în 1900
ºi apoi, în 1901, Haret, venind din nou la minister, a pus-o în vigoare cu câteva modificãri.

6. E vorba de profesorul de la drept G. Danielopol (care-ºi scria atunci numele aºa).
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Noi o ducem biniºor aici. Vremea a fost splendidã pânã acum trei zile.
Alaltãieri însã a plouat toatã ziua, precum ºi azi, ºi barometrul stã tot rãu. Eu nu
prea mã tulbur de asta, pentru cã ºi pe ploaie mã odihnesc bine; dar nevastã-mea
e foarte disperatã ºi dacã, vom vedea cã nu vine îndreptare, e prea posibil sã
fugim de aici în altã parte. În acest caz, te voi preveni prin telegramã ºi voi lãsa
rãspuns la hotel, unde sã mi se trimitã corespondenþa ce ar veni dupã plecarea
mea. În orice caz, la 11 plecãm spre casã ºi la 14 vom fi în Bucureºti.

Cât pentru mine, nu am mai lucrat mai nimic de când am plecat. Cu toate
astea, am trimis azi la tipografie ºi textul raportului ºtiut, pe care-l aveam gata
la plecare, dar pe care voiam sã-l mai recitesc1.

Nevastã-mea trimite complimentele sale doamnei Adamescu ºi d-tale; eu
rog pe dna sã primeascã respectele mele, iar d-tale-þi trimit amiciþiile mele cele
mai cordiale.

Haret

P. S. Telegrama lui Statu2 mi-a venit numai ieri, pentru cã nu avea adresa.
Nu cred ca avizul Consiliului sã fie ca sã-l respingã pentru cã e macedonean, ci
pentru cã nu are satisfãcutã condiþia armatei, despre care-mi aduc aminte cã a
fost vorba în Consiliu, în mod general, iar nu anume pentru Statu. Oricum ar fi,
nu pot sã dau o soluþie de aici. Sã rezolve dl Stoicescu.

Haret

9. Scrisoare din 6 decembrie 1901

Iubite domnule Adamescu,

Ia vezi ce scrisoare primesc de la Grigorcea. Te rog sã chemi pe Boldescu
ºi sã-i tragi din partea mea o scuturãtura cum se cade. Ce înseamã asta, sã-ºi
permitã dlui sã vorbeascã unui revizor, cum nu i-aº vorbi nici eu? Fã-l, te rog,
sã-i treacã gustul de a mai face pe marele.

Prea adeseori primesc reclamaþii, contra bruscheriei cu care funcþionarii
noºtri se poartã cu lumea. Trebuie sã se mai potoleascã.

Haret

Persoanele numite aici erau: unul revizor ºcolar, celãlalt ºef de birou Direcþia învãþãmân-
tului primar.

1. E Raportul cãtre Rege, de care se vorbeºte în nota de la scrisoarea precedentã ºi care
s-a tipãrit la 15 noiembrie 1901. Se gãseºte publicat în Operele lui Spiru Haret, vol. II, p. 66.

2. Mihail Statu, macedonean (n. 1868), a fost profesor la Craiova ºi la Turnu-Severin.
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10. Scrisoare din 27 decembrie 1901

din Viena, Hotel Tegetthoff

Iubite domnule Adamescu,

Sunt aici de luni seara. În acest scurt interval de trei zile, mã simt deja mult
liniºtit, deºi am lucrat cu mare spor. A expediat în aste trei zile un numãr de
peste 100 de scrisori, am rezolvat un teanc mare de hârtii. Pe acestea, am sã þi
le trimit în formã de pachet. Am cercat sã þi le trimit ca scrisoare recomandatã,
dar m-a speriat costul. Pe un singur plic mi-a cerut vreo 30 lei; ºi fiindcã am deja
rezolvate hârtii pentru vreo patru asemenea plicuri ºi mai am încã de rezolvat
pentru alte patru, vezi unde m-ar fi dus.

Între notele mele am gãsit câteva, pentru care trebuie trebuie sã-þi scriu
d-tale:

1. Þi-am spus odatã cã am aflat cã la liceul din Ploieºti, Niculescu, maestru
de desen ºi caligrafie, a fost înlocuit prin Vasiliu, secretarul liceului, ºi prin un
altul. Acest lucru mi s-a afirmat din nou. Te rog foarte mult sã urmãreºti lucrul
ºi sã-mi comunici, pentru cã nu vreau sã se facã asemenea lucruri, fãrã mãcar sã
ºtiu eu. ªtiu cã cei de la Ploieºti mi-au cerut acest lucru de mai multe ori ºi nu
l-am dat. Nu cumva vor fi fãcut ei ceva pe acolo?

2. Aflu cã cu imprimarea formularelor de statisticã se fac mari nereguli. Îþi
citez un caz concret, pe care te rog sã-l urmãreºti cu toatã severitatea ºi sã-mi
dai rãspunsul asupra lui. La 26 septembrie, eu am pus o rezoluþie ca sã se dea
niºte formulare de acestea sã se imprime la C. Göbl. Ele însã nu s-au dat acolo.
Te rog sã urmãreºti lucrul, sã vezi dacã e adevãrat cã ordinul meu nu s-a exe-
cutat, cine e de vinã ºi cui s-au dat acele imprimate.

3. Mi se spune cã cu formularele de statisticã se face în acelaºi timp risipã
ºi speculã. Formulare din anii trecuþi s-au vândut ca maculaturã ºi pe urmã s-au
cumpãrat din nou de minister de la imprimeria ,,Tiparul“.

4. Vreau sã începem sã publicãm în „Buletin“1 toate lucrãrile relative la
numirile de profesori ºi agregaþi la ambele universitãþi, fãcute de la aprilie 1898
pânã astãzi. Se vor publica rapoartele comisiilor universitare asupra titlurilor ºi
lucrãrilor candidaþilor, avizele consiliului permanent ºi rezoluþiile ministrului.
Pune, te rog, lucrul în miºcare, pentru ca în ianuarie, îndatã dupã întoarcerea mea,
sã ºi înceapã publicaþia.

Precum vezi, nu am tras la Continental, ci la Tegetthoff, un hotel pe care-l
cunoºteam de când eram tânãr. E bun ºi liniºtit.

Vremea e foarte bunã; numai de ar þine aºa.
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1. E vorba de ,,Buletinul Ministerului de Instrucþie“, care apãrea pe atunci ºi publica
actele oficiale, privitoare la acel departament.
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Aratã, te rog, respectele mele doamnei Adamescu ºi primiþi amândoi urã-
rile mele de sãrbãtori fericite ºi anul nou cu bine ºi cu sãnãtate.

Haret

11. Scrisoare din 2 ianuarie 1902

din Viena

Iubite domnule Adamescu,

Dl Jagic1, profesor la Viena, cere sã i se trimitã un vechi manuscris slavon:
Psaltirea, numitã a lui Branko Mladenovici(13), pentru o lucrare ce face. Manus-
crisul se aflã la Muzeu. Te rog sã-l ceri prin adresã formalã de la Tocilescu2, fãrã
sã-i arãþi, nici în adresã, nici altfel, pentru ce îl ceri. Vei zice cã am zis eu sã se
cearã ºi nu ºtii pentru ce.

Dl Bogdan, de la Litere, va veni sã te vadã, ca sã vedeþi cum e mai sigur sã
se trimitã.

Haret

12. Scrisoare din 5 ianuarie 1902

din Viena

Iubite domnule Adamescu,

Asearã am trimis dlui Haliþa lista cu Rãsplata Muncii pentru învãþãmântul
primar, ca sã o mai revadã ºi dlui ºi sã o aibã gata pe când voi veni. Te rog numai
sã-i spui sã adauge în lista cea micã, în care este M. Orleanu, ºi pe Arhimandritul
Chiriac Nicolau de la Mãnãstirea Neamþu, care a dãruit ºcoalei din Vânãtorii
Neamþului un frumos local clãdit anume ºi o numeroasã bibliotecã.

Acum trebuie sã ne gândim pentru cursul secundar, ºi aici trebuie sã mã ajuþi
d-ta. Trebuie fãcutã o listã de profesori vechi ºi merituoºi, ieºiþi sau nu la pensie;
de cei care se disting într-un chip oarecare, prin scrieri didactice sau ºtiinþifice,
prin vreun sacrificiu oarecare. Fã, te rog, sã aibi lista asta la întoarcerea mea.

Eu voi sosi ori joi, 10 ianuarie, la 11 ore 45 m. dimineaþa, ori duminicã, 13
ianuarie, la 6 ore 55 m. seara, cu fulgerul(14). Ca sã mã decid, aºtept azi sau mâni
un rãspuns din Bucureºti.
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1. V. Jagic este celebrul filolog slav, mort în 1923. A fost profesor la universitãþile din
Odesa, Berlin, Leningrad, Viena (de la 1885). Lucrãrile sale principale s-au tipãrit în latinã,
germanã, rusã ºi croatã.

2. Gr. Tocilescu era directorul Muzeului de antichitãþi, iar I. Bogdan profesor de
slavisticã în Facultatea de litere. Ei se gãseau atunci în relaþiuni foarte rele. De aceea Haret
voia sã nu-i punã faþã în faþã.
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Þi-am trimis pânã acum trei pachete de hârtii, cusute în pânzã; cred cã le-ai
primit. Mai am ca pentru un pachet. Poate sã þi le trimit azi sau mâine.

Sãrutãri de mâini doamnei, ºi amicale, strângeri de mânã d-tale.

Haret

13. Scrisoare din 16 ianuarie 1902

Iubite domnule Adamescu,

Mi se spune cã peste drum de Lazãr1, în strada Schitu-Mãgureanu nr. 7, este
o casã a Ministerului Domeniilor, închinatã unor prostituate. Trebuie fãcutã o
adresã confidenþialã, dar foarte stãruitoare, la Domenii, rugându-i ca, cu orice
preþ, sã rezilieze contractul de la aprilie, ºi dacã se poate chiar înainte, arãtân-
du-le scandalul ce este.

Haret

14. Scrisoare din 26 martie 1902

Domnule Adamescu,

Am fost deunãzi la Expoziþia de la Ateneu, ºi credeam sã mã mai întorc; dar
vãd cã zilele trec, ºi asta nu o pot face, ºi peste cinci zile ea se închide. Te rog
dar pe d-ta sã fii bun sã te duci pe acolo, ºi sã alegi câte ceva, pentru cumpãrat,
în limita sumei de 2500 lei.

Amic,
Haret

15. Scrisoare din 7 iulie 1902

din Buºteni

Cu note ºi de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

În afacerea abecedarului ºi cãrþii de lecturã, mi se pare cã noi am uitat un
lucru însemnat, ºi mã mir cã dl Dudescu nu mi-a atras atenþia: trebuia fãcut jurnal
al Consiliului de miniºtri. E adevãrat ca statul nu plãteºte nimic, dar oricum.

Fã dar te rog jurnalul ºi raport, motivat pe graba cea mare care era ºi care
nu permitea cu niciun preþ þinerea unei licitaþii, cãci altfel nu erau gata cãrþile la
deschiderea ºcolilor. De altfel, am convocat la lucrare pe principalii tipografi,
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1. E vorba de liceul Gh. Lazãr din bulevardul Elisabeta, Bucureºti.
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singurii care erau în mãsurã a face faþã de urgenþã unei lucrãri mari, ºi ne-au
fãcut preþ excepþional de avantajos, deoarece abecedarul se va vinde cu jumãtate
din preþul lui de pânã acum, iar cartea de lecturã jumãtate pânã la a treia parte1.

Redigiazã-l chiar d-ta, ºi trimite-mi-l chiar mâine luni, pentru ca marþi sã
circule. Ai putea sã mi-l trimiþi cu orice dorobanþ. Neºtiind dacã ai bilete, þi-alã-
tur aici unul.

Eu voi fi în Bucureºti vineri, 12 iulie, la 11 ore dimineaþa. Comunicã, te
rog, celor în drept cã voi lucra…

Al d-tale devotat,
Haret

P. S. Comunicã-mi, te rog, dacã dl Th. Popescu, directorul de la ªincai, e în
Bucureºti. Aº avea ceva sã-i scriu.

Haret

Bãtrânul Culiano2 a fost la mine, sã se plângã de comisia de cl. VII, care i-a
promovat numai 6 din 25 de ºcolari de la Institutele Unite. Cere sã fie examinaþi
din nou la septembrie. Spune, te rog, dlui Banu3 sã-mi trimitã lucrãrile de cl. VII
de la Iaºi pentru toþi particularii, ca sã vãd cum stau lucrurile.

Haret

Ce ai fãcut cu cumpãrãturile de la salonul de picturã ºi sculpturã?

Haret

1. Haret decisese la 24 mai 1901, în interesul ieftinirii cãrþilor de curs primar, ca ministerul sã
tipãreascã un abecedar ºi cãrþi de citire unice, pe 1 septembrie 1902. Aceste manuale aveau sã fie
fãcute de scriitori ºi de oameni de ºcoalã, dupã un plan anume întocmit. Manuscrisele rãmâneau
proprietatea ministerului, care le tipãrea. Din beneficiul rezultat din vânzare, se forma un fond
pentru ajutorarea copiilor sãraci din învãþãmântul primar. Printr-o decizie din noiembrie 1901, în
care s-au publicat condiþiile dupã care trebuia lucrate acele cãrþi, Haret revine la prima dispoziþie ºi
deschide concurs pentru lucrarea abecedarului ºi a cãrþilor de lecturã, cu câte trei premii pentru
primii trei clasificaþi. Manuscrisele prezentate se cercetau de o comisie instituitã de minister, iar cele
aprobate rãmâneau în posesia lui trei ani. Dar pentru tipãrirea cãrþilor era nevoie de tipografi. Cum
Gh. Dudescu, ºeful contabilitãþii nu-i atrãsese atenþia lui Haret, ºi cum era prea scurt timpul pentru
þinerea unei licitaþii, Haret a soluþionat problema cu ajutorul Consiliului de miniºtri. Acesta, prin
jurnalul din 1 august 1902, autorizã pe ministrul Instrucþiunii sã încheie contracte – în condiþiile
expuse în referatul lui cu tipografii: I. Rasidescu, Iosif Göbl, Socec ºi F. Göbl fiii, pentru imprimarea
ºi vânzarea abecedarului ºi a cãrþilor de citire unice. În acelaºi jurnal se mai prevedea ºi plata
cheltuielilor comisiilor de cercetare, a premiilor cuvenite autorilor ºi formarea fondului de ajutor al
copiilor sãraci. (Pentru prima decizie din 24 mai 1901, vezi în Colecþia de faþã vol. II, p. 46, sau
,,Monitorul Oficial“, nr. 42 din 26 mai 1901: pentru a doua decizie, cu condiþiile concursului, vezi
,,Monitorul Oficial“, nr. 189 din 25 noiembrie 1901. Cât pentru jurnalul consiliului de miniºtri, din
1 august 1912, vezi ,,Monitorul Oficial“, nr. 101 din 13 august 1902, p. 3673.)

2. Petre Culiano (1834–1915) a fost profesor la Facultatea de ºtiinþe din Iaºi. Atunci era ºi
directorul ºcoalei particulare numitã „Institutele-Unite“, înfiinþatã ºi condusã de câþiva profesori
universitari ºi secundari din Iaºi.

3. Dl C. Banu era atunci inspectorul învãþãmântului particular din þarã.
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16. Scrisoare din 16 iulie 1902

Iubite domnule Adamescu,

Nu mi-ai dat rãspuns ieri cum stã cu programele. Trimite-mi, te rog, un cuvânt.
Eu plec acum la 7 ºi 35 ºi fiindcã ºi d-ta cred cã ai sã pleci azi sau mâine,

îþi urez cãlãtorie bunã ºi sã te întorci gros ºi gras.
Respectele mele doamnei.

Amic,
Haret

Era vorba de plecarea mea în concediu în strãinãtate.

17. Scrisoare din 4 august 1902

din Buºteni

Iubite domnule Adamescu,

Am primit câtetrele scrisorile d-tale,1 dar nu þi-am putut rãspunde, pentru cã
pânã acum patru zile m-au ocupat suplinitorii secundari. A fost o muncã mai mare
decât credeam. Am fãcut vreo 270 sau 280 de numiri. Deºi am format catedrele de
12 ore (cu 300 lei leafã) ºi deºi am numit mulþi noi, dintre cei care s-au prezentat la
examenele de capacitate, nu sunt prea mulþi cei rãmaºi pe din afarã dintre foºtii su-
plinitori; vreo 50, dintre care cei mai mulþi fãrã titluri. M-am silit cât am putut sã fiu
drept; cu toate astea pare cã-mi þiue deja urechile de înjurãturile ce am sã-mi aud.

Cu ºcolile de fete încã nu m-am ocupat, pentru cã a trebuit sã mai pun la zi
lucrãrile, care se grãmãdiserã cam mult.

Peste alte neajunsuri, mã mai supãrã ºi o contracþie nervoasã a mânii drepte,
care nu mã lasã sã scriu.

Încolo la minister nu e nimic alt mai greu la ordinea zilei. Vor începe însã
peste vreo opt zile nevoile, cu numirile de la cursul primar ºi cu cererile de posturi
în ºcolile de fete. Au ºi început deja.

Eu am mult de lucru, cu oarecare treburi pe care le pusesem de o parte pentru
vacanþã. Dar jumãtatea vacanþei mi-au luat-o numirile secundare, ºi eu n-am fãcut
mai nimic pânã acum.

Mã intereseazã mult metoda Berlitz pe care mi-o descrii aºa de bine. Din
nenorocire nu cred sã o putem introduce la noi. Directorul lor din Pesta, cu care
am corespondat, mi-a cerut sã desfacã clasa în douã grupe de câte 30 de ºcolari,
ceea ce este imposibil, pentru cã nu permite orarul. Aºtept sã se întoarcã directorii,
ca sã vorbesc cu ei.2
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1. În vremea aceea eram în Belgia.
2. Metoda Berlitz pentru învãþarea în mod direct a limbilor strãine a fost totuºi încercatã

de Haret, în urma propunerii mele, la ªcoala de comerþ din Bucureºti, numind un profesor
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Într-o altã scrisoare, îmi vorbeºti de unele tendinþe care se manifestã în Fran-
þa, ºi care sunt la unison cu dispoziþii din legea de la 1898. Cunoºteam ºi eu mai
multe de acestea; între altele, raportul lui Ribot(15) e interesant. Asemenea în Ru-
sia, reforma lui Vanovski cuprindea multe din dispoziþiile noastre.

Deunãzi, Italia ºi Bulgaria ne-a(u) cerut sã le procurãm legile ºi regulamen-
tele noastre asupra învãþãmântului profesional, ceea ce m-a obligat sã pun sã se
traducã legea învãþãmântului profesional în franþuzeºte.

Pe aici zilele astea a fost un frig straºnic; a trebuit sã facem foc. În noaptea de
miercuri spre joi a nins pe munþii de lângã Buºteni pânã la jumãtatea lor. Zãpada
încã nu s-a topit toatã. La câmp, zãpada aceasta a corespuns cu niºte ploi mari,
nepreþuite, pentru cã au îndreptat porumbul, care era compromis în multe pãrþi.

Îþi urez petrecere bunã, sãnãtate ºi cãlãtorie bunã când te vei întoarce. Ne-
vastã-mea îþi trimite complimente.

Amic,
Haret

18. Scrisoare din 20 august 1902

din Buºteni

Iubite domnule Adamescu,

Eu sosesc în Bucureºti vineri, la 11 ore dimineaþa. Aranjeazã, te rog, cu ºefii
ca sã lucrez pe rând cu câte unul în acea zi la 2, la 4, la 9 seara; iar sâmbãtã la 7,
la 8 ºi la 9 dimineaþa.

Caietul roºu încã nu mi s-a trimis.
Haret

Caietul roºu: E vorba de unul din cele douã caiete de care se servea Haret pentru a transmite
hotãrârile sale directorilor de serviciu ºi a fi þinut în curent cu lucrãrile ce se fãceau în minister.
Asupra acestei chestiuni sã se vadã în vol. III al prezentei colecþiuni, p. 22 din Introducere.

19. Scrisoare din 24 august 1902

Iubite domnule Adamescu,

Eu plec disearã. Voi fi mâine la Focºani, poimâine la Roman, sâmbãtã la Pia-
tra ºi duminicã seara în Bucureºti.

Spune, te rog, la toþi ºefii ºi inspectorii care trebuia sã vinã sã lucreze cu
mine vineri, ca sã vinã luni la aceleaºi ore; iar cei de sâmbãtã sã vinã marþi.

La revedere cu bine,
Haret

special ºi împãrþindu-se clasa în douã grupe. A þinut numai un an, dar, cu toate cã a dat
rezultate excelente, aceastã metodã nu s-a putut nici menþine, nici generaliza, din pricina
numãrului mare de elevi ai claselor.
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20. Scrisoare din 28 august 1902

din Buºteni

Cu o notã de Gr. Teodosiu

Iubite domnule Adamescu,

Eu mã duc mâine seara la Rãzboieni. Sosesc în Bucureºti sâmbãtã dimi-
neaþa la 7 ore. Poþi sã fixezi ore de lucru cu ºefii la 8, la 9, la 3, la 4, la 5 ºi la
6. Cine nu va încãpea sâmbãtã, va veni duminicã dimineaþa la 8, 9, 10 ºi 11.

Amic,
Haret

Joi, 29 august 1902, Haret a plecat cu trenul spre Moldova ºi a coborât a doua zi vineri, 30
august, la orele 8 dimineaþa, la Haiduceºti (a doua staþie de cale feratã dincolo de Roman).

Dupã un drum de 2 ore cu trãsura, a ajuns la Rãzboieni. Aici s-a oficiat un Te-Deum la
mãnãstirea ziditã de ªtefan cel Mare; iar la monumentul ridicat pe culme s-a fãcut a cincea serbare
patrioticã, în amintirea luptelor din 1476 ale marelui Domn cu turcii, din acea localitate. S-au
rostit cuvântãri înãlþãtoare, a cãror serie a încheiat-o ministrul Haret. Dupã amiazã, Haret a asistat
ºi la serbarea ºcolarã a învãþãtorilor ºi elevilor ºcolii primare rurale din partea locului.

La orele 7 seara, Haret s-a întors la Haiduceºti, luând apoi acceleratul pentru Bucureºti, unde
a ajuns sâmbãtã 31 august, aºa cum scria în scrisoarea sa. Vezi ºi articolul: „Serbarea de la
Rãzboieni“ publicat în revista ,,Albina“ anul V, 1901–2, p. 130-1-7.

21. Scrisoare din 19 septembrie 1902

Pentru stal, de la teatru mi s-a trimis numai un bilet. Te rog sã-l þii la d-ta,
ºi sã-l dai pe rând la toþi, ca sã nu-l mai monopolizeze numai unii, cum se fãcea
pânã acum. Când vreunul din ºefi va voi sã meargã cu doamna, sã ceri un al
doilea bilet, alãturi cu nr. 65, care þi se va da. Astea sunt dispoziþiile lui Sihleanu.

Biletul de loge va sta la d-ta pânã la întoarcerea noastrã.

Haret 

22. Scrisoare din 22 septembrie 1902

Iubite domnule Adamescu,

Te rog sã fii bun d-ta sã te ocupi a reuni urmãtoarele cãrþi pe care sã le
trimiþi dlui André Belessort, profesor la liceul Janson de Sailly, la Paris:

1°. Colecþia de documente relative la anul 1818, publicatã de dl Sturdza(16).
2°. Legea din 1898 asupra învãþãmântului secundar ºi superior, ediþia francezã.
3°. O colecþie de câte un exemplar din fiecare din stampele relative la res-

belul din 1877, de Grigorescu(17), pe care el le-a dãruit Casei ªcoalelor ºi care se
aflã acolo.
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Toate aceste lucruri, afarã de cele de la 2° ºi 3°, pe care le avem, se vor
procura ºi trimite în contul ministerului, precum am mai procurat dlui Bellesort
ºi alte cãrþi astã varã.

Amic,
Haret

Dl André Bellesort (n. 1866), profesor ºi scriitor francez, a fost coleg cu Pompiliu Eliade(18)

în ªcoala Normalã Superioarã din Paris. În afarã de America ºi de Extremul Orient, el s-a interesat
ºi de þara noastrã, pe care a cutreierat-o în 1902, publicând asupra ei o lungã descriere cu titlul: A
travers la Roumanie(19), apãrutã la 15 februarie 1905 în „La Revue de Deux Mondes“ ºi repro-
dusã în acelaºi an în ziarul ,,L’Indépendance Roumaine“ , cu începere de la 12 februarie stil vechi
1905. Studiul acesta despre þara noastrã l-a publicat apoi în volumul: La Roumanie
contemporaine(20), apãrut tot în 1905 la Paris.

23. Scrisoare din 28 septembrie 1902

din Paris, Hôtel Bellevue

Iubite domnule Adamescu,

Am sosit aici ieri dimineaþa, dupã o cãlãtorie minunatã, adicã fãrã cea mai
micã supãrare, nici ostenealã ºi pe un timp splendid. Aici am gãsit de asemenea
timp foarte frumos, lucru de care parizienii au fost lipsiþi vara asta pânã acum
câteva zile. S-ar zice cã le-am adus noi vremea cea bunã.

Am vãzut aici pe câþiva români: dl ºi dna Procop Dimitrescu, dl ºi dna Nicu
N. Sãveanu ºi alþii mai puþin cunoscuþi. Mai sunt aici Brãtianu ºi Stoicescu, care
nu ºtiu unde stau ºi care trebuie sã plece peste vreo douã zile.

Noi socotim sã plecãm în Spania mâine, sau cel mult poimâine. Fug mai mult
de groaza solicitatorilor. Abia sosisem ieri dimineaþa, ºi peste zi mi-a ºi venit unul,
Mumuianu, pe care nu-l cunosc, cu insistenþã mare ca numaidecât sã-l primesc. Am
refuzat cu mare entuziasm, aºa cã sunt lipsit de plãcerea de a ºti ce vrea cu mine.

Vreau sã-þi scriu acum vreo douã-trei lucruri, relative la cereri ce am primit
chiar în ziua plecãrii. Cu asta-mi lichidez trecutul, aºa cã pânã la întoarcere nu
voi mai avea a mã ocupa de afaceri.

1°. Mai întâi te rog sã daþi concediu pânã la întoarcerea mea dorobanþului
Nicolae Cristescu, care face serviciul la mine acasã. Nu mi-a spus mai de de-
mult, cã þi-aº fi lãsat vorbã înainte de plecare.

2°. Comisia de sculpturã de la ºcoala de bele arte din Iaºi a opinat a se amâ-
na concursul. Bine a fãcut. Va trebui însã sã se menþinã negreºit Fronescu ca
suplinitor mai departe. Aceasta e ºi drept ºi se ºi cere de la Iaºi.

3°. Sã se menþinã ca bursier la liceul internat din Iaºi Eugeniu Gavrilescu,
care rãmãsese corigent la istorie, dar a trecut pe urmã cu notele 8 ºi 8.

4°. La Seminarul pedagogic, sã se dea urmare cât mai curând unor rezoluþii
deja date de mine, anume: Cristea Misir sã fie numit subdirector, în loc de
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Murnu recomandat de Gãvãnescu1, dar care are deja o catedrã în Iaºi; pr. Stup-
canu sã fie detaºat de la Vaslui de muzicã, tot acolo, cu o diurnã de 40 sau 45
lei, în loc de Dimitriu, recomandat de Gãvãnescu, ºi care mai are o catedrã;
Berescu sã fie tot acolo de gimnasticã, în locul lui Negruþi.

5°. Sã se caute, de se poate, a se da în Iaºi o suplininþã de ºtiinþe naturale
lui Stamatin, fost suplinitor acolo, care a rãmas fãrã loc2.

6°. Am acordat revistei ,,Semãnãtorul“(21) un ajutor de 6000 lei, din care a
primit 4500. Pentru restul de 1500, dl Popescu3 a spus lui Vlahuþã cã nu i-i poate
da. Vezi, te rog, ce este ºi fã sã se ridice greutãþile ºi sã se dea banii, pentru cã
altfel revista e în pericol de a se opri4.

7°. Când Vlahuþã a pus sub tipar a doua ediþie din România pitoreascã,
i-am zis sã scoatã 2000 exemplare ºi pentru minister, pentru care i-am promis
sã-i dau 1500 lei, ca sã le putem ºi noi avea pentru biblioteci, premii etc. Sã se
libereze aceºti bani ºi cãrþile sã se punã la depozit. Banii cred cã se pot da de la
fondul de dotaþie a ºcolilor, sau a bibliotecilor populare, de la Casa ªcolilor.

8°. Am dat ordin sã se numeascã un normalist bãrbat la Uzun (Vlaºca), în
locul învãþãtoarei de acolo, care a cerut un concediu lung, ºi care e ºi infirmã
(surdã). Sã se dea urmare acestui ordin ºi te rog sã adresezi douã rânduri gene-
ralului Vartiadi cã s-a fãcut lucrul, pentru cã i l-am promis.

Restul scrisorii lipseºte.

24. Scrisoare din 5 noiembrie 1902

din Nice, Hôtel Westminster

Iubite domnule Adamescu,

Nu þi-am mai putut scrie, pe de o parte pentru cã am fost tot mereu pe
drumuri, dar mai cu seamã pentru cã m-am dat lenei aºa de grozav, cã m-am ºi
dezvãþat de a mai scrie.

Acum suntem aici de o sãptãmânã ºi mai stãm pânã lunea viitoare. Aceste
douã sãptãmâni mã vor odihni de osteneala curat fizicã a cãlãtoriei în Spania,
aºa cã sper sã mã pot pune iar la treabã la întoarcere. Plecãm de aici luni, 11
noiembrie, sosim la Viena marþi seara, plecãm de acolo vineri seara cu Orient-
Express, ºi suntem la Bucureºti joi seara. Prin urmare vineri la 15 voi putea sã-mi
reiau jugul.

Seria A / 89

1. I. Gãvãnescu, profesorul de pedagogie de la Facultatea de litere din Iaºi.
2. M. Stamatin (1875–1922) a devenit apoi profesor titular la Fãlticeni, de acolo a fost

numit – tot de Haret – la Piatra-Neamþ, unde a fost apoi ºi director.
3. Mihail Popescu era administratorul Casei ªcoalelor.
4. Al. Vlahuþã întemeiase cu un an înainte revista ,,Semãnãtorul“ împreunã cu G. Coºbuc.
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Din þarã nu mai ºtiu absolut nimic ºi te asigur cã asta nu mã supãrã. ªtiu din
experienþã cã din zece noutãþi trebuie sã am nouã supãrãri. Zilele astea au fost (ºi
sunt ºi azi) alegerile comunale. Nu mã grãbesc deloc sã le cunosc rezultatul.

M-a surprins foarte mult când sorã-mea mi-a scris cã gazetele de la noi au
vorbit despre un accident de drum de fer, în care eram ºi eu. De unde vor fi aflat,
pentru cã eu nu am scris nimãnui despre el? Nu am crezut cã meritã atenþie,
pentru cã am scãpat foarte ieftin. E adevãrat cã, de nu era maºinistul om deºtept
ºi energic, era sã fie o catastrofã fãrã precedent.

Sãrutãri de mânã doamnei Adamescu, ºi amiciþii sincere d-tale. Nevas-
tã-mea vã roagã sã primiþi complimentele ei amicale.

Haret

P. S. Nu te mira cã e scris aºa de rãu. De ºase sãptãmâni, asta e doar a treia
scrisoare ce fac; încolo nu am luat condeiul în mânã.

Haret

25. Scrisoare din 11 aprilie 1903

Iubite domnule Adamescu,

Oare ce se face cu serbarea de 10 mai? Maeºtrii de muzicã, cei de gimnas-
ticã, preparã ceva? La Ateneu cine vorbeºte?

Te rog sã te ocupi cu afacerea asta d-ta. Cheamã pe cine trebuie, pe directori,
pe maeºtri, fã programa, gândeºte-te la cine ar putea vorbi, ºi spune-mi ºi mie. Nu
este timp de pierdut, mai ales cã mi se pare cã toþi s-au cam lãsat pe tânjalã.

Haret

26. Scrisoare din 9 iunie 1903

Iubite domnule Adamescu,

Eu plec astã-searã sã vãd ºcolile din Slatina, Craiova, ºcoala de la Poiana
(Dolj) ºi poate ºi de la Caracal. Cred cã mã întorc vineri dimineaþa.

Sã ne vedem cu bine.
Haret

Despre aceste vizite, sã se vadã articolul: „Inspecþiile dlui SpiruHaret, ministrul Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice la Craiova“, publicat în revista ,,Albina“ anul VI, 1902–1903, p. 1068, dupã
ziarul ,,Voinþa Craiovei“.
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27. Scrisoare din 3 august 1903

Iubite domnule Adamescu,

Am primit cu plãcere scrisoarea d-tale, dar nu am putut rãspunde pânã
acum, pentru cã am lipsit mai multã vreme din Bucureºti, iar restul timpului am
fost mult ocupat. În adevãr, cu toatã vacanþa, nu am avut libertate mai deloc ºi
cred cã d-ta nu te vei mira de asta. E adevãrat cã lucrãrile sunt mai puþine, dar
sunt singur; pânã ºi Ducea m-a pãrãsit.

Încolo, nimic nou. E cald grozav, secetã mare, din care cauzã porumbul e
compromis de tot. Dintre miniºtri, s-a întors V. Lascãr(22) ºi se aºteaptã dl Sturd-
za, iar Stoicescu(23) ºi Costinescu(24) se gãtesc de plecare. Fericitul eveniment de
la Peliºor se aºteaptã mereu, dar vãd cã nu se grãbeºte sã vinã1.

Sãptãmâna asta mã duc cu nevasta într-o excursie pe la Curtea de Argeº,
Câmpulung ºi Rucãr; mai târziu vom merge pe Bistriþa. Sãptãmâna trecutã am
fãcut o excursie în Vâlcea ºi Gorj. Omorâm timpul cum putem.

Vã urez sãnãtate ºi petrecere bunã; întoarcere cu bine. Sãrutãri de mâni
doamnei.

Haret

28. Scrisoare din 23 septembrie 1903

Dacã grãmãdirea la clasa I de liceu în Bucureºti va fi tot aºa de mare, va tre-
bui sã se înfiinþeze încã o clasã I divizionarã, la unul din liceele sau gimnaziile
unde va fi o salã liberã.

Aceasta însã numai în caz de extremã necesitate.

Haret

29. Scrisoare din 6 octombrie 1903

din Bellagio

Iubite domnule Adamescu,

Nu þi-am putut încã scrie, pentru cã în primele zile dupã sosire m-am lãsat
sã trãiesc fãrã sã fac nimic, ºi perioada asta de ameþealã încã nici n-a trecut bine
pentru mine. De altfel, nici nu am mare lucru sã-þi spun. Gãsesc cã e mult mai
bine aici decât pe scaunul de chin din strada Verde2, ºi constatarea asta, pe care
o fac în tot momentul de când sunt aici, nu-mi mai lasã vreme de altceva.

Seria A / 91

1. E vorba de naºterea celui de al doilea fiu al Reginei Maria.
2. Adicã în cabinetul de lucru din locuinþa sa.
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Am fãcut drumul în foarte bune condiþii, fãrã nicio ostenealã. De la München,
am luat Sud-expresul, care ne-a adus în 12 ore la Verona, unde am vizitat oraºul.
Pe urmã am venit aici, unde e o liniºte minunatã, deoarece la grande saison a trecut
ºi cãlãtori sunt puþini. Timpul e în genere frumos ºi luminos; dar mereu e vânt, ceea
ce face lacul foarte frumos, dar ne cam supãrã când vrem sã ieºim. 

Mai stãm aici vreo trei zile ºi pe urmã mergem la Pallanza (lago Maggiore),
unde vom sta vreo 20 de zile, la Grand-Hôtel Pallanza, unde poþi sã-mi scrii.

De la Ducea abia ieri am primit un pachet de jurnale, ºi încolo nimic. Era
vorba sã-mi trimitã scrisorile. Trimite-i, te rog, vorbã sã-mi trimitã scrisorile,
,,Voinþa naþionalã“, ,,L’Indépendance Roumaine“, ºi ,,Le Temps“ la Pallanza, la
adresa de mai sus. Sã þinã socotealã de cheltuieli, ca sã i le plãtesc la întoarcere.
Sã avizeze tot el ºi pe Nerva Hodoº(25) de adresa mea cea nouã1.

Sãrutãri de mâni doamnei ºi multe amiciþii d-tale. Nevastã-mea vã trimite
la amândoi complimentele sale amicale.

Haret

30. Scrisoare din 12 octombrie 1903

din Pallanza

Iubite domnule Adamescu,

Suntem aici de alaltãsearã. E cald ca vara, deºi alaltãieri ziua plouase tare,
iar pe muntele din faþã ninsese bine. Cu toate acestea, contra hotãrârii noastre de
mai înainte, nu vom sta aici mai mult de o sãptãmânã. Vom sta pe urmã la Milan
trei zile, la Veneþia douã, ºi ne vom duce sã stãm restul concediului la Abbazzia.
Neliniºtea despre starea cumnatei mele ne silise sã ne apropiem de casã.

Nici aici nu am primit nici ºtiri, nici corespondenþã, nici jurnale, nici corec-
turi. Abia la Bellagio am primit douã pachete de jurnale de la Ducea. De ce ne-aþi
uitat aºa? Îþi telegrafiez sã te previn cã plecãm de aici vineri, 17 octombrie, ca sã
ne trimiteþi imediat scrisorile ºi jurnalele pe care le tot cer; altfel riscã a se pierde.

Dupã primirea scrisorii acesteia, nu mai trebuie sã-mi scrieþi aici, ci la
Abbazia, poste restante.

Îndatã ce vei primi aceastã scrisoare, comunicã, te rog, cele ce-þi spun, dlui
Sturdza, Al. Ducea ºi Nerva Hodoº, aceºti doi din urmã la Academie. Orice
întârziere poate face sã se piardã scrisorile.

Când am plecat, rugasem pe dl Dimitrescu-Iaºi sã-mi dea notele ce are re-
lativ la legea învãþãmântului privat. Mi-a rãspuns cã nu le are gata, dar cã mi le
poate trimite în strãinãtate. Cu continuele mele miºcãri, nu am putut sã-i dau
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1. Ducea ºi Hodoº erau funcþionari la Academia Românã; primul era oarecum secre-
tarul sãu particular; celãlalt îi aduna materialul pentru lucrãrile ce fãcea.
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adresa pânã acum. Comunicã-i, te rog, cã poate sã-þi dea d-tale acele note, ca sã
mi le trimiþi, ca scrisoare recomandatã, la Abbazzia, poste-restante1.

Ca indicaþie, îþi pot spune cã e probabil sã fim la Abbazzia pe la 26 octom-
brie al nostru.

Dl Dimitrescu îmi mai scrie cã programa ºcolilor profesionale, la care ai lu-
crat ºi d-ta, trebuie trecutã mai întâi prin Consiliul General. Asta este adevãrat;
trebuie dar ca sã pui sã se imprime indatã proiectul de programã, sau sã se auto-
grafieze, ºi sã se comunice membrilor Consiliului General, secþia secundarã; iar
aceastã secþie trebuie convocatã în termen de trei luni, adicã pentru ziua de 1
februarie 1904 cel mai curând.

Îþi alãtur aici orarul aplicat de ºcoala comercialã din Severin, care a gãsit
mijlocul sã punã pe bãieþii ei sã facã practicã în prãvãlii, lucru excelent. Comu-
nicã-l Consiliului Permanent, care tocmai acum se ocupã cu chestia programei
ºcoalelor comerciale; îi va fi util.

Sã ne vedem cu bine. Sãrutãri de mâini doamnei.
Haret

31. Scrisoare din 14 octombrie 1903

din Pallanza

Iubite domnule Adamescu,

În sfârºit astãzi, pentru întâia oarã de la plecare, am primit din þarã ceva ºtiri
mai complete ºi mai sigure, prin scrisoarea d-tale din 10 octombrie ºi prin douã
pachete de gazete, trimise de dl Ducea. Primisem deja la Bellagio niºte gazete
mai vechi, dintre care douã numere din ,,Epoca“, trimise de Bianu, în care se
vorbea de miºcarea dascãlilor2.

Miºcarea aceasta nu m-a prea surprins, nici chiar protestarea lui Rigu, de-
spre care e mai bine sã þin pentru mine opinia ce am. Mai mult putea sã mã mire
faptul lui Agraru, dacã ar mai putea ceva sã mã mire în toate acestea.

Mi-e foarte indiferent avizul dat de comisia primarã, precum mi-este ºi acel
ce-l va da comisia secundarã. Oricare ar fi acest aviz, chestia este pusã în mod
franc ºi neted de mine ºi nu mai poate rãmâne fãrã soluþiune. Cu starea anarhicã
de azi nu se poate merge3.

Seria A / 93

1. C. Dimitrescu-Iaºi era atunci membru în Consiliul Permanent ºi deputat. Haret
pregãtea o lege a învãþãmântului privat. N-a putut s-o aducã în dezbaterea Parlamentului
decât tocmai în decembrie 1904, dar nu s-a votat. Vezi vol. V din Colecþiunea aceasta, p. 298
ºi p. 28 din Introducerea volumului.

2. E vorba de manifestãrile ostile fãcute de unii profesori la Cercul Profesorilor din
Bucureºti, în urma mãsurilor luate de minister.

3. Mãsurile acestea erau urmarea faptelor urmãtoare: la 7 ºi 8 septembrie din acel an,
studenþii din Bucureºti, membri ai Asociaþiei generale a studenþilor, þinuse un congres la
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E bine înþeles cã sunt de pãrere sã nu se facã cea mai micã piedicã mani-
festaþiilor ce se organizeazã; dar dl Sturdza va decide cum va crede de cuviinþã.
Te rog numai sã mã þii în curent cu toate, întruniri, proteste, sentinþa de la 20
etc. Pentru asta scrie-mi ºi trimite-mi ºi textul rezoluþiilor ºi al protestelor tot la
Abbazzia, poste-restante. În adevãr, pe aici timpul s-a stricat ºi aceasta este o
nouã cauzã de a pleca la un loc mai adãpostit. E adevãrat cã din jurnale vãd cã
ºi în þarã a venit iarna, ceea ce mã face sã mã tem cã ºi la Abbazzia va fi frig; dar
aiurea nu mai am unde merge. Mai stau aici doar vreo trei zile, ca sã aºtept
scrisorile ºi jurnalele ce þi-am cerut prin scrisoarea ºi telegrama de ieri.

În chestia lui Viºoiu, sunt de pãrere ca pe certificat sã se punã menþiunea cã
a fost eliminat din ambele universitãþi ale þãrii pentru rea purtare ºi grave abateri
disciplinare. Altfel se va duce sã se înscrie la orice universitate strãinã, cu banii
clubului conservator, ceea ce va face ca pedeapsa ce i s-a aplicat sã se transforme
într-o adevãratã recompensã pentru ticãloºiile lui1.

În afacerea d-nei Constantinescu, sora lui Vlãdoianu2, nu-mi aduc aminte
detaliile, dar e cert cã direcþia d-nei Câmpineanu nu mai poate rãmâne în aer ºi
trebuie sã i se dea o titularã serioasã, fie mãcar prin detaºare. În acest caz, cãu-
taþi sã aduceþi acolo pe dna Constantinescu, ca sã facem mãcar atâta mulþumire
lui Vlãdoianu, care ne-a fãcut un mare serviciu la ,,Steaua“3.

ªcoala din Tansa voiam ºi eu sã se transfere la Negreºti, ºi bine ai fãcut de
ai mutat-o. Þinusem lucrãrile numai ca sã vorbesc cu dl Stoicescu în chestia lo-
calului, pentru cã combinaþia propusã de el se poate îmbunãtãþi. Voi vorbi când
mã voi întoarce. Mi-a pãrut bine de numirea lui J. Dumitrescu. Transmite-i, te
rog, alãturata scrisoare4.

Nuvele(26) de la noi nu am a-þi da alta decât cã ne plictisim destul, ca sã com-
pensãm enervarea de 10 luni de mai înainte. Sãnãtatea e bunã.

Azi þi-am expediat într-un plic mare recomandat mai multe hârtii ce erau la
mine, pe care le-am citit ºi rezolvat aici.

Sãrutãri de mâni doamnei, amiciþii d-tale.
Haret

Ploieºti, pe care autoritãþile ºcolare îl opriserã prin decizia nr. 7582 din 26 august 1903, sem-
natã de Haret. Acea decizie prevedea ºi pedepse pentru studenþii care nesocoteau ordinul,
conform legii ºi regulamentelor universitare de ordine ºi disciplinã. Când au venit la Ploieºti,
au fost întâmpinaþi de câþiva profesori ºi institutori: unii au participat la discuþii ºi la un
banchet. Ministrul a socotit aceste fapte ca acte anarhice faþã de stat ºi a dat în judecatã dis-
ciplinarã ºi pe unii ºi pe ceilalþi. De aici protestãri ºi articole violente în ziarele opoziþiei. Co-
misiunile disciplinare au pedepsit pe cei vinovaþi, dar cu pedepse uºoare. În acest timp,
interimatul ministerului lui Haret era þinut de dl Sturdza.

1. Studentul acesta ºi alþi ºase fuseserã eliminaþi din amândouã universitãþile din þarã.
(Vezi ,,Monitorul Oficial“, nr. 135 din 1903.)

2. Dr. Vlãdoianu, medic de copii, azi decedat.
3. ,,Steaua“ era societatea înfiinþatã de Haret în 1900, spre a publica broºuri populare.
4. Dl J. A. Dumitrescu, ºef de cabinet, fusese atunci numit prefect.
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32. Scrisoare din 16 octombrie 1903

din Palanza (Lago Maggiore)

Iubite domnule Adamescu,

Ia te rog mãsuri pentru ca, îndatã dupã închiderea expoziþiei de ºtiinþe, labora-
torul de chimie anorganicã (fost al lui Petricu) sã se mute de la Universitate la Ins-
titutul lui Istrati. Pentru asta, trebuie chiar de pe acum sã iei înþelegere cu Istrati.

Vei face apoi adresã rectorului cã sãlile ocupate acum de laborator se lasã
la dispoziþia Universitãþii.

Pânã acum avem tot gândul de a merge de aici la Abbazzia. Vremea pe aici
e oribilã.

Haret

Dr. C. Istrati (1850–1918) era profesor de chimie la Facultatea de ºtiinþe.

33. Scrisoare din 17 octombrie 1903

din Pallanza (Lago Maggiore)

Iubite domnule Adamescu,

Ai avut dreptate cã scrisoarea d-tale-mi va face supãrare; dar nu se putea sã
nu mi-o scrii ºi nu ai nimic a-þi imputa din cauza asta.

Nu trebuie sã iei în mod prea tragic cele ce s-au petrecut. Eu cunosc pe dl
Sturdza de 20 de ani, în care am lucrat cu dânsul în mod continuu ºi foarte de
aproape. Dacã nu ar fi fost un om foarte de înþeles, vezi bine cã o aºa de lungã
colaborare ar fi fost imposibilã, mai ales cu un temperament ca al meu, care, o
recunosc cu pãrere de rãu, e foarte supãrãcios. Trebuie însã sã te pui în locul lui
ºi sã înþelegi cã nervii unui om care este veºnic tras ºi întins din toate pãrþile nu
pot sã fie în aceeaºi stare ca ai unui bon bourgeois(27) care-ºi cautã numai de
trebuºoarele casei lui. Eu îl scuz pe dl Sturdza cu atât mai mult, cu cât mã ºtiu
chiar pe mine vinovat de acelaºi lucru, atunci când mi se întâmplã sã fiu prea
mult necãjit ºi obosit. Sã crezi cã nu o datã m-am cunoscut însumi vinovat de
asprimi de vorbire, pe care dreapta mea judecatã le condamna, dar pe care
voinþa mea nu mai era stãpânã sã le opreascã.

Aºadar nu te lãsa sã mergi la hotãrâri extreme. Bãnuiala cã ai fi presupus
ca întovãrãºit cu Viºoiu este aºa de extraordinarã, încât ar fi nedrept ºi neserios
sã o atribui dlui Sturdza. Lasã sã treacã ceva timp ºi vei vedea cã e aºa.

Se înþelege cã, dacã dl Sturdza vrea sã aibã cunoºtinþã de toate, trebuie sã
i-o dai, întocmai cum vrea. Nu a putut fi gândul meu ca sã fie þinut în ignoranþã
de lucrãrile ministerului, ci de a-i menaja munca, scutindu-1 de mãrunþiºuri; dar
dacã þine sã se ocupe de ele, fãrã îndoialã cã trebuie sã-i împlineºti voia.
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De protestarea dascãlilor ºi de ceea ce va urma nu mã tulbur. Nimic nu mã
mai mirã ºi nu mã mai supãrã în aceastã afacere. Þine-mã însã în curent cu dânsa.

Aici ploaia continuã cu aceeaºi furie de trei zile ºi patru nopþi. N-am putut
încã pleca, pentru cã nu mi-a(u) venit încã nici scrisorile, pe care am cerut lui
Ducea sã-mi le trimitã (pentru asta þi-am telegrafiat la 12 octombrie), nici
corecturile de la N. Hodoº, nici o scrisoare pe care o aºtept de la dl Sturdza. În-
datã ce le voi primi, plecãm la Abbazzia, unde, dupã cum þi-am scris, îmi poþi
scrie poste-restante. La revedere cu bine.

Haret

În acele împrejurãri supãrãtoare, eu lucram dupã indicaþiunile ministrului Haret; însã Sturdza,
interimarul, nu era totdeauna mulþumit de modul cum îi prezentam lucrurile. Bãtrânul, care avea
atâtea calitãþi, merite pentru þarã ºi mare autoritate, avea însã un temperament irascibil, ºi atunci i-am
comunicat lui Haret, în strãinãtate, cã îmi dau demisia. El mi-a rãspuns prin scrisoarea de mai sus.

34. Scrisoare din 20 octombrie 1903

din Milan (Grand Hôtel de Milan)

Iubite domnule Adamescu,

Am fost siliþi încã o datã sã schimbãm planul cãlãtoriei noastre, din cauza
sãnãtãþii nevestei mele, pe care oboseala ºi rãceala au cam zdruncinat-o. Am sosit
aici alaltãieri, goniþi de la Pallanza de un timp oribil. Aici pare cã e mai bine, deºi
a plouat câte niþel în toate zilele. Nu putem însã profita, pentru cã nevastã-mea nu
poate ieºi din casã. Îndatã ce va fi remisã cum se cade, ca sã poatã suporta voiajul,
vom pleca acasã, aºa cã vom fi acolo înainte de expirarea concediului, ºi cât mai
curând. De aceea, repet ceea ce þi-am spus azi prin telegramã, sã nu-mi mai scrii
la Abbazzia; iar dacã mi-ai scris deja acolo, ºi mai ales dacã mi-ai trimis notele
dlui Dimitrescu-Iaºi asupra legii învãþãmântului privat, sã scrii ºefului oficiului
poºtal din Abbazzia sã mi le trimitã toate la Bucureºti. Pentru mai multã siguranþã
de succes, poþi cere direcþiei poºtelor sã-þi dea ajutor.

Nu ºtiu cât vom mai sta aici; e posibil sã mai stãm vreo zece zile, dar nimic
nu e sigur, aºa încât mai bine este sã nu-mi scrii aici, ca sã nu se piardã scriso-
rile. Numai rezultatul judecãþii de azi de la universitate þin sã-l cunosc ºi pentru
asta sã-mi telegrafiezi, dacã nu mi-ai telegrafiat deja.

Primeºte amiciþiile mele ºi aratã doamnei sãrutãrile mele de mâini ºi com-
plimentele nevestei mele.

Haret
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35. Scrisoare din 25 octombrie 1903

din Milan, Grand Hôtel de Milan

Notã de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Am primit azi scrisoarea d-tale, cu notele ce-mi dai despre protestãrile pro-
fesorilor1. Îþi mulþumesc ºi încã o datã te asigur cã nimic nu mã mai surprinde
în aceastã afacere. Politica de cafenea ne-a strâmbat capetele într-atâta, încât
protestatarii nici nu-ºi dau seamã ce parte odioasã are miºcarea lor ºi cât rãu va
face ea chiar cauzei pe care ei o apãrã.

Asearã am primit o telegramã de la dl Sturdza, prin care-mi spune cã-mi
scrie în aceastã afacere. Aºtept scrisoarea, care trebuie sã-mi soseascã poimâine.

Eu a trebuit din nou, pentru a doua oarã, sã-mi schimb planul cãlãtoriei, dupã
cum þi-am telegrafiat azi. Tocmai azi la 1 era sã plecãm la Veneþia, ºi de acolo la
Viena, încrezãtori în îndreptarea pe care o vãzusem în sãnãtatea nevestei mele.
Deodatã însã azi a revenit boala ºi iacã-ne acum þintuiþi aici pentru cel puþin zece
zile, dupã cum spune doctorul. De aici, vom face tot posibilul ca sã venim direct
acasã. Poþi dar sã-mi scrii aici pânã în ziua de joi, 30 octombrie, cu condiþie sã pui
scrisoarea la cutie destul de de vreme, ca sã plece în aceeaºi zi cu trenul de seara,
de la 5 ºi 50.

Primeºte, te rog, amiciþiile mele.

Haret

36. Scrisoare din 20 ianuarie 1904

Cu note de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Pune, te rog, sã se facã imediat lucrãrile pentru prezentarea la Camerã a
alãturatelor douã proiecte de lege2. Fã-mi în acelaºi timp d-ta expunerile de
motive. Motivele se înþeleg chiar din lege; poþi lua pãrþi întregi ºi din Raportul
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1. 33 profesori ºi 20 institutori din Ploieºti protestaserã în scris la Ministerul Instrucþiunii
contra dãrii în judecatã a colegilor lor, trimiºi înaintea comisiei de judecatã, pentru cã luaserã
parte la congresul studenþesc din septembrie 1903, interzis de autoritatea ºcolarã superioarã.
Se declarau solidari cu ei ºi rugau Ministerul sã revinã asupra hotãrârii luate. Ca motive erau:
atingerea drepturilor cetãþeneºti, nimicirea stabilitãþii corpului didactic, învrãjbirea membrilor
lui, crearea unui trist precedent pentru toate guvernele de a lovi în ei.

La acest protest se referã Haret în scrisoarea de faþã.
2. Unul din acele proiecte de lege cuprindea modificarea art. 9, 21, 25, 14, 55, 56, 57,

70 ºi introducerea art. 70 bis în legea învãþãmântului primar din 1896, modificata în 1901.
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cãtre Rege1 p. 180 rând 15 p. 181 rând 13; p. 183 rând 15 – p. 184 jos; p. 338
rând 22 – p. 345 rândl 2. Nu e nevoie sã fie lungi.

Haret

37. Scrisoare din 19 mai 1904

Domnule Adamescu,

Neputând sã te gãsesc cu telefonul, sunt silit sã-þi scriu: plecãm disearã la 9 ºi
10 minute. Te rog sã fii bun sã vii ºi d-ta, pentru cã vei fi necesar acolo. Te mai rog
sã treci pe la Hôtel du Boulevard, când vei merge la garã, ca sã iei ºi pe dl ªiºmanof.
Ducându-te la garã, dacã nu voi fi încã eu acolo, vã duceþi deadreptul la vagonul
ministerial.

Haret

Ministrul bulgar ªiºmanof sosise în þarã, vizitase ºcoale din Bucureºti ºi acum urma sã plece
la Iaºi împreunã cu Haret ºi cu mine.

Expunerea de motive ºi discuþiile parlamentare din Camerã, de la 13 februarie 1904, s-au
publicat în Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor din 1903–1904, p. 461; iar cele din Senat, de la 24
ºi 25 februarie 1904, în Dezbaterile Senatului din aceeaºi sesiune, p. 377, 384, 386, 390 ºi urm.
Sã se vadã în aceastã privinþã ºi vol. V din Operele lui Spiru Haret, p. 28-313, 322 ºi urm. Legea,
votatã de Corpurile legiuitoare ºi promulgatã prin decret regal la 10 martie 1904, s-a publicat
în ,,Monitorul Oficial“ din 13 martie 1904. Al doilea proiect de lege cuprindea modificarea art.
3, 10, 23, 25, 49, 51, 77 ºi adãugirea art. 50 bis. în legea învãþãmântului secundar ºi superior
din 1898, restabilitã în 1901. Expunerea de motive, discursurile lui Haret ºi discuþiile
parlamentare de la Camerã, din 14 februarie 1904, s-au publicat în Dezbaterile Adunãrii
Deputaþilor din sesiunea 1903–1904, p. 176, 478 ºi urm., iar discuþiile parlamentare de la
Senat în Dezbaterile Senatului din sesiunea 1904–1905, p. 390 ºi urm. Sã se vadã ºi vol. V
din Operele lui Spiru Haret, pp. 275-276. Legea, votatã de corpurile legiuitoare ºi promulgatã
prin decret regal la 5 martie 1904, s-a publicat în ,,Monitorul Oficial“ din 9 martie 1904.

În revista ,,Albina“ din anul VII, 1903–1904, în introducerea privitoare la expunerea de
motive ºi la proiectul de lege, publicatã la p. 403-405, se citesc urmãtoarele: „Din aceste
modificãri se vede spiritul de dreptate, de care este cãlãuzit dl Ministru faþã de corpul
didactic primar urban ºi rural ºi grija ce poartã acestui corp, care a secundat cu atâta
vrednicie opera mãreaþã ºi grea la care lucreazã fãrã preget capul ºcoalelor. Mulþumim dlui
Ministru în numele corpului dãscãlesc, pentru dragostea cei poartã.“

1. Pentru cine n-are „Raportul cãtre Rege din 1903“, ºi doreºte sã cunoascã la ce ches-
tiune se referã paginile ºi rândurile citate, îl trimitem la vol. II din „Operele lui Spiru C.
Haret“ ºi anume la articolele: Consideraþiuni asupra situaþiunii corpului didactic primar (p.
285) ºi Stabilitatea corpului didactic (p. 375). Paginile despre care vorbeºte Haret în scri-
soare, raportate la acel volum, sunt: p. 292, p. 295 3 (relativ la mãrirea numãrului de învã-
þãtori înaintaþi pe loc): p. 294, p. 295 (relativ la membrii corpului didactic care cad pentru
prima oarã în greºealã, sã li se suspende efectul pedepsei pentru un timp oarecare): p. 377,
p. 380 (pedepsirea abaterilor de la datoriile profesionale, oricare ar fi rangul în învãþãmânt
al celor abãtuþi).
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38. Scrisoare din 28 iulie 1904

din Sinaia

Cu note de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Pune, te rog, sã se transcrie alãturatul ordin cãtre superioara Nôtre Dame de
Sion din Bucureºti, însã în trei exemplare. Sã se înregistreze ºi sã mi se
expedieze chiar mâine, joi, aici împreunã cu o notã a d-tale, dacã vreuna din cele
trei ºcoli a rãspuns la ordinul nostru nr. 39445 ori nu. Le voi semna eu ºi expedia
chiar de aici. Pentru cele de la Iaºi ºi Galaþi, am primit vizita locþiitorului de
episcop de la Iaºi, aºa cã mai pot îngãdui; pentru cea din Bucureºti nu.

Haret 

Prin ordinul circular nr. 39145 din 11 iulie 1904, ministerul punea în vedere directoarelor
ºcoalelor catolice mãsurile luate, ca sã nu se mai abatã de la legile ºi regulamentele ºcolare, în ce
priveºte pe copiii supuºi români. Totdeodatã le arãta cã nu le va mai tolera nicio încercare de
acþiune asupra copilelor, în scop de a provoca pãrãsirea religiei pãrinþilor lor.

Li se dã un termen de 10 zile, ca sã arate ministerului mãsurile luate de ele pentru executarea
ordinului menþionat. ªi cum acel termen încetase la 24 iulie, Haret întreba pe secretarul general
dacã vreuna din cele trei ºcoli ,,Nôtre dame de Sion“ rãspunsese la el.

Ordinul circular nr. 39445 din 14 iulie 1904 l-am gãsit publicat în revista ,,Albina“ anul VII,
nr. 50, din 12 septembrie 1904.

Celãlalt ordin, pe care Haret voia sã-l expedieze superioarei de la „Nôtre Dame de Sion“ din
Bucureºti, nu ºtim ce cuprindea.

39. Scrisoare din 29 iulie 1904

din Sinaia

Iubite domnule Adamescu,

Zilele trecute am trimis dlui Gârboviceanu conceptele unor adrese cãtre
Ministerul de Interne ºi cãtre alþii, cu nota ca sã mi le trimitã înregistrate, ca sã
le expediez eu. Una din ele mi-a adus-o neînregistratã. Atunci a luat-o înapoi,
ca sã þi-o dea d-tale sã o înregistrezi ºi sã mi-o trimiþi. Însã nu am primit-o încã.
Urmãreºte-o, te rog, ºi mi-o trimite. Am uitat cãtre cine era ºi pentru ce, dar îi
poþi da de urmã, pentru cã conceptul e scris de mine.

Haret

Petre Gârboviceanu era atunci administratorul Casei Bisericii.
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40. Scrisoare din 4 august 1904

din Sinaia

Iubite domnule Adamescu,

Viitoarea mea cãlãtorie la Bucureºti va fi sâmbãtã la 14 august, când voi da
audienþe de la 8 pânã la 9 ¾ ore dimineaþa. Seara la 5 voi pleca înapoi la Sinaia.
Pânã atunci poþi sã-mi trimiþi aici hârtiile de rezolvat, iar pentru acele la care e
nevoie ºi de lãmuriri, poþi veni d-ta, sau trimite pe ºefi sau pe inspectori, în
zilele când vei crede.

Haret

P. S. Rog sã mi se trimitã mai curând proiectele de regulament pentru Con-
servatorii. Îmi sunt indispensabile.

Haret

41. Scrisoare din 6 august 1904

din Sinaia

Iubite domnule Adamescu,

Audienþele pe care te avizasem cã le voi da la 14 august, le voi da joi, 12
august, la aceleaºi ore (8 pânã la 9 ¾ ), din cauza Te-Deumului de miercuri, la
care va trebui sã viu.

Haret

La 11 august 1904, fiind ziua onomasticã a Principelui Ferdinand, atunci Moºtenitor al
Tronului, se oficia un Te-Deum la Sf. Mitropolie din Capitalã.

Haret, fiind ministru, era dator sã asiste la aceastã serbare religioasã, împreunã cu ceilalþi
membri ai guvernului.

42. Scrisoare din 14 august 1904

din Sinaia

Iubite domnule Adamescu,

Este nevoie sã se comitã o indiscreþie la gazete, ºi anume: cum cã ºcoala de
arhitecturã are sã fie cu totul reorganizatã de la 1 septembrie, ºi cã e gata un
proiect de lege pentru ca ea sã fie despãrþitã de ºcoala de belle-arte ºi organizatã
ca ºcoalã aparte. Asta trebuie fãcut cât de curând, ca sã combatem despopularea
ºcolii, cãci înscrierile se apropie1.

Haret

1. ªcoala de arhitecturã a avut multe schimbãri în cursul anilor. Proiectul de lege nu s-a
votat atunci. Astãzi ea se numeºte Academia de arhitecturã.
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P. S. Pune, te rog, sã se scoatã ºi sã mi se trimitã aici câte o copie de pe rãs-
punsurile cãlugãriþelor catolice la ordinul nostru nr. 39.445 ºi la cel de al doilea,
precum ºi de pe acest de al doilea ordin al nostru. Din rãspunsurile la primul
ordin, e destul sã se copieze unul, pentru cã câtetrele sunt identice; din rãspun-
surile la al doilea ordin, trebuie copiat cel de la Iaºi ºi cel pentru Bucureºti ºi
Galaþi (acestea douã din urmã sunt într-o singurã hârtie). Sã se ia ºi numerele de
înregistrare la toate aceste copii1.

Haret

43. Scrisoare din 2 septembrie 1904

din Sinaia

Iubite domnule Adamescu,

Dã, te rog, ordin urgent la ºcoala de meserii din Bucureºti sã dea locuinþa
ºi mâncarea, timp de câteva zile, la trei sau patru elevi de la Nucet2, care vor
veni ca sã lucreze pentru instalarea expoziþiei ºcoalelor de agriculturã la ºosea.
Previno ºi pe dl Druþu3 de aceastã mãsurã.

Haret

44. Scrisoare din 18 octombrie 1904

din Paris, Hôtel Regina

Iubite domnule Adamescu,

Sunt ºase zile de când am sosit, dar zile de vacanþã nu um avut încã decât
trei, pentru cã primele trei le-am pierdut, umblând sã gãsim o camerã conve-
nabilã. În prima zi mai ales am umblat pe la vreo opt hoteluri. Acum ne-am
instalat bine ºi cred cã nu vom mai schimba pânã la plecare.

Ne aflãm foarte bine amândoi ºi cãutãm sã profitãm de zilele care sunt încã
foarte frumoase. Când se va strica vremea, ceea ce cred cã nu va mai întârzia
mult, mã voi apuca sã termin puþinele lucrãri ce am luat cu mine.

Tot pentru atuncea te rog sã-mi trimiþi regulamentele ºcolii de arhitecturã ºi
al conservatoriilor, care au trecut deja prin consiliu, ca sã am vreme sã le citesc
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1. Acestea în legãturã cu procesul ºcoalelor cãlugãriþelor catolice din Bucureºti, Galaþi
ºi Iaºi. Asupra acestui proces sã se vadã rãspunsul lui Haret la interpelarea lui P. Grãdiºteanu
în colecþiunea de faþã, vol. V, p. 283 ºi urm.

2. Comunã în judeþul Dâmboviþa, unde era o ºcoalã inferioarã de agriculturã ºi meserii
(frângherie ºi lemnãrie), înfiinþatã de Haret la 1 septembrie 1901.

3. Chr. Druþu era inspectorul învãþãmântului agricol.
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în liniºte ºi sã le putem pune în aplicaþie cât mai curândl Aº vrea sã le primesc
pânã peste o sãptãmânã.

Dl Teodoru sã nu dea soluþie cererilor de autorizaþie ce vor veni de la cã-
lugãriþe pânã mã voi întoarce eu; acestea trebuie cercetate cu mare bãgare de
seamã ºi rezolvate dupã un plan bine stabilit1.

Îþi trimit aici alãturatã o listã de cãrþi ce am ales aici pentru biblioteca minis-
terului ºi a Casei Bisericii. Cele însemnate cu (XX) sunt pentru Casa Bisericii (47
lei). Te rog sã faci sã se trimitã suma de 270 lei librãriei Georges Roustan, 5, quai
Voltaire, dintre care 223 lei de cãtre Minister, din fondul pentru biblioteca
ministerului, iar 47 lei de Casa Bisericii. Cãrþile vor veni în urmã ºi se vor controla
dupã lista anexatã, care trebuie pãstratã pânã atunci.

Nevastã-mea trimite complimentele sale doamnei Adamescu ºi d-tale; eu
prezint respectele mele doamnei ºi amiciþiile mele d-tale.

Haret

45. Scrisoare din 20 octombrie 1904

din Paris, Hôtel Regina

Iubite domnule Adamescu,

Am primit azi scrisoarea d-tale, ºi mã grãbesc sã rãspund la dânsa.
– Locul vacant de institutor în Bucureºti al pr. M. Popescu ar fi bine, dacã

s-ar putea, sã fie þinut pânã la întoarcerea mea. Ar fi bine sã se dea vreunei femei
care vrea sã se apropie de bãrbat; dar nu-mi aduc aminte pe niciuna.

– Dintre cele douã hârtii alãturate, la una am anulat rezoluþia. Cât pentru cea-
laltã, te rog sã scrii dr. I. Cantacuzin (aleea Carmen Silva, 5, sau strada Dionisie,
colþ cu Calea Dorobanþilor, în casa lui proprie) arãtându-i cum stã lucrul, precum
ºi referatul dlui Sp. Popescu2. Cel mai bun lucru ar fi sã-i trimiþi chiar raportul nr.
8140 al revizorului, împreunã cu nota dlui Sp. Popescu. Eu aprobasem raportul,
pentru cã revizorul îmi scrisese cã chiar dr. Cantacuzin3 cerea pe Vulcãnescu; dar
poate cã nu-l cunoaºtea; ºi pe urmã el nu prea ºtie cum merg treburile acestea ºi
se poate sã se fi înºelat.

– La R. Vâlcii, aº þine mult sã se aducã una din cele douã fete ale lui I. An-
gelescu, amândouã institutoare. Trebuie sã te înþelegi pentru asta cu dl Constan-
tinescu, revizorul.
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1. Dim. A. Teodoru era atunci inspector al învãþãmântului secundar.
2. Spiridon Popescu era directorul învãþãmântului primar din minister.
3. E vorba de dr. I. Cantacuzino, fost profesor la Facultatea de medicinã, cunoscut prin

activitatea sa ºtiinþificã.
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– Adresa lui Eliade este la Hôtel Bellevue, avenue de l’Opéra nr. 39. Fata
lui, care a fost serios bolnavã, acum merge bine.

– Asearã am primit o telegramã de la un student cã profesorii de la Univer-
sitate le-a(u) pus termen pânã la 1 noiembrie ca sã plãteascã taxele de examen,
sub motiv cã decizia ministerialã nu poate abroga regulamentul. Se vede cã
dascãlii s-au dedulcit la ideea cã vor avea parte din taxe. Trebuie sã spui dlui
Sturdza ca sã facã un decret în sensul deciziei, care sã se publice cât mai curând.
Dascãlii nu vor mai avea ce zice1.

Noi suntem bine ºi umblãm mult. Vremea a fost bunã de tot pânã ieri; azi
e posomorâtã, dar cred cã tot se va mai îndrepta.

Complimente ºi salutãri de la amândoi pentru dna Adamescu ºi pentru d-ta.

Haret

46. Scrisoare din 24 octombrie 1904

din Paris, Hôtel Regina

Iubite domnule Adamescu,

Îþi trimit câteva hârtii rezolvate, care mi-au venit aici, precum ºi douã scri-
sori, pe care te rog sã le dai celor în drept.

Am primit azi scrisoarea d-tale cu extractul din ,,Epoca“. Mã mir cã zici cã
nu ai primit o scrisoare a mea, lot în chestia taxelor universitare. Îþi scriam sã
spui dlui Sturdza sã se facã decret pentru executarea deciziei de la 9 octombrie.
Nu cumva s-a pierdut acea scrisoare?

Devotat,
Haret

Acea decizie era privitoare la chestia abaterilor institutelor de fete „Nôtre Dame de Sion“.
s-a publicat în „Monitorul Oficial“ din 10 octombrie 1903, p. 6145.

47. Scrisoare din 26 octombrie 1904

din Paris, Hôtel Regina

Iubite domnule Adamescu,

Îþi trimit opt proiecte de legi2, cu expunerile lor de motive. Te rog sã faci sã
se scrie pe curat ºi sã se facã pentru fiecare ºi raport la Rege, mesaj, raport la
Consiliul de Miniºtri ºi jurnal; în fine totul sã fie gata, pentru ca la sosirea mea
sã nu am decât sã le depun la Camerã sau la Senat.
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1. Regulamentul pentru taxele studenþilor universitari, din 1 iulie 1904, s-a modificat
prin decretul regal din 2 noiembrie 1904.

2. Unele din aceste proiecte au rãmas neprezentate, iar altele s-au votat în timpul celui
de al treilea ministeriat al lui Haret (1907–1910).
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Te rog foarte mult ca chiar d-ta sã controlezi fiecare piesã, ca sã nu fie copiatã
sau redigiatã greºit. Aceastã recomandare este necesarã mai ales pentru legea în-
vãþãmântului privat ºi pentru a lumânãrilor de cearã, unde sunt cam multe corec-
turi. Sã fie punctuaþia pusã ca lumea ºi sã nu fie schimbãri sau omisiuni de cuvinte.

La fiecare lege, vei lãsa în alb locul unde se va spune numele Camerei sau
Senatului, cãci va trebui sã mã înþeleg cu dl Sturdza unde va trebui sã depun
fiecare lege. Aceste locuri se vor împlini pe urmã.

E posibil ca în unele legi sã se facã vreo modificare la Consiliul de miniºtri,
dar nu cred sã fie mari, ºi chiar dacã ar fi, tot mai mult câºtig de timp am aºa,
decât daca aº lãsa sã se scrie toate dupã întoarcerea mea. Timpul e foarte scurt
ºi nu avem nicio zi de pierdut.

Mai este legea clerului, care avea sã fie discutatã ºi în Sinod. Aº vrea sã
mi-o trimiþi aici cât mai curând, ca sã am vreme sã o mai vãd. Dar pânã atunci,
vei face ºi pentru aceasta raport la Consiliu, jurnal, raport la Rege ºi mesaj,
rãmânând a se pune pe curat numai legea ºi expunerea de motive mai pe urmã.

Toate acestea te rog sã le ai gata ºi sã mi le dai chiar în ziua sosirii mele.
Al doilea lucru pentru care te rog este sã spui dlui Dudescu1 sã-mi trimitã

leafa pe noiembrie. Deoarece mandatul nu-l pot iscãli, sã ieie de la Bancã. Voi plãti
ºi capetele, ºi dobânda, când mã voi întoarce.

Aici timpul se menþine bun, cu oarecare mici nesiguranþe. Sãnãtatea ne este
bunã.

Amiciþii ºi complimente.
Haret

48. Scrisoare din 13 martie 1905

Iubite domnule Adamescu,

Nu te miri cã nici acolo unde te afli nu te las în pace? Dar cu mine aºa mer-
ge treaba: cine ºi-a gãsit beleaua o datã, greu mai scapã2.

Supãrarea ce vreau sã-þi fac, este ca sã te rog sã-mi dai o lãmurire asupra
urmãtoarei afaceri:

Radu Dobrescu, profesorul, mi-a spus cã tribunalul l-a ºters din listele de
alegãtori, dupã contestaþia, de pe care-þi alãtur copie, fãcutã de mai mulþi, între care
ºi dl George Adamescu, despre care la tribunal i s-a spus cã e fostul secretar general
de la Culte.

Mie mi s-a pãrut cam ciudat asta, pentru cã în ajunul plecãrii nu-mi venea
a crede cã-þi mai arde de contestãri, mai ales când Radu Dobrescu cu toþi ai lui
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1. Dudescu era ºeful contabilitãþii Ministerului de Culte ºi Instrucþiune.
2. Eram atunci în Elveþia.
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trece de liberal. De aceea, ca sã ºtiu cum stã lucrul, m-am hotãrât sã-þi scriu.
Dacã ai avea bunãtatea sã-mi rãspunzi, m-ai îndatora1.

Sper cã aþi cãlãtorit bine ºi mulþumiþi ºi cã vã bucuraþi precum se cuvine de
splendida naturã în care vã aflaþi. Te rog sã ne spui dacã doamna Adamescu ºi
copiii sunt bine, precum ºi d-ta, ºi dacã v-aþi instalat în condiþii mulþumitoare.

Aratã, te rog, doamnei Adamescu amiciþiile nevestei mele ºi respectele
mele; iar d-ta primeºte cordialele noastre salutãri.

Haret

49. Scrisoare din 1 mai 1905

Cu note ºi de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Am primit cu mare pãrere de rãu ºtirile ce-mi dai prin scrisoarea d-tale din
15 aprilie, cum cã aþi avut supãrãri cu sãnãtatea doamnei ºi a copilei. Sperãm cã
toate se vor fi terminat, cã accidentul doamnei Adamescu a trecut fãrã urmã ºi
cã veþi intra în fine în perioada de liniºte ºi de mulþumire, care ar fi pãcat sã vã
lipseascã dupã perioada de osteneli prin care ai trecut, ºi mai ales în cadrul
admirabil unde vã aflaþi.

Am un motiv de a crede cã e aºa, pentru cã asearã am vãzut în ,,L’Indé-
pendance Roumaine“ o corespondenþã din Geneva, de la cineva care spune cã e
acolo de douã luni, ºi pe care o bãnuiesc cã e de la d-ta2. Dintr-însa rezultã cã
ai început sã scotoceºti oraºul ºi viaþa lui, ceea ce dovedeºte cã ai deja liniºtea
sufleteascã necesarã pentru asta, ºi cã prin urmare timpul supãrãrilor a trecut.
Ducã-se ºi sã nu se mai întoarcã!

La noi, sãnãtatea e bunã la amândoi; dar liniºtea sufleteascã lipseºte. Cu toatã
hotãrârea ce-mi luasem de a nu-mi mai face sânge rãu pentru cele ce voi vedea
petrecându-se, lucrurile ce vãd sunt de aºa fel, încât nu e cu putinþã sã mã lase
indiferent. Vei fi vãzând în gazete cum înþeleg conservatorii, ºi în special bunul
nostru prieten Vlãdescu, sã se foloseascã – în sensul strict al cuvântului – de pu-
tere. Dar cele ce se petrec, mai ales în ºcoalã, întrece cu mult cele scrise. E o goanã
pe faþã, nu numai contra oamenilor, dar chiar contra instituþiei înseºi a ºcoalei.

Dar nu vreau sã-mi mai opresc gândul asupra acestor mizerii.
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1. Se înþelege cã chestiunea cu contestaþia nu era aºa cum i se relatase lui Haret.
2. Aceastã „Lettre de Genève“ din 7 mai 1905, scrisã de un „correspondent occasion-

nel“, G. A., s-a publicat în ziarul ,,L’Indépendance Roumaine“ din 29 aprilie (12 mai) 1905.
Cuprindea impresii asupra vieþii însãºi a locuitorilor, a moravurilor (religie ºi sãrbãtori), a
obiceiurilor ºi a faptelor lor mai importante, asupra vieþii universitare ºi a unei serbãri
socialiste din acel oraº.
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Îþi mulþumesc pentru bunele cuvinte ce-mi scrii, cu privire la broºura mea (pe
care þi-am trimis-o ºi eu)1. Vãd cã în þarã a avut mare rãsunet ºi – lucru curios, –
nu a ridicat mai nicio obiecþie serioasã, nici chiar din partea adversarilor. Din con-
tra, am primit câteva scrisori entuziaste de adeziune de la conservatori hotãrîþi.
,,La Roumanie“ a publicat un articol, cum cã întregul meu program l-am copiat
dupã programul bizantin2. Dã-le, Doamne, gândul cel bun!

Aratã, te rog, sãrutãri de mâini din partea mea doamnei Adamescu, cãreia-i
urez cea mai deplinã mulþumire ºi sãnãtate. Nevastã-mea-i trimite toate amici-
þiile sale. Primeºte, te rog, ºi d-ta salutãrile noastre amicale.

Haret

50. Scrisoare din 2 iunie 1905

Iubite domnule Adamescu,

Îmi pare bine cã nu þi se urãºte acolo ºi cã þi-ai aºezat un rost de lucru. Te
plângi cã eºti departe de fierberea de la noi, ºi eu, din contra, nu ºtiu ce aº da sã
fiu în locul d-tale. Socoteam cã ieºind din minister voi mai rãsufla; dar vãd cã
nu e aºa. Audienþele se succed la mine mai ca ºi anul trecut, ºi acum, pe lângã
altele, ,,Revista“ îmi mai dã de lucru3.

Primul numãr a apãrut ieri. Dacã încã nu l-ai primit, îl vei primi peste o zi
sau douã. Aºtept sã vãd cum va fi apreciatã de dascãli.

Zici cã vrei sã fii membru fondator. Nimic mai lesne: e membru fondator
oricine varsã o cotizaþie de cel puþin 50 lei. În schimb, are dreptul sã primeascã
,,Revista“ gratis trei ani. Înscrierea o poþi adresa ori mie, ori dlui Gârboviceanu.
Aºteptãm de asemenea cu bucurie colaborarea d-tale.
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1. E vorba de broºura intitulatã Chestia þãrãneascã. E reprodusã în colecþiunea de faþã
în vol. VIII, p. 27 º. u. Vezi ºi Introducerea acelui volum, p. 24.

2. În articolul „La question des Paysans“ din 14 aprilie 1905 se aratã cã mai toate
dezideratele lui Haret din broºura sa Chestia þãrãneascã sunt înscrise în programul Par-
tidului Conservator ºi urmãrite de aproape de el pentru realizare.

Concluzia acelui articol era: ,,Si M. Sp. Haret, dans son ouvrage sur la question des
paysans, n’a pas trouvé la solution de cette question fort complexe, il a abondé dans le sens
conservateur, tant il est vrai que la vérité finit toujours par triompher“. ªi iarãºi: ,,Il combat
notre parti en défendant notre programme“.

ªi tot aºa: … „L’écrivain a tourné le dos a son parti et a préconisé des solutions qui sont
généralement les noires“.

ªi cum sã nu fi fost mirat Haret la citirea acestui articol! ªi de aici ºi urarea sa pentru
conservatori: „Dã-le, Doamne, gândul cel bun!“

3. E vorba de ,,Revista generalã a învãþãmântului“, întemeiatã de el ºi sub direcþia lui,
când nu mai era ministru. Primul numãr a apãrut la 1 iunie 1905. Continuã ºi astãzi a fi
publicatã, nu numai ca o moºtenire de la Haret, ci ºi ca o necesitate a învãþãmântului ºi
educaþiunii naþionale.
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Mã întrebi de Eliade(28). El a plecat de demult din Paris. De atunci a stat mai
multã vreme la Nizza, apoi la Bordighera, pe urmã la Nervi, ºi acum se aflã la
Bellaggio, pe lacul de Como (hôtel Métropole), de unde va pleca nu ºtiu unde
peste vreo douã sãptãmâni.

Ieri s-au închis Camerele. Regele a plecat la Sigmaringen pentru zece zile.
Guvernanþii se ceartã între ei grozav. Nu se ºtie ce va ieºi de aici.

Altfel lucrurile pe aici merg bine, recolta e frumoasã, dar sunt ploi cam multe.
Respectele mele ºi amiciþiile nevestei mele pentru dna Adamescu. D-tale

salutãri cordiale.

Haret

51. Scrisoare din 29 iunie 1905

Iubite domnule Adamescu,

Am întârziat sã rãspund, atât scrisorii d-tale din 9/22 iunie, cât ºi cãrþii
poºtale, pentru cã o bunã parte din luna lui iunie, adicã pânã alaltãieri, mi-a fost
prinsã cu scoaterea nr. 2 al ,,Revistei“, precum ºi cu examene la licenþã, de fine
de an la universitate, la ªcoala de poduri ºi cu examenul de absolvire de cl.VIII
la liceul Lazãr, pe care l-am prezidat. Se spune cã însãrcinarea asta mi s-a dat cu
speranþa cã voi refuza, ca sã se dea loc la vorbã; dar le-am zãdãrnicit socotelile1.

Zici cã voi fi criticat pentru felul cum îndrumez ,,Revista“; se poate; dar
acesta era scopul ,,Revistei“, de a da putinþa sã se discute chestiile de ºcoalã în
lumea ºcolãreascã, iar nu în gazetele politice. Este curios a se pretinde cã
dascãlii se pot ocupa de orice chestii strãine de ºcoalã, dar de cele ale ºcolii nu.

De altfel, ceea ce mã preocupã este numai ca ,,Revista“ sã ajungã a lumina
pe oameni, ºi mai ales pe dascãli, asupra unor anumite chestii, ºi în astã privinþã
se pare cã lucrul merge bine. Articolele asupra desfiinþãrii ºcolilor normale2 ºi
asupra modificãrilor proiectate în învãþãmântul rural3 se vede cã au produs efect
considerabil, mai ales asupra învãþãtorilor. Un semn cã ar fi aºa rezultã din urmã-
torul fapt: Precum ºtii, conservatorii de mult urmãresc sã restrângã învãþãmântul
rural ºi sã-l deosebeascã de cel urban. Prin legile lor din 1893 ºi 1900 au ºi realizat
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1. Despre acest examen ºi mai ales despre interesantele rezultate obþinute de Haret,
vorbeºte în scrisoarea nr. 52, alin. al 4-a.

2. Articolul „Desfiinþarea ºcoalelor normale“ s-a publicat în ,,Revista generalã a
învãþãmântului“ anul I, nr. 1 pe mai 1905, p. 4-11, ºi nr. 2 pe iulie 1905, p. 89-97 precum ºi
în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ din 2 aprilie 1905.

E reprodus în Operele lui Spiru Haret vol. VIII, pp. 75-88.
3. Articolul sub titlul: „Proiecte de schimbãri în învãþãmântul rural“ s-a publicat în

,,Revista generalã a învãþãmântului“ anul I, 1905–6, nr. 2 pe iulie 1905, p. 65-70, ºi în
Operele lui Spiru Haret, vol. VIII, pp. 89-93.
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ideea asta, iar acum în urmã, prin articole de gazetã, prin broºuri ºi alte mijloace
de propagandã, au început din nou sã lucreze în acest sens1. În cele din urmã,
Vlãdescu a format o comisie de institutori ºi învãþãtori aleºi pe sprânceanã (ca
Cecropid ºi alþii), care sã-ºi dea pãrerea. Aceastã comisie s-a întrunit pentru prima
oarã alaltãsearã, ºi pe neaºteptate ºi-a dat avizul ca învãþãmântul rural sã nu se
deosebeascã de cel urban.

Poimâine se deschide congresul corpului didactic primar. Guvernul lucrea-
zã pe capete sã-ºi aducã pe ai lui, ca sã-i dea aviz în sensul ce doreºte. Lucrãm
ºi noi, ºi credem sã izbutim2.

Zilele trecute, s-au cercat sã înjghebeze un scandal împrejurul unor pretinse
neregularitãþi comise de J. Dimitrescu (cel cu barbã) la cantina universitarã: cã
ar fi luat bani de la birtaº, ca sã-i facã pãsuieli. Au mers pânã acolo cã au arestat
pe Dimitrescu ºi l-au þinut vreo zece zile, pânã ce l-a liberat camera de punere
sub acuzare. Vom vedea ce urmare vor mai da acum afacerii.

Îþi mulþumesc pentru subscrierea d-tale la ,,Revistã“. Pânã acum lucrul se
anunþã biniºor. Avem vreo 600 abonaþi, cu vreo 3600 lei abonament pe an, plus
105 membri fondatori, cu vreo 8000 lei. Sã vedem câþi din aceºtia vor achita.

Articolul d-tale asupra ºcolilor normale din Elveþia nu s-a putut pune în
numãrul 2, pentru cã era deja împlinit peste complet (am fost nevoiþi a-l scoate
în 80 pagini, în loc de 64).

Partea cea mai mare au luat-o articolele de actualitate, asupra desfiinþãrii
ºcolilor normale ºi asupra rãsturnãrilor proiectate în învãþãmânt. Numãrul 3 va
apare tocmai la 1 octombrie.

Pe aici lumea a început sã se împrãºtie. Cãldurile sunt mari, pânã la 39° la
umbrã; ºi cu toate astea, pe noi ne vor þine treburile în Bucureºti pânã pe la 1
august. Ce vom face pe urmã încã nu ºtiu.

Aratã, te rog, amiciþiile nevestei mele ºi respectele mele doamnei Adamescu
ºi primeºte ºi d-ta cordialele noastre strângeri de mânã.

Haret
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1. G. Gr. Cantacuzino, ºeful Partidului Conservator, la întrunirea politicã de la Iaºi (16
ianuarie 1905), vorbind despre reforma învãþãmântului primar rural, zicea: „ªcoalele rurale
vor trebui transformate, ca sã corespundã adevãratei lor meniri. Vom simplifica ºi vom re-
duce programa lor, dând o mai mare dezvoltare la tot ceea ce priveºte economia ruralã
propriu-zisã.“ (,,L’Indépendance Roumaine“ ºi ,,La Roumanie“ din 18 ianuarie 1905).

2. E vorba de congresul corpului didactic primar, þinut la Bucureºti în zilele de 1, 2 ºi
3 iulie 1905. S-a vãzut atunci cã printre învãþãtori ºi institutori era o bunã parte care dorea
sã se menþinã reformele fãcute de Haret. Majoritatea celor de faþã a votat rezoluþia: „Cuan-
tumul de cunoºtinþe în ºcoala primarã ruralã ºi urbanã sã fie acelaºi, urmãrind a da continuu
ºi obligatoriu elevilor un tot general de cunoºtinþe necesare dezvoltãrii fizice, intelectuale ºi
morale“. În ziua de 1 iulie, de faþã fiind ºi ministrul de atunci, M. Vlãdescu, Haret a þinut o
cuvântare, în care a explicat rostul mãsurilor luate de el ºi temeliile principiale ale lor.
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52. Scrisoare din 27 iulie 1905

Iubite domnule Adamescu,

Mi-ai scris din Geneva în momentul când plecai la bãi, aºa cã nu am putut
sã-þi rãspund atunci. De aceea îþi rãspund acum la ambele scrisori.

Precum vezi, îþi scriu din Bucureºti, unde am fost siliþi sã rãmânem vara
asta, din cauza unor lucrãri ale mele. Ne-au cam supãrat cãldurile, dar nu aºa
mult, graþie grãdinii noastre ºi obiceiului ce avem de a sta în casã când e cald.
În august va trebui sã mã duc la þarã pentru câtva timp, tot pentru lucrãri.

Îmi scrii cã nu poþi gãsi material pentru organizarea ºcolilor elveþiene. Asta
e cam aºa. Eu mi-am procurat o colecþie, cãutând-o în diversele oraºe. Dar în
Geneva am gãsit multe lucruri la o librãrie din rue du Rhône, cam în faþã de rue
des Allemands.

Examenul de absolvire m-a cam obosit, din cauza cãldurii; m-a interesat însã
foarte mult. Cred cã e cel mai propriu mijloc pentru a se cunoaºte dintr-odatã
bunurile ºi relele învãþãmântului nostru. Printre bãieþi au fost vreo trei foarte
buni. Cei mai mulþi însã nu ºtiu sã lucreze, nici sã punã în evidenþã ceea ce ºtiu,
chiar când ºtiu1.

Dãrile de seamã despre cãrþi ºi sumarele de reviste ce promiþi, le aºtept.
Partea asta ne este necesarã ºi e cam greu de fãcut aici.

,,Revista“ este biniºor preþuitã, dar e prea micã pentru materia ce avem ºi
nu ºtiu cum sã facem, pentru cã nu avem bani ca s-o mai mãrim.

Congresul corpului didactic a avut efectul de a mai dezmorþi lumea ºi de a
o face sã înceapã sã înþeleagã unde vor boierii sã ducã ºcoala. Dãscãlimea pri-
marã mai ales s-a înfierbântat foarte. Ca sã întreþin aceste dispoziþii, am im-
primat discursul meu ºi-l trimit la toatã dãscãlimea. Cu toate astea eu cred cã
Vlãdescu va face tot cum ºtie el, cu toate declaraþiile lui de la congres. Vezi cã
aveam eu dreptate când îþi spuneam cã la noi se clãdeºte pe nisip?

Aratã, te rog, doamnei Adamescu respectele mele ºi amiciþiile nevestei mele,
iar d-ta primeºte cordialele noastre salutãri.

Haret

1. Haret fusese numit preºedinte al comisiei examenului de absolvire de clasa VIII, la
Liceul ,,Gh. Lazãr“ din Capitalã.

Sã se vadã scrisoarea sa din 29 iunie 1905, publicatã sub nr. 51 (alin. I).
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53. Scrisoare din 11 septembrie 1905

Cu nota 2 de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Ferice de d-ta, cã nu te mai atinge vântul supãrãrilor.
Noi aici trãim într-o surescitare continuã, din cauza celor ce vedem pe fie-

care zi petrecându-se sub ochii noºtri. Fãrã exagerare, cred cã de când e þara nu
a fost un aºa haos ºi o aºa batjocurã în învãþãmânt.

Dar despre astea, nu vreau sã mai vorbesc, pentru cã mi-aº mai face sânge
rãu degeaba, fãrã sã-þi pot da o idee, nici pe departe, în o scurtã scrisoare, de
cele ce se petrec.

Vara asta, pânã la 17 august, am fost silit sã nu mã miºc diu Bucureºti, din
cauza unei lucrãri pe care nu o puteam face decât aici1.

Cu toate astea, de cãldurã nu prea am suferit, graþie grãdinii ºi casei rãco-
roase. Am fost pe urmã 18 zile la Sãrata, unde m-am odihnit în deplinã liniºte.
Întors în Bucureºti, a trebuit sã rãspund la o vastã corespondenþã ºi sã mã ocup
de nr. 3 din ,,Revistã“, care va apare la 1 octombrie.

Pe aici, la morte-saison(29) încã nu a încetat. Aventura cu Tache ªebe2 ce a
mai alimentat gazetele; încolo le plângi de milã. Dacã te-ai aºezat definitiv, dã-mi
adresa d-tale ºi spune-mi ce intenþii ai. Vei avea tovarãºi acolo ºi pe N. Cocu-
lescu(30) ºi pe David Emanuel(31) cu familiile, care ºi-au luat concedii pe câte un
an, ca sã le petreacã la Paris.

Cu sãnãtatea o ducem bine, dar eu am deja semne de obosealã, de care-mi
pare rãu, pentru cã nu ºtiu ce pot face. Peste câteva zile intru în muncã cu ºcolile.

Aratã, te rog, amiciþiile nevestei mele ºi respectele mele doamnei Adames-
cu ºi primeºte ºi d-ta cordialele noastre salutãri.

Haret 

P. S. Adresa lui P. Eliade la München este aceasta: Pension Mittelstadt, Max
Josephsslrase 1 (I u. II). El va fi acolo pânã pe la 12 octombrie st. v.

1. Probabil cã era vorba de broºura Pagini de istorie, care a apãrut în 1906. E reprodusã
în colecþiunea de faþã, vol. VIII, p. 153 º. u.

2. Tache ªebe, tânãr macedonean, era diplomat al liceului român din Monastir. Fusese
institutor ºi director al unei ºcoale din Kiupruli (Veles). În anul 1901 venise la Bucureºti, ca
sã protesteze ºi el cu aºa zisa delegaþie a poporului român din Macedonia, împotriva
mãsurilor luate de ministrul Haret în ºcoalele ºi bisericile din Macedonia. Împinºi de agenþii
conservatori, membrii delegaþiei proclamaserã greva învãþãtorilor din Macedonia. ªebe ºi
membrii delegaþiei au pãrãsit cariera didacticã ºi au fost cãpãtuiþi pe la ziarele conservatoare.
Dar spre nenorocul Iui, ªebe ajunge dupã câtva timp persecutat de un personaj grec,
proprietar de ziare, ale cãrui intimitãþi le cunoscuse de aproape. Prigonit cu înverºunare de
acesta, nenorocitul tânãr, în momentul de a fi expulzat din þarã, îºi trage un glonþ de revolver
ºi moare. Ziarele au scris atunci numeroase articole despre cauzele sinuciderii lui Tache
ªebe, acuzând atât pe nefastul personaj cât ºi guvernul conservator de tragica lui moarte.
Macedo-românii au expediat telegrame de protestare guvernului nostru.
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54. Scrisoare din 28 septembrie 1905

Iubite domnule Adamescu,

Scrisoarea d-tale mi-a deºteptat amintiri deja vechi – vai! – de 31 ani, când
soseam ºi eu în Paris într-o dimineaþã rece ºi seninã de octombrie, cu buzunarele
uºurele, dar cu inima plinã de speranþe ºi trãgeam drept în rue Gay-Lussac1. Anii
aceia au fost plini pentru mine de multe suferinþe, pe care le înfruntau râzând cei
23 de ani ce aveam; dar am avut ºi mulþumiri, printre care, în prima linie, pun pe
aceea cã, din întreaga mea viaþã, poate anii aceia sunt cei în care am avut mai
puþine griji.2 Ce nu aº da sã mã mai pot întoarce la vremurile acelea ºi sã mai pot
gusta, înainte de a muri, mãcar încã doi-trei ani de liniºte, dupã atâta zbucium! Dar
nãdejdea asta aproape am pierdut-o. În þarã este sigur cã e imposibil sã am vreo-
datã liniºtea ce doresc ºi sã mã expatriez pentru câtva timp, cum ai fãcut d-ta, eu
nu am chipul de a o face. Va trebui dar sã mã resemnez, ºi greu-mi este când mã
gândesc la asta.

De aceea dvs. vã dau sfatul sã nu daþi mare importanþã micilor supãrãri de
toatã ziua ce puteþi avea ºi sã vã bucuraþi cu toatã inima de mediul în care vã aflaþi.

Noi o ducem tot cum ºtii. Fiecare zi ºi-aduce porþia de necazuri, uneori mai
mari, alteori mai mici; mai deseori mari decât mici. Cel care mã îngrijeºte mai
mult este cã mã simt foarte obosit ºi enervat, aºa cã nu augurez(32) bine de chi-
pul cum voi trece iarna. Pânã deunãzi nu mi-am dat seama de starea mea, cãci,
dacã prevedeam, fãceam ce fãceam, ºi tot mã duceam pe varã undeva, sã mã
liniºtesc puþin. Dar acum de vreo zece zile, m-au reluat durerile de cap care,
când mã apucã, mã fac sã nu mai fiu bun de nimic. Nu prea ºtiu cum voi face
cele douã cursuri3.
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1. În aceasta stradã mã aºezasem eu cu familia mea, când m-am stabilit la Paris.
2. În aprilie 1874, Haret îºi trecuse licenþa în ºtiinþele fizico-matematice în Bucureºti.
Cum Titu Maiorescu publicase dupã aceea un concurs pentru o bursã de matematici în

strãinãtate, în vederea lui Haret, pe care-l preþuia, acesta s-a prezentat la concurs în
septembrie 1874 ºi, reuºind, a dobândit bursa.

Acum avea dreptul la un „stipendiu“ de 3.000 lei anual pe timp de trei ani, cu începere
de la 1 octombrie 1874, cu condiþia ca sã studieze ºtiinþele matematice teoretice la Facultatea
de ªtiinþe din Paris. Haret pleacã îndatã la Paris, unde soseºte cu „buzunarele uºurele“, cãci
e probabil cã nu mai avea alte resurse decât cei 250 lei lunar, cât i se cuvenea din bursã.
Mijloacele sale bãneºti erau deci destul de modeste, când trebuia ca din acei bani sã facã faþã
tuturor nevoilor: casã, masã, cãrþi, taxe etc. Nu cumva ºi aceastã situaþie bãneascã îi va fi
umplut anii aceia tineri „de multe suferinþe“?

Dar grijile pe care i le dãdeau în vremuri studiile erau prea puþine în comparaþie cu cele
pe care i le dau acum cele pentru interesul general. El regretã cu drept cuvânt vremea aceea
a tinereþii râzãtoare, care înfrunta „cu inima plinã de speranþe“, nevoile vieþii studenþeºti.

Despre studiie lui Haret la Paris, vezi ºi Introducerea de G. Adamescu în vol. I din
Operele lui Spiru Haret, pp. 58-61.

3. Cursul de la Facultatea de ºtiinþe ºi cel de la ªcoala de poduri ºi ºosele.
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Nãzbâtia cea mai nouã – ºi cea mai mare din toate – a lui Vlãdescu a fost un
ordin circular dat ºcolilor normale, la 15 septembrie, ca sã nu se înceapã materie
nouã în nicio clasã, ci sã se facã repetiþie pânã la 1 octombrie, pentru cã atunci se
va pune în aplicare o nouã programã. Aceastã programã, lucratã în ascuns de nu
se ºtie cine, a fost prezentatã Consiliului general, convocat la 16 septembrie
pentru ziua de 19, pe când legea cere trei luni ºi comunicare de acte1.

Ieri, dupã câteva ºedinþe, Consiliul, cu 6 voturi contra 3 (dintre care 2
inspectori), a refuzat sã între în analiza proiectului de programã. Asta nu-i îm-
piedicã pe basbuzuci sã o treacã azi în Consiliul permanent, aºa cã poimâine se
va aplica. Nimeni nu o cunoaºte, nici cãrþi nu sunt, nici nimic; ºi e plinã de prostii
cum nu-îþi închipui.

Nr. 3 al revistei noastre apare azi.
Trimite-mi ce ai pentru nr. 4-52. E bine sã începi cu Elveþia ºi mai ales sã

analizezi întinderea învãþãmântului primar obligatoriu în diversele cantoane,
pentru cã basbuzucii tot cu Elveþia ne scot ochii. Pare-cã noi trãim pe sub pã-
mânt ºi nu ºtim ce este în Elveþia.

Aratã, te rog, respectele mele ºi amiciþiile nevestei mele doamnei Adames-
cu; d-ta primeºte cordialele mele strângeri de mânã.

Haret

55. Scrisoare din 23 octombrie 1905

Iubite domnule Adamescu,

E adevãrat cã ticãloºiile pe care le vãd mã amãrãsc foarte ºi de multe ori mã
surprind cãindu-mã de munca ce am pus pentru o lucrare de folos public, de
care-ºi bat joc niºte mizerabili. Dar, în genere, mã feresc sã las ca sã se vadã
descurajarea mea, ca sã nu fac sã scadã energia celor care au ochii asupra mea.
Vãd la cei care se miºcã pe lângã mine atâta energie, încât doar în ei am nãdej-
dea cã vor relua treaba de unde a fost întreruptã, ºi ei, fiind mai tineri decât mi-
ne, poate o vor duce la capãt. De accea nu vreau sã-i descurajez cu nimic.

Cele ce se petrec pe aici nu þi le mai descriu, pentru cã le vezi din gazete ºi
din ,,Revistã“, ºi nici nu vreau sã-mi opresc prea mult gândul asupra lor. Se tot
vorbeºte cã chiar bizantinii s-au speriat de nãzbâtiile lui Vlãdescu ºi cã ar vrea
sã se cureþe de el; dar nu-mi vine a crede. Pentru ei, hoþia ºi imoralitatea este
însãºi baza sistemului lor de guvernãmânt, ºi pentru ce i-ar supãra Vlãdescu mai
mult decât Bãdãrãu ºi Take Ionescu?

112 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Despre chestiunea de care se vorbeºte aici, Haret a scris un articol cu titlul: „Proiecte
contra învãþãmântului popular“ în „Revista generalã a învãþãmântului“, reprodus în Colec-
þiunea aceasta, vol. VIII, p. 95 º. u.

2. E vorba de colaborarea mea la „Revista generalã a învãþãmântului“.
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Îþi mulþumesc pentru notiþele ce mi-ai trimis. Teodoru însã fiind însãrcinat
în mod special cu bibliografia, i le-am dat lui, ca sã vadã cum le poate utiliza.
Cred cã în numãrul 4 nu vor putea fi întrebuinþate, pentru cã, dupã planul lui
Teodoru, în numãrul acesta ar fi numai bibliografia româneascã. În numerele
urmãtoare va veni apoi cea francezã ºi apoi cea germanã.

Îþi urez noroc bun la studiile ce trebuie sã începi zilele astea, deoarece fa-
cultatea trebuie sã se deschidã în curând.

Sãrut mâinile doamnei Adamescu, ºi te rog sã primeºti amiciþiile mele sincere.

Haret

Dim. A. Teodoru (1866–1910), profesor de curs secundar, fusese numit inspector al învã-
þãmântului secundar la 19 mai 1904, iar mai târziu (1907) a fost Secretar general al Ministerului.
Teodoru era membru în comitetul de reacþie al ,,Revistei generale a învãþãmântului“.

56. Scrisoare din 19 ianuarie 1906

Iubite domnule Adamescu,

Îmi pare rãu de noutãþile ce-mi dai despre sãnãtatea d-tale. Sper cã nu va fi
nimic serios ºi cã pânã acum vei fi deja restabilit.

E adevãrat cã nu ºtiu ce este boala de stomac, dar frate-meu o cunoaºte de
demult, ºi eu o cunosc prin el. Îmi închipuiesc cât de nesuferitã trebuie sã fie.
Regimul te va scãpa de ea, mai ales, dacã ai putea sã te deprinzi cu laptele. Eu
mã gãsesc minunat cu dânsul.

Am primit ºi articolul d-tale asupra bugetului din 1859 ºi-þi mulþumesc. Mai
am unul de d-ta, mai vechi, asupra ºcolilor normale din Elveþia, pe care am voit
sã-l înserez în numãrul de 17 februarie, dar iar n-a avut loc. Pe fiecare zi vãd cã
,,Revista“ e prea micã; dar nu putem sã o mãrim.

Altfel cu ,,Revista“ o ducem bine ºi a avut succes, cum zici. Afarã de eco-
nomiile forþate ce se fac, sunt ºi reintrãri în legalitate, tot forþate, care sunt mai
puþin cunoscute. Dar tot rãmân enorm de multe. S-a pornit acum o goanã nebunã
contra tuturor celor bãnuiþi. Acum e trimiterea la cursurile de repetiþie. Facem ºi
noi ce putem ºi ajutãm pe cei persecutaþi, dar din nenorocire nu prea putem mult.

Sãrutãri de mâni doamnei de la mine ºi salutãri amicale de la nevastã-mea.
Toatã prietenia noastrã pentru d-ta.

Haret

57. Scrisoare din 23 februarie 1906

Iubite domnule Adamescu,

Scrisoarea d-tale de ieri nu mi-a plãcut. Îmi vorbeºti numai de boalã. Se
vede cã nu aþi avut noroc cu cãlãtoria asta, pentru cã vãd cã de la început s-a tot
þinut necazul de dvs. Nu e vorbã cã în sezonul acesta cam aºa e regula. Chiar eu
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sunt þinut în casã de vreo cinci zile de o gripã cum numai eu ºtiu sã am. Din cauza
asta, duminica trecutã am scãpat de un discurs la Dacia, deºi vocea naþiunii mã
hotãrâse sã vorbesc ºi eu acolo.

Pe de o parte îmi pare rãu cã nu am putut ºi eu sã mã duc, pentru cã-mi spun
toþi cã a fost o întrunire splendidã, cum nu se þine minte sã mai fi fost alta. Va
mai fi una peste trei zile ºi vor mai fi ºi altele. Ce va ieºi din ele, nu ºtiu.

În orice caz, treburile publice merg într-un mod neînchipuit. Hoþia este mãr-
turisitã pe faþã, ca principiu de guvernãmânt. Între altele, bugetul lui Vlãdescu e
un monument de cinism. Suprimã, spre exemplu, de la Casa ªcoalelor toate fon-
durile cu care fãceam noi miºcarea þãrãneascã, ºi chiar cel pentru clãdiri de ºcoli,
dar mãreºte cu vreo 160.000 lei cheltuelile de personal administrativ.

Dar fiecare þarã are guvernul pe care-l meritã.
Sãnãtatea Regelui se spune cã s-a îmbunãtãþit; cu toate astea, tot pleacã pe

la 7 martie pentru douã luni. Nu ºtiu dacã la Lugano va gãsi o vreme mai splen-
didã decât acea pe care o avem aici. E primãvarã deplinã, admirabil de frumoasã.

Se pregãteºte bãtãlie mare la Creditul Rural. Soarta ei nu se prevede încã.
Guvernul uzeazã de toate mijloacele necurate ca sã-ºi asigure succesul1.

Toate astea tot ar fi bune la ceva, dacã ar întãri mai bine Partidul Liberal,
pentru viitoarea lui perioadã de guvernare.

Sãrutãri de mâni doamnei Adamescu din partea mea ºi complimente de la
nevastã-mea. Amiciþiile noastre pentru d-ta.

Haret

58. Scrisoare din 30 aprilie 1906

Nota 1 de Gr. Teodossiu

Iubite domnule Adamescu,

Este cam mult de când nu ne-am mai scris; dar în timpul acesta, nimic nu
s-a schimbat, în bine sau în rãu, din cele ce erau ºi mai înainte.

În ceea ce priveºte treburile ºcolare, dezordinea ºi anarhia sunt mai mari
decât oricând. Se pare cã ºi-au pierdut oamenii capul de tot.

Cea mai nouã izbândã este destituirea din direcþie a vreo 20 de directori ºi
directoare primari din Bucureºti ºi mutarea lor ºi a altor vreo 20 de institutori pe
la alte ºcoli din marginea oraºului; toate astea pe ziua de 20 aprilie, când nici
mãcar case de închiriat nu mai erau. Cei loviþi s-au dus cu grãmada la minister,
sã se plângã. Ministerul le-a acordat verbal ca mutãrile sã nu se facã decât pe

114 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. La Creditul funciar rural, membrii consiliului de administraþie erau în majoritate li-
berali. Director era însuºi D. Sturdza, ºeful partidului. Conservatorii ziceau cã este o „citadelã“
liberalã ºi cãutau la alegerile urmãtoare sã facã a intra cât mai mulþi membri ai partidului lor.
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26 octombrie. Dar la 25 aprilie se pomenesc toþi cu ordin telegrafic ca sã se
mute îndatã.

Îþi închipui dezordinea ce a fost ºi cea care va fi ºi în ºcoli, prin schimbarea
atâtor dascãli în cursul lecþiilor.

Cu Casa de Economie a corpului didactic s-a dat altã dovadã de zãpãcealã.
Au schimbat legea prin o altã lege, pe care au ºi publicat-o în ,,Monitor“. Toc-
mai atunci au bãgat de seamã cã legea lor era aºa de plinã de greºeli, încât nici
nu se poate aplica. Acum aºteaptã sã se deschidã iar Camerele, sã se voteze alta.1

ªi aºa e cu toate, mereu.
Cu nevoile noastre, noi o ducem cum putem, când mai bine, când mai rãu.

Revista merge, deºi nu am destulã vreme cã sã mã ocup de dânsa mai mult. Nu
ºtiu ce impresie îþi face d-tale, care, de departe, o poþi judeca în mod mai obiectiv.

Liberalii au început sã studieze chestia þãrãneascã. Sper cã soluþiile la care
se opresc ei vor contribui a îmbunãtãþi mult lucrurile2.

Noi am cumpãrat o vie la Dealul-Mare, aºa cã vara asta vom petrece-o aco-
lo. Când veþi veni în þarã, vom putea dar sã ne vedem.

Ne-a fãcut plãcere ºtirea ce ne-aþi dat despre îmmulþirea familiei d-tale.
Urãm noroc deplin noului sosit, iar pãrinþilor viaþã lungã ºi fericitã, ca sã se bu-
cure de dânsul.

Aratã, te rog, respectele mele doamnei Adamescu ºi prieºte ºi d-ta amici-
þiile mele. Nevasta mea vã trimite salutãri cordiale.

Haret
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1. La 20 ianuarie 1903, în discuþia proiectului de lege a Casei de credit, economie ºi
ajutor a corpului didactic, dl M. Vlãdescu, întrerupând discursul lui Haret, a spus: „Avem s-o
modificãm“. Se þine de vorbã când ajunge ministru, cãci modificã legea ºi o înlocuieºte prin
cea publicatã în ,,Monitorul Oficial“ din 15 martie 1906. Dupã aceastã nouã lege, se mãreºte
personalul de conducere ºi se numeºte casierul pe 5 ani. Nu se mai cere vechimea de 3 ani
ca membrii directorului, casierului ºi consiliului de administraþie. În loc sã lase pe membrii
consiliului sã funcþioneze onorific, le acordã jetoane de prezenþã. Micºoreazã fondul de
ajutoare, suprimând cei 25 % din taxele de examen ale elevilor pregãtiþi în particular ºi pe
cei 5 % din preþul de vânzare al cãrþilor didactice aprobate. Dispune ca banii membrilor sã
fie împrumutaþi altor administraþii în scopuri ºcolare. Nu se mulþumeºte numai cu controlul
Casei de cãtre Curtea de conturi, ci stabileºte ºi o comisie de cenzori care poate fi numitã de
minister, ca sã examineze gestiunea Casei cel puþin din trei în trei luni. Nu îngãduie
publicarea bugetului Casei, nici a dãrilor de seamã ale consiliului asupra mersului Casei ºi a
situaþiei fondurilor, fãrã aprobarea Ministerului Instrucþiunii. De aceea Haret, prin legea
pentru modificarea unor articole din legea Casei de economie, publicatã în ,,Monitorul
Oficial“ din 25 martie 1908, schimbã dispoziþiunile contrare intenþiilor sale ºi folosului
Casei. Sã se vadã discursurile lui Haret despre „înfiinþarea Casei de credit economic ºi ajutor
a corpului didactic“ în vol. V ale Operelor lui Spiru Haret, pp. 161-173.

2. Haret se ocupase de chestiunea aceasta ºi publicase broºura Chestia þãrãneascã în
1905. E reprodusã în colecþia de faþã, vol. VIII, p. 27 º. u. Se vede cã conducãtorii partidului
nu erau toþi de acord. De aceea el fãcuse un memoriu pe care-l dãduse lui Sturdza. (Vezi în
acest volum la p. 35 scrisoarea nr. 4 cãtre Sturdza.)
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59. Scrisoare din 24 iunie 1906

din Valea Cãlugãreascã

Iubite domnule Adamescu,

Abia ieri am scãpat de examene, consfãtuiri, convorbiri, ba ºi audienþe, care
m-au þinut într-o continuã fierbere de vreo douã luni încoace. Îndatã am ºi fugit
din Bucureºti ºi m-am adãpostit aici, în vârful unui deal, unde nimeni nu mã
poate ajunge, cel puþin zilele astea cât vor þine cãldurile cele mari. Am de gând
sã duc pânã atunci o adevãratã viaþã vegetativã, pentru a mã mai remite de ame-
þeala vieþii bucureºtene.

Aici am liniºte deplinã, nu prea cald, ºi o vedere minunatã. Condiþiile vieþii
sunt cam primitive, dar mã fac cã nu le bag de seamã. Nevastã-mea deja este aºa
de încântatã, încât de douã luni mai cã nu a mai venit prin Bucureºti. Lucrãrile
viei le conduce ea ºi, deºi sunt destul de plicticoase, ele o amuzã ºi o intere-
seazã. Sper sã fie ºi cu mine tot aºa.

Promiþi sã te ocupi de chestia militarizãrii ºcoalelor franceze din anii tre-
cuþi, ºi nu vei face rãu, pentru cã bazaconiile lui Vlãdescu vor fi foarte greu de
dezrãdãcinat, cu tot ridicolul lor ºi cu tot rãul pe care deja l-au fãcut ºcolilor,
deºi sunt abia începute.

Cât pentru celealte comedii ale lui, cred cã le cunoºti ºi din ziare, ºi din ,,Re-
vistã“. Cea mai nouã este scandalul cu cele 600 medalii Rãsplata Muncii, revãr-
sate asupra oamenilor celor mai compromiºi ºi mai nedemni.

Deunãzi þara a scãpat de Bãdãrãu1. Se spera cã cu aceeaºi ocazie va scãpa
ºi de Vlãdescu; dar nu s-a putut. Vom vedea ce va aduce toamna.

Promiþi sã vii sã ne vezi la vie. Te aºteptãm cu bucurie. Te rog însã sã mã
avizezi cu douã-trei zile înainte, prin o carte poºtala cu adresa la Valea-Cãlugã-
reascã, de ziua ºi ora exactã când vii, ca sã-þi trimit trãsura la garã. Altfel nu se
poate, pentru cã sunt la 5½ kilometri de la garã.

Aratã, te rog, doamnei Adamescu amiciþiile nevestei mele ºi respectele mele
ºi primeºte ºi d-ta amicalele mele salutãri. Vã urãm la toþi întoarcere cu bine ºi
cu noroc.

Haret

60. Scrisoare din 6 iunie 1907

Iubite domnule Adamescu,

Fii bun, te rog, de întruneºte comitetul inspectorilor primari (dl Haliþa ºi dl
Constantinescu), împreunã cu d-nii Sp. Popescu, Siniºteanu ºi Simionescu, pentru
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1. Al. Bãdãrãu demisionase din minister.
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a studia alãturatul proiect de decizie. Lucrul e urgent. Întrunirea sã aibã loc vineri.
Ar putea avea loc vineri seara, la 8½ sau 9, la mine, ca sã pot lua ºi eu parte.

Devotat,
Haret

Între 1907–1910 eram inspector generaal al învãþãmântului primar ºi normal. Persoanele de
care se vorbeºte erau: S. Haliþa, inspector general al învãþãmântului primar, dl Constantinescu,
inspector ºcolar, Sp. Popescu, director al învãþãmântului primar. Siniºteanu, subdirector,
Simionescu, revizor ºcolar al Capitalei.

61. Scrisoare din 9 octombrie 1907

Iubite domnule Adamescu,

Doresc sã ºtiu ce este ºcoala pe care o vãd înfiinþatã la nr. 25 din str. G. C.
Cantacuzino (fostã Polonã). Te rog sã te duci pe acolo ºi, fãrã sã faci inspecþie,
sã afli pe al cui nume e deschisã ºcoala, ce autorizaþie are, ce clase, câþi copii, ce
personal didactic, ce director. Îmi vei spune ºi mie.

Haret

62. Scrisoare din 20 aprilie 1908

Iubite domnule Adamescu,

La 25 aprilie este procesul lui Iliescu de la Poroschia. Te rog, fã tot posi-
bilul pentru ca procesul sã nu se amâne, sã se judece ºi ca sã se aplice pedeapsa
potrivitã ºi necesarã pentru restabilirea liniºtei acolo.

Haret

Învãþãtorul de care se vorbeºte aici instigase pe sãteni contra proprietarului. Fusese dat în
judecatã disciplinarã ºi eu trebuia sã susþin acuzarea. Procesul se amânase de mai multe ori.

63. Scrisoare din 12 iunie 1908

Iubite domnule Adamescu,

În curând te voi chema, ca sã alegem pe viitorii revizori ºcolari de cl. II
care, dupã cum ºtii, se vor lua dintre învãþãtorii cei mai cu autoritate, de pre-
ferinþã dintre cei înaintaþi pe loc. Te rog sã te gândeºti la cei mai de seamã pe
care-i cunoºti. Îmi vor trebui câte doi în judeþele Ialomiþa, Ilfov, Vlaºca, Teleor-
man, Argeº, Dâmboviþa, Prahova, Buzãu, Romanaþi, Dolj, Mehedinþi, Gorj ºi
Vâlcea, ºi câte unul în Brãila, Olt ºi Muscel.

Haret
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64. Scrisoare din 30 noiembrie 1909

Iubite domnule Adamescu,

Scrisoarea asta þi-o va aduce dl Dim. Stanciu, care a fost vreo 10 ani supli-
nitor rural, ºi acum în urma unei boale a rãmas fãrã loc. Spune cã are 7 clase de
liceu. Fã, te rog, sã-i se dea o suplininþã ruralã oriunde.

Haret

65. Scrisoare din 14 martie 1910

Iubite domnule Adamescu,

Poate ºtii cã sunt în cãutarea unui loc de maestrã de grãdinã de copii pentru
vãduva lui Rusu ªirianu1. Credeam cã e vreun loc vacant, dar nu este; sunt toate
suplinite.

Acum Academia îþi cere una pentru Mãgurele2. Nu ºtiu dacã dna ªirianu n-
ar fi bunã acolo. Dar poate s-ar putea trece acolo vreuna din suplinitoarele a
cãror listã þi-o trimit, iar dna ªirianu sã fie numitã suplinitoare în locul ei.

Haret

66. Scrisoare din 16 aprilie 1910

Rog pe dl Adamescu sã-mi dea pãrerea sa asupra acestui proiect. Am nevo-
ie de a o avea pânã la 26 aprilie.

Haret

67. Scrisoare din 7 noiembrie 1911

Iubite domnule Adamescu,

Mai întâi te felicit pentru strãlucita apãrare pe care ai fãcut-o celor de la
Caracal ºi care, dupã aprecierea mea, a fost încoronatã cu deplin succes, de vreme
ce adversarii nu au avut curajul sã meargã pânã unde voiau sã meargã3.
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1. Ioan Rusu-ªirianu (1864–1900) fusese unul din ziariºtii ardeleni care luptase contra
persecuþiilor ungureºti. Dupã ce suferise de câteva ori pedeapsa închisorii, trecuse în Regat.

2. Academia Românã avea un institut de fete în comuna Mãgurele (Ilfov) înfiinþat din
legatul Iui I. Oteteliºanu, dupã stãruinþele lui I. Kalinderu. Elevele, toate bursiere, erau copile
de pãrinþi români, sãraci. Cursurile þineau 5 ani de studiu ºi un an de practicã. Li se da elevelor
o creºtere casnicã ºi o instrucþie cuvenitã unei bune mame de familie, fãrã pretenþii sau lux.

3. În acest timp nu mai aveam nicio însãrcinare în minister. Ca profesor, apãrasem în
faþa Consiliului Permanent pe P. Rãdulescu, fost revizor ºcolar pe când era Haret ministru,
ºi dat în judecatã de ministrul urmãtor.
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Þin apoi sã te previn cã în curând se va þine licitaþie pentru vânzarea a douã
vii ale lui G. Cantilli, fostul profesor, la Valea-Cãlugãreascã. Una e în ºosea, are
casã bunã ºi e de 19 pogoane. Cealaltã e în Valea Poienei, nu are casã ºi e de 17
pogoane. Nu e mai nimic plantat. Licitaþia va începe pentru fiecare de la 1000
lei pogonul. Se vor vinde deosebit.

Dacã tot ai de gând sã te faci marchand de vin, poate ar fi acum ocazia1.
Informaþii se pot lua la Tribunalul Ilfov, secþia I, unde e deschisã succesiunea.

Amic,
Haret

68. Scrisoare din 2 iunie 1912

Iubite domnule Adamescu,

Am dat azi la tipografie statutele, sã se reimprime sub noua lor formã. Dar eu
azi plec la vie ºi lipsesc pânã marþi, ºi de aceea am zis ca corecturile sã le aducã
tot la d-ta. Te rog sã nu te superi. Dupã ce se vor imprima, te rog sã comunici câte
un exemplar din ele pe la gazetele din Bucureºti, cel puþin la ,,Universul“ ºi la
gazetele liberale; dar mai bine ar fi la toate gazetele politice, dacã s-ar putea, cu
rugãminte sã le publice.

Eu mã întorc marþi dimineaþa la 111/2.

Devotat,
Haret

E vorba de statutele Ligii Deºteptarea. Despre aceastã societate, înfiinþatã de el, vezi detalii
în Introducerea din vol. IX al Operelor lui Spiru Haret, p. 25.

69. Scrisoare din 20 septembrie 1912

Iubite domnule Adamescu,

Asearã am primit de la dl Sp. Popescu înºtiinþarea despre întrunirea de azi
de la d-ta, prea târziu ca sã-i mai pot rãspunde. De aceea îþi scriu d-tale, unde
rãspunsul acesta are ºansa de a sosi pânã la 5½, cã cu pãrere de rãu nu pot veni
azi, pentru cã trebuie sã plec la vie împreunã cu un reprezentant al fabricii Mã-
rãºeºti, cu care am întâlnire mai de demult. La întrunirile viitoare însã voi cãuta
sã nu lipsesc, dacã voi fi înºtiinþat la timp.

Haret

1. În adevãr, în acel timp voiam sã cumpãr ºi eu o vie la Valea-Cãlugãreascã – ceea ce
am fãcut mai târziu. Haret zice în glumã, cu expresia popularã francezã (marchand de vin),
cã am sã mã fac negustor de vin.
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70. Scrisoare din 28 iunie …*

Iubite domnule Adamescu,

Rog ca sã se cerceteze toate numerele nevizate de cei în drept, sã li se
comunice ºi sã semneze de vedere. Totdeodatã sã mi se comunice rãspunsurile
ºi sã mi se trimitã actele cerute1.

Voi lucra cu d-nii ºefi: luni, la 3 ore, cu dl Lascar; la 1, cu dl Fântânaru; la 5,
cu dl Popescu; la 6, cu dl Haliþa ºi Panaitescu; marþi, la 3 ore, cu dl Gârboviceanu;
la 4, cu dl Dudescu; la 5, cu dl Hazu ºi Druþu; la 6, cu dl Banu ºi Cancicov2.

Abecedarul ºi Cartea de lecturã trebuie duse la consiliu, dar trebuie sã-i
faci sã înþeleagã cã-mi trebuie avizul numaidecât, pentru cã altfel cãrþile nu pot
fi gata de 1 septembrie. Au fost îndestul de bine cercetate, pentru ca sã nu mai
fie nevoie de lungi amânãri. În orice caz, contractele cu tipografii sã se prepare,
dupã cum am zis.

Haret

71. Scrisoare din 19 mai …**

din Bucureºti

Iubite domnule Adamescu,

Te rog sã controlezi chiar d-ta statele personale ale celor din listele alã-
turate, ºi sã noteze pe aceia care au avut vreo pedeapsã sau care au mai puþin de
10 ani de serviciu. Doresc sã-mi dai rezultatul cel mult pânã mâine, marþi seara,
ca sã fie timp a se face lucrãrile.

Haret

* Scrisorile ce urmeazã de aici înainte nu au anul indicat. Aceasta este dintre 1902–1904.
1. E vorba de caietele în care Haret însemna informaþiile ce dorea sã i se dea de ºefii

serviciilor. Vezi vol. III, Introducere, p. 22.
2. Persoanele de care vorbeºte aici erau: C. Lascãr, directorul învãþãmântului secundar,

P. Fântânaru, directorul învãþãmântului primar; M. Popescu, administratorul Casei ªcoa-
lelor; Sim. Haliþa, inspector al învãþãmântului primar; I. Panaitescu, inspector al învãþãmân-
tului secundar; G. Hazu, inspector al ºcoalelor profesionale; C. Druþu, inspector al ºcoalelor
agricole; G. Dudescu, ºeful contabilitãþii; P. Gârboviceanu, membru în consiliul permanent
de instrucþie; C. Banu, inspector al învãþãmântului particular; d-ra E. Cancicov, inspectoarea
ºcoalelor particulare de fete.

**) Nu pot preciza anul. E între 1902–1904. E vorba, probabil, de membri ai corpului
didactic cãrora urma sã li se dea o medalie.
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72. Scrisoare din 20 ianuarie …*

Iubite domnule Adamescu,

Pune, te rog, sã se verifice statele personale ale celor trecuþi în alãturatul
tablou de la nr. 88 pânã la nr. 95 inclusiv (ceilalþi sunt verificaþi), ca sã nu aibã
vreo pedeapsã mare ºi recentã, ºi pune sã se facã cât mai curând decretele pentru
acordarea Rãsplãþii Muncii de învãþãmânt primar, de clasa arãtatã în coloana
respectivã. Dã ordin sã nu cumva sã ºtie gazetele pânã ce se vor iscãli decretele.

Haret

P. S. Dl Sp. Popescu sã afle numele de botez al dr. Macri, trecut la nr. 12.

Haret

73. Scrisoare din 27 iunie …**

Iubite domnule Adamescu,

Iacã lista celor ce mi se propun spre cumpãrare de la salonul artiºtilor. Eu
aº fi dispus, dacã unii din ei s-ar mulþumi sã ia banii dupã 1 aprilie, plãtind
acum numai cât avem. Deoarece eu lipsesc zilele astea, ocupã-te, te rog, d-ta
de astã afacere.

Haret

74. Scrisoare din 9 iulie …***

Iubite domnule Adamescu,

Fiindcã M.S. Regele pleacã vineri, eu nu voi putea veni la Bucureºti decât
duminicã dimineaþa. De acea te rog sã previi pe d-nii Lascar, Fântânaru, Popescu,
Dudescu, Hazu ºi Druþu, Pangrati, Haliþa, cã orele lor de vineri rãmân aceleaºi,
însã le imitãm pe duminicã, iar dl Gârboviceanu va fi luni la 8 dimineaþa.

Audienþa publicã va fi luni de la 10-12, în loc de sâmbãtã.

Amic,
Haret 

Dar d-ta când vrei sã pleci?
Haret

Seria A / 121

* Scrisoare probabil din 1903.
** Scrisoare probabil din 1903.
*** Scrisoare probabil din 1903.
Aceleaºi persoane ºi situaþiuni ca la scrisoarea nr. 70, cu deosebire cã Gârboviceanu era

acum administrator al Casei Bisericii ºi E. Pangrati era inspector al învãþãmântului secundar.
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75. Scrisoare din 14 aprilie …*

Iubite domnule Adamescu,

Mi-a venit o idee pe care o cred bunã ºi pe care sunt sigur cã ºi d-ta ai s-o
aprobi. Pentru realisarea ei însã este nevoie de colaborarea mai multora. Pentru a o
cunoaºte ºi a o dezbate, fii bun, te rog, de vino la mine mâni, joi, la 81/2 ore seara.

Al d-tale devotat,
Haret

XIV.

Cãtre Matei Coculeanu, învãþãtor
Cu note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 2 ianuarie 1901

Domnule învãþãtor,

Primind cu mulþumire cererea d-tale de a fi admis ca membru în Societatea
,,Steaua“, te încunoºtiinþez cã admiterea se face în urma achitãrii cotizaþiei pe un
an. Statutele Societãþii sunt sub tipar ºi, îndatã ce vor ieºi, îþi voi trimite un
exemplar; pânã atunci, însã, îþi comunic aici condiþiile care privesc pe membrii:
„Cotizaþia minimum este de doi lei pe an pentru orãºeni ºi de un leu pe an pentru
învãþãtori, preoþii rurali ºi sãteni; ea se plãteºte la înscriere pe un an întreg, în bani,
în timbre sau în mãrci poºtale. Fiecare membru este obligat ca, în primul an dupã
admiterea lui, sã facã a se admite în Societate cel puþin încã „doi membri noi“.

Celealte detalii ale organizãrii le vei vedea din statute.
Precum vezi, condiþiile de admitere sunt foarte uºoare ºi cotizaþia cu totul

modestã, pentru cã dorim mai ales ca Societatea sã fie cât se poate de numeroasã,
deoarece scopul ei nu se va putea atinge decât prin colaborarea a unui numãr cât
se poate mai mare de bunevoinþe.

Contez dar ca ºi d-ta sã cauþi a ne face cât mai mulþi aderenþi printre amicii
ºi cunoscuþii d-tale.

Mi-a pãrut bine cã, în scrisoarea d-tale, te arãþi satisfãcut de îndemnurile ce
am adresat învãþãtorilor prin ,,Convorbirile didactice“. Aº dori ca pãrerile d-tale
sã fie împãrtãºite de cât mai mulþi din colegii d-tale, pentru cã am convingerea
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*) Scrisoare probabil din 1911.
Dupã toate probabilitãþile, era vorba de Liga Deºteptarea, care a luat fiinþã la începutul

anului 1912.
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cã mult se va putea face pentru ridicarea þãrãnimii la o mai bunã stare materialã
ºi intelectualã, dacã învãþãtorii îºi vor lua cu curaj ºi hotãrâre sarcina de a se face
agenþii ºi mijlocitorii realizãrii atât(or) lucruri bune care se proiecteazã la oraº,
dar pe care nimeni nu este care sã le aplice. Este trist ºi îngrijitor sã vedem cã
partea cea mai mare ºi mai sãnãtoasã a poporului nostru nu participã deloc la
viaþa naþionalã, nici nu are parte în progresul care se realizeazã pe fiecare zi
pentru alte pãrþi ale societãþii româneºti.

Învãþãtorii pot sã facã mult bine, dacã vor voi sã lucreze. Deja acei dintre
dânºii care au avut curajul de a se pune la lucru, au realizat lucruri uimitoare.
De ce nu ar face aºa cu toþii?

E adevãrat cã acþiunea izolatã a fiecãruia este slabã ºi cã fructele muncii
unuia singur încet ºi greu se vor vedea; dar tot se vor vedea cu timpul. ªi dacã
învãþãtorii s-ar asocia, cei care sunt mai apropiaþi unii de alþii, câte 5, sau 10,
sau 15, puterea lor s-ar mãri într-o enormã mãsurã.

Eu unul sper cã voi trãi ca sã vãd începutã aceastã lucrare, care, dacã s-ar
face, ar realiza unul din cei mai însemnaþi paºi spre întãrirea naþionalitãþii noastre.

Al d-tale devotat, 
Haret

Societatea „Steaua“ este una din Operele lui Spiru Haret care a dat roade destul de im-
portante, dar nu a putut continua mult dupã moartea lui, din lipsã de fonduri. În anul 1900 el a
adunat câþiva prieteni cu care a înjghebat o societate întemeiatã la 2 decembrie în legãturã cu
acþiunea revistei ,,Albina“. Statutele acelei societãþi s-au votat la 20 decembrie, acelaºi an, în sala
nr. 18 a Universitãþii din Bucureºti, când s-a ales ºi primul ei comitet. Scopul era sã publice cãrþi
ieftine scrise în spirit naþional ºi educativ, destinate: a) unele, pentru învãþãtori spre a-ºi completa
ºi întreþine cultura personalã; b) altele pentru absolvenþii ºcoalei primare, ca sã-i facã sã continue
a citi ºi a se instrui, în marginea puterilor ºi cunoºtinþelor lor. Preºedintele societãþii era Ion
Kalinderu (33), vicepreºedinte Sava ªomãnescu, administrator ºi casier Haret. Primul lucru ce a
fãcut comitetul a fost sã trimitã în þarã cât mai mare numãr de apeluri pentru înscriere în societate.
Un rãspuns la acest apel este scrisoarea de mai sus, adresatã lui Matei Coculeanu, învãþãtor, care
funcþionase în diferite comune din judeþul Argeº ºi dorea sã fie membru.
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XV.

Cãtre Gh. N. Costescu

1. Scrisoare din 5 mai 1901

Domnule Costescu,1

Scrisoarea d-tale2 nu m-a descurajat, dupã cum te temi d-ta, pentru cã starea
de lucruri, pe care mi-o descrii, eu o cunosc ºi o ºtiu cã e generalã. Eu însã, de-
parte de-a mã descuraja, socotesc cã trebuie îndreptate puterile tuturor, pentru a
se aduce o îndreptare.

Cea mai mare parte a rãului vine, nu atât din cauzã cã învãþãtorii au fost
prea ocupaþi, ci pentru cã au fost prea oropsiþi. Nimeni nu s-a ocupat de ei, ca
sã-i susþinã, sã-i încurajeze ºi mai ales sã le dea direcþia. Fãrã îndoialã se cuvine
ca sã aducem programei toate uºurãrile posibile ºi mã voi gândi la cele ce propui
d-ta. Dar uºurarea programei va fi puþin lucru. Ceea ce trebuie mai cu seamã
este o ordonare mai raþionalã a lucrului, pentru cã în acelaºi timp folosul produs
sã fie cât mai mare. Rezultatul acesta se va atinge prin oarecare mãsuri, care sã
procedeze de la un plan bine determinat ºi cu condiþie ca sã fie bine executate.

Te arãþi foarte nemulþumit cã în douã luni nu ai putut face decât 10 grãdini ºi
un atelier. Cum? Ai fi voit mai multe? Eu gãsesc cã, pentru douã luni, e foarte
bine. Asemenea lucruri nu se fac repede. încep câþiva ºi alþii îi imiteazã, cãci lucrul
bun numai prin exemplu se întinde. Totul este ca aceste începuturi sã dureze, ºi sã
nu le vezi dispãrând pânã la anul. D-ta þine-te de cei ce au început, încurajeazã-i,
cere ºi ajutorul meu pentru asta, pentru ca grãdinile ºi atelierul lor sã fie, la anul
ºi mai bine decât acum. Vei vedea atunci cã, în loc de 10 grãdini, vei avea 30.

Nu te lãsa spre pesimism, pentru cã asta îþi va micºora puterea de lucru.
Þine-te numai de un lucru: sã nu stai pe loc sau sã nu dai înapoi. Dar dacã mergi
înainte, mãcar cât de încet sã fie, e semn bun ºi trebuie sã ai curaj.

Al d-tale devotat,
Haret

1. Gh. N, Costescu, fost inspector general al învãþãmântului primar, a fost revizor ºi
inspector ºcolar în timpul ministeriatelor lui Haret. A publicat cãrþi didactice pentru ºcoalele
primare, lucrãri de pedagogie practicã, metodica diferitelor materii º. a.

În anul 1937 a dat la luminã o colecþiune de articole ºi rapoarte sub titlul Contribuþiuni
la istoria învãþãmântului în România. A fost din 1912 membru în comitetul care s-a ocupat
cu ridicarea monumentului lui Haret. Astãzi este casierul acestui comitet.

2. Prin scrisoarea sa din 1901, dl Gh. N. Costescu, în calitate de revizor ºcolar al
judeþuluiui Teleorman, a adus la cunoºtinþa marelui ministru unele lipsuri ºi piedici ce se
puneau în calea propãºirii ºcoalei rurale.
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2. Scrisoare din 26 noiembrie 1902

Domnule Costescu,

Dl B. Lippens, inspector al ºcoalelor, 193 rue Maisonneuve, Montréal (Ca-
nada-America), doreºte sã aibã principalele publicaþii pedagogice de la noi.
Oare nu ar fi bine ca ºi revista dvs.1 sã facã sacrificiul de a-i acorda un abona-
ment gratuit? El a þinut la 8/21 noiembrie, la Montréal, o conferinþã foarte elo-
gioasã asupra învãþãmântului nostru.

Haret

3. Scrisoare din 11 martie 1906

Stimate domnule Costescu,

Te rog foarte mult, sã mã ierþi cã nu am putut rãspunde îndatã la prea ama-
bila d-tale atenþiune, de a-mi fi dedicat volumul I, din foarte însemnata d-tale
lucrare2 precum ºi de-a te fi ostenit sã mi-o aduci. Sunt foarte ocupat, din cauza
sesiunii plenare a Academiei, care e deschisã ºi care are ºedinþe în toate zilele.
Din cauza asta sunt silit sã nu fiu exact în corespondenþa mea.

Te rog sã primeºti viile mele mulþumiri ºi sã crezi cã am ºtiut totdeauna sã
apreciez activitatea d-tale. Îmi pare rãu cã împrejurãrile nu au permis sã cola-
borãm mai de aproape. Nu sunt judecãtor destul de competent în materie, dar
cred cã lucrarea din urmã a d-tale este foarte merituoasã ºi cã va aduce mari
servicii învãþãmântului. Te felicit cã ai dus-o la bun sfârºit.

Al d-tale devotat,
Haret

1. E vorba de revista „ªcoala Românã“. În scrisoarea, adresatã lui Haret, inspectorul
Lippens spune cã a rãmas izbit de frumuseþea limbii româneºti, „una din cele mai frumoase,
ce se vorbeºte pe pãmânt“, încât s-a apucat s-o înveþe ºi dânsul; iar în scrisoarea trimisã mai
în urmã dlui Gh. N. Costescu, care conducea revista, inspectorul american laudã miºcarea
pedagocicã ºi mersul învãþãmântului primar din România.

2. Volumul I din Educaþie ºi învãþãmânt. Metodica Limbii Române, apãrut în anul 1905,
poartã urmãtoarea dedicaþie: „Domnului Spiru C. Haret, membru al Academiei Române, pro-
fesor universitar, fost ministru, omagiu de admiraþiune“.
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XVI.

Cãtre V. Dorin1

Cu note de Gr. Teodossiu

1. Scrisoare din 3 mai 1901

din Bucureºti

Domnule învãþãtor,

Memoriul d-tale2 cuprinde lucruri bune, dintre care unele cred cã s-ar putea
realiza mai curând, altele mai târziu. Te rog însã sã-mi trimiþi ºi restul, privitor
la mijloacele bãneºti.

Al d-tale devotat,
Haret3

2. Scrisoare din 26 decembrie 1901

din Viena

Domnule Dorin,

Am cercetat ce e cu ºcoala din Movileni.
În 1899–1900, se hotãrâse clãdirea acestei ºcoli cu 2 sãli de clasã, ceea ce

ar fi reclamat vreo 32000 lei. Însã de atunci creditul Casei ªcoalelor s-a tãiat,
aºa cã ea nu mai poate da nimic; iar comuna nu a depus niciun ban.

126 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Vasile Dorin era atunci învãþãtor în cãtunul Româneºti, comuna Movileni, judeþul
Iaºi. Mai târziu a trecut în învãþãmântul primar urban, ca institutor.

2. Memoriul trimis lui Haret cuprindea îndrumãri pentru clãdirea ºcoalor rurale ºi a
bisericilor, cu casele parohiale; îmbunãtãþirea materialã a învãþãtorilor; salubritatea ºi
dotarea cu apã potabilã la sate.

Memoriul în chestiune, întregit cu mijloacele bãneºti cerute de Haret, a vãzut lumina
tiparului, dupã cum m-am încredinþat ºi dupã cum rezultã ºi din scrisoarea nr. 3 de mai jos,
cãtre acelaºi învãþãtor.

3. În discursul din Camerã, þinut la 20 decembrie 1902, în discuþia bugetului pe
1903–1904, Haret pomeneºte pe Vasile Dorin ca promotor al orarului din 1902 al ºcolilor
rurale cu un singur învãþãtor. El a fost cel dintâi care a lucrat numai cu diviziile II ºi III în
orele de dimineaþã ºi numai cu divizia I în orele de dupã amiazã, în loc de a le întruni pe
tustrele deodatã, cum era în orarul anterior.

Vorbind despre acest învãþãtor, Haret zice: „Îmi fac plãcerea sã-l numesc aici, ca sã
rãmânã numele lui în analele Camerei, ca rãsplatã a serviciului pe care, în modestul lui cerc
de activitate, a ºtiut sã-l aducã þãrii. Acesta este Vasile Dorin, de la Româneºti, în judeþul Iaºi“.

A se vedea Operele lui Spiru Haret, vol. V, p. 180.
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Anul acesta, am luat dispoziþii care ar permite a se face acel local ºi cu
12000 lei. Însã nu-i avem nici pe aceia. Comuna nu a dat nimic; ºi chiar de ar
da cei 5000 lei ce zici cã are, nu ar fi de ajuns.

Haret

3. Scrisoare din 24 ianuarie 1902

Domnule Dorin,

Broºura d-tale am primit-o atunci când mi-ai trimis-o, dar nu am putut pânã
acum sã-þi rãspund în privinþa ei, pentru cã nu avusem vreme sã o citesc.

Acum cã o cunosc, rãspund cã, deºi ideea d-tale este bunã în sine (dovadã cã a
mai fost emisã chiar de C.A. Rosetti mai acum 20 de ani), realizarea ei e lucru foarte
greu ºi în orice caz nu e în putinþa Ministerului de Culte, ci a celui de Finanþe.

Zic cã realizarea e grea, pentru cã o lege nu se poate face numai pentru o
parte a þãrii. Dar, dacã acolo la d-ta ºi în pãrþile acelea lucrul poate sã fie uºor,
cel puþin în mod relativ, nu tot aºa e pe aiurea, unde interesele sunt cu totul altele
ºi prin urmare, ºi pãrerile oamenilor cu totul deosebite.

În orice caz, o asemenea lege nu se poate face în mod pripit, fãrã lungi ºi
minuþioase cercetãri; ºi cine poate conta cã le va putea duce pânã la capãt.

În orice caz, ceea ce-mi spui la sfârºitul scrisorii d-tale de la 12 ianuarie
nu-mi place. Greutãþile de care te plângi d-ta le întâmpinã toþi cei care lucreazã
pentru binele comun, ºi cred cã nu mã înºel când spun cã alþii le întâmpinã poate
cu mult mai mult decât d-ta. Dar dacã ar fi sã ne descurajãm de greutãþi ºi sã ne
dãm demisia îndatã ce dãm în greu, ce exemplu vom da altora? ªi cine va mai
ridica sarcina datoriei cãtre þarã, pe care noi o vom fi aruncat la pãmânt?

Datoria oricãrui bun român este de a munci din greu pentru þarã; ºi greul
este cu atât mai mare, cu cât cineva-ºi înþelege datoria în mod mai complet, mai
sincer ºi mai dezinteresat.

Haret

Broºura dlui V. Dorin cuprinde memoriul trimis lui Haret în 1901, desigur întregit. Ea poartã
titlul: Mijloace pentru clãdirea ºcoalelor rurale ºi a bisericilor cu casele parohiale, îmbu-
nãtãþirea materialã a învãþãtorilor, salubritatea ºi dotarea unor ape potabile prin sate. Iaºi, 1901.
Biblioteca Academiei Române A. 21 81.

El preconizeazã facerea de ºcoale ºi de biserici cu ajutorul statului, care sã dea materialul
lemnos, cu ajutorul comunelor, care sã-l transporte ºi sã-l utilizeze cu ajutorul zilelor de prestaþie.
Celãlalt material (var, tablã etc.) sã fie cumpãrat din venitul dreptului de crâºmã, care ar trece de
la comune la stat (Casa ªcoalelor) ºi cu dreptul comunelor asociate de a li se servi un procent de
3% la sumele folosite pentru construcþii.

Autorul cere pentru învãþãtori arendarea pãmânturilor bisericilor filiale ºi ale foºtilor clãcaºi
de la 1864 fãrã moºtenitori, iar pentru învãþãtorii plãtiþi mai înainte de comune sau de judeþe,
gradaþii ºi pensie de la stat…

În partea ultimã a broºurii se ocupã de modalitatea de a se face salubru satul Româneºti ºi
de chipul cum s-ar putea aduce în el apã bunã de bãut, ca ºi în toate satele.
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4. Scrisoare din 1 mai 1902

Domnule Dorin,

Fondul Stroescu pentru anul acesta este sleit tot. La anul, pot da 10000 lei
pentru ºcoala din Româneºti. Dacã cu suma asta se poate face ºcoala, te rog
sã-mi scrii, ca sã ºtiu ce sã fac.

Memoriul ce mi-ai trimis pentru cheltuielile ºcolilor l-am citit. Mãsurile ce
propui nu se pot aplica, pentru cã sunt contrarii legii comunale ºi pentru cã ar
da loc la o centralizare escesivã.

Cererea d-tale pentru certificat am comunicat-o dlui Adamescu, care a luat
notã.

Haret

Fondul de care vorbeºte aici este lãsat de proprietarul basarabean Vasile Stroescu, pentru a
se construi ºcoli în sate.

5. Scrisoare din 13 ianuarie 1903

Domnule Dorin,

ªcoala din Româneºti se va construi anul acesta, dar nu va fi nevoie de
10000 lei pentru asta. Localurile cu o salã le construim acum mult mai ieftin.
Am dat deja ordin.

Haret

6. Scrisoare din 26 august 1903

Domnule Dorin,

Rãspund scrisorii d-tale de la 10 a curentei ºi îþi comunic urmãtoarele: Am
vorbit cu dl M. Popescu, în privinþa cererii d-tale a sumei de lei 732,23 pentru
împrejmuirea localului de ºcoalã, ce se construieºte acolo ºi am vãzut cã nu este
nicio sumã cât de micã, din care sã se poatã da ceva. Fondul Stroescu este, de
altminteri, angajat pentru doi ani de acum încolo. Nu rãmâne deci decât ca tot
comuna sã facã ce va putea.

Haret

7. Scrisoare din 18 decembrie 1903

Domnule Dorin,

Casa ªcolilor nu are deloc putinþa de a face îngrãdirea ºi celealte adaose ce
ceri, pentru cã nu mai are de unde. Fondul Stroescu este angajat tot ºi pe
1904–1905. Abia în 1905 poate va putea da ceva.

Haret

128 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI
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8. Scrisoare din 2 februarie 1904

Domnule Dorin,
Excedentul Casei Bisericii a fost deja întrebuinþat chiar prin buget pentru

lucrãri de mare urgenþã. Pentru a ajuta la clãdirea de biserici rurale, ea nu are
decât un fond total de 8000 lei, din care ar putea sã vi se dea cel mult 5 sau 6
sute de lei. Scrie-mi dacã asta vã poate servi, ca sã rezerv suma, care altfel se va
putea da aiurea.

Haret

9. Scrisoare din 3 iulie 1906

din Valea-Cãlugãreascã

Domnule Dorin,

Mã bucurã foarte mult încercarea d-tale despre care-mi scrii ºi doresc din
toatã inima sã reuºeascã. Dar Casa Centralã a Bãncilor Populare nu va putea sã
vã dea ajutor pentru asta; pe de o parte, pentru cã legea ei de organizare nu-i
permite aceasta; iar pe de alta, pentru cã nici nu are destui bani.

Ceea ce se poate face este ca parte din bani sã se ia cu împrumut de la Cre-
ditul Funciar Rural. Acolo e director dl Sturdza, care e foarte binevoitor în
asemeni afaceri pentru þãrani. Dar Creditul nu poate sã dea decât jumãtate din
valoarea moºiei.

În orice caz, ar fi bine, dacã s-ar putea, sã se prelungeascã afacerea pânã la
venirea la guvern a liberalilor, pentru cã aceºtia au intenþie sã ieie oarecare mã-
suri care vor înlesni asemeni operaþii de cãtre þãrani.

Þine-mã în curent cu ce vei mai face. 
Al d-tale devotat,

Haret

Era vorba de încercarea de a se cumpãra moºii de cãtre þãranii uniþi în asociaþiuni.

10. Scrisoare din 4 mai 1908

Domnule Dorin,

La Casa Bisericii nu avem nicio donaþie de 200.000 lei lei pentru clãdiri de
biserici rurale. La ideea ce-mi dai, ne-am gândit ºi noi. Vom vedea ce putem scoa-
te din ea.

Haret
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11. Scrisoare din 10 iulie 1908

Cu o notã de Gr. Teodossiu

Domnule Dorin,

Voi înainta Casei Rurale cererea locuitorilor, pe care mi-ai trimis-o, dar nu
cred cã se va admite, deoarece cuprinde douã abateri de la lege. Depunerea de
15% de altfel este destul de micã ºi socotesc cã cu puþinã silinþã ar putea-o
acoperi oamenii.

Haret

Þãranii din Româneºti, întruniþi în asociaþie, cereau un împrumut la Casa Ruralã, ca sã
cumpere o moºie. În calitate de cumpãrãtori, însã, trebuia, potrivit art. 19 din legea Casei Rurale
din 4 aprilie 1908, sã verse direct acelei case, la facerea actului de vânzare-cumpãrare, o parte din
preþ care varia astfel: cumpãrãtorii de 1 lot 15%; cei de 2-3 loturi 25%, cei de 4-5 loturi 35%.

Casa Ruralã avea dreptul sã reducã pânã la 10% cei 15%, când constata cã erau o piedicã
vãditã la cumpãrarea unor asemenea loturi.

12. Scrisoare din 8 septembrie 1908

din Valea-Cãlugãreascã

Domnule Dorin,

Pânã acum nu am putut face ceva pentru cererea d-tale, pentru cã Casa
Ruralã încã nu a început sã lucreze. Joi mã duc pe acolo.

Haret

E vorba de cererea de împrumut despre care se vorbeºte în scrisoarea lui Haret cãtre Dorin,
cu nr. 11.

13. Scrisoare din 11 septembrie 1908

Domnule Dorin,

Ieri am fost din nou pe la Casa Ruralã. Mi s-a spus cã începe a lucra abia la
1 octombrie ºi cã pânã la 15 nu e probabil sã puteþi face împrumutul, pentru cã
sunt formalitãþi lungi. Afarã de asta, sunt unele lãmuriri care ar trebui date, ºi pe
care eu nu le puteam da. De aceea ar fi bine sã vinã cineva de acolo care sã în-
þeleagã lucrurile, sã meargã la Casã ºi sã le explice cum trebuie. Poate d-ta sau
altul, care sã se priceapã. Pentru înlesnire, îþi trimit bilete de drum. Îþi trimit ºi
niºte formulare pe care mi le-au dat de acolo. Poate va fi nevoie sã stea aici vreo
opt zile cel care va veni.

Haret
P. S. Îþi trimit ºi declaraþia.
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14. Scrisoare din 20 iunie 1910

Domnule Dorin,

La martie trecut, când mi-ai scris pentru controlor, am scris ºi eu dlui Enes-
cu. Acum i-am scris din nou. Sper cã vom avea mai mult noroc.

Haret

XVII.

Cãtre Grigore Guþu 

1. Scrisoare din 24 mai 1901

Domnule Guþu,

În una din zilele acestea, am sã vin la Galaþi, ca sã lucrãm la regularea ore-
lor profesorilor titulari ai ºcolilor secundare de bãieþi ºi fete. Voi aduce cu mine
un plan de repartizare, fãcut de mine, ºi-l vom discuta împreunã.

Voi sosi acolo dimineaþa ºi voi pleca seara, pentru cã afacerile de aici nu-mi
permit sã lipsesc mai mult. De aceea nici nu ºtiu dacã voi putea sã mai vizitez ceva.
ªi ca sã nu pierd vremea deloc, te rog pe d-ta sã avizezi ºi pe directorii de la ºcolile
de comerþ, de la ºcoala normalã ºi de la ºcoala profesionalã de fete, sã aibã gata
orarele lor actuale ºi tablourile de personal, care pot sã ne fie utile atunci. Când vei
primi telegrama mea cã sosesc a doua zi, d-ta îi vei convoca pe toþi la liceu pentru
ora 9 dimineaþa ºi fiecare va aduce cu sine notele ºi actele ce-i vor fi necesare.

Al d-tale devotat,
Haret

Grigore Guþu era profesor ºi director al liceului din Galaþi. E vorba aici de împãrþirea orelor
de lecþiuni între profesorii secundari din oraº, conform cu legea modificatã în 1901.

2. Scrisoare din 1 februarie 1909

Stimate domnule Guþu,

Rog ºi pe d-ta ºi pe colegii d-tale care s-au asociat la telegrama ce mi-ai trimis
la 24 ianuarie, pe de o parte sã mã iertaþi cã nu mi-a fost posibil sã rãspund mai
curând, iar pe de alta sã primiþi cele mai vii mulþumiri ale mele. Sunt foarte
mulþumit ºi mândru de comunitatea de vederi care se stabileºte între mine ºi cor-
pul didactic, în chestia educaþiei naþionale a tinerimii.

Al d-tale devotat,
Haret

Seria A / 131

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 131



XVIII.

Cãtre Spiridon Popescu
Cu o notã de Gh. Adamescu

Scrisoare din 29 decembrie 1901

din Viena

Domnule Popescu,

Rãspund tocmai acum interesantei d-tale scrisori din 25 noiembrie, pentru
cã absolut mi-a lipsit timpul pânã acum. Sã mã crezi cã sunt uneori timpuri când
nici nu mai ºtiu încotro sã mã întind mai întâi, ºi de rândul acesta aºa a fost
starea mea neîntreruptã de la februarie pânã astãzi.

Am venit aici numai ca sã mai scap de belele ºi sã pot pune puþinã ordine
în lucrãrile ºi în corespondenþa mea, neglesã de luni întregi.

Observaþiile ce faci cu privire la modul cum învãþãtorii îºi înþeleg datoria
sunt în mare parte juste, dar nu împãrtãºesc în totul pesimismul d-tale. Constaþi
starea de lucruri destul de bine; dar de ce nu cauþi ºi cauza ei? Atunci ai vedea
cã, înlãturând cauza, avem toate ºansele de a înlãtura ºi efectele.

Adu-þi aminte, te rog, cum s-au recrutat învãþãtorii pânã mai ieri alaltãieri;
adu-þi aminte cã ºcolile normale, pânã acum câþiva ani, erau considerate ca a
cincea roatã la car; cã programele lor erau ºi sunt încã în mare parte o adevãratã
arlechinadã. Chiar azi dimineaþã am avut ocazie sã mai fac aceastã constatare.
Aveam o denunþare cã la ªcoala normalã de învãþãtoare din Iaºi, profesoara de
limba francezã ruineazã pe eleve cu cumpãrarea de cãrþi ºi mi se da ºi lista fan-
tasticã a cãrþilor impuse. Începusem deja o scrisoare, ca sã-i fac o lecþie de moralã,
când – norocul meu – mã gândesc sã consult programa: Ce sã vezi? Lista cea
fantasticã era luatã întreagã de acolo. Tot aºa e ºi cu altele; chiar cu aritmetica,
dupã cum bine zici.

Dar, mai presus de acestea, ia gândeºte-te cine s-a ocupat vreodatã de în-
vãþãtor, odatã numit? Cine a cãutat sã-i ridice moralul, sã-l susþinã, sã-l îndrepte,
sã-l consilieze? Cei care vor fi trecut prin o ºcoalã normalã, vor fi auzit vreodatã
acolo zicându-se cã „învãþãtorul e un apostol“, ca o banalitate curentã, la fel cu
atâtea altele. Dar pe urmã?

Pânã mai ieri, învãþãtorii erau taillables et corvéables à merci(34). Îi numeau, îi
scoteau, îi transferau ºi-i jupuiau toþi, începând cu ministrul, trecând pe la prefect,
deputat, revizor ºcolar, alegãtor influent ºi terminând cu primarul ºi notarul satului.
Poftim de fã naþionalism ºi umanitarism în asemenea condiþii, dacã-þi dã mâna.

Ei bine, cu toate acestea, corpul învãþãtoresc îmi dã mai multe dovezi de
vitalitate ºi înþelegere a rolului lui decât celealte corpuri cu care am a face. Poþi
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d-ta sã zici cã mulþi lucreazã de fricã. Nu o cred deloc. ªtiu ei bine cã în asta,
eu nu am nicio acþiune asupra lor. Prefer sã cred cã lucreazã din inimã ºi am ºi
dovezi de asta. Nu pot crede cã lucreazã de fricã oameni care-ºi creeazã neajun-
suri, uneori neajunsuri mari, pentru a face un bine. Am chiar douã exemple de
învãþãtori care, fiind pedepsiþi chiar de mine cu pedepse foarte aspre pentru
cauze disciplinare, nu s-au lãsat deloc de ce începuserã ºi, transferaþi fiind în
altã parte, au reluat de la cap acþiunea lor întreruptã. Pentru un cuconaº, cel mai
mic neajuns din partea mea i-ar fi fost o duºã de apã rece; pentru dânºii, astea
le-a trecut peste cap, fãrã sã-i rãceascã.

E bine înþeles cã am destulã inimã ºi chiar destul simþ practic, ca sã înþeleg cã
la asemeni oameni pedepsele nu pot dura. Dar pentru mine, este o încurajare care
mã despãgubeºte de multe alte cauze de deprimare în lucrarea ce am întreprins.

Vei zice iarãºi cã miºcarea cea bunã printre învãþãtori este departe de a se
fi generalizat. Asta este sigur; ba zic chiar cã nici nu se putea sã fie altfel. Când
ai sã urneºti o greutate mare din loc, nu ºtii cã la început miºcarea abia se simte?
Dar mai pe urmã miºcarea se adauge miºcãrii, ºi iuþeala creºte din ce în ce.

Sunt 4.500 de învãþãtori, ºi eu evaluez la cel puþin 500 numãrul acelora care
fac ceva pentru miºcarea poporanistã, excluzând pe cei care vorbesc, dar nu fac.
Ei bine; proporþia aceasta este excelentã. Adu-þi aminte cã miºcarea a început, sunt
acum mai puþin de patru ani, cã mijloacele ce am întrebuinþat au fost foarte mici
ºi neînsemnate; cã personalul care m-a ajutat a fost puþin numeros, ºi în mare parte
puþin convins de însemnãtatea ºi de eficacitatea propagandei ce îndeprindeam.
Mai adu-þi aminte cã în cei doi ani […] Adu-þi aminte în fine cã în aste zece luni
de minister din rândul acesta, eu nu am fãcut mai nimic pentru a o susþine ºi a o
dezvolta, absorbit cum am fost aproape exclusiv cu chestiile de gologani. ªi cu
toate astea miºcarea nu numai a continuat, dar ia avânt din ce în ce mai mare. D-ta
nu ºtii, pentru cã judeci numai dupã judeþul d-tale, unde nu era nimic fãcut ºi unde
totul trebuie început. Dar sã înceapã doar, ºi vei vedea.

Dacã pentru ce am deplinã încredere în succes, ºi pentru ce lucrez, ºi voi mai
lucra în astã direcþie, cu acelaºi foc ca ºi când aº avea numai 25 de ani. Multe am
întreprins, mai multe poate decât poate spera un om cu minte sã poatã duce la bun
capãt. Dar dacã, când voi închide ochii, voi vedea cã sãmânþa aceasta nu s-a pier-
dut, voi putea zice cã nu am trãit degeaba.

Acum concluzia la toate astea care este? Este cã sunt cu totul de pãrerea
d-tale, cã este bine ca în ºcoala normalã viitorului învãþãtor sã i se facã o
preparaþie anumitã pentru acþiunea ce va avea el de exercitat în afarã din ºcoalã.
ªi dovada cã asta e pãrerea mea iacã-o: în distribuþia de ore ce am fãcut la sep-
tembrie pentru ºcolile normale, am prevãzut mai la toate câte 2 ore pe sãptãmânã,
pe care le-am destinat pentru datoriile învãþãtorilor. Am explicat tuturor celor ce
m-au întrebat, cã în aceste ore voiam sã se facã, nu regulamentele ºcolare, pentru
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cã acelea ºtiam cã se fac deja, ci sã se prepare viitorii învãþãtori anume cum sã
înjghebeze o societate economicã, un mic cerc cultural etc. D-ta ai înclina sã li se
facã ºi un curs de psihologia poporului rural. Poate cã ºi asta ar fi bine, deºi mã
tem cã nu vei gãsi pe nimeni care sã ºtie sã facã un asemenea curs ºi cã va deveni
ºi acest curs un nou pretext de învãþare pe dinafarã.

Cât pentru ceea ce zici despre preoþi, suntem perfect de acord. Cred cã ei ar
putea face mai mult decât învãþãtorii, dacã ar vrea. Sunt unii, foarte rari, care
fac mult bine. Dar asta este o rarã excepþie. Ca sã se facã ceva cu dânºii ar trebui
un lucru pe care nu-l am. Dar cine ºtie ce ne rezervã viitorul ?…

Al d-tale devotat,
Haret

Spiridon Popescu era în acel timp director al liceului din Tulcea. Vãzând munca lui Haret
pentru învãþãmântul rural ºi pentru îmbunãtãþirea soartei învãþãtorilor, îi trimite o scrisoare,
arãtând rezervele ºi obiecþiunile ce are de fãcut, la care Haret rãspunde prin aceasta ce publicãm
aici. Mai târziu, l-a chemat în Bucureºti ºi l-a numit director al învãþãmântului primar.

Sp. Popescu devine unul din devotaþii ideilor lui Haret ºi, dupã retragerea acestuia din mi-
nister, în 1910, ia parte la toatã activitatea de propagandã culturalã în sate, începutã de Haret prin
Liga Deºteptarea. Dupã moartea lui, în 1912, Sp. Popescu publicã în facsimil aceastã scrisoare ºi
o trimite cititorilor acelei foi.

Pe aceastã cale am avut-o ºi noi.
Este însã interesant de notat cã am primit un exemplar din acest facsimil cu o serie de

lãmuriri de la învãþãtorul Vasile Florea din Pãuºeºti, judeþul Iaºi, în urma apelului publicat de noi
în „Revista Generalã“ din anul trecut.

El ne spune cã exemplarul îi fusese dat de bãtrânul fost învãþãtor, zis Moº Costache Lu-
pescu, din comuna Pãuºeºti, care-l þinuse în cancelaria ºcoalei prins în cadrul ,,unde Spiru Haret
stã alãturi de Vodã Cuza“, ceea ce aratã pietatea cu care învãþãtorii ºi bãtrânii satului pãstrau
obiecte ce aminteau pe Haret.

XIX.

Cãtre G. Stãnescu

Scrisoare din 4 decembrie 1901

Urez Bãncii populare din Oteºtii de Sus izbândã deplinã, ca sã reverse mulþi
ani binefacerile ei asupra sãtenilor.

Haret

Aceastã scrisoare a fost trimisã în ianuarie 1935 de G. Stãnescu, învãþãtor pensionar din
1926, care servise ºcoalei din 1878. El a fost preºedinte al Bãncii populare de la înfiinþarea ei în
1901, în comuna Oteºti, judeþul Olt, pânã în anul 1919, de când a trecut casier al ei. A mai fost
preºedinte al cercului cultural din acea regiune ºi medaliat pentru activitatea sa.
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XX.

Cãtre ªtefan St. Tuþescu

Scrisoare din 26 mai 19081

Domnule învãþãtor,

Anul acesta, Casa ªcoalelor nu mai poate cumpãra nicio carte,2 fiindcã fon-
durile pentru acest scop, care au fost foarte mici, sunt complet epuizate. Va tre-
bui sã-mi aminteºti la anul viitor.

Cât priveºte construcþia localului de ºcoalã, este deja dat ordin la Casa
ªcoalelor, ca sã aibã în vedere ºi comuna Catanele.

Îþi mulþumesc pentru exemplarul ce mi-ai trimis mie.
Haret

XXI.

Cãtre Panait Volãnescu
Cu note de Grig. Teodossiu

1. Scrisoare din 16 aprilie 1901

Domnule învãþãtor,

Am primit adresa prin care-mi faceþi cunoscutã proclamarea mea ca mem-
bru de onoare al Revistei învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor.

Te rog sã fii bun a transmite mulþumirile mele membrilor fondatori ai revistei.
Sunt foarte mulþumit cã mi se dã o nouã ocazie de a mã pune în contact mai de
aproape cu învãþãtorii, pentru cã cu dânºii împreunã voi avea de dus încã o lungã
ºi grea luptã în serviciul þãrii, fie ca ºef al lor, fie ca simplu coleg de dãscãlie.

Primeºte, te rog, salutãrile mele.
Haret

Dl Panait Volãnescu era atunci învãþãtor în comuna Sãrata-Monteoru, judeþul Buzãu.
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nielescu. Ca lãmurire la aceastã scrisoare, el ne spune cã, în adevãr, în anul urmãtor, Haret,
care ajuta totdeauna pe cei muncitori, i-a cumpãrat 300 de exemplare din citata lucrare.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 135



Într-o scrisoare din 17 iunie 1938, d-sa ne scrie: „Îl cunoºteam foarte bine pe Marele Haret
din 1896, de când telegrafic mi-a comunicat de la Karlsbad, cã sunt transferat la Sãrata-Monteoru,
satul cu proprietatea cumnatului sãu, marele bogãtaº al þãrii, Grigore C. Monteoru.

Pânã la 1904 (data trimiterii în Danemarca) mai avusesem ocaziunea a ne mai vedea, cãci
ne inspectase pe amândoi învãþãtorii, eu ºi soþia mea, la ºcoalã ºi în sat, precum ºi asistase de
câteva ori la distribuirea premiilor de sfârºit de an al elevilor ºcoalei. Pãrea foarte mulþumit ºi cred
cã ne ºi iubea.“

Om activ, d-1 Volãnescu lucrase nu numai în ºcoalã, ci ca autor se ocupa de chestiunile
didactice; de asemenea se mai ocupa ºi de chestiunile practice ale activitãþii economice învãþãtoreºti.

Pentru meritele sale, a ajuns revizor ºcolar, inspector ºi inspector general ºcolar. De la 15
ianuarie 1938 a demisionat din acest din urmã post ºi acum este pensionar în oraºul Buzãu.

2. Scrisoare din 18 mai 1904

Note dupã informaþii de la primitorul scrisorii

Domnule Volãnescu,

Mã grãbesc sã rãspund scrisorii d-tale din 14 mai, cã nu am trebuinþã sã cer
informaþii de la nimeni în privinþa d-tale. Te cunosc foarte bine ca un foarte bun
învãþãtor ºi aº fi foarte bucuros sã te trimit; dar anul acesta nu pot pentru cã nu
am bani1. Sunt luate mãsuri, deja mai de mult, ca sã meargã anul acesta cei doi
învãþãtori care au fost în Boemia, ºi cu aceasta ni s-au sleit mijloacele. Am însã
de gând sã trimit ºi la anul, ºi pentru atunci vei fi d-ta. Te rog numai sã-mi
aminteºti pe la ianuarie viitor, dacã voi mai fi ministru, iar de nu voi fi, sã
aminteºti dlui M. Popescu, administratorul Casei ªcoalelor2.

Haret

3. Scrisoare din 12 iulie 1904

Cu note de P. Volãnescu

Domnule Volãnescu,

Pentru anul acesta n-am gãsit fonduri ca sã mergi în strãinãtate spre a studia
fabricarea brânzeturilor ºi deci aceastã cestiune trebuie amânatã deocamdatã.

M-am gândit în schimb la altceva pentru vara aceasta, ºi anume la studierea
asociaþiilor þãrãneºti din Danemarca. Dacã d-ta ai vrea sã te însãrcinezi cu lucrul
acesta, ai avea de tovarãº pe dl Rãdulescu de la Muºeteºti.
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1. E vorba de cererea dlui Volãnescu de a fi trimis la Oligny în Franþa, ca sã studieze
cooperativele de brânzãrie ºi sã cunoascã spiritul profesional al învãþãtorilor francezi ºi,
îndeosebi, activitatea lor ºcolarã ºi extraºcolarã.

2. Ministrul Haret ºi-a þinut promisiunea pe care i-o dãduse dlui Volãnescu prin aceastã
scrisoare, ºi mai curând de cum îl anunþase – însã cu altã destinaþie.
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Eu v-aº da câte 250 lei pe lunã, în cele 3 luni în care mã gândesc cã veþi face
studierea, plus transportul pânã la Copenhaga ºi înapoi.

Ca sã nu pierdem din timp, este bine sã plecaþi chiar la începutul vacanþei,
adicã la 1 iulie.

Admiþând acest mod de vedere ºi de voieºti sã iei aceastã sarcinã, va trebui
sã ne înþelegem verbal ºi mai de aproape asupra unora din cestiunile de amã-
nunte. De aceea eu te aºtept în Bucureºti pentru ziua de 24 iunie, la ora 2 p. m.,
acasã la mine, str. Verde 7.

Haret

„În ziua de 24 iunie 1904, atât eu cât ºi Rãdulescu-Muºeteºti, eram la d-sa acasã. A hotãrât
ca dimpreunã cu soþia mea, sã plecãm la 1 iulie în Danemarca.

Pe mine m-a obligat sã cercetez ºcoalele primare rurale, ºcoala primarã þãrãneascã, învã-
þãtorul, organizaþia ºcoalei, preotul, biserica, evoluþia vieþii economice, morale ºi intelectuale a
þãranilor danezi, pãmântul lor, proprietatea lor, mijloacele de a deveni buni agricultori, tocmelile
lor agricole, cooperativele lor; în fine, toatã organizarea muncii ºi a vieþii þãrãneºti.

M-a obligat sã-i aduc de acolo: legi, regulamente, statistici, diagrame, cãrþi, în fine tot ce s-a
scris despre dezvoltarea vieþii þãrãneºti din Danemarca.

Pe soþia mea a obligat-o sã studieze sub toate raporturile þãranca danezã, iar colegului
Rãdulescu i-a dat alte atribuþiuni.

La 1 octombrie 1904 am venit în þarã, prezentându-ne ministrului nostru. Fiecare i-a adus
materialul ºi informaþiile dorite.

Informaþiile din Danemarca i-au servit de cãlãuzã mult în lucrarea sa Chestia þãrãneascã ºi
în circulare date ulterior.

Soþia mea a fãcut descrierea femeii daneze, þãranca. A descris totdeodatã ºcoalele superioare
de femei, precum ºi cele vreo ºapte ºcoale de menaj vizitate, lui Haret i-a plãcui mult acest raport.
A subliniat în el descrierea ºcoalei de menaj superioare de la Söro-Danemarea, organizatã ºi
condusã de o directoare foarte întreprinzãtoare ºi inteligentã, anume dna Elin Earikson.

Pe la 1 noiembrie i-am prezentat rapoartele. A rãmas foarte mulþumit.“

4. Scrisoare din 21 februarie 1905

Cu note de la primitorul scrisorii

Domnule Volãnescu,

Nu mã mirã deloc cã ai supãrãri, pentru cã ºtiu cu cine ai a face. Pe când
noi ne-am dat atâtea silinþe ca sã nu amestecãm pe dascãli în luptele politice ºi
le-am cerut numai muncã bunã ºi cinstitã pentru binele comun; pe când noi am
respectat în modul cel mai absolut convingerile tuturor, pânã într-atâta încât nu
am atins nici pe directori ºi alþi funcþionari ai mei, care erau membri în cluburile
conservatoare ºi fãceau pe faþã politicã contra mea, adversarii se poartã aºa cum
vezi. Lumea va face comparaþie care sunt aceia pe care-i dominã numai grija
binelui comun, ºi care sunt aceia care nu se îngrijesc decât de interesele lor.

Darã va trece ºi asta, cum au trecut ºi altele, ºi se va relua firul frumoasei
activitãþi întrerupte în mod aºa de nenorocit. De aceea, nu te descuraja ºi cautã-þi
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liniºtit de ºcoalã ºi de treabã ºi îndeamnã ºi pe colegii d-tale sã nu pãrãseascã acti-
vitatea aºa de bine începutã. Aceasta va fi ºi spre binele lor ºi spre al þãrii1.

Pentru d-ta am vorbit cu dl Angelescu(35) ºi l-am rugat sã-þi înlesneascã fãrã
dobândã suma necesarã, ca sã te achiþi, pânã ce þi se va plãti ceea ce þi se datoreºte,
lucru care trebuie sã se facã negreºit, dacã nu cât vor fi ei, cel puþin pe urmã2.

Haret

5. Scrisoare din 27 ianuarie 1906

Cu note de Grig. Teodossiu

Domnule Volãnescu,

E probabil cã lista nr. 530 s-a pierdut la poºtã. Nu face nimic. Îþi mulþumesc
pentru cei 7 lei trimiºi3.

Nu pierdeþi curajul ºi nu vã intimidaþi de persecuþii. Este imposibil ca o
activitate aºa de rodnicã ºi de frumoasã sã se desfiinþeze prin rãutatea câtorva
netrebnici. Nimic nu se face fãrã stãruinþã4.

Haret

1. „Dupã sosirea din Danemarca ºi vizita ce Haret ne-a fãcut chiar acasã, s-a pornit o mare
urgie politicã asupra noastrã.

Mi s-a înscenat cã am insultat guvernul, ºi atunci mi s-a dat un avertisment. Haret mi-a
luat apãrarea. Faptul cã nu mã lãsau sã lucrez, l-a îndârjit ºi mai mult.“

2. „La plecarea noastrã din Danemarca, temându-ne cã diurna datã de minister sã nu fie
insuficientã, am rugat pe dl doctor C. Angelescu de ne-a mai împrumutat cu 3-400 lei. I-am
restituit imediat ce am sosit în þarã, cãci rezerva noastrã bãneascã fusese suficientã. Haret a
voit sã ni-i plãteascã, dar n-am primit.“

3. Din ianuarie 1905, Haret, care nu mai era ministru, îºi reluase sarcina de adminis-
trator ºi casier al societãþii culturale „Steaua“.

De la aceastã societate se expediase în þarã numeroasa liste de subscripþie ca membrii,
între care este probabil cã a fost ºi cea cu nr. 530, trimisã dlui Volãnescu.

Cum Haret primise de la acesta 7 lei (cotizaþia era 1 leu pe an pentru învãþãtori ºi
þãrani), însã fãrã de listã, îi rãspunde de sosirea banilor ºi-i menþioneazã ºi despre listã,
probabil pierdutã la poºtã.

4. În partea din urmã a scrisorii, Haret îmbãrbãteazã iarãºi pe dl Volãnescu la muncã.
Dar care era activitatea lui atât de rodnicã, la care se referã fostul ministru? Ca o aplicare a
celor vãzute în Danemarca, înfiinþase ºi conducea o bancã popularã, obºte de arendare de
moºii, obºte de cumpãrare de moºii, cooperativa de pãduri ºi o brutãrie cooperativã…

Cele douã obºtii ºi brutãria cooperativã au durat pânã la 1914, data plecãrii soþilor
Volãnescu la oraº. Singurã banca popularã mai trãieºte astãzi ºi o duce cu multã greutate.
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6. Scrisoare din 4 februarie 1912

Cu note de la primitorul scrisorii

Stimate domnule Volãnescu,

Credeam cã vei mai trece pe la mine zilele astea. Nevãzându-te, îþi scriu ca
sã te previn cã, dupã socoteli ce mi-am fãcut, nu pot cumpãra cele 27 pogoane,
de vreme ce preþul lor este prea mare; iar o reducere de preþ din ceea ce plãteºte
obºtea nu pot primi, pentru cã ºtiu bine cã ar da loc la multe vorbe. De aceea te
rog sã mã consideri cã am renunþat la aceastã cumpãrare.

Haret

„În 1911 ºi 1912, dna Elena Gr. Monteoru a voit sã vândã moºia de la gara Monteoru. Ne-am
hotãrât, noi þãranii, s-o cumpãrãm ºi astfel ne-am constituit în Obºte.

Haret, ca sã ne îndemne la întovãrãºire, ºi ca sã ne cunoascã puterea de platã, s-a înscris ca
obºtean la aceastã moºie, cu 10 hectare de pãmânt.

Moºia s-a cumpãrat, ºi Haret a fost foarte mulþumit. Ca un omagiu pentru þãrani, d-sa a
renunþat la cele 10 hectare cu care fusese înscris.

Însã în cuprinsul moºiei vândute intrau ºi 27 pogoane de pãmânt, alãturi de moºioara sa.
Haret ar fi voit sã ia aceste 27 pogoane de pãmânt în obºte, dar a renunþat în folosul sãtenilor de la
Lipia-Buzãu. Nu cred cã pãmântul acela era prea scump, cãci d-sa luase parte la stabilirea preþului.

Azi moºia cumpãrata de þãrani formeazã un izvor de bogãþie pentru ei. E cel mai bun pãmânt
de culturã sistematicã ºi þãranii îl cultivã raþional“.

XXII.

Cãtre Sterie Cionescu1

Cu note de G. C. Ionescu

Scrisoare din 22 ianuarie 19022

Domnule,

Lipsind din Bucureºti mai multã vreme, ºi dupã întoarcerea mea fiind foarte
mult ocupat, rãspund tocmai acum la scrisoarea d-tale din 29 decembrie trecut.
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1. Sterie Cionescu (bacalaureat al liceului din Iaºi, fost institutor-director al ºcoalei române
din Cruºova, Macedonia). Dânsul a deschis prima ºcoalã românã în Cruºova, în anul 1869. A
fost un adevãrat apostol al românismului, respectat chiar ºi de adversarii cauzei culturale române
(grecomanii), datoritã blândeþei ºi tactului sãu. În 1906 a cerut scoaterea sa la pensie. Om al
datoriei ºi al disciplinei, a fost întotdeauna un element de împãciuire printre colegii ºi cona-
þionalii sãi, ori de câte ori împrejurãrile aduceau tulburãri în comunitatea din Cruºova.

2. Scrisoarea cãtre el a fost gãsitã în concept printre hârtiile râmase de la Haret ºi
expediatã adresantului la Bitolia.
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Poate cã nu þi-aº fi rãspuns deloc, pentru cã de zece luni încoace a intrat
între noi aºa pornire de neînþelegere1 încât de multe ori mã întreb la ce bun poate
duce toatã munca ce-mi dau în afacerile ºcolilor macedonene. M-am hotãrât
însã sã-þi rãspund, pentru cã cunosc serviciile d-tale trecute; mi s-a vorbit de
d-ta ca de un om cumpãnit la minte, ºi scrisoarea d-tale liniºtitã ºi mãsuratã mi-a
dovedit cã ceea ce mi se spusese despre d-ta era drept.

Cunoºteam ºi trecutul dlui Taºcu Iliescu; nu aºa de în detaliu cum mi-l arãþi
d-ta, dar ºtiam cã are ani mulþi de activitate în chestia naþionalã macedoneanã.
Pe când eram secretar general, între anii 1885 ºi 1888, ºi pe când d-sa era la
Constantinopole, am avut chiar ocazia sã-l cunosc ºi sã vorbesc cu d-sa în
Bucureºti. Vezi dar cã nu prin surprindere am luat contra d-sale mãsura de seve-
ritate pe care am luat-o.

Ceea ce a motivat aceastã mãsurã este partea pe care dl T. Iliescu a luat-o
la încercarea fãcutã la Cruºova de a proclama greva generalã a ºcolilor.

Încã de la începutul lui mai trecut urmãresc pas cu pas acþiunea nefastã care
se urmãreºte în sensul acesta. Cunosc toate detaliile conspiraþiei; în orice caz,
foarte numeroase detalii; posed scrisori ºi corespondenþe originale; ºtiu cine sunt
acei care împing la aceasta, cine sunt acei care lucreazã, ce socoteli îºi fac ºi ce
beneficii conteazã sã realizeze din acesta nedemnã acþiune. ªtiu cã ºcolile care se
vor închide vor rãmâne bine închise, poate pentru vecie, în orice caz multã vreme;
cã închiderea ºcolilor ar însemna înmormântarea chestiei macedonene; cã prin
urmare ºi acei care împing, ºi acei care lucreazã pentru închiderea ºcolilor, meritã
cu prisos numele de trãdãtori ai neamului lor; care pentru folosul lor personal nu
ezitã de a da de râpã interesul cel mare al românilor mai ºtiu cã cei care împing la
aceasta sunt niºte politicieni fãrã scrupule ºi fãrã fricã de dumnezeu, care totdeuna
au exploatat chestia Macedoniei numai în folosul lor; dovadã este înverºunarea cu
are acum împing la pieire chestia aceasta, pentru singurul scop de a face adver-
sarilor lor politici cât mai multe greutãþi, fãrã sã se tulbure deloc de rãul ce-l fac
chestiei însãºi.

De altã parte, eu am onoarea de a face parte din guvernul þãrii, ºi ca atare
sunt rãspunzãtor, ºi de pãzirea intereselor celor mai mari ale ei, ºi de conser-
varea prestigiului cuvenit demnitãþii cu care sunt investit.

Þara noastrã trece prin greutãþi enorme, consecinþe în mare parte a modului
cum alþii au administrat averea ei. Ni s-a impus trebuinþa de a face sacrificii
enorme, pentru a salva onoarea, ºi însãºi existenþa neatârnãrii economice a þãrii.
Socotesc cã vei recunoaºte cã, în regularea acestor grave interese, singurã þara
avea sã judece ce mãsuri trebuia sã ia. Ea este suveranã, are dreptul de a decide
însãºi de întrebuinþarea banilor ei ºi nimeni, absolut nimeni, nu are dreptul a-i
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1. „Neînþelegerea“, la care face aluzie Spiru Haret, este închiderea ºcoalelor din Cru-
ºova (pentru scurt timp) ºi urma economiilor bugetare din anul 1900–1901, fãcute de Minis-
terul Instrucþiunii Publice în bugetul acþiunii culturale române din Macedonia.
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cere socotealã pentru aceasta, ºi încã mai puþin de a pretinde sã-i impunã chel-
tueili pe care ea nu gãseºte necesar sã le facã în împrejurãrile de faþã.

Ei bine, care a fost atitudinea faimoasei delegaþii ºi a celor ce au urmat-o, în
aceste delicate împrejurãri? Ei au declarat pe faþã rãzboi þãrii, reprezentatã prin
guvernul ºi Camerele sale; au cercat sã provoace tulburãri chiar în capitala rega-
tului; au lucrat sã închidã ºcolile, pentru ca sã forþeze þara sã-ºi impunã sacrificii
mai presus de puterile ei. Cu alte cuvinte, Macedonia, pentru care România a fãcut
mari sacrificii timp de 34 de ani, sacrificii pentru care nu i s-a cerut niciodatã
socotealã; Macedonia care, în schimb, s-ar fi cuvenit sã ne dea un sprijin material
în nevoi, pentru cã la aceasta nu ne-am gândit niciodatã, dar numai simpatia ºi
iubirea sa, singura rãsplatã ce aºteptam de la dânsa; Macedonia crede de cuviinþã
ca, tocmai în momentele cele mai grele pentru noi, sã ne facã cel mai mare rãu ce
poate; ºi aceasta pentru ce? Pentru cã nu am lãsat sã se urmeze mai departe scan-
daloasa risipã din trecut.

Apoi dacã aceasta este purtarea Macedoniei faþã de noi în împrejurãri grele,
suntem în drept sã ne întrebãm: la ce au servit sacrificiile noastre de 34 de ani?
Unde este sentimentul naþional românesc, pe care de aþâþia ani ne-am silit sã-l
deºteptãm acolo? Unde este sentimentul de solidaritate care trebuie sã se mani-
feste între membrii aceleiaºi familii tocmai la vreme de nevoi?

Acestea sunt întrebãri grele, la care ar fi bine sã se gândeascã ºi macedo-
nenii, nu numai noi. Nu pot admite cã ei nu-ºi dau seama de gravitatea faptului
de a se pune în stare de rãzboi pe faþã contra guvernului þãrii surori, care tocmai
în momentele acestea grele lucreazã din rãsputeri pentru a-ºi face datoria ºi de
a încerca sã ia, faþã de dânsul ºi de þara pe care o reprezintã, o atitudine vrãj-
mãºeascã. Dacã ei þin în adevãr la chestia lor naþionalã, trebuie sã-ºi dea seamã
cã o asemenea atitudine nu poate sã fie în bine; iar dacã nu þin…

Cât pentru guvern, în faþa rãzboiului ce i s-a declarat, el trebuie sã-ºi facã
datoria pânã la capãt ºi ºi-o va face, mãcar orice s-ar întâmpla; ceea ce a fãcut
e bine fãcut ºi aºa va rãmâne. Niciun ban nu se va mai cheltui fãrã ca sã se vadã
folosul util pe care-l produce. Iar strigãtele nu vor schimba nicio iotã din aceas-
tã hotãrâre nestrãmutatã.

Dacã acum macedonenii vor voi sã-ºi închidã ºcolile, pentru cã nu le mai
dãm 800.000 lei pe an, liberi sunt sã o facã. Nu putem sã-i împiedicãm, dar nici
nu vom fi noi rãspunzãtori de urmãri.

Toate acestea ar fi lucruri foarte grave, dacã s-ar aplica la Macedonia întrea-
gã. Din norocire, nu e aºa. Dificultãþile le avem numai în câteva locuri. Dar prin-
tre locurile acelea, este ºi Cruºova.1
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1. Sterie Cionescu nu putuse împiedica acest act de indisciplinã ºi de lipsã de pa-
triotism, cãci hotãrârea fusese luatã de eforia ºcolarã din numita comunã, pe motiv cã nu mai
putea plãti suma de 1090 lei anual, ce se redusese din chiriile localurilor de ºcoli. A se vedea
memoriul comunitãþii din Cruºova din 12.XI.1901, publicat în ziarul ,,Macedonia“ nr. 8 ºi 9
din 10 decembrie 1901.
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Acolo, ºtiu cum eforii ºcoalelor, eforii care sunt chemaþi pentru a îngriji de
ºcoale, au lucrat toatã vara ca sã facã sã se închidã aceste ºcoale. ªtiu cã în capul
miºcãrii era dl Petraºincu, socrul dlui N. Papahagi. Silinþele d-sale au ajuns la re-
dactarea necalificabilei adrese, prin care mã ameninþã cã va pãrãsi românismul,
dacã nu se va restabili, între altele, postul dlui Papahagi ºi dacã nu voi da 8.000
lei pentru clãdirea bisericii1.

Relativ la aceastã din urmã cerere, trebuie sã spun cã nu ºtiam nimic despre
fãgãduielile fãcute, dar neþinute de fostul guvern; cã dacã el nu a fost în mãsurã
sã se þinã de vorba, cu atât mai puþin o putem face noi, care ne dãm mai bine sea-
ma de greutãþile momentului ºi care nu putem cheltui pentru clãdiri la Cruºova,
pe când în þarã am oprit toate clãdirile; în fine cã, chiar dacã am avea de unde
sã dãm acesta sumã, în niciun caz nu aº da-o pe mâna unor oameni în care nu
am nicio încredere, în urma nedemnei lor declaraþii.

Cât pentru dl Taºcu Iliescu2, acþiunea sa se vede din jurnalul ,,Macedonia“ nr.
5, cu data de 5 noiembrie 1901. Acolo se vede cã ºi d-sa a fost unul din promotorii
adresei, prin care se ameninþã cu închiderea ºcoalelor, ºi unul din aceia care au
cutezat sã arunce învinovãþiri pânã ºi contra capului statului, al cãrui patriotism
luminat ºi prevãzãtor este desigur mai de seamã decât al dlui Iliescu.

Un institutor care se face vinovat de asemenea fapte nu mai este bun sã fie
menþinut, ºi pentru aceea l-am destituit.

Precum vezi, þi-am vorbit de tot pe faþã ºi fãrã cel mai mic înconjur. Nu prea
e obiceiul ca, în situaþia mea, sã se vorbeascã astfel. Dar gãsesc cã în chestia
macedoneanã prea mult s-a abuzat pânã acum de ascunderea adevãrului, pentru
ca sã vinã odatã vremea a se spune lucrurile de tot pe faþã. ªi am sã continui sã
fac aºa fãrã nici o menajare, pânã voi face ca adevãrul întreg sã fie cunoscut de
toatã lumea. Acesta este singurul mijloc de a însãnãtoºi chestia macedoneanã.

Haret
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1. Comunitatea mai cerea ºi un ajutor bãnesc pentru construirea bisericii din amintita
comunã, ceea ce s-a acordat când mijloacele bugetare au permis.

2. Taºcu Iliescu, fost institutor-director la Cruºova (ºcoala din mahalaua Cireºi), pânã
în anul 1900, când a încetat din viaþã. A funcþionat în total, la diferite ºcoli române din Mace-
donia, timp de 20 de ani.

Dânsul a deschis în anul 1883, cu autorizaþie în regulã din partea autoritãþilor turceºti,
prima ºcoalã românã în Constantinopol (Istambul).

A fost un element bun în învãþãmânt, dar fire poeticã (scria câteodatã ºi poezii, apre-
ciate de Ascanio Olãnescu, care se interesa de cauza macedoneanã). Nu se prea împãca cu
disciplina, care se cerea personalului didactic, ºi se lua uºor dupã sfaturile prietenilor. De
aceea a cãzut ºi dânsul în greºeala tulburãtorilor, care au decis închiderea ºcolilor din Cru-
ºova în anul 1901–1902.

(Vezi vol. II din Operele lui Spiru Haret, pp. 66 ºi 84. Sã se vadã acolo ºi discursul lui
Haret în chestia macedoneanã, în care se aratã cine erau promotorii tulburãrilor din
Macedonia, pe tema închiderii ºcoalelor române de acolo.)
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XXIII.

Cãtre Sterie Ciumetti1

Cu note de G. C. Ionescu

Scrisoare din 22 ianuarie 1902

Domnule Sterie Ciumetti,

Rãspund la scrisoarea d-tale din 12 ianuarie, prin care te plângi cã mi-aº fi
schimbat buna pãrere pe care o aveam despre d-ta ºi atribui aceasta intrigilor
care veºnic se þes în Macedonia.

Asupra acestui din urmã punct, ai absolutã dreptate. Nu-mi închipuiesc cum,
într-un mediu aºa de puþin întins cum este cercul corpului didactic macedonean,
ar fi cu putinþã a se face mai multe intrigi, a se manifesta mai multe vrãjmãºii, ºi
prin urmare a se lucra mai cu spor pentru distrugerea chestiei naþionale. Este în
vânt toatã munca ce se pune pentru dânsa, dacã starea aceasta de lucruri nu va
înceta, ºi din nenorocire nu vãd niciun semn de îndreptare în astã privinþã.

Dar sã trec la cealaltã chestie ºi sã încep cu dl Batzaria2.
D-ta mi faci un elogiu foarte mare despre dlui ºi nu vreau sã contest nimic

din ce spui. Este însã un lucru cert: anume, cã d-sa este membru al delegaþiei
macedonene. Aceasta nu ar fi o crimã, dacã delegaþia ar fi rãmas în însãrcinarea
ei, de a stãrui pentru împlinirea oarecãror cereri, chiar dacã aceste cereri nu ar
fi fost nici drepte, nici posibile de împlinit.

Dar delegaþia încã din prima zi s-a pus în faþa guvernului legal al þãrii, ca
vrãjmaºã ºi nu s-a sfiit a recurge la mijloacele cele mai nepermise, pentru a ne face
neajunsuri3. Mi-este de ajuns sã amintesc mizerabila campanie de minciuni ºi
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1. Sterie Ciumetti, absolvent al ªcoalei de poduri ºi ºosele din Bucureºti, a fost profesor
de matematici la Liceul român din Bitolia (Macedonia), pânã în anul 1912, când a fost
angajat de guvernul turc ca inginer la Brusa. Dupã vreun an a trecut în þarã, unde a funcþionat
ca inginer al judeþului Ilfov ºi apoi în Dobrogea. A fost un element de valoare pentru acþiu-
nea culturalã românã în Macedonia, fiind un profesor foarte bun, conºtiincios ºi disciplinat.

2. N. Batzaria, absolvent al liceului român din Bitolia, a urmat Facultatea de litere din
Bucureºti. A fost institutor la diferite ºcoli primare din Macedonia, apoi profesor la Liceul
român din Bitolia în trei rânduri, la ªcoala comercialã superioarã din Salonic ºi la gimnaziul
din Ianina. În anul 1907-908 dl Batzaria a ocupat funcþiunea de inspector al ºcoalelor române
din circumscripþia Salonic. Mai târziu a venit în þarã ºi s-a stabilit în Bucureºti.

3. „Delegaþia macedoneanã“ a fost compusã din: C. Cosmescu, N. Batzaria, N. Papahagi,
Pericle Papahagi (profesori în Macedonia) ºi Nuºi Tuliu, revizor ºcolar al circumscripþiei Epir.
Ea s-a prezentat (afarã de C. Cosmescu, care rãmãsese în Macedonia) ministrului Instrucþiunii
Publice, Spiru C. Haret, în ziua de 4 septembrie 1901, cerând revenirea asupra economiilor
fãcute în bugetul ºcoalelor din Macedonia ºi ameninþând cu închiderea tuturor ºcolilor, în caz
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calomnii, pornitã ºi prin pamfletul ,,Macedonia“1, ºi prin ziarele conservatoare. ªi
cu asta rãspund la protestãrile d-tale contra afirmãrii mele cã macedonenii în
majoritate s-au fãcut adepþi ai clubului conservator. Dar ce dovadã mai bunã vrei,
decât colaborarea lor activã la ziarele conservatoare în timpurile din urmã, par-
ticiparea lor la întrunirile conservatoare, relaþiile pe care zilnic le þin cu cei care
duc campaniile conservatoare? Ce trebuie sã facã cineva mai mult, pentru ca sã
merite numele de agent conservator?2 Însuºi dl Batzaria a alimentat gazetele con-
servatoare cu corespondenþe, pe care le semna Muratul, ºi acum în urmã cu un alt
pseudonim pe care l-am uitat, mi se pare Argus. În aceste corespondenþe, nu se
relatau decât neadevãruri, asupra unor lucruri pe care le ºtiam cu siguranþã cã nu
sunt aºa cum le spunea d-sa, ºi aceasta numai cu scopul de a-mi crea dificultãþi,
scop neatins de altfel, pentru cã am avut totdeauna cel mai profund dispreþ pentru
minciunã, ori de unde ar veni.

Nu citez decât singurul exemplu cu minciuna cã membrii delegaþiei erau sã
fie deportaþi în Asia, dupã stãruinþa guvernului român. Minciuna era aºa de stu-
pidã ºi de mizerabilã, încât pânã ºi adversarii noºtri nu au cutezat sã o exploa-
teze cum ºtiu ei sã exploateze asemeni lucruri. Originea ei o cunosc aproape cu
siguranþã. În orice caz, dl Batzaria, care s-a întors nesupãrat la Bitolia încã de
acum trei luni, putea, în una din numeroasele sale corespondenþe, sã-ºi fi fãcut
datoria de om onest, dezminþind-o. Nu numai nu a fãcut-o, dar când cineva i-a
vorbit despre aceasta, d-sa a râs ºi a zis cã orice mijloc de luptã este bun. Cunosc
originea acestei axiome, dar aceea este o origine necuratã.

Deja dacã nu ar fi fost decât atâta, dl Batzaria ar fi meritat de zece ori, nu
o datã, sã fie destituit. Este o stare anarhicã aceea ca un profesor plãtit de stat,
pus sub ordinele mele, sã lucreze pe faþã ºi prin mijloace necorecte, pentru a-mi
crea dificultãþi.

Dar nu e numai atât. Delegaþia a întreprins sã facã a se închide toate ºcolile
din Macedonia. Acest scop criminal îl urmãreºte cu o stãruinþã, pe care nu a pus-o
în împlinirea datoriilor sale, încã de la aprilie trecut. Lucrul acesta l-am dovedit
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de refuz din partea ministrului. Aceastã „delegaþie“ se pretindea reprezentanta tuturor
comunitãþilor aromâneºti din Macedonia ºi a întregului personal didactic român de acolo, ceea
ce s-a dovedit cã nu era exact decât în parte. În aceastã privinþã, vezi raportul fostului ministru
Spiru Haret cãtre M.S. Regele Carol I asupra ºcoalelor ºi bisericilor române din strãinãtate,
publicat în Operele lui Spiru Haret, vol. II, pp. 66 ºi 84.

1. Ziarul „Macedonia“ a apãrut în Bucureºti de la 1 oct. – 10 dec. 1901, sub conducerea
unui comitet de macedoneni (nu se ºtie cine anume), cu ocazia agitaþiilor provocate în
Macedonia printre comunitãþile române de câþiva membri ai corpului didactic. Scopul lui era
sã câºtige simpatia opiniunii publice din Bucureºti, pentru satisfacerea pretenþiunilor
delegaþiei macedonene de care se vorbeºte mai sus, la punctul al 3-lea.

2. „Agenþi conservatori“ numeºte Spiru Haret pe acei dintre profesorii macedoneni,
care se adresau clubului conservator ºi ziarelor acestui partid politic, aflat atunci în opoziþie,
pentru a le susþine pretenþiile, atacând guvernul liberal pe tema naþionalistã.
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pânã la evidenþã în raportul ce am adresat M. S. Regelui ºi în discursul meu de la
Camerã ºi am încã ºi alte dovezi, mult mai grave, pe care nu voi ezita a le da pe
faþã când voi crede venit momentul pentru aceasta.

Fapta aceasta constituie o adevãratã crimã contra însãºi naþionalitãþii
române din Macedonia, pentru a cãrei ridicare sunt destinate ºcolile.

Eram în drept sã destitui pe dl Batzaria numai pentru faptul cã, ºtiind ce ur-
mãreºte delegaþia, nu a repudiat orice solidaritate cu dânsa într-o asemenea
acþiune. M-am mulþumit sã-i cer numai sã facã aceasta cel puþin acum. D-sa re-
fuzã ºi, prin urmare, de astã datã pe faþã, se asociazã ºi primeºte responsabilitatea
întreprinderii delegaþiei, de a închide ºcolile. ªi în faþa acestei atitudini, ai vrea
d-ta ca sã nu zic nimic ºi sã închid ochii? Cum crezi una ca asta? Am anunþat deja
în Camerã, cã am sã lovesc fãrã milã ºi fãrã cruþare pe acei pe care îi voi dovedi
cã ajutã întru ceva lucrarea de trãdãtori a delegaþilor. Cât voi fi aici unde mã aflu,
mã voi þine de vorbã. Am conºtiinþã ºi de rãspunderea mea, ºi de datoria mea, ºi
nu voi cruþa nimic pentru a mi-o împlini în toatã întregimea.

Vin acum la d-ta.
Este prea adevãrat cã aveam cea mai bunã opinie de d-ta ºi cã contam mult

pe tineri ca d-ta ºi alþii ca d-ta, pentru a duce în mod mai energic lupta pentru
ridicarea naþionalitãþii armâne. Nu cer mai bine decât ca sã pãstrez ºi mai departe
aceste opinii ºi speranþe. Dar puteam sã nu am îndoieli, când te vedeam ºi pe d-ta
alãturi cu aceia care reduc întreaga chestie macedoneanã numai la chestia
bugetarã ºi cred cã totul este pierdut pentru cã nu se mai fac cheltuielile neso-
cotite de altã datã? Puteam sã nu am îndoieli când te vedeam lucrând alãturi cu
delegaþii care lucreazã pentru închiderea ºcolilor? Tocmai atunci când trebuia
mai multã încordare ºi mai multã înþelepciune, când reducerea cheltuielilor re-
clama mai multã chibzuinþã, când nevoile de aici absorbind atenþiunea mea, era
mai multã nevoie ca macedonenii sã lucreze îndoit pentru cauza lor, tocmai
atunci, pe lângã alte nevoi, sã mai am de luptat ºi cu d-ta? Desigur cã am avut o
mare decepþie. Dar stã în puterea d-tale sã revin dintr-însa. Acþiunea criminalã a
delegaþiei este demascatã ºi încã va mai fi; d-ta alege care fel de patriotism vrei
sã urmezi: pe al delegaþiei, care vrea sã închidã ºcolile, ori pe al meu, care vrea
sã le menþinã?1

Haret

Scrisoare gãsitã între hârtiile rãmase de la Haret.

Seria A / 145

1. Spiru Haret þinea cu orice preþ ca chestia ºcoalelor române din Macedonia sã nu fie
târâtã de nimeni în luptele politice de partide ºi sã rãmânã întreagã a þãrii. Din fericire, dânsul
a reuºit ºi în aceastã direcþie, cãci din toamna anului 1902, când a pus bazele unei organizaþii
serioase în afacerile ºcolare ºi bisericeºti române din Macedonia, agitaþiile au slãbit ºi, cu
încetul, chestiunea macedo-românã n-a mai fost folositã ca armã de luptã de cãtre partidele
politice din þarã.
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XXIV.

Cãtre Procop Dimitrescu

1. Scrisoare din 31 ianuarie 1901

Iubite amice,

S-ar cuveni sã nu-þi fac ce ceri, ci sã-þi impun o dublã taxã. Nu se scrie cu
Domnule celui cu care ai mâncat la un loc tocanã cinci ani din aceeaºi strachinã,
ºi cu care ai avut plãcerea a te pãrui frãþeºte în anii cei mai buni, când asemenea
bagatele nu aveau nici o însemnãtate.

Dar, cum zici, sunt om bun ºi binevoiesc a te ierta… de astã datã.
Când mi-o veni jalba, voi face cum va fi mai bine.

Al tãu amic,
Haret

Haret fusese coleg de clasã ºi de internat cu Procop Dimitrescu, avocat în Cãlãraºi.

2. Scrisoare din 16 februarie 1902

Iubite amice,

Poþi porunci maloteaua(36). Întârzierea vine de-acolo, cã am cerut avizul
directoarei, dupã cum sunt dator; dar, dacã fata e bunã, dupã cum zici tu, nu mã
îndoiesc cã rãspunsul va fi favorabil.

Al tãu amic,
Haret

Avocatul Procop Dimitrescu din Cãlãraºi avea o fatã solventã în clasa V-a a ªcoalei centrale
de fete din Bucureºti. Astãzi este profesoarã la un liceu comercial din provincie. Directoarea
ºcoalei centrale spusese mamei cã dacã copila ei va fi prima în bimestrul(37) I, va fi neapãrat
trecutã ca bursierã.

Cum fata izbutise sã îndeplineascã cerinþa pentru a fi bursierã, Procop Dimitrescu a scris lui
Haret, rugându-l sã-i aprobe cererea de a fi primitã ca bursierã.

În acelaºi timp, în calitate de coleg ºi de vechi amic, îi mãrturiseºte cã doreºte sã comande
o malotea pentru soþie, dar cã nu poate face o asemenea cheltuialã, pânã ce nu va vedea copila
bursierã, ca sã economiseascã banii pentru malotea.

La aceasta se referã Haret, prin cuvintele: „poþi porunci maloteaua“.
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XXV.

Cãtre Dim. Dan1

Cu note de G. C. Ionescu

1. Scrisoare din 1 ianuarie 1902

din Viena

Domnule Dan,

Am a-þi scrie de mai multe lucruri, pe care þi le pun pe hârtie fãrã ordine,
aºa cum îmi vin în minte.

Mi se spune cã institutorul I. Chitu de la Neveasta vine mereu prin Bitolia,
fãrã concediu, ºi stã acolo cu zilele.

Mai întâi, eu ºtiam pe Chitu mutat undeva în Albania. Cum de mi se spune
acum, cã e la Neveasta? Cine ºi când l-a adus înapoi?

Pe urmã te rog sã observi cu cea mai mare severitate pe institutorii care pleacã
de la posturile lor ºi sã li se opreascã leafa pe tot timpul cât nu-ºi fac datoria.

Un amic al meu de aici îmi recomandã cu multã insistenþã pe dl Mihce2,
român macedonean, care cere sã fie numit institutor în Macedonia. El a jucat un
oarecare rol în chestia cu Mihãileanu3, anul trecut. Nu am la mine însemnarea
care-mi aratã studiile ce are; mi se pare cã a fost în seminar sau în ºcoala
normalã ,,Carol I“. De la Bucureºti þi-aº putea comunica acestea. Este ºi bun
cântãreþ de bisericã. Ar prefera în apropiere de Bitolia, la Magarova sau Târ-
nova, dar la nevoie ar merge ºi la Moloviºte, Coriþa sau Hrupiºte, unde se pare
cã sunt locuri. Sã-l aibi în vedere.

Mi se spune cã d-ta ai fi dat concediu lui Zaharia Papacocea4, autorizându-l
sã împartã leafa cu d-ra Papasotir5. Nu-mi aduc aminte sã fie un Papacocea prin-
tre institutori. Dar dacã ar fi, te previn cã asemeni concedii lungi ºi cu supliniri
de alte persoane trebuie aprobate de minister.

Pe Teohareanu6, îl destituisem deja înainte de raportul d-tale, pentru cã l-am
vãzut în Bucureºti. Am aprobat numirea d-rei Domnica Ioan în locul lui.

Seria A / 147

1. Dim. Dan a fost (din 1902) revizor ºcolar al ºcoalelor româneºti din circumscripþia
Salonic. Mai târziu a trecut ca funcþionar în Ministerul Instrucþiunii în Bucureºti.

2. G. Mihce, fost institutor la ºcoala din comuna Moloviºte (circumscripþia Bitolia).
3. Mihãileanu, fost profesor la Liceul Sf. Sava din Bucureºti, de origine român

macedonean. Pentru sentimentele lui naþionaliste, a fost asasinat de bulgari în Bucureºti în
anul 1897.

4. Zaharia Papacocea, fost institutor în comuna Cruºova.
5. D-ra Papasotir, institutor tot la Cruºova.
6. N. Teohãreanu, fost institutor la Cruºova.
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Cât pentru alte lucruri ce-mi spui de la Cruºova, mã mir cum vorbeºti de
potolire, când îmi spui cele ce-mi spui de acolo. Cei de la Cruºova se pun în stare
de revoltã pe faþã; se întrunesc, Taºcu Iliescu1 þine discursuri, în care mã înjurã ºi
provoacã la revoltã; acele discursuri se publicã în Macedonia. Toate astea se fac,
pentru cã leafa lui s-a micºorat ºi pentru cã s-a suprimat leafa ginerelui lui Petra-
ºincu2. ªi când eu pedepsesc pe acel nedemn institutor, cei din Cruºova pretind sã
mi-l impunã? Dar ce, viseazã? Îºi închipuiesc cã ei dicteazã în þara româneascã?

Taºcu Iliescu va rãmâne destituit; cât voi fi eu aici, o para n-are sã mai pri-
meascã din banii þãrii româneºti, pe care o batjocoreºte ca un mizerabil. Papas-
terescu va rãmâne unde l-am pus. ªtiu cã e bãtrân; dar nu l-am pus atât ca
dascãl, cât ca o încercare de a readuce puþinã ordine. Dacã Petraºincu ºi cu ai
lui însã vor sã închidã ºcolile, asta-i priveºte. Ei îºi închipuie cã are sã piarã
lumea ºi cã are sã li se readucã iar bugetul de 800.000 lei, scandalosul buget de
jaf, dacã vor închide ei ºcolile. Asta n-are sã se întâmple cu niciun preþ.

Sã intre în minte tuturor celor de acolo, cã de azi înainte, niciun ban nu voi
mai cheltui în Macedonia, pânã nu mi se va dovedi cã se cheltuiesc cu folos
pentru cauza naþionalã. Sinecure, cumpãrãri de oameni ºi de conºtiinþe, bani
aruncaþi pe nimicuri, batjocorirea averii þãrii noastre, agonisitã cu atâta muncã
ºi necaz, nimic din toate acestea nu se va mai întâmpla.

Când cei de la Cruºova vor arãta cã ei au cheltuit pentru ºcolile lor numai
a zecea parte din cât a cheltuit þara româneascã, din banii ei proprii, ºi fãrã
niciun gând de câºtig, atunci se va putea sta de vorbã cu ei. Dar nici atunci, noi
cei de aici nu vom primi porunci de la dânºii.

Haret

2. Scrisoare din 2 ianuarie 1902

din Viena

Domnule Dan,

Adaug, pe lângã scrisoarea mea de ieri, ºi cele urmãtoare: 
Transferãrile ºi noile numiri fãcute astã-varã au cauzat o mulþime de nemul-

þumiri, ºi cu drept cuvânt, cãci multe din ele, numai din care ºtiu eu, nu au nicio
justificare.

Trebuie de pe acum sã te gândeºti ca, cu începutul viitorului an ºcolar, sã
se îndrepte aceste rele, pe cât va fi posibil. Pe unde locurile sunt vacante, poþi
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1. Taºcu Iliescu, fost institutor la Cruºova.
2. M. Petraºincu, notabil român în Cruºova. Ginerele sãu, de care se vorbeºte, este M.

Papahagi, fost institutor în acea comunã ºi mai târziu directorul internatului universitar
român-macedonean din Constantinopol.
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sã te foloseºti chiar de acum de ele, readucând pe cei mutaþi fãrã rost. Nu însã
înainte de a-mi face raport motivat ºi de a avea aprobarea mea.

Haret

3. Scrisoare din 28 ianuarie 19021

Domnule Dan,

Despre cele ce-mi spui despre Cionga2 ºi Riza Peana3, trebuie ca acesta din
urmã sã-mi trimitã o scrisoare, scrisã ºi subscrisã de el, în care sã-mi poves-
teascã el însuºi cele ce i-a spus Cionga. Eu am scris lui Peana, cerându-i aceastã
declaraþie, ºi el nu mi-a rãspuns. Care sã fie cauza?

Cu aceastã ocazie, te rog sã examinezi ºi sã-mi dai pãrerea asupra urmã-
toarei chestii:

Mã gândesc sã institui pentru institutorii din Macedonia niºte conferinþe
anuale în felul celor care se þin cu institutorii ºi învãþãtorii din þarã, cu scop de
a-ºi îmbunãtãþi metodele ºi a-ºi înmulþi cunoºtinþele.

Vreau ca d-ta sã-mi dai pãrerea: Ar fi posibil a se înfiinþa aceste conferinþe?
Institutorii ar putea veni la ele? Pe cheltuiala lor, bineînþeles. Dacã da, la ce
epocã a anului sã se þinã? Câte zile sã dureze? În ce localitãþi sã se þinã? Trebuie
sã se facã în centre puþine, la care sã vinã mulþi institutori, ori în centre multe,
la care sã vinã mai puþini? Cine sã le prezideze ºi sã le dirijeze? Ce ar zice auto-
ritãþile otomane despre dânsele?

9 februarie

Mi se spune cã la Iancoveþ, ºcoala stã închisã, pentru cã institutoarea dom-
nica Zograf nu are autorizaþie ºi nu e admisã de autoritãþile otomane. De altfel,
nici nu pot înþelege cum ar putea merge ºcoala aceea, numai cu o institutoare,
fãrã institutor. Te rog sã-mi dai explicaþii.

14 februarie

Despre afacerea cu Riza Peana, am mai auzit. I-am scris direct lui, prin
scrisoare recomandatã, cerându-i sã-mi declare în scris cele ce zice cã i-a spus
Cionga. Acum sunt pãþit, ºi nu mai vreau sã dau urmare decât celor scrise. R. Peana

Seria A / 149

1. Aceste scrisori cu date diferite sunt scrise pe aceeaºi hârtie ºi expediate ca o singurã
scrisoare; de aceea poartã un singur numãr.

2. G. Cionga, fost profesor la ªcoala a comercialã românã din Salonic ºi mai târziu
revizor ºcolar în Macedonia.

3. Riza Peana, fost institutor la Oºani (circumscripþia Salonic).
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însã nu mi-a rãspuns. Dacã e adevãrat ce spune, sã aibã curajul sã o declare în
scris; altfel nu are valoare vorba lui pentru mine.

La ªcoala comercialã din Salonic, dezordinele sunt la ordinea zilei. Mai
mult sau mai puþin, sunt toþi de vinã; toþi se ceartã veºnic ºi de ºcoalã nici nu le
pasã. Dar unul din cei mai violenþi este dl Diamandi1, care nu ºtiu pe ce se
bazeazã. Te rog sã-i spui ºi d-ta, sã se liniºteascã, cãci de va mai da loc la vreun
scandal nou, voi lua mãsuri foarte aspre cu d-sa.

Haret

4. Scrisoare din 17 iunie 1902

Domnule Dan,

Am aprobat deja raportul d-tale din urmã, privitor la localul ºcolii din
Perlepe, ca sã rãmânã unde s-a închiriat de dl Zograf2. Tot aºa am aprobat ºi
raportul nr. 78.

Lui Papasterescu3 trebuie sã i se gãseascã un loc.
Nu e vina mea, dacã se dau de aici aºa ordine contradictorii; dar dv., cei de

acolo, nu vã înþelegeþi ºi-mi daþi mereu informaþii ce nu se potrivesc, aºa cã nu
ºtiu pe cine sã cred ºi cum sã lucrez.

Haret

XXVI.

Cãtre G. C. Ionescu4

Cu note de primitorul scrisorilor

1. Scrisoare din 10 decembrie 1902

Stimate domnule Ionescu,

Întors din strãinãtate, am gãsit aºteptându-mã, mai multe rapoarte de-ale
d-tale, pe care le-am rezolvat pe toate în sens favorabil, ºi scrisoarea confidenþialã
din 11 noiembrie, la care nu am putut rãspunde pânã acum, din lipsã de timp.
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1. V. Diamandi, fost profesor la ªcoala comercialã românã din oraºul Salonic ºi mai
târziu director ºi profesor la gimnaziul român din Ianina.

2. Dl Zografu, fost institutor la ºcoala românã din comuna Perlepe (circumscripþia Bitolia).
3. Papasterescu, fost cântãreþ la biserica românã din comuna Gruºova (circumscripþia

Bitolia).
4. Primitorul acestor scrisori, consulul general G. C. Ionescu, a fost între anii 1902–1906

administrator al ºcoalelor ºi al bisericilor renane din Turcia. D-sa a adãugat notele necesare
pentru înþelegerea scrisorilor.
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Le iau acum pe rând ºi fãrã ordine, cum îmi vin înainte diversele lucruri ce
am sã-þi spun.

1. Bugetul rectificativ l-am aprobat ºi peste 3 zile îl va semna ºi Regele. Te
previn însã cã, aºa cum l-ai regulat d-ta, este o lipsã de mai bine de 2.000 lei,
din fondul total de 335.000 lei, deºi ai întrebuinþat ºi suma de 8.000 lei ce o a-
veam pentru cheltuieli extraordinare. Va trebui ca, pânã la 1 aprilie 1903, sã
economiseºti negreºit aceºti 2.000 lei.

2. Trebuie de pe acum sã te ocupi a alcãtui proiectul de buget al ºcolilor ºi
bisericilor din strãinãtate, ºi anume din Imperiul turcesc ºi din Bulgaria, tot în
limita cifrei totale pe care o au ele anul acesta. Aranjeazã cifrele cum crezi, dar
nu întrece totalul, pentru cã în bugetul ministerului cifra de 335.000 lei nu va
putea fi crescutã nici cu un ban.

3. Am dat ordin ca toate cecurile ºi toþi banii, ce se vor trimite pentru ºcolile
ºi bisericile de acolo, sã meargã prin d-ta. Tot asemenea cererile de bani, statele
de prezenþã etc., sã nu vinã la minister decât tot prin d-ta.

4. Soþii Stroescu1 de la Sofia se plâng cã, în regularea lefurilor, pe care ai
fãcut-o, ei sunt plãtiþi mai puþin decât soþii Brãtianu2, care sunt învãþãtori mai noi
ºi nu sunt directori. Îþi alãtur aici un tablou regulat de d-ta de modul repartiþiei
lefurilor de acolo. Vei vedea din el cã Stroescu are dreptate. Sã-mi arãþi cum se
poate îndrepta. Îndreptarea va trebui fãcutã de la 1 septembrie trecut, trebuind eu
sã le achit diferenþa, pe care au drept s-o primeascã pe lunile trecute.

5. Îmi scrii despre cererea lui Cosmescu3 de a fi reprimit în corpul didactic.
Mi-a scris ºi mie. Îl ºtiu cã e un nenorocit, lovit acum, mi se pare, ºi de ataxie
locomotrice. Dar nu cred cã e bine sã i se aprobe cererea. Eu am în mânã scrisori
de-ale lor, prin care anul trecut au cercat sã provoace închiderea tuturor ºcolilor
din Macedonia. Aceasta a fost o încercare criminalã, o adevãratã trãdare cãtre
cauza macedoneanã, fãcutã dupã instigaþii de aici, din Bucureºti. Dupã ce în-
cercarea a avortat, am destituit pe toþi cei 5, a cãror vinã era vãditã ºi prea gravã
pentru a fi trecutã cu vederea. În loc de a-ºi recunoaºte greºeala, ei m-au insultat
prin gazete. Peste câtva timp, Cosmescu a venit sã-mi cearã sã-l iert. I-am spus cã
îl iert, dar sã dea o declaraþie scrisã ºi publicã cã regretã încercarea de a închide
ºcolile. Nu numai cã nu a voit, dar injuriile prin gazete au reînceput. Chiar acum
douã sãptãmâni a mai fost o ediþie.

În aºa condiþii, reprimirea lui Cosmescu ar însemna cã cedez eu înaintea unor
miºei, capabili sã reînceapã oricând mizerabila lor încercare, când vor vedea cã
totul este permis.

Seria A / 151

1. Dna ºi dl V Stroescu, institutori directori la ªcoala românã de bãieþi ºi fete din Sofia
(Bulgaria).

2. Dna ºi dl Brãtianu, institutori la ªcoala românã de bãieþi ºi fete din Sofia.
3. Dl Cosmescu, fost profesor la Liceul român din Bitolia (Macedonia).
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De aceea nu voi reprimi pe niciunul din cei cinci decât atunci când va fi
fãcut act de pocãinþã deplinã ºi publicã. Sunt hotãrât sã nu mai tolerez nici urmã
din scandalurile de anul trecut. Macedonenii au educaþia ºi priceperea bulgarilor
ºi a tuturor oamenilor primitivi, care nu ºtiu sã preþuiascã indulgenþa altfel decât
ca un semn de slãbiciune. Noi avem nevoie acolo de o disciplinã severã, ºi
trebuie s-o menþinem chiar cu preþul suferinþei celor vinovaþi.

6. Acelaºi rãspuns îþi dau ºi în privinþa Balamacilor1 de la Coriþa2. E prea
posibil, cum zici, ca Hondrosom3 sã fi procedat fãrã socotealã; dar nimic nu jus-
tifica agresiunea sãlbaticã asupra lui, chiar în localul ºcolii, ºi când venea acolo în
numele meu. Cãinþa, de care-mi vorbeºti, sunt sigur cã e numai aparentã; altfel nu
ar fi avut curajul unul din ei, ca, dupã ce bãtuse pe Hondrosom, sã cuteze a veni la
minister, cu pretenþii obraznice, în urma cãrora l-am dat afarã din cabinetul meu.

Nu poate fi vorba aici de pretenþiile Balamacilor. Ei au fost destituiþi în
bunã regulã pentru o faptã, care trebuia pedepsitã cu cea mai mare asprime, ºi e
o mare îndrãznealã din partea lor a cere sã fie plãtiþi pentru timpul cât au fost
destituiþi. De aº asculta pretenþiile lor, ar însemna cã primesc de bun ce au fãcut
ei, deoarece nicio pedeapsã nu vor fi suferit.

Trebuie sã le intre la toþi în minte, cã sunt datori sã se supunã la ordinele
ministerului, ºi cã orice abatere se pedepseºte.

Trebuie dar ca sã se cearã o altã autorizaþie4 la Coriþa, pe numele altcuiva,
ºi sã se anuleze cea datã pe numele lui Balamace. Prefer sã am o ºcoalã bunã cu
10 ºcolari, decât un cuib de anarhie cu 50.

7. Afacerea lui Cristovici5 am examinat-o eu însumi de mai multe ori, cu cea
mai bunã dorinþã de a o rezolva în sensul cel mai larg. Dar cum pot eu sã trec peste
declaraþia formalã datã de el cã a fost achitat pe deplin? Ce Curte de Conturi va
putea admite explicaþia lui, cã un om ca el a putut da o declaraþie neexactã, din

152 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. E vorba de preotul Balamace, preot la Coriþa ºi de doi nepoþi ai sãi, foºti institutori
la ºcoala românã din acel oraº, care bãtuserã chiar în localul ºcoalei pe revizorul ºcolar, I.
Hondrosom.

2. Coriþa, oraº în Albania, unde existã o populaþiune româneascã (macedoneanã) impor-
tantã ºi în care aveam – ca ºi azi – bisericã româneascã ºi ºcoli româneºti.

3. I. Hondrosom, fost revizor ºcolar peste ºcolile din Epir ºi Albania, cu reºedinþa la
Bitolia (Monastir).

4. E vorba de o autorizaþie din partea autoritãþilor turceºti, pentru deschiderea unei ºcoli
româneºti pe numele altei persoane, decât a preotului Balamace, cum era cea veche ºi de care
voia sã dispunã ca de ºcoala sa particularã. Mai târziu s-a aranjat ºi chestia cu Balamacii,
care au intrat în ordine.

5. Dr. Christovici, fost membru în eforia ºcoalei române din Bitolia (Monastir), care
administrase fondurile ºcoalelor trimise de minister. În special pentru internatele ºcoalelor
secundare române din acel oraº, înainte de a mi se fi dat mie aceastã sarcinã, scosese Minis-
terul Instrucþiei Publice dator cu o sumã de bani, ce pretindea cã se cheltuise peste pre-
vederile bugetare.
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care rezultã pentru el o pagubã sigurã de aproape 4000 lei? Pânã la alte probe, sunt
dar silit sã mã þin la ceea ce s-a fãcut cu dânsul.

8. Îti trimit o scrisoare cãtre dl Misir1 relativã la o cerere de post în Mace-
donia. Nu cunosc pe solicitator ºi nu ºtiu ce titluri ºi ce capacitate are.

9. Am citit cu multã atenþie raportul d-tale confidenþial din 11 noiembrie ºi
mã unesc cu toate vederile expuse într-însul, în particular cu cele ce privesc
ºcoala normalã de fete ºi înfinþarea societãþii economice a corpului didactic. Nu
te pot însã satisface cu cei 30.000 lei, ce ceri pentru cumpãrarea unui loc de
bisericã în Bitolia. Este absolut imposibil sã gãsesc banii aceºtia.

10. Cei trei institutori de pe aici, Coca, Bura ºi Dabura2 n-au venit sã-mi
cearã sã le plãtesc drumul de întoarcere. N-am avut de unde. Bura mi-a spus cã-ºi
dã demisia. A luat însã leafa pe vreo 2 luni. A comis dar o excrocherie, de care
trebuie sã i se þinã seama.

Mai þine-mã în curent cu ce se face pe acolo. ªtirile ce vedem prin gazete
asupra stãrii lucrurilor din Macedonia ni se par foarte îngrijorãtoare.

Al d-tale devotat, 
Haret

2. Scrisoare din 29 decembrie 1902

Stimate domnule Ionescu,

Am primit scrisoarea d-tale din 17 decembrie ºi rãspund la ea.
1. Am regulat bugetul ºcolii din Sofia dupã noile indicaþii ce mi-ai dat.
2. În privinþa bugetului general macedonean, când vei face proiectul pentru

anul viitor, vei ºti sã rezervi din cei 335.000 stimele actuale pentru Weigand,
Sofia, Turtucaia, pensia lui A. Mãrgãrit, burse în þarã, la Constantinopol ºi la
Galata-Serai, leafa d-tale ºi cel puþin 15.000 lei pentru credite extraordinare ºi
suplementare. În aceastã din urmã cifrã intrã ºi o cheltuialã obligatorie.

3. Pentru Casa de Economie3, nu ar fi mai practic, ca reþinerile sã le faci
d-ta de la fiecare, deoarece am dat ordin ca cecurile sã þi se trimitã d-tale?

Seria A / 153

1. Petre Misir, om politic, a fost preºedintele Senatului. Nu ºtim cine era solicitatorul
care a scris scrisoarea aceasta.

2. Coca, Bura ºi Dabura, foºti institutori în Macedonia, Bura primise leafa direct de la
minister, pretextând cã n-avea cu ce sã se înapoieze la serviciu, în Macedonia. Înainte de
înfiinþarea de cãtre Haret a administraþiei ºcoalelor ºi bisericilor române din Macedonia, în
Bitolia (Macedonia), profesorii ºi institutorii macedoneni corespondeau direct cu Ministerul,
de unde primeau lefurile ºi apoi rãmâneau cu lunile prin Bucureºti. Veneau aici mai toþi cu
începere din luna iunie în fiecare an, sub diferite pretexte ºi se înapoiau la serviciu (la ºcoli),
abia prin luna decembrie.

3. Casa de Economie a corpului didactic ºi bisericesc român din Macedonia.
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4. Pentru d-rele Stavri Elena1, Sbote Sofia ºi Niculescu Alexandrina, am dat
ordin sã li se plãteascã leafa opritã.

5. Am dat ordin sã þi se trimitã toate chiriile.
6. Am dat ordin ca toate plãþile sã se facã de-a dreptul prin dumneata.
7. Plata lui Weigand2 nu se poate face din niciun alt fond. Suma, ce ceri

pentru cumpãrarea locului din Bitolia, mi-e imposibil sã þi-o dau. Sã mai vedem
dupã 1 aprilie, dacã nu va fi prea târziu atunci.

8. Numirea la Muloviºte a lui Buia3, în locul lui Bura, un aprobat-o. Bura a
comis o adevãratã escrocherie, luând leafa pânã pe decembrie ºi nemergând la
post. Am dat ordin, sã nu mai fie numit nicãieri. Stau la gânduri dacã sã-l dau
în judecatã.

9. Cornãtescu4 este ºi el un escroc. Scrisoarea, ce þi-a prezentat din partea
lui Brãtilã, era falsã în întregime. Þi-o trimit cu apostila lui Brãtilã. Natural cã
l-am destituit, cu atât mai mult cã nici nu s-a prezentat la post pânã acum.

10. Îþi mulþumesc pentru informaþiile ce-mi dai de pe acolo. Mai dã-mi
oricâte, fiindu-ne totdeauna necesare.

Anul Nou cu noroc ºi bucurie.
Haret

3. Scrisoare din 18 februarie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Cu privire la ce-mi scrii cu data de 29 ianuarie, voi ºi insist cã bugetul
trebuie fãcut aºa, încât sã rãmânã vreo 15.000 lei pentru cheltuieli extraordinare.
Suma aceasta ne este nouã absolut necesarã. Pentru cãrþi, cel mai bun lucru ar
fi sã faci d-ta îndreptãrile cuvenite în câte un exemplar, pe care sã mi-l trimiþi;
acela ar servi la retipãrire, ca sã cercãm sã facem un tiraj deosebit pentru Mace-
donia. Dar nu ºtiu ce vom face de bani, pentru cã nu avem5.

154 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Stavri Elena ºi Sbote Sofia, profesoare de lucru la ªcoala normalã de fete din Bitolia
(secþia profesionalã). Alexandrina Niculescu, institutoare în Bitolia.

2. Weigand, profesor la Lipsca, de filologie ºi limba românã, primea o subvenþie din
bugetul ºcoalelor române din Macedonia.

3. Buia, institutor la ªcoala primarã din comuna Muloviºte (circumscripþia Bitolia).
4. T. Cornãtescu, român macedonean, absolvent al ªcoalei comerciale din Bucureºti,

fusese numit profesor la ºcoala comercialã gr. I din Ianina, apoi a fost destituit.
5. Cãrþile pentru ºcoale române din Macedonia erau aceleaºi care se întrebuinþau ºi în

þarã, ceea ce autoritãþile turceºti nu admiteau, în special pentru istorie.
Propunerea era ca sã aranjãm cãrþile, în special pentru ªcoala românã din Turcia, con-

form cu cerinþele cenzurii de-acolo, – ceea ce s-a fãcut, conform ordinului ministrului Haret;
s-au gãsit ºi bani pentru tipãrirea lor.
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Cotizaþiile pentru Societatea economicã1, oare nu s-ar putea încasa prin
minister? Dacã cei înscriºi ar declara la minister, cã vor sã li se reþinã câte atâta
din leafã pentru societate, noi le-am plãti lor leafa, minus reþinerea, iar aceastã
reþinere þi s-ar trimite pentru societate la fiecare trei luni. Poate sã fie ceva
dificultãþi la contabilitate, dar lucrul meritã sã fie examinat.

Dau ordin pentru numirea lui Trapei la Gopeºi; nu-mi aduc aminte pentru
ce nu s-a aprobat.

Cu I. Bura am constatat cã are el dreptate; e adevãrat cã nu luase leafa la
postul unde s-a dus; mi se dase o informaþie greºitã.

Nu mi-ai mai scris dacã ai fãcut ceva în chestia eforiilor. Dacã ai fost la
Constantinopol zilele acestea, vei fi auzit cã nu ar strica de s-ar putea face ceva2.

Am fost informat de o panicã, ce a avut loc la ªcoala de fete din Bitolia mai
acum o lunã3. Mi-am explicat-o prin starea de surescitare care trebuie sã dom-
neascã acolo, în faþa nesiguranþei de tot momentul. Vei ºti cã am dat 4000 lei ca
ajutor pentru clãdirea bisericii din Cruºova. Cionescu4 a mai adunat vreo 2 sau 3
mii cu liste de subscripþie. Sileºte-te sã formezi statele personale ale institutorilor
ºi profesorilor macedoneni. Eu am sã-þi trimit prin Ministerul de Externe niºte
caiete de notiþe, care pot sã-þi fie utile5. Au fost fãcute anul trecut, când am cercat
sã pui niþicã ordine în haosul macedonean6. Þine-mã în curent cu cele ce se petrec.

Al d-tale devotat, 
Haret

1. „Socielatea economicã“ era o societate a corpului didactic ºi bisericesc român din
Macedonia, pe care o înfiinþasem sub acest titlu, admis de autoritãþile turceºti, având acelaºi
scop ca ºi Societatea Institutorilor din România: congrese didactice, publicarea unei reviste
pedagogice ºi literare (,,Lumina“), ajutor mutual, împrumuturi etc.

Cotizaþiile se reþineau de Administraþia ºcoalelor ºi bisericilor din lefurile membrilor cu
consimþãmântul lor la Bitolia. Propusesem mai întâi sã se reþinã de minister, dar s-a renunþat
la aceasta, fiind mai greu.

2. Eforiile ºcolare se compuneau din câte 3-4 membri aromâni, pentru fiecare comunã,
cu scop de a se ocupa de administraþie ºi mersul ºcoalelor ºi bisericilor române din localitate
ºi de a reprezenta comunele, din acest punct de vedere, în faþa autoritãþilor turceºti ºi a
administraþiei ºcolare ºi bisericeºti române cu sediul în Bitolia. Subvenþiile acordate de statul
român pentru întreþinerea ºcoalelor ºi bisericilor (combustibil, chirii etc.), se trimiteau de
administraþia ºcoalelor ºi bisericilor din Bitolia acestor eforii.

3. E vorba de o panicã produsã într-o searã la ªcoala normalã de fete din Bitolia, în
urma unor focuri de puºcã, trase de soldaþii albanezi în aer, dupã obiceiul lor, sosiþi în acea
searã în oraº. Din ei se formau potere pentru urmãrirea bandelor revoluþionare bulgare.

4. Cionescu Sterie, institutor-director al ºcoalei române din comuna Cruºova.
5. Se ceruse de minister, direcþiei Liceului român din Bitolia ºi revizorilor ºcolari,

alcãtuirea de state personale ale membrilor Corpului didactic primar ºi secundar român din
Macedonia ºi ale tuturor funcþionarilor de acolo, plãtiþi de statul român.

Se trimisese de minister, de asemenea, state personale pentru a fi utilizate, dar nu s-a
dat urmare lucrãrii.

6. Am luat lucrarea de la cap ºi cu multã greutate s-a terminat. Astfel s-a putut cunoaºte
limpede situaþia fiecãrui membru al Corpului didactic ºi a celorlalþi funcþionari.
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4. Scrisoare din 10 aprilie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Zilele trecute s-au luat la Bucureºti oarecare dispoziþii importante, despre
care trebuie sã te pun în curent.

Mai întâi, am primit proiectul de buget tocmai la 29 martie; l-am aprobat
aproape fãrã nicio schimbare. Singura modificare ce am fãcut a fost la capitolul
burselor, de unde mi-a mai rezultat o micã economie, pe care am adãugat-o la
fondul extraordinar.

O mãsurã mai importantã care s-a luat, în înþelegere cu d-nii Brãtianu1 ºi
Lahovari2, a fost aceea de a se trimite acolo dl Lazãr Duma3, cu însãrcinarea spe-
cialã de agent de propagandã.

Am vãzut cã niciunul din agenþii noºtri în Macedonia nu ne poate servi în
acest scop. Însãºi calitatea lor diplomaticã îi împiedicã de la aceasta. În special d-
ta, care ai primit însãrcinarea anumitã de a te ocupa de chestia ºcolarã ºi bise-
riceascã, nu poþi sã umbli din loc în loc, nici sã te introduci prin casele românilor
ºi mai ales ale grecomanilor4, pentru a cãuta sã-i converteºti la cauza româneascã.
Dar fãrã aceasta vedem cã nu se poate. Ne trebuie un om, care sã nu aibã altã grijã
decât asta; nici chiar grija administraþiei.

Pentru aceasta, în momentul de faþã, persoana cea mai nimeritã este desigur
Lazãr Duma.

El are, în primul loc, avantajul de a fi supus turc. Ca atare, el poate circula în
Imperiu oriunde, fãrã a deºtepta bãnuielile ºi geloziile celorlalte naþionalitãþi, sau
chiar pe ale turcilor înºiºi. Pe urmã, el vorbeºte dialectul macedonean, este cunos-
cut de macedoneni, care pun mare temei pe dânsul. Pe urmã, se pricepe în ase-
menea chestii; priceperea lui a ºi fost pusã la încercare în trecut, dupã cum ºtii5.

În fine, turcii înºiºi cereau sã avem acolo o persoanã cu care sã poatã fi ei
în raporturi, în felul lui Ap. Mãrgãrit6.
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1. Ion I.C. Brãtianu, ministru de Externe în acel timp ºi mai târziu Preºedintele Consiliului
de miniºtri. Acþiunea de propagandã culturalã românã în Macedonia se conducea de Ministerul
Instrucþiunii Publice, de acord cu Ministerul de Externe. I.I.C. Brãtianu împreunã cu Spiru
Haret, miniºtri în acel timp, depuneau mare interes pentru bunul mers al acestei acþiuni.

2. Alexandru Emanoil Lahovary, Ministru Plenipotenþiar al Legaþiunii Române din
Constantinopol, unde era centralizatã acþiunea politicã pentru propaganda culturalã românã
în Macedonia.

3. Lazãr Duma a fost numit agent de propagandã pentru acþiunea românã în Macedonia
eu titlul de Inspector al ºcoalelor ºi bisericilor române. Dânsul era român-macedonean
(aromân) ºi ocupase funcþiunea de interpret pe lângã Legaþiunea Românã din Belgrad. A fost
un bun agent de propaganda, activ ºi inteligent.

4. „Grecomani“ se numeau românii macedoneni, care simpatizau cu cauza culturalã
greceascã. Ei îºi trimiteau copiii la ºcoli greceºti ºi se foloseau de preoþi care oficiau în limba
greacã.

5. Aluzie la o anchetã cu caracter naþionalist, fãcutã printre românii din Serbia.
6. Despre Apostol Mãrgãrit s-a vorbit în notele scrisorii de la p. 49.
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Pentru toate aceste motive, dl Lazãr Duma va veni în Macedonia, cu titlul de
inspector al ºcolilor române. Situaþia respectivã a dvs. va fi aceasta: Pentru dl
Duma titlul de mai sus va fi o etichetã, care sã-i dea dreptul de a se prezenta ori-
unde ºi de a fi în raport cu autoritãþile turceºti. În fapt, el nu se va amesteca deloc
în chestia administrãrii ºcolilor ºi bisericilor. Chemarea lui va fi de a se afla în
perpetuã miºcare ºi de a provoca curentul românesc prin puterea cuvântului. El se
va ocupa ºi cu afacerea eforiilor, ca sã vadã dacã se poate face ceva cu ele.

D-ta rãmâi însãrcinat cu conducerea administrativã a întregii afaceri. Numiri,
schimbãri, transferãri de personal, plãþi, chirii etc., toate acestea pe d-ta te vor
privi, ca ºi pânã acum. De asemenea, facerea proiectului de buget cu deosebire;
alcãtuirea proiectelor de programe raþionale ºi de regulamente, pe care de ani de
zile le cer celor de acolo, fãrã sã le pot avea.

În rezumat, adevãratul inspector al afacerii va fi dualitatea Ionescu–Duma.
Dvs. trebuie sã vã completaþi unul pe altul: Duma trebuie sã facã treaba pe care d-ta
nu o puteai face ºi sã fie pentru d-ta persoana care sã te lumineze bine asupra îm-
prejurãrilor locale, pe care nu le puteai cunoaºte decât din gura celor interesaþi. De
altã parte ºi Duma trebuie sã gãseascã în d-ta sprijin ºi lãmurire pentru lucrurile pe
care d-ta le vei cunoaºte mai bine decât el. E bine, în special, ca sã fiþi totdeauna de
acord în privinþa alegerii personalului cu care aveþi a lucra. Aceasta a fost întotdea-
una partea noastrã cea slabã, nu am cunoscut îndestul oamenii cu care am lucrat ºi,
din pricina asta, de multe ori am întrebuinþat oameni incapabili sau de rea credinþã.

A doua ºtire ce-þi pot da este cã anul acesta vom putea, cred, cu siguranþã,
sã cumpãrãm locul din Bitolia, pentru bisericã. Zilele astea se va refula lucrul,
ºi-þi voi comunica îndatã, ca sã iei mãsurile cuvenite1.

La Cruºova2, ºtii cã am dat 4000 lei ajutor pentru construcþia bisericii; afarã
de asta, Cionescu a mai adunat încã vreo 4000 lei.

În rezumat trebuie sã ne pregãtim pentru a duce lupta în viitor încã cu mai
mare energie decât pânã acum ºi pentru asta sã utilizãm bine toate puterile ce
avem ºi sã mai adãugam ºi altele noi. Sunteþi deja acolo câþiva: d-ta, dl Duma
ºi cei doi consuli3, care dacã veþi lucra uniþi ºi cu stãruinþã, veþi putea face bune
lucruri. Aceasta este ceea ce cerem ºi aºteptãm de la dumneavoastrã toþi.

Seria A / 157

1. Era vorba de construirea unei biserici române în Bitolia din fondul de 600.000 lei,
votat de Parlamentul român, în urma propunerii ministrului Haret, pentru construcþiuni de
ºcoli ºi biserici române, în Macedonia. Am luat mãsurile necesare, în vederea cumpãrãrii
terenului pentru o bisericã în Bitolia, ceea ce trebuia fãcut cu multã bãgare de seamã, ca sã
nu se atragã atenþiunea grecomanilor de acolo ºi sã ne zãdãrniceascã lucrarea. Biserica s-a
construit ºi funcþioneazã ºi astãzi în Bitolia.

2. Cruºova, una din cele mai frumoase comune româneºti din Macedonia, locuitã în
majoritate de aromâni. Aici s-a început construcþia unei biserici române prin subscripþie
publicã ºi s-a terminat cu ajutorul statului român.

3. E vorba de consulii români din Salonic ºi Bitolia de atunci, Spiru Constantinescu ºi
Alex. Pãdeanu.
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De altã parte, legaþiunea noastrã din Constantinopol1 trebuie sã fie centrul
acþiunii noastre ºi de multe ori chiar de la dânsa trebuie sã porneascã impulsia.
De aceea trebuie sã o þineþi foarte bine în curent cu tot ce faceþi. Pentru asta a
fost nevoie sã stabilim încã de la început ca rapoartele d-tale sã treacã ºi pe
acolo, sau, când e zor mai mare, sã i se trimitã în dublu2.

Cu un cuvânt trebuie ca acþiunea sã fie cât se poate de concentratã ºi sã intre
într-însa toþi, mari ºi mici.

Cu privire la buget, d-ta opinai ºi eram ºi eu de aceeaºi pãrere, cã bursele de
la Constantinopol3 sunt inutile. Acum însã se schimbã lucrurile ºi, tocmai din
contra, mi se cere sã recomand 12 bursieri pentru Galata-Serai4 ºi 4 absolvenþi de
liceu, din cei mai buni ºi mai serioºi, pentru ºcolile superioare din Constantinopol.
Toþi aceºtia ar fi de preferat sã fie luaþi din familii mai de seamã, ar fi poate un chip
de atracþie. În orice caz, fã-þi alegerea ºi mi-o comunicã, dar nu vorbi nimãnui de
asta, pentru cã, dacã lucrul nu se va face, sã nu mai fie o nouã cauzã de frãmântare.

Cu bursierii din Bucureºti5 nu te ocupa. Îi cercetãm noi ºi am ºi scos din
listã pe unii care luau bursa pe ani întregi, fãrã sã facã nimic.

Din fondul extraordinar, vei ºti cã 10.000 lei sunt rezervaþi ºi nu se poate
dispune de ei pentru Macedonia.

Pentru muzeele comerciale6, am obþinut de la Regia Monopolurilor niºte
probe de sare ºi încã nu ºtiu ce, pe care am pus sã le trimitã la Salonic ºi la Ianina;
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1. Legaþiunea Românã din Constantinopol forma legãtura dintre acþiunea noastrã
politicã, ce se desfãºura în Macedonia ºi cea din þarã. Toate intervenirile pe lângã autoritãþile
turceºti trebuiau fãcute prin Legaþiunea din Constantinopol. De aici, necesitatea de a fi þinutã
în curent cu mersul acþiunii noastre din Macedonia.

2. E vorba de rapoartele organelor de propagandã din Macedonia, care trebuiau trimise
în dublu exemplar Legaþiunii noastre din Constantinopol, pentru a înainta unul din ele
Ministerului Afacerilor Strãine din Bucureºti.

3. La Constantinopol se plãteau burse la câþiva absolvenþi ai Liceului român din Bitolia,
pentru a urma diferite ºcoli de specialitate (pentru funcþiuni administrative în Turcia ºi a se
perfecþiona în cunoaºterea limbii turceºti. Experienþa dovedise cã acordarea acestor burse
dupã un sistem defectuos nu-ºi ajunsese scopul. Era nevoie sã se schimbe sistemul, ceea ce
s-a ºi fãcut mai târziu.

4. „Galata-Serai“ era numele liceului de bãieþi din Constantinopol, care pe acel timp era
ºcoala cea mai bine organizatã din Turcia, având ºi profesori francezi pentru limba francezã.
Studiile se predau în limba turcã ºi francezã, formând douã secþiuni separate. Scopul urmãrit
de guvernul turcesc era ca elevii turci, aparþinând celor mai distinse familii, sã înveþe limba
francezã, ceea ce s-a reuºit. Guvernul turc, în urma stãruinþelor Legaþiunii noastre din Cons-
tantinopol, acorda 12 burse, ca favoare pentru elevii români macedoneni de bunã familie, ca sã
urmeze la Liceul Galata-Serai. Elevii au fost recomandaþi ºi au urmat regulat la acel liceu.

5. E vorba de studenþii români macedoneni, care urmau la diferite facultãþi în Bucureºti
ºi cãrora li se plãteau burse din bugetul macedonean.

6. Muzeele comerciale se înfiinþaserã pe lângã ºcoalele comerciale române din Salonic
ºi Ianina, în urma propunerii administraþiei ºcoalelor din Turcia ºi se ceruse de la Ministerul
Instrucþiunii, sã se intervinã pe lângã Regia Monopolurilor, Ministerului Domeniilor ºi Ca-
merelor de Comerþ din þarã, ca sã trimeatã diferite probe de produse româneºti.
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Ministerul Domeniilor însã nici nu-mi rãspunde, deºi i-am scris de mai multe ori
în aceastã privinþã.

Voi scrie Camerei de Comerþ din Bucureºti, dupã cum zici, dar nu cu mare
speranþã de succes.

Îþi trimit aici alãturat o denunþare anonimã de nereguli, ce se petrec la schitul
nostru din muntele Athos. Ar trebui acolo o cercetare de aproape ºi cel mai nimerit
pentru aceasta eºti chiar d-ta. Tot aºa a fost ºi pãrerea dlui Lahovari1. De aceea þi-
o trimit ºi te rog, când vei putea, sã faci într-acolo o cãlãtorie care, pe lângã cã ne
va fi utilã, te va ºi interesa.

Haret

5. Scrisoare din 23 aprilie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Bugetul ºcoalei din Salonic este aprobat aºa cum l-ai propus d-ta. Mâine se
iscãleºte ºi decretul, care a cam întârziat din cauza sãrbãtorilor.

Nu orice hârtie trebuie sã treacã pe la legaþiune, ci acele care pot fi necesare
pentru a cunoaºte în fiecare moment starea chestiunii; printre acestea sunt ºi
acele relative la schimbãrile de personal.

Chestia cu cele 12 burse trebuie sã se fi lãmurit pânã acum; mi-a spus
ministrul nostru de acolo, cã Marele Vizir a dat o telegramã explicativã valiilor.

Cererea d-tale pentru cumpãrare de cãrþi am aprobat-o. Manuscrisul d-tale
pentru cartea de lecturã de cl. a II-a2 nu l-am primit. Ar trebui sã nu întârzie;
poate sã am chipul de a-l tipãri chiar anul acesta.

Pentru localul ºcoalei normale, trebuie sã vorbesc cu ºeful contabilitãþii, ca
sã vãd dacã va putea sã plãteascã chiria pe un an ºi jumãtate, anul acesta.

Când te vei duce în muntele Athos, te rog sã cauþi sã vizitezi ºi schitul St. Ioan
Teologul, unde este superior cãlugãrul Teodosie Soroceanu, român din Basarabia,
om foarte de seamã, deºi foarte lung la vorbã. Vara trecutã, el mi-a spus cã egu-
menul monastirii Chiþcani din Basarabia, nesupusã ruºilor (?), cunoaºte situaþia
averilor bisericeºti din Basarabia; cã ar fi o sumã mare adunatã din venitul mo-
ºiilor monastireºti de acolo, pe care nu o cere nimeni, ºi cã lucrul acesta l-ar fi spus
chiar inspectorul averilor bisericeºti de acolo.

Ar trebui informaþii mai precise asupra acestor lucruri, pe care se pare cã
numai egumenul de la Chiþcani le poate da. De aceea, dacã Teodosie Soroceanu
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1. Cãlugãrii din Schitul Prodrom (Sf. Munte) se certau între ei pentru lucruri de nimica,
þinând mereu în tulburare comunitatea cãlugãrilor de acolo. Am fãcut mai multe anchete la
faþa locului ºi, pe temeiul lor, s-a pus ordine.

2. E vorba de o carte de citire, lucratã special pentru ºcoalele române din Macedonia,
conform cerinþelor cenzurii din Turcia.
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se va duce ºi vara asta prin Basarabia, spune-i te rog cã ar fi bine sã vadã chiar
el pe egumenul ºi sã afle de la el cele ce trebuie. E bine înþeles cã toatã afacerea
asta trebuie þinutã în cel mai mare secret posibil.

Al d-tale devotat,
Haret

6. Scrisoare din 13 mai 1903

Domnule Ionescu,

Pentru ºcolile primare din Macedonia, am luat mãsuri sã se tipãreascã
Cartea de citire de cl. a II-a, cu modificãrile introduse de d-ta în exemplarul ce
mi-ai trimis.

Tipãrirea se va face în 2000 exemplare ºi le vom avea gata în toamnã.
Exemplarul în care ai introdus d-ta modificãri este cartea de citire pentru cl.

a II-a urbanã; eu m-am gândit cã ar fi mai bine pentru ºcolile din Macedonia –
mai toate rustice – sã tipãrim cartea de citire ruralã. Veþi primi din aceasta un
exemplar. Cerceteazã lucrul ºi rãspunde-mi, trimiþându-mi chiar exemplarul
cores, dacã vei crede ºi d-ta cã acesta convine mai bine.

Îþi trimit ºi un abecedar, în acelaºi scop.
Haret

7. Scrisoare din 9 iulie 1903

Domnule Ionescu,

Rãposatul Take Anastasiul, din oraºul Tecuci, a lãsat prin testament averea
sa Academiei Române, cu mai multe sarcini. Între acestea este ºi o rentã viagerã
de 100 lei pe lunã unei veriºoare a lui, Ana Vatavali, care ar fi locuind în satul
Capesovo de lângã Ianina.

S-au fãcut de cãtre Academie investigaþiuni pe alte cãi, pentru gãsirea ºi
identificarea acestei femei, dar pânã acum, ea nu a fost descoperitã.

S-a confirmat în urmã cã în adevãr ea trãieºte ºi locuieºte în numitul sat de
lângã Ianina, ºi Academia ar dori sã se convingã de adevãr, pentru ca în urmã
sã-i poatã servi renta, pe care i-a lãsat-o vãrul ei.

De aceea m-am gândit cã cel mai bun drum de apucat în aceastã chestiune
este sã mã adresez d-tale, pentru ca, fie prin directorul ºcoalei comerciale din
Ianina, fie prin vreun alt mijloc, pe care d-ta îl vei gãsi bun, sã cercetezi:

a) Dacã în adevãr trãieºte în Capesovo femeia Ana Vadavali sau Vatavali;
b) Dacã trãieºte, care este numele ei adevãrat;
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1. Take Anastasiu, mare proprietar, om politic ºi prefect al judeþului Tecuci.
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c) Dacã este mãritatã, tânãrã sau în vârstã;
d) Dacã are descendenþi ºi ce anume descendenþi, bãieþi ºi fete;
e) Care ar fi adresa ºi mijlocul cel mai potrivit, spre a i se trimite renta acolo;
f) În sfârºit, orice alte date ºi informaþiuni, pe care d-ta le vei crede necesare

pentru cunoºtinþa Academiei.
Rãspunsul te rog sã-l transmiþi direct Academiei Române, în Bucureºti.
Eu, în numele ei, îþi mulþumesc cu anticipaþie ºi te rog sã primeºti asigura-

rea distinsei mele consideraþiuni.
Haret

8. Scrisoare din 4 iulie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Dl Lazãr Duma, în urma vizitei ce a fãcut ºcolii din Veles, opineazã a se mãri
leafa institutorului Cealera ºi d-rei Hristodulo, cu câte 10 lei pe lunã. Dã-mi, te
rog, avizul d-tale ºi dacã bugetul permite acest adaus, fãrã sã cãdem în dificit.

Al d-tale,
Haret

9. Scrisoare din 5 iulie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Cu ocazia lui 1 septembrie, poate sã se mai facã ceva schimbãri în bugetul
Macedoniei. Vezi, te rog, dacã nu cumva, cu ocazia asta, am putea strecura în el
o maiestrã de croitorie, pentru ºcoala din Sofia cu vreo 40-50 lei pe lunã.

Al d-tale devotat,
Haret

10. Scrisoare din 25 iulie 1903

Stimate domnule Ionescu,

Pentru modificãrile de buget, admit bucuros sã nu se facã decât la 1 aprilie;
e mai regulat aºa. Pentru anul viitor, nu ºtiu dacã fondul extraordinar va fi tot
de 15.000 sau mai mare, cãci nu ºtiu ce-mi va da Camera. Eu am de gând sã iau
mai mult de 335.000; dar nu ºtiu ce voi cãpãta.

Subvenþiile nu e bine sã se prevadã în regulament. Trebuie un regulament
deosebit sã se facã, cum fãcusem eu la 1898, care sã fixeze norme generale pen-
tru subvenþii, dupã localitãþi ºi dupã vechime. Cautã la Consulat, cã trebuie sã
se afle acolo decizia mea din 21 septembrie 1898.

Haret
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11. Scrisoare din 27 august 1903

Domnule Ionescu,

Îmi scrie dl Guºu Apostolescu cã are în Macedonia o mamã de peste 70 de
ani, fãrã sprijin, ºi se roagã sã-l numesc pe el profesor acolo, ca sã fie mai a-
proape de mama sa, sau sã-l numesc ca profesor de limba turcã pe fratele sãu,
Constantin Gh. Apostolescu, care a terminat liceul turc din Bitolia.

De vei avea trebuinþã de un asemenea profesor, sã-l ai ºi pe acesta în vedere.
Cu aceastã ocazie, te rog sã-mi scrii ce ai mai fãcut cu cercetarea unei femei,

Ana Vadavali, care are sã primeascã de la Academia Românã o pensie viagerã.
Dupã cât îmi aduc aminte din scrisoarea d-tale, privitoare la aceastã afacere, mai
rãmãsese sã faci unele cercetãri ºi sã completezi unele informaþiuni.

Haret

12. Scrisoare din 15 octombrie 1903

din Pallanza

Domnule Ionescu,

Dintr-un ziar, primit din þarã, aflu noutatea încetãrii din viaþã a lui Apostol
Mãrgãrit. Foarte simþitor la aceastã mare pierdere a românismului din Pind, te
rog sã fii bun sã prezinþi familiei condoleanþele mele ºi sã-i arãþi partea mare pe
care o iau la durerea sa.

Al d-tale devotat,
Haret

13. Scrisoare din 24 decembire 1903

Stimate domnule Ionescu,

Am primit ieri proiectul de regulament, l-am citit, l-am aprobat fãrã
schimbare ºi-l dau la imprimat.

Mã întrebi dacã este sã vinã dl Bãicoianu1 ca sã vadã locul. Nici vorbã nu a
fost de asta. Eu am cerut din contra, ca, dupã cumpãrarea locului, sã cercaþi sã
faceþi planurile construcþiunilor cu un arhitect de acolo, dacã se poate. V-am adre-
sat, deja de mult, prin Ministerul de Externe, douã ordine: unul pentru modul de
întrebuinþare a creditului de 600.000, altul pentru alcãtuirea bugetului în limita su-
mei de 400.000. Din scrisoarea d-tale, vãd cã acele ordine pânã acum încã nu
le-aþi primit, ceea ce mã mirã ºi mã nemulþumeºte.
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1. C. Bãicoianu era atunci arhitectul Ministerului de Instrucþie în Bucureºti.
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În privinþa librãriei1, fã cum crezi, în limita bugetului, deºi mi se pare ciu-
datã librãria aceasta, în care librarul e cu leafã.

Haret

14. Scrisoare din 4 februarie 1904

Domnule Ionescu,

Rãspund unora din punctele cuprinse în scrisoarea d-tale de la 26 ianuarie
trecut:

1. Pentru tânãrul Aristide Zega2, am scris astãzi dlui Kalinderu, rugându-l
sã-l primeascã la ferma de la Periº. Tânãrul Zega n-a venit pe la mine, dupã cum
îmi scrii.

2. Am scris dlui Ionescu, directorul ºcoalei din Turtucaia, ca sã studieze
chestiunea înfiinþãrii unui mic atelier, în care elevii sã înveþe construirea lot-
cilor, împletirea nãvoadelor ºi a altor unelte de pescãrie. L-am invitat sã facã
propunerile sale într-un raport, pe care sã þi-l trimitã d-tale direct.

3. Pentru înfiinþarea unei asistenþe medicale cu din economiile de la inter-
nat, te rog sã-mi faci un raport oficial, pe care îl voi aproba.

Haret

15. Scrisoare din 10 februarie 1904

Stimate domnule Ionescu,

Am intervenit la dl Kalinderu3, pentru dl Zega de care mi-ai scris, ºi D-sa îmi
rãspunde urmãtoarele: De astã toamnã încã i s-a dat voie dlui Zega sã se sta-
bileascã la ferma de la Periº, i s-a mai repetat ºi zilele trecute cã are aceastã permi-
siune, ºi cu toate astea el nu a fãcut nicio miºcare.

Haret
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1. În bugetul ºcoalelor din Macedonia, pe anul 1899–1900, fiind ministru al Instrucþiunii
Publice, Take Ionescu, se prevãzuse înfiinþarea unei librãrii la Bitolia, cu un salariu pentru
personal de 4500 lei anual. Scopul era de a se vinde cãrþi româneºti elevilor ºi aromânilor care
ar fi dorit sã le cumpere. Librãria s-a desfiinþat de ministrul Dr. Istrati, prin bugetul de la 1
aprilie 1900; dar tot dânsul a reînfiinþat-o dupã douã luni. Ministrul Spiru C. Haret a desfiin-
þat-o pentru totdeauna. Cãrþile de studiu se distribuiau elevilor prin direcþiunile ºcoalelor ºi se
trimiteau din Bucureºti, de Ministerul Instrucþiunii, Administraþiei ºcoalelor ºi bisericilor
române, cu sediul în Bitolia. Aceastã administraþie a fost înfiinþatã de ministrul Spiru C. Haret.

2. Aristide Zega, fost absolvent al Liceului român din Bitolia, ceruse sã înveþe la o
fermã din þarã fabricarea brânzeturilor, pentru a aplica acelaºi sistem ºi la ferma tatãlui sãu,
mare proprietar în Macedonia.

3. I. Kalinderu, fost administrator al Domeniilor Coroanei, în timpul domniei Regelui
Carol I.
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16. Scrisoare din 22 februarie 1904

Stimate domnule Ionescu,

Pentru postul de limba greacã la Ianina, episcopul de Galaþi îmi recomandã
pe Aristide Mila, absolvent al Facultãþii de teologie. Eu îþi transmit recoman-
darea pentru cazul când þi-ar fi utilã; sã nu te socoti însã obligat a o urma.

Al d-tale devotat,
Haret

P. S. Am prezentat Regelui lista ce mi-ai trimis pentru „Coroana României“
ºi „Rãsplata Muncii“. A gãsit cã lista este prea lungã ºi cã nu e bine a se da
aceste distincþii cu prea multã liberalitate. Trebuie sã-mi indici din toatã lista
vreo 10 sau 12, care sã primeascã acum, ceilalþi rãmânând pentru mai târziu.

Haret

17. Scrisoare din 22 martie 1904

Stimate domnule Ionescu,

Pe cât aud, Victor Lazãr1 este instruit ºi muncitor; dar nu ºtiu dacã va avea
energia necesarã unui director, pentru cã se spune cã e foarte timid.

Dl Derusi2 nu a avizat pe dl Duma cã se va da un supliment de credit de
100.000 lei. Vom da în adevãr un supliment, dacã se vor înfiinþa unele ºcoli noi,
pentru care dl Duma a scris dlui Brãtianu; dar suma ce putem da este departe de
a putea fi aºa de mare.

Pentru d-ra Bentu3, aº putea gãsi un loc. Am adus un mãiestru vopsitor de
lânuri de la Constantinopol, pentru ºcoala profesionalã de fete nr. 3 din Bucu-
reºti. El însã nu ºtie decât greceºte ºi turceºte. Dacã d-ra Bentu ar ºti greceºte,
aº putea-o numi ajutoare de maiestrã, cu 100 sau 120 lei pe lunã, ca sã ajute pe
fete a înþelege pe mãiestru. Rãspunde-mi dar repede, dacã ºtie greceºte.

Haret

1. Victor Lazãr, fost profesor ºi director al ªcolii comerciale superioare din Salonic, de
origine român transilvãnean. Îmi fusese recomandat de profesorul Bianu (Bucureºti), pentru
postul de mai sus.

2. G. Derusi era secretar de legaþie, la Legaþia românã din Constantinopol, mai târziu a
fost ministru la Sofia ºi apoi ministru de Externe în Cabinetul Take Ionescu.

3. D-ra Bentu, fostã profesoarã.
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18. Scrisoare din 26 aprilie 1904

Stimate domnule Ionescu,

Am luat dispoziþii ca sã se depunã la o bancã din Bitolia o sumã de 4000
lei, la dispoziþia d-tale, în trebuinþele propagandei de acolo. La fiecare sumã, ce
vei ridica de la bancã, vei trimite acte justificative.

Bursa de limba germanã a lui Capidan1 nu o pot da, pentru cã nu am de
unde. Bugetul macedonean l-am aprobat aºa cum mi l-ai trimis, cu un adaus de
1800 lei pentru N. Maimuca2, ca subrevizor, introdus de legaþiunea din Constan-
tinopol. Aºa fiind, fondul extraordinar fiind foarte mic, nu este de unde sã iasã
ºi bursa lui Capidan.

Dacã, peste bugetul ce am aprobat acum, mai sunt absolut necesare ceva
cheltuieli în interesul cauzei, trebuie sã mã preveniþi din vreme. Veþi ºti însã cã
nu trebuie sã vã aruncaþi în cheltuieli mari, pentru cã nu avem de unde le plãti.

Al d-tale devotat,
Haret

19. Scrisoare din 11 mai 1904

Domnule Ionescu,

Absenþele profesorilor de la 26 ºi 27 aprilie le-am motivat, pur ºi simplu;
nu e potrivit acum momentul pentru un avertisment.

Cei 4000 lei sunt deja plecaþi, trebuie sã-þi soseascã în curând. Pentru Capi-
dan, dacã poþi gãsi din economii, ca sã-l trimitem în Germania, eu nu mã opun.

Am auzit cã pãrintele Teodor3 este aici; nu l-am vãzut însã.
Haret

1. Dl Teodor Capidan, fost profesor la ºcoala comercialã superioarã românã din Sa-
lonic, cerea o bursã pentru a studia filologia la Lipsca(38). I s-a acordat bursa mai târziu, fiind
un element de valoare. Dupã ce a servit mai mulþi ani ca director ºi profesor de limba ger-
manã al ªcoalei comerciale din Salonic, unde s-a înapoiat dupã terminarea studiilor la
Lipsca, a venit în þarã, unde a fost profesor la Universitatea din Cluj, apoi la cea din Bucu-
reºti. Este membru activ al Academiei Române.

2. N. Maimuca, utilizat cu titlul de subrevizor ºcolar pentru propagandã în Bitolia.
3. Preotul Teodor, preot la biserica românã din Bitolia.
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20. Scrisoare din 11 mai 1904

Stimate domnule Ionescu,

Un student de aici, P. Gogiaman, mi-a dat alãturata scrisoare, în care se dau
oarecare lãmuriri asupra lucrurilor din Albania.

Þi-o trimit d-tale, deoarece poate sã-þi fie utilã.
Zilele acestea am sã primesc alte asemenea lãmuriri de la dl ªadima1 pe

care de asemenea þi le voi trimite.
Haret

21. Scrisoare din 18 mai 1904

Domnule Ionescu,

Este în interesul cauzei româneºti din Macedonia, ca sã se scrie o istorie a
chestiunii limbii române din acea provincie. În ea, sã se adune toate datele ce
avem asupra numãrului ºi repartiþiei românilor, asupra pãrþii ce au luat ei în for-
marea statului grecesc, asupra persecuþiilor ce au suferit din partea grecilor ºi a
Patriarhatului. Cartea asta, care nu trebuie sã fie prea mare, dar sprijinitã pe fapte,
date ºi documente nediscutabile, vom traduce-o în limba francezã ºi o vom rãs-
pândi peste tot.

Gândeºte-te însã cine ar putea sã o scrie mai curând ºi mai bine: d-ta, dl
Duma, sau altcineva?

Ministerul ar suporta cheltuelile.
Am vãzut pe preotul Teodor; mi-a fãcut bunã impresie. E vorba sã-i dau lo-

cuinþa ºi întreþinerea la Seminar.
Cu comunitatea ºi cu clãdirile cum mergeþi?

Haret

1. ªadima, fost institutor în Macedonia.
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XXVII.

Cãtre I. Lupulescu, profesor1

Note de Gh. Adamescu

Scrisoare din ianuarie 1902

Domnule Profesor,

Prin scrisoarea d-tale din 15 ianuarie, te plângi de dl Rigu2, cã nu ar fi
încetat cu atacurile prin publicitate contra dumitale.

Fiindcã te-ai adresat de-a dreptul mie ºi în mod privat, sã-mi dai voie sã-þi
spun cã, deºi nu aprob deloc fapta dlui Rigu, dacã cumva e în adevãr vinovat de
ea, nu d-sa este cel mai vinovat aici.

Sã luãm lucrurile de la început. Pe cât ºtiu, la liceul din Ploieºti era cea mai
deplinã armonie între profesori, deºi mai mulþi din ei fãceau politicã militantã
în tabere opuse; dar neînþelegerile politice se opreau la pragul ºcolii, iar în
ºcoalã toþi erau buni camarazi.

În trecutul meu minister3, îmi aduc bine aminte cã nu am avut a mã ocupa
de cea mai micã neînþelegere între profesorii de acolo.

Dupã mai puþin de doi ani, revenind la minister, prima afacere, de care
m-am lovit, au fost certele de la Ploieºti între aceiaºi profesori, care mai înainte
trãiau aºa de bine.4

Ce se întâmplase în interval nu ºtiu. Se spune cã originea gâlcevei fusese
oarecare nedreptãþi, care se fãcuserã unora.

Dar de asta nu vreau sã mã ocup. Oricare ar fi originea rãului, este evident cã
nu puteam eu sã mã întorc cu un an sau doi înapoi ºi sã iau lucrurile de la început.

1. Scrisoarea aceasta a fost cititã de Haret în ºedinþa Camerei de la 12 martie 1903, cu
prilejul rãspunsului dat deputatului Mihail Vlãdescu, care-i adresase o interpelare, în care-l
acuza cã a introdus politica în ºcoalã. (Vezi volumul V din Operele lui Spiru Haret, pp. 221,
236 º. u.) Ion Lupulescu (n. 1866, m. cca. 1917), era profesor la liceul din Ploieºti ºi fãcea
politicã, înscris fiind în partidul conservator împreunã cu alþi profesori. La acelaºi liceu erau
ºi profesori înscriºi în Partidul Liberal. Între dânºii s-au produs certuri, ºi Haret însuºi a fost
atacat de profesorii din partidul conservator. (Vezi amãnuntele în vol. citat, p. 229 ºi urm.)
Aceste certuri, exprimate prin polemici în ziarele locale, au urmat în anul 1901 ºi în 1902.
În vremea aceasta, în ianuarie 1902, Haret a primit o scrisoare de la profesorul Lupulescu (al
cãrei text nu l-am gãsit) ºi i-a rãspuns prin scrisoarea de mai sus.

2. G. Rigu era profesor la liceul din Ploieºti (din anul 1894, în urma concursului) ºi unul
din cei militanþi în Partidul Liberal. A fost ºi deputat.

3. Adicã între 1897–1899.
4. O spune ºi Haret cã, în vremea când a fost întâia oarã ministru, era liniºte la Ploieºti

între profesorii liceului.
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Asta ar însemna sã rãscolesc cenuºa acoperitã ºi sã fac mai mult rãu decât
bine. De aceea m-am silit sã fac sã se uite trecutul, sã fac pe fiecare sã lase ceva
din ceea ce credea cã este dreptul sãu ºi sã readuc lucrurile în starea de pace, în
care ºtiam cã erau altãdatã.

Iacã pentru ce, de un an de zile, mã abþin de a recurge la vreo mãsurã de
represiune sau la orice ar putea semãna cu dânsa. ªi cu toate acestea, mi se pare
cã nu-mi lipseau nici motivele, nici mijloacele de a face. Nu uita, te rog, cã colegul
d-tale, dl Raica1, a publicat – sub propria semnãturã ºi cu indicarea titlului sãu de
profesor – un articol injurios contra secretarului general al ministerului2, cu care
nu avea nimic de împãrþit, ºi altul contra mea, în care m-a pus alãturea cu Zdrelea
sau cu Mãrunþelu, nu-mi mai aduc aminte. M-am fãcut cã nu ºtiu, pentru cã mi-am
zis cã orice mãsurã de severitate, luatã de mine cu astã ocazie, ar fi contribuit cu
siguranþã a mãri greutãþile unei potoliri, fãrã sã vãd întru ce ar fi câºtigat prestigiul
meu ca ministru, pe care-l vedeam ca atins prin atacurile dlui Raica. Din contrã,
puteam spera cã dovada de longanimitate(39) ce dam eu, ar fi putut fi mãcar cât de
puþin un îndemn la liniºte ºi rãbdare ºi pentru dvs., profesorii.

Dar neînþelegerile dintre dvs. nu se exercitau numai în ºcoalã, ceea ce era
destul de dezastruos, ele emigraserã în ziarele locale, care îºi aruncau zilnic atacuri
furioase, în care victimele nu erau cei vizaþi, ci morala ºi disciplina liceului. Mã
ocup cu afacerile ºcolare de 23 de ani, ºi niciodatã nu am vãzut o polemicã, în care
erau amestecaþi profesori, ajunsã la tonul pe care l-am vãzut întrebuinþat la Ploieºti,
între profesorii uneia din cele mai de seamã instituþii culturale din þarã.

Pe cât timp ar fi continuat campania aceasta, era sigur cã potolirea era
imposibilã. De aceea, am uzat de tot creditul meu pe lângã amicii noºtri din
localitate, ºi trebuie sã recunoºti cã, de la finele lui mai, a încetat în mod subit
ºi cu desãvârºire orice aluzie în ziarul ,,Lumina“3 la afacerile ºcolare ºi la pro-
fesorii implicaþi în cearta de pânã atunci, ºi cred cã nu poþi sã nu recunoºti cã
ceea ce spun eu este perfect exact.

ªi cu toate astea, nu era lucru uºor sã menþin aceastã tãcere, pentru cã ziarul
advers, departe de a preþui ºi de a urma exemplul pe care i-l dã ,,Lumina“, nu a
încetat niciun moment atacurile sale. ªi ce atacuri! Cred cã nu e nevoie sã le
apreciez; ºi mai cred cã, oricât de pasionat ai zice cã este dl Rigu, vei recunoaºte
ºi d-ta, cã trebuie o mare dozã de rãbdare ºi de stãpânire de sine unui om, pentru
ca opt luni de zile sã nu rãspundã nimic la grozãviile care zilnic îi loveau onoarea
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1. T. Raica era profesor de limba românã la cursul superior, în urma concursului din
1892. Pe vremea aceea se þinea concurs pentru fiecare catedrã vacantã. (Legea lui Haret din
1898 a instituit examenele de capacitate). El se prezentase în 1894 iar la un concurs pentru
o altã catedrã de limba românã la acelaºi liceu ºi fusese respins.

2. Eu eram, în acel timp, secretar general; fusesem coleg în universitate cu Raica ºi cu
Lupulescu. Articolul contra mea s-a publicat în ziarul „Prahova“ din 27 mai 1901.

3. „Lumina“ era un ziar al Partidului Liberal din judeþul Prahova.
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lui de om ºi de profesor, mai ales când ,,Prahova“, din când în când, gãsea de
cuviinþã sã-l mai trateze ºi de om fãrã caracter, tocmai pentru cã nu rãspundea1.

Poate îmi vei zice cã nu aveai mijlocul sã opreºti polemica.
Dã-mi voie sã-þi spun cã nu aº admite scuza aceasta. ªtiu cã ºi d-ta ºi dl

Raica faceþi parte din comitetul de redacþie al ziarului, publicat în capul pri-
mului numãr, ºi ca atare nu era cu putinþã sã nu aveþi nicio acþiune în aceastã
afacere. Dacã nu aþi fi putut face nimic, calitatea dvs. de profesori, care trebuie
sã primeze pe oricare alta, vã impunea obligaþia de a vã retrage din comitetul de
redacþie ºi, în cazul cel mai rãu, dacã nici asta nu credeaþi cã se poate, ar fi
trebuit sã vã degajaþi într-un mod oarecare cel puþin de responsabilitatea cam-
paniei duse pe tema aceasta.

La septembrie, în urma anchetelor dlor Pangrati ºi Rãºcan2, am mai fãcut altã
încercare, vãzând cã pânã atunci silinþele mele rãmãseserã zadarnice. Am trimis
la liceu apelul de împãcare, la care ºi d-ta faci aluzie în scrisoarea d-tale. Re-
zultatul care a fost? „Prahova“ a gãsit aici un nou aliment pentru campania sa ºi,
nu numai cã nu a încetat atacurile sale contra dlui Rigu, dar încã a publicat o serie
de comentarii asupra adresei mele, cu totul contrarii spiritului ºi literei ei,
prezentând-o ca un blam pentru director ºi dl Rigu, ceea ce nu era. În acelaºi timp,
atacurile personale contra dlui Rigu continuau cu mai multã violenþã decât
oricând ºi pe un ton încã ºi mai nepotrivit cu o discuþie între dascãli.

De altã parte, ºtiu cã, în conferinþa în care s-a citit adresa mea, profesorii de
la „Prahova“ au ºi declarat formal cã ei nu vor dezarma.

Se înþelege, nu te voi întreba pe d-ta, ce zici despre o asemenea atitudine;
de vreme ce ai aderat la dânsa, se vede cã ai gãsit-o bunã. Nu cred, însã, cã pã-
rerea aceasta ar împãrtãºi-o oricine care, fãcând parte din corpul didactic, ar
pune interesul ºcoalei ºi simþul dreptãþii mai presus de consideraþiuni politice.

E adevãrat cã, de la o vreme, am observat în tonul „Prahovei“ oarecare îmbu-
nãtãþire, ºi declaraþia publicatã de dl Raica, oricare vor fi fost motivele sale, eu nu
o pot vedea decât cu ochi buni, pentru cã cel puþin este un profesor mai puþin care
sã poarte de aici înainte rãspunderea faþã de liceu, pentru aceastã polemicã.

Toate acestea d-ta le ºtii; prin urmare, lunga mea scrisoare ar fi fost inutilã.
Dar nu e tocmai aºa, pentru cã, în urma tuturor acestor lucruri, a cãror realitate
nu se poate contesta, socotesc cã vei admite ºi d-ta, fãrã supãrare, cã indignarea
d-tale pentru un articol din jurnal poate sã parã cam neaºteptatã. Dl Rigu a fost
tratat timp de 8 luni cum e imposibil sã fie cineva tratat mai rãu ºi el n-a rãspuns
nimic. De aceastã tãrie ce a avut, de ce nu i-aþi þinut nicio seamã, ºi acum vã
grãbiþi a releva un articol anonim dintr-un jurnal anonim ºi a i-l atribui?
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1. „Prahova“ era ziarul Partidului Conservator din acelaºi judeþ. Comitetul de redacþie
era format mai ales din profesori.

2. Erm. Pangrati ºi P. Rãºcanu erau în acel timp inspectori generali ai învãþãmântului
secundar.
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Repet cu insistenþã cã, oricine ar fi autorul atacurilor din jurnalul contra
d-tale, le dezaprob cu toatã energia, mai ales dacã va fi profesor. Dar trebuie sã
fii ºi d-ta drept ºi sã recunoºti cã, dacã autorul ar fi dl Rigu – ceea ce nu admit
– adversarii sãi au fãcut totul, pentru ca sã-l exaspereze.

De altfel, ce este acest jurnal? Cine-l scoate? Pe cine reprezintã? Întru ce
am fi noi solidari cu ceea ce face el? Dupã cât înþeleg, dintr-un articol din
jumãtatea de foaie ce mi-ai trimis – singura pe care o cunosc – se pare cã chiar
dvs. l-aþi considerat ca un fel de organ dizident. Prin urmare, ce amestec poate
fi între noi ºi dânsul? Cu toate astea, voi cãuta sã iau informaþii ºi, dacã voi avea
cea mai micã putinþã de a tãia scurt cu aceastã nouã încercare de a reînvia pole-
mica, o voi face cu hotãrâre.

În schimb însã, cer ºi eu ca ºi d-ta ºi amicii d-tale sã puneþi capãt oricãrei
campanii în care sã fie amestecat liceul. ªi dacã va trebui numaidecât un þap
emisar, mã ofer eu cu deplinã voie bunã.

Nu te mira cã am ajuns pânã a formula ºi eu pretenþii, tocmai de la niºte
adversari politici. ªtiu cã în politicã, ºi mai ales în politica cum o facem noi, ase-
meni obiceiuri nu sunt admise, ºi e pãcat. Dar m-am socotit îndreptãþit a-þi scrie,
precum þi-am scris, chiar prin faptul cã mi-ai scris d-ta întâi în aceastã afacere.

Haret

XXVIII.

Cãtre N. Nicolaescu1

Cu note de primitorul scrisorilor

1. Scrisoare din 22 ianuarie 1902

Rog pe dl revizor, sã constate cele denunþate în bucata de jurnal (,,Epoca“)
de pe contrapaginã ºi sã raporteze2.

Haret

1. Primitorul scrisorilor, institutor în Bucureºti, era atunci revizor ºcolar al judeþului
Govurlui; mai apoi a fost inspector ºcolar.

2. O informaþie din acel ziar spunea cã la una din ºcoalele primare de fete din Galaþi se
practica bãtaia în ºcoalã. Se dãdea ºi numele institutoarei, care cãuta sã împace cu bani pe
mama elevei. Se cerea anchetã lui Haret, care pedepsise de curând pe un institutor mai puþin
bãtãuº cu „avertismentul“.
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2. Scrisoare din 25 ianuarie 1902

Domnule Nicolaescu,

Te rog sã inspectezi cât mai des ºcoala de adulþi, dirijatã de dl Pastia, ºi sã
raportezi rezultatul inspecþiilor. Cred cã e cel mai bun mijloc de a face sã
înceteze ponoasele, ce tot i se aruncã.

Haret

Între 1901 ºi 1904, institutorii M. Pastia ºi Damian înfiinþaserã la Galaþi o ºcoalã de adulþi,
la care urmau lucrãtorii din Port. Cei doi institutori, care se bucurau de multã simpatie printre
lucrãtori, fãcuserã parte din Partidul Socialist, care se înglobase în Partidul Liberal. Ei erau ajutaþi
la ºcoala de adulþi de câþiva profesori secundari ºi de institutori. Adversarii politici ai Partidului
Liberal duceau campanie prin presa localã, contra ºcoalei de adulþi, pretinzând cã e o pepinierã
de recrutare a partizanilor politici liberali.

3. Scrisoare din 4 aprilie 1902

Domnule Nicolaescu,

Nimic nu se opune ca rolul subrevizorului sã fie aºa cum îl înþelegi d-ta.
Vezi numai sã fie om cumsecade.

Haret

P. S. Spune, te rog, dlui Atanasiu cã nu voi putea detaºa la Câmpulung pe
dl P. Petrescu, pentru cã locul acela l-am fãgãduit deja pentru nevasta directo-
rului prefecturii de acolo, pentru care de un an mi se fac stãruinþe.

Haret

Prefectura judeþul Covurlui, condusã pe atunci de dl Ioan C. Atanasiu, prevãzuse în bugetul
sãu plata unui subrevizor, pentru cancelaria revizoratului ºcolar ºi vroia sã-l numeascã ea, dupã
recomandarea mea, ca revizor ºcolar. Am comunicat personal lui Haret acest fapt, arãtându-i atri-
buþiile ce le va avea subrevizorul. A fost numit Alboteanu, un foarte bun ºi muncitor învãþãtor de
la ºcoala din Mastacani, Covurlui.

Petre Petrescu, de fel din comuna Bughea de Jos, judeþul Muscel, ºi institutor la Galaþi,
dorea sã fie detaºat la o ºcoalã primarã din Câmpulung.

4. Scrisoare din 24 aprilie 1902

Domnule Nicolaescu,

Îþi mulþumesc pentru broºura d-tale ºi pentru ce vrei sã faci cu beneficiul ei.
Te încunoºtiinþez cã am dispus mai de demult a se lua de Casa ªcoalelor un

numãr din acele broºuri, nu-mi aduc aminte cât, mi-se pare 1000.

Haret
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La conferinþele generale din aprilie 1902 ale învãþãtorilor, ministerul hotãrâse sã se discute
predarea învãþãmântului agricol practic în grãdina ºcolarã ºi în câmpul de experienþã.

Cu acel prilej, am tipãrit o cãrticicã de 31 pagini sub titlul: Învãþãmântul practic în ºcoala
ruralã (Galaþi, Tipolitografia G. Bãlãºescu 1902), care trata despre predarea învãþãmântului agri-
col în ºcoala primarã ºi sfârºea cu un calendar al legumelor, practic, succint ºi interesant. Cãrticica
s-a vândut învãþãtorilor prin revizoratele ºcolare, în timpul conferinþelor generale, cu preþul de 25
bani exemplarul. Casa ªcoalelor a cumpãrat 1000 de exemplare. Beneficiul a fost dãruit în
întregime societãþii „Cantina ªcolarã“ din Galaþi.

5. Scrisoare din 8 mai 1902

Domnule Nicolaescu,

Raportul d-tale nr. 1259 din 7 aprilie, de care mi-ai zis sã mã interesez, nu
se gãseºte în minister.

Celelalte lucruri, pentru care mi-ai mai scris zilele astea, le urmãresc.

Haret

6. Scrisoare din 13 iunie 1902

(Rezoluþie pe o scrisoare)

Rog pe dl Nicolaescu sã urmãreascã cu cea mai mare asprime toate ºcolile
private, mai ales þinute de strãini, care s-ar afla în asemenea condiþii, ºi sã
urmãreascã închiderea lor fãrã cruþare.

Haret

E vorba de câteva ºcoale israelite de copii mici din Galaþi, ºcoale care funcþionau în cele mai
rele condiþii igienice.

7. Scrisoare din 22 septembrie 1902

Domnule Nicolaescu,

Am cercetat chestia. Nu e de ce sã te închietezi. Cântecele ºi rugãciunile sunt
luate cam de la toþi: ortodocºi, protestanþi ºi catolici, ºi nu au niciun caracter de
propagandã religioasã.

Haret

Revizoratul ºcolar primise, prin Academia Românã, vreo 50 exemplare dintr-o carte de
cântãri religioase, spre a fi împãrþite ºcoalelor rurale. Cântãrile erau fãcute de compozitori strãini.
Pe atunci se discuta cu aprindere convertirea la catolicism a câtorva fete din ºcoalele conduse de
cãlugãriþele catolice. Ca revizor ºcolar, m-am temut sã nu se încerce vreo propagandã catolicã
prin acele cãrþi ºi, înainte de a le trimite ºcoalelor, am exprimat lui Haret temerea mea.

Temerea mea mai era îndreptãþitã ºi pentru faptul cã, puþin mai înainte, primisem niºte cãr-
ticele despre creºterea albinelor, cu o prefaþã foarte lungã, în care se aduceau mari laude împãratului
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Rusiei, pentru solicitudinea lui faþã de pãtura þãrãneascã. Era o cãrticicã de propagandã. Ministerul
a oprit telegrafic rãspândirea ei.

8. Scrisoare din 12 decembrie 1902

Domnule Nicolaescu,

Recunoaºterea ca persoanã moralã a societãþilor nu prea este bine primitã
în genere la Camerã; dar mai ales miniºtrii de Justiþie sunt în genere opuºi, nu
ºtiu pentru ce consideraþii de ordine juridicã. Poate cã cu ajutorul dlui
Orleanu(40), ar trece legea Cantinei din Galaþi, dar în orice caz va fi greu, pentru
cã sesiunea va fi scurtã ºi prea încãrcatã.

Ideea cooperativei, aºa cum mi-o expui, mi se pare bunã. Aº vrea sã-o vãd
experimentatã, ca sã vedem cum iese la practicã.

Haret

În Galaþi funcþiona o societate care întreþinea cantine pe lângã ºcoalele primare din oraº ºi
din judeþ. Ea îºi procura fondurile din cotizaþiile membrilor, serbãri, subvenþii. În vara anului 1902
a dat în grãdina publicã din Galaþi o serbare care a produs 26.000 lei.

În scrisoarea prin care rugam ca societatea „Cantina ºcolarã“ sã fie recunoscutã prin lege
persoanã juridicã, propuneam sã se înfiinþeze cooperative ºcolare, care sã procure elevilor cãrþile
cumpãrate direct de la editori ºi, din rabatul obþinut, sã se ajute ºcolarii sãraci.

La începutul anului ºcolar 1903–1904, societatea „Cantina ºcolarã“ a procurat ea cãrþi
ºcolare, dar a întâmpinat greutãþi din partea editorilor, a librarilor locali ºi chiar din partea învã-
þãtorilor, care nu mai puteau beneficia de rabat. Rezultatul a fost o pierdere de vreo 4000 lei pen-
tru societate, datorii neplãtite de învãþãtori.

9. Scrisoare din 30 decembrie 1902

Domnule Nicolaescu,

Comunicã-mi, te rog, numele învãþãtoarei care a înfiinþat ºezãtorile cu sã-
tencile. L-am uitat ºi nu-l pot regãsi în notele mele.

Haret

Am fost cel dintâi revizor ºcolar care a luat iniþiativa ca învãþãtoarele sã înfiinþeze, joia dupã
amiazã, ºezãtori cu sãtencele. Raportul meu în aceastã privinþã a fost publicat de minister în
,,Buletinul Oficial“ din august 1902 ºi mi-au adus mulþumiri din partea ministerului, pentru
iniþiativa mea.

Cea dintâi ºezãtoare a învãþãtoarelor cu sãtencele, în þarã, a fost înfiinþatã de d-ra Ioana
Radovici, învãþãtoare la ºcoala din comuna Braniºte, satul ªerbeºti-Covurlui. Prin cãsãtorie, d-ra
Ioana Radovici s-a numit Ioana I. Ursoiu ºi, dupã alipirea Basarabiei, a funcþionat ca institutoare
ºi directoare a ºcoalei de fete din Reni.

Haret întreabã spre a-i trece numele în raportul cel mare cãtre Rege.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 173



10. Scrisoare din 18 februarie 1903

Domnule Nicolaescu,

Primesc condiþia pusã de dna Fulger, ca ºcoala ce se va construi pe locul
donat de d-sa sã poarte numele d-sale, dacã suma de bani ce ne va da pentru
construcþie va fi ceva mai însemnatã.

Pentru dl P. Vasiliu am luat nota, dar trebuie sã aºtept o ocazie favorabilã.
Am luat de asemenea cunoºtinþã cu multã plãcere de mãsurile luate de dl

Atanasiu. Bine ar fi sã se generalizeze asemenea mãsuri. Eu aº cerca cu Casa
ªcoalelor, dar nu are destule mijloace.

Pentru cursurile de adulþi, cu adevãrat cã ar trebui un mic regulament; dar
eu nu ºtiu bine cum funcþioneazã aceste cursuri, ºi regulamentul – ce aº face eu
– ar fi destul de necomplet.

Te rog pe d-ta sã-mi faci un proiect, consultându-te pentru asta cu profesorii
ºi institutorii de acolo, care au experienþã în aceastã materie. Ar fi bine sã-l
putem promulga pânã la mai.

Al d-tale devotat,
Haret

Prefectura judeþului Covurlui, condusã de dl Ioan C. Atanasiu, înfiinþase un numãr de pre-
mii pentru sãtenii care urmau mai regulat la ºcoalele de adulþi ºi citeau mai multe cãrþi din
bibliotecile ºcolare, precum ºi un numãr de premii pentru fetele ºi femeile care luau parte mai
regulat la ºezãtorile þinute de învãþãtoare. Premiile constau, pentru sãteni, din unelte agricole: plu-
guri, grape, boroane; iar pentru femei, din rãzboaie de þesut ºi dulapuri pentru haine.

11. Scrisoare din 20 aprilie 1903

Domnule Revizor,

Simþãmintele, ce mi s-au arãtat prin telegramã, la sfârºitul conferinþelor cor-
pului didactic primar din Covurlui, mi-au fãcut plãcere.

Mulþumesc tuturor celor care mi-au exprimat acele simþãminte ºi vã rog sã
arãtaþi în toate ocaziunile membrilor corpului didactic primar cã, acolo unde este
muncã, unire ºi dragoste pentru ridicarea culturii naþionale, eu sunt totdeauna cu
tot sufletul.

Haret

12. Scrisoare din 6 mai 1903

Domnule Nicolaescu,

Dna …….., institutoare în Galaþi, are o fatã pe care o cheamã, dacã nu mã
înºel, dna ………. sau aºa ceva. ªtiu cã avea meseria croitoriei sau a rufãriei ºi
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cã cerea mereu un post la o ºcoalã profesionalã. Vezi, te rog, dacã poþi sã-mi
arãþi numele ei exact, ºcoala unde funcþioneazã ºi locul ce ocupã, dacã cumva
este în funcþie undeva.

Te rog însã sã nu ºtie nimeni cã te-am întrebat de toate astea, ºi, dacã vei
cerceta, fã aºa ca sã nu atragi atenþia nimãnui.

Propunerea ce-mi faci asupra premiilor de lucru manual o voi studia. Cred
cã ai dreptate, dar trebuie sã mã mai gândesc, pentru ca sã nu fac vreo greºealã
din repezealã.

Haret

13. Scrisoare din 17 august 1903

Domnule Nicolaescu,

Învãþãtorilor le este interzis prin art. 66 din lege de a vinde cãrþi ºcolarilor;
prin urmare nu e nevoie de regulament sau circularã. Pe cine-l prinzi, nu ai decât
sã-l opreºti ºi, dacã nu ascultã, sã-l raportezi.

D-nei P… cere-i sã se mute de bunã voie ºi, dacã va asculta, ne vom mulþu-
mi cu atâta; dacã nu, vei aduna dovezi ºi o vom da în în judecatã.

Haret

Pentru partea întâia din scrisoare, cred cã sunt îndestulãtoare lãmuririle date la scrisoarea din
12 decembrie 1902 (mai sus, nr. 8) relativã la cooperativele ºcolare pentru procurare de cãrþi ºcolare.

În partea din urmã a scrisorii, e vorba de o anchetã asupra unui caz care s-a terminat cu
judecatã la Consiliul Permanent. Acesta a pronunþat pedeapsa transferãrii.

14. Scrisoare din 19 aprilie 1904

Domnule Revizor,

În comisia de examen pentru ºcolile de adulþi au fost numiþi ºi d-nii A. Frãþilã
ºi State Vãleanu. Am auzit pe urmã ca dlor nu ar fi amicii acestei instituþii. Îmi
vine greu a crede aºa lucru despre niºte profesori vechi; dar dacã cumva neîn-
þelegerile despre care am auzit vorbindu-se ar fi pentru ceva în aceastã afacere, eu
te rog sã le vorbeºti la amândoi din partea mea, ºi sã le spui cã-i rog foarte mult
ca sã uite supãrãrile ce vor fi avut, acum când sunt chemaþi la o asemenea însãrci-
nare. Nu trebuie ca adulþii ºi ºcoala lor sã sufere de neînþelegerile noastre. ªcoala
de adulþi este o instituþie la care þin foarte mult ºi nu vreau ca existenþa ci sã fie
periclitatã prin o severitate nepotrivitã cu greutãþile cu care au sã se lupte bieþii
adulþi ºi cu nevoile neseparabile de orice început.

Nu mã îndoiesc cã atât dl Frãþilã, cât ºi dl Valeanu, vor ºti sã facã ca ºcoala
sã prindã noi puteri în urma examenului acestuia.

Haret
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Bãtrânii liberali din judeþul Covurlui nu prea priveau cu ochi buni activitatea culturalã a foºtilor
socialiºti, trecuþi în partidul liberal ºi denumiþi pe atunci tinerimea generoasã. Aceasta pusese mâna
pe administraþia judeþului ºi, prin prefectul Ioan C. Atanasiu, desfãºura o activitate foarte frumoasã
pe toate terenurile: administrativ, cultural, sanitar, drumuri etc., iar în oraºul Galaþi se manifesta prin
ºcoala de adulþi, condusã de M. Pastia ºi N. Damian ºi frecventatã de lucrãtorii din Port.

În Ministerul Instrucþiei, bãtrânii liberali aveau reprezentant pe S. Haliþã, inspector al învã-
þãmântului primar ºi normal; iar tinerii generoºi, pe Spiridon Popescu, directorul învãþãmântului
primar ºi normal.

Conform regulamentului, inspectorul Haliþã numise în comisia de examinare la ºcoala de
adulþi pe August Frãþilã, profesor la liceu, ºi pe State Vãleanu, director al ºcoalei primare nr. 2.
Aceºtia fãceau parte dintre bãtrânii liberali, însuºi Haret face aluzie în scrisoare la cele douã
curente din Partidul Liberal din Covurlui.

15. Scrisoare din 14 septembrie 1905

Stimate domnule Nicolaescu,

Îþi mulþumesc din toatã inima pentru extrema d-tale amabilitate, de a-þi adu-
ce aminte de mine în termeni aºa de prietenoºi. Te felicit în acelaºi timp pentru
stãruinþa d-tale în bine ºi-þi urez succes deplin.

Devotat,
Haret

16. Scrisoare din 9 septembrie 1906

Stimate domnule Nicolaescu,

Nu mai ºtiu pentru a câta oarã trebuie sã-þi mulþumesc pentru amabilitatea
d-tale. Dar în acelaºi timp þi-arãt ºi satisfacþia mea, vãzând frumoasele rezultate
ce capeþi.

Al d-tale devotat,
Haret

17. Scrisoare din 8 septembrie 1908

Stimate domnule Nicolaescu,

Acum douã sau trei zile a apãrut în ,,Voinþa naþionalã“ o informaþie cã, la
ªcoala de bãieþi nr. 21, dl C., directorul, ºi dna M. obligã pe pãrinþi a depune la
ºcoalã preþul cãrþilor, pe care ei îl fixeazã, ºi nu-i lasã sã cumpere de unde vor. E
un fel de contribuþie forþatã la o casã de economie, sau aºa ceva, pe care au fãcut-o
acolo. Te rog sã mergi sã vezi ce este ºi sã-mi spui. Te rog sã vezi ºi articolul din
,,Voinþa naþionalã“, pe care însã eu l-am pierdut.

Haret

176 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 176



Seria A / 177

18. Scrisoare din 14 noiembrie 1908

Domnule Inspector,

Aflu cã la ªcoala de fete din Dealul Spirei, care a fost sub direcþia d-nei
Barcan, directoarea face mare economie de combustibil, astfel cã þine fetiþele în
frig. ªi institutoarele ºi copiii sunt nevoite a sta îmbrãcate cu hainele ºi cu ºoºonii,
în clasã; iar în zilele mai friguroase, face puþin foc în 2 clase ºi îngrãmãdeºte
elevele cls. I ºi IV într-o odaie; iar în alta pe cele din cls. III ºi II. Din cauza aceasta,
mai multe fetiþe au rãcit, iar unele din ele s-au îmbolnãvit chiar de pneumonie.

Te rog sã te duci acolo, sã cercetezi cele de mai sus, pentru a vedea ce este
de fãcut.

Haret

19. Scrisoare din 17 noiembrie 1909 

din Monteoru

Stimate domnule Nicolaescu,

Chestia atribuþiilor dlui Dianu de douã-trei ori a tot fost rezolvatã, când
într-un sens, când în altul; dar în cele din urmã, el nici azi nu ºtie ce are de fãcut.
Trebuie însã ca chestia asta sã se reguleze într-un fel.

Te rog sã te gândeºti, ºi la prima datã când vom vorbi, sã-mi spui ce-mi
propui. Trebuie sã te înþelegi ºi cu dl Adamescu.

Haret

Între anii 1908 ºi 1911, funcþiona ca revizor ºcolar al judeþului Ilfov dl I. Ghiaþã; iar ca
revizor ºcolar al Capitalei, G. Dianu. Circumscripþia ºcolarã a Capitalei se hotãrâse, la început, sã
cuprindã ºi satele din jurul acesteia, pânã în linia feratã de centurã a forturilor. Dl I. Ghiaþã se
credea cã e prea izolat de ºcoalele din judeþ ºi cerea sã i se dea ºi controlul ºcoalelor din jurul
Capitalei. Ministerul a aprobat ºi a revenit în douã, trei rânduri.

Dl Adamescu era atunci inspector general al învãþãmântului primar ºi normal.

20. Scrisoare din 1 decembrie 1910

Domnule Nicolaescu,

Institutorul C. mi-a trimis zilele acestea o scrisoare de o obrãznicie aºa
încât am fost silit sã-i aplic cenzura. Prin urmare trebuie sã cauþi pe altcineva.

Haret

Ca inspector ºcolar, propusesem prin tabloul de transferãri de institutori, ca dl C. sã fie adus
la o ºcoalã primarã din Bucureºti. Pentru motivul arãtat, Haret a refuzat sã aprobe transferarea
propusã.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 177



178 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

XXIX.

Cãtre Ilarian Velculescu

1. Scrisoare din februarie 1902

Domnule director,

La 30 noiembrie, cu ocazia serbãrii aniversãrii ºcoalei normale „Carol I“,
corpul profesoral al ºcoalei mi-a trimis o foarte cãlduroasã telegramã.

Nenumãratele ocupaþii ºi greutãþi cu care am avut a mã lupta în toata luna
decembrie m-au pus în imposibilitate de a rãspunde la vreme ºi precum merita
la acea telegramã.

Te rog dar sã fii bun ca, pe de o parte, sã rogi pe d-nii profesori ai ºcoalei
sã mã ierte pentru astã întârziere, pe care mi-a fost imposibil sã o înlãtur; iar pe
de alta sã le mulþumeºti la toþi pentru binevoitoarele cuvinte ce mi-au adresat.

Urez ºcolii prosperitate deplinã pentru realizarea marelui ei scop.

Haret

La 30 noiembrie 1901, cu ocazia serbãrii patronului ºcoalei normale ,,Carol I“ din Câmpu-
lung ºi a 34 de ani de la înfiinþarea ei, corpul profesoral a trimis ministrului Haret o telegramã
cãlduroasã de omagiu.

La aceastã telegramã, ministrul Haret a rãspuns mai târziu cu scrisoarea de mai sus.
(Luatã din ziarul ,,Voinþa Muscelului“, 3 februarie 1902.)

2. Telegramã directorului ªcoalei normale „Carol I“, 
din 30 noiembrie 1907

Urez ªcoalei normale „Carol I“, profesorilor ºi ºcolarilor ei izbândã deplinã
ºi neîntreruptã, în împlinirea chemãrii ce au de a lumina neamul.

Ministru,
Haret

Acest rãspuns însufleþit l-a dat Haret la telegrama omagialã, pe care i-a trimis-o corpul
didactic al ªcoalei normale „Carol I“ din Câmpulung, în ziua de 30 noiembrie 1907. În acea zi,
profesorii ºi elevii ºcoalei serbau – în ziua Sf. Andrei – 40 ani de la înfiinþarea acelui institut de
culturã naþionalã.

Telegrama e luatã din revista ,,Albina“, An. XI, 1907–1908, p. 420.
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XXX.

Cãtre Popovici, primarul comunei Braniºtea

Telegramã din martie 1902

Mulþumesc pentru telegrama ce am primit din partea primarilor, învãþã-
torilor ºi sãtenilor de la Braniºtea ºi de prin împrejurimi ºi vã rog sã transmiteþi
la toþi urãrile ce fac pentru ca þãrãnimea din acele pãrþi sã-ºi înalþe cât mai mult
starea culturalã ºi buna stare materialã, pentru care sper cã ºcoala din Braniºtea
va fi de mare folos.

Haret

Publicatã în ,,Voinþa naþionalã“, 12 (25) martie 1902.

XXXI.

Cãtre G. D. Scraba
Cu note de Gh. N. Costescu

Scrisoare din 24 aprilie 19021

Domnule Scraba,

Îþi transmit proiectul de lege despre care am vorbit deunãzi. Este copia
exactã a legii Casei de ajutor a ofiþerilor, doar cu modificãrile de numiri care erau
necesare într-o lege fãcutã pentru profesori ºi cu modificarea unor cifre.

Pentru a face comparaþie, puteþi consulta legea Casei militare din 3 martie
1900, publicatã în ,,Monitorul Oastei“ nr. 10 din 1900. Se aflã ºi în broºurã, îm-
preunã cu regulamentul ei de vânzare la Imprimeria statului.

Cercetaþi proiectul meu ºi mi-l restituiþi pe sãptãmâna viitoare, pentru cã încã
nu l-am arãtat nimãnui, nici chiar dlui Adamescu. Pe urmã ne vom întâlni ºi vom
vorbi asupra lui.

Haret

1. La începutul anului 1902, câþiva institutori din Capitalã, printre care se aflau: G. D.
Scraba(41), Gh. N. Costescu, Florea Dumitrescu, I. Ghiaþã, N. Petrescu, Marin Marinescu, C.
Bungeþeanu(42), astãzi profesor universitar, I. C. Florescu ºi alþii, au alcãtuit „Cercul Cultural
ªcoala Românã“, al cãrui principal scop era înfiinþarea unei „Case de dotaþie a corpului
didactic primar“, dupã modelul militarilor.
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XXXII.

Cãtre Vasile Kogãlniceanu(43)

Cu note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 4 august 1902 

din Buºteni

Stimate dle Kogãlniceanu,

Am urmãrit cu cel mai mare interes articolele pe care ai binevoit sã le
consacri învãþãmântului agricol la sate, ºi în special pãrþii de activitate a Minis-
terului Cultelor. Încercarea pe care o fac are atâta însemnãtate, încât am datoria
sã nu las la o parte niciuna din criticile ce i se pot aduce, pentru ca orice criticã
poate fi o deºteptare, pentru a evita o eroare sau pentru a aduce o îmbunãtãþire
sistemului. Dar articolele d-tale, departe de a conþine o criticã, dupã cum puteam
sã mã aºtept, sunt, din contrã, o aprobare completã a activitãþii mele. Am fost cu
deosebire încântat de aceastã constatare, pentru cã aprobarea d-tale, nefiind
influenþatã de simpatii personale sau de consideraþii politice, are o deosebitã
greutate. Permite-mi sã-þi mulþumesc pentru aceasta.

Sistemul pe care-l pun în practicã procedeazã de la un plan pe care în linii
generale l-am fixat încã de demult. Vezi, acum se poate înþelege pentru ce la 1899
puneam atâta stãruinþã, când cu legea învãþãmântului profesional, ca sã trec la
Ministerul Cultelor ºcolile de agriculturã ºi meserii. Cum aº fi putut eu lucra
acum fãrã dânsele, pentru dezvoltarea planului de învãþãmânt ce urmãream?

Planul de care vorbesc este în cea mai mare parte dat pe faþã. Mai sunt
câteva mãsuri de luat, din care numai unele au o însemnãtate mai mare. Încolo,
rãmâne mai mult a se urmãri ceea ce s-a început, ºi de a se susþine cu stãruinþã
avântul foarte îmbucurãtor care s-a luat. De altfel, precum vezi, planul se poate
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Pentru susþinerea ºi propaganda acestei idei, au înfiinþat revista ,.ªcoala Românã“; iar
la 19 aprilie 1902, o delegaþie de 5 institutori s-a prezentat ministrului, ca sã-i arate scopul
urmãrit de cerc ºi sã-i cearã sprijinul. Marele Haret, înþelegãtor adânc al problemelor
învãþãmântului ºi plin de milã la durerile dãscãlimii, lãudã iniþiativa ºi le spuse cã ºi dânsul
s-a gândit la un asemenea aºezãmânt, al cãrui proiect îl trimite – prin scrisoarea de mai sus
– dlui Scraba; apoi a luat sub înaltul sãu patronaj o serbare organizatã de Cerc la Ateneul
Român, în folosul casei de dotaþie, serbare care a dat un beneficiu de 545 lei.

Idealul urmãrit de modesta grupare a cercului „ªcoala Românã“ a mers cu paºi repezi
spre realizare. În nr. din iulie 1902 al revistei ,,ªcoala Românã“, Haret publicã proiectul de
lege al Casei de Credit, Economie ºi Ajutor a Corpului Didactic; la 18 decembrie, acelaºi an,
proiectul a fost votat de Senat, iar la 20 ianuarie 1903, de Adunarea Deputaþilor.

(Vezi vol. V din Operele lui Spiru Haret, p. 161 º. u.)
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rezuma în puþine cuvinte, dar executarea lui comportã o mulþime de mãsuri, pe
care eºti condus sã le dezvolþi sau sã le imaginezi zi cu zi, potrivit trebuinþei
momentului ºi modului cum se prezintã dificultãþile pe care ai sã le învingi
succesiv. Lucrarea mea seamãnã cu aceea a unui explorator, care merge dupã
busolã ºi care trebuie la fiecare pas sã taie, ca sã-ºi deschidã drum.

Profit de ocazie, pentru a rãspunde la câteva întrebãri care vin înainte în
cercul articolelor d-tale.

Constaþi cã suma de 10.000 lei, pe care am alocat-o anul acesta pentru a
ajuta pe învãþãtori, sã-ºi procure gospodãrie, este absolut nesuficientã. Fãrã
îndoialã. Dar trebuie sã ºtii ca aceastã sumã a trebuit s-o caut prin toate colþurile
bugetului Casei ªcoalelor, pentru cã nu o aveam înscrisã anume. Pe urmã, dacã,
în fiecare din cei patru ani ai unei perioade, voi înscrie câte alþi 10.000 lei, voi
ajunge a face sã ruleze o sumã de 40.000 lei, cu care se pot ajuta pe fiecare an
80-120 de învãþãtori. În fine, eu nici nu mã gândesc sã fac ca toþi învãþãtorii
sã-ºi facã gospodãrie numai cu ajutorul Casei ªcoalelor; o gospodãrie renteazã,
ºi eu contez ca exemplul unora sã îndemne ºi pe ceilalþi sã punã totul în miºcare
pentru a-ºi înjgheba gospodãrie prin propriile lor mijloace.

Chestia fermelor-model þãrãneºti este importantã, în adevãr; dar pentru
Ministerul Cultelor cel puþin nu e o chestie de actualitate. Sã dea D-zeu sã reu-
ºeascã ceea ce am întreprins deocamdatã. Când vom avea în þarã câteva sute de
învãþãtori harnici la treabã ºi cu bune gospodãrii, vom avea temelia pentru a clãdi
mai departe. E adevãrat cã s-ar putea începe lucrarea deodatã ºi din altã parte; dar
acolo nu mai are rol învãþãtorul, ºi prin urmare nici Ministerul ªcoalelor.

Atingi de asemenea chestia rolului învãþãtoarei, în afacerea ce ne ocupã.
Este ºi aici un început bun fãcut în Covurlui, ºi pe care încã mã voi sili sã-i ge-
neralizez. Recunosc însã cã puterea de acþiune a învãþãtoarei este foarte res-
trânsã, date fiind mai ales unele împrejurãri care ne sunt speciale nouã.

În privinþa Bãncilor Populare, sfatul d-tale este deja urmat. Am de vreo
douã sãptãmâni un proiect de lege asupra lor, pe care-l voi remite în curând
celor în drept, ca o simplã contribuþie la o lucrare, ce cade în competenþa lor;
pentru cã nu trebuie uitat cã ministerul nostru nu are alt rol aici, decât de a fi
luat iniþiativa ºi de a fi pus în miºcare, pentru realizarea ideii, un factor de primã
ordine, care este corpul învãþãtorilor. Rezultatele dobândite într-un an ºi ju-
mãtate dovedesc cât de justificatã era încrederea ce pusesem într-însul.

În fine, ca încheiere, sper cã în curând sã pot expune, într-o lucrare sin-
teticã, ceea ce s-a realizat pânã acum ºi ceea ce mai trebuie fãcut, pentru
desãvârºirea planului. Numai de m-ar îngãdui vremea.

Primeºte, te rog, stimate domnule Kogãlniceanu, asigurarea distinsei mele
consideraþii.

Haret
Aceastã scrisoare a fost trimisã prin poºtã.
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În 1907, în timpul rãscoalelor þãrãneºti, când s-au început cercetãrile, au fost arestate ºi
persoane care au fost bãnuite cã au avut rol de instigatori prin publicaþiile lor sau altfel. Între ei a
fost ºi dl Vasile M. Kogãlniceanu, care publicase articole ºi broºuri despre chestia þãrãneascã. La
perchiziþia ce i s-a fãcut s-a gãsit ºi scrisoarea lui Haret ºi s-a vorbit, în ziarele adversare
guvernului liberal, despre aceasta, declarând pe Haret de instigator. Fireºte, nimeni nu avea în
mânã textul scrisorii. Haret a aºteptat multã vreme fãrã sã rãspundã. Când s-a terminat instrucþia,
el a publicat scrisoarea învinuitã în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ de la 1 septembrie 1907, însoþind-o
de urmãtoarea lãmurire:

Domnule director,

De când s-au început urmãririle judecãtoreºti în chestia rãscoalelor þãrã-
neºti, ziarele conservatoare au vorbit mult despre niºte scrisori adresate de mine
dlui V. M. Kogãlniceanu ºi mai multor învãþãtori. Îndeosebi, pentru scrisoarea
adresatã dlui Kogãlniceanu, cunosc sforþãrile ce s-au fãcut pentru a se cãpãta o
fotografie, sau cel puþin o copie de pe dânsa.

Din nenorocire, instrucþia era secretã, ºi cei care aveau dosarele în pãstrare
erau oameni neînduplecaþi. Aº fi fost bucuros sã fac eu acest serviciu simpa-
ticilor mei adversari, pentru a le scuti tot sângele rãu, pe care ºi-l fãceau. Dar nu
m-am crezut în drept a face aceasta, pe câtã vreme afacerea era încã în curs.

Acum însã, cã dosarul s-a închis ºi cã nu mai este niciun motiv de a se face
aºa secret din corespondenþa mea, mã grãbesc a va comunica o copie de pe
scrisoarea, pe care dl V. Kogãlniceanu a primit-o de la mine, rugându-vã a o da
publicitãþii cât se va putea mai curând, pentru a face sã înceteze, cu un moment
mai înainte, legitima impacienþã a celor care o aºteaptã de atâta vreme.

Pentru ca scrisoarea aceasta sã fie înþeleasã, lãmuresc cã ea a fost adresatã
dlui Kogãlniceanu, ca sã-i mulþumesc pentru niºte articole pe care le publicase
d-sa în revista ,,Agrarul“, organul Societãþii Agrare a marilor proprietari, prezi-
datã azi de P.P. Carp ºi în care se lãudau dispoziþiile ce luasem eu pentru a
introduce învãþãmântul agricol practic în ºcolile primare rurale.

Aº fi dorit mult sã procur adversarilor mei aceeaºi plãcere, publicând ºi
scrisorile adresate de mine învãþãtorilor. Cu pãrere de rãu nu o pot face, pentru
cã scrisorile acelea trebuie sã fie în numãr de mai multe sute ºi nu am pãstrat
copii ºi de pe dânsele. În adevãr, corespondenþa mea cu învãþãtorii, ca ºi cu toþi
ceilalþi membri ai corpului didactic, este foarte întinsã, cãci mereu am ocazia de
a da un sfat, de a mulþumi pentru o idee ce mi s-a dat, pentru a rãspunde la o
cerere de serviciu, uneori pentru a dojeni pentru vreo greºealã comisã.

Aceastã corespondenþã continuã ºi va continua ºi în viitor, cu toatã supãrarea
celor care mã criticã. Fiecare trateazã pe administraþii sãi cum îl taie capul.

Dar, dacã nu pot procura copiile dorite, pot cel puþin face din nou o declaraþie,
pe care am mai fãcut-o ºi altãdatã; anume, cã nu am a retracta nimic, niciun cuvânt,
nicio iotã din tot ce am vorbit, am scris sau am lucrat, de când am fost chemat
pentru prima oarã în capul ministerului ºi sunt gata sã-mi dau seama oricând.
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Bineînþeles, declaraþia aceasta se aplicã la ceea ce am vorbit, am scris sau
am fãcut eu, iar nu la ceea ce pun alþii în socoteala mea.

Primiþi, vã rog, dle director, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.

Haret

XXXIII.

Cãtre preotul Teodor Bãlãºel(44)

1. Scrisoare din 23 decembrie 1903

Cucernice Pãrinte,

Nu am avut cunoºtinþã de cererea S. T. Azi dau ordin sã þi se trimitã colecþia
lui Tocilescu. O vei primi însã mai târziu, pentru cã tocmai azi se închide minis-
terul pentru 9 zile. Trebuie însã sã te previn cã colecþia aceea a fost supusã la
critici destul de aspre.

Mi-a fãcut plãcere scrisoarea S. T. vãzând cã se aflã pe la sate preoþi care
sã-ºi înþeleagã datoria aºa cum o înþeleg ºi eu. Noroc ºi spor sã-þi dea Dumnezeu.

Haret

Toate aceste scrisori cãtre preotul Bãlãºel au fost publicate de dânsul într-o broºurã (tip.
Bucureºti1914). La apelul, ce i-a adresat Comitetul nostru, ne-a dat o serie de lãmuriri.

E vorba de colecþiunea de poezii poporane, publicatã sub direcþiunea lui Gr. Tocilescu în 1900.
Criticatã, în adevãr, pentru cã nu se vedea un serios discernãmânt în alegerea bucãþilor, deoarece
Tocilescu încredinþase sarcina culegerii mai multor tineri, pe care nu i-a controlat de ajuns.

2. Scrisoare din 23 februarie 1904

Cucernice Pãrinte,

Departe de a mã supãra pentru scrisoarea ce mi-ai trimis mi-a pãrut bine de
dânsa, pentru cã-mi dã ocazia sã vorbesc despre o chestie care mã preocupã ºi
pe mine foarte mult.

Dacã la Focºani nu am pomenit nimic despre preoþi în vorbirile mele, aceas-
ta nu a fost fãcutã cu intenþie de a nu recunoaºte rolul cel mare ce-l pot avea ei
în lucrarea de regenerare a satelor; din contrã, în toate ocaziile, eu am spus ºi am
scris cã rolul preoþilor trebuie ºi poate sã fie precumpãnitor aici. Dacã nu am
vorbit de ei la Focºani este din o scãpare de vedere, care-ºi poate însã gãsi
explicaþia în pãrerea de rãu ce simt, vãzând cã toate silinþele mele de trei ani
încoace, pentru a scoate pe preoþi din izolarea lor ºi pentru a-i face sã lucreze la
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un loc cu învãþãtorii au rãmas aproape zadarnice. E adevãrat cã la Focºani era un
oarecare numãr de preoþi; dar câþi ar fi trebuit sã fie! ªi câþi din cei ce erau acolo
se simt sprijiniþi în acþiunea lor! Eram la Focºani ºi nu puteam uita cã mã aflu
într-o eparhie unde sunt date ordine ca preoþii sã nu participe la miºcarea cultu-
ralã ºi economicã de la sate.

ªtiu eu bine cã sunt printre preoþi numeroase elemente excelente, care nu
aºteaptã decât ocazia de a se produce; precum am presimþit lucrul acesta pentru
învãþãtori, sunt convins de dânsul ºi pentru preoþi; ºi tocmai de aceea simt
durere cã nu am putinþa de a le utiliza în folosul þãrii.

Haret

În zilele de 12, 13 ºi 14 ianuarie 1904, s-a þinut la Focºani primul Congres al „Bãncilor
populare“, la care au luat parte Spiru Haret, Vintilã Brãtianu(45), I.G. Duca(46) ºi alþii. Preotul Teo-
dor Bãlãºel , supãrat cã în cuvântãrile rostite s-a vorbit numai de activitatea ºi menirea învãþã-
torilor ºi nimic de-a preoþilor, a trimis lui Haret o scrisoare în termeni destul de tari, la care marele
ministru rãspunde prin scrisoarea de mai sus.

Eparhia, de care vorbeºte Haret, era a Romanului (de care þine ºi judeþul Putna). Acolo era
episcop Gherasim Safirin, care nu aproba amestecul preoþilor în activitatea pornitã de Haret ºi care
a avut mai târziu atitudine împotriva lui, dusã cu atâta vrãjmãºie încât a provocat mare luptã ºi
cunoscuta crizã bisericeascã din 1909–1910. (Vezi în colecþiunea Operelor lui Spiru Haret, vol. IX.)

3. Scrisoare din 8 februarie 1905

Cucernice Pãrinte,

Am primit 1 leu, cotizaþie la ,,Steaua“.
Cât pentru articolul, pe care îl propuneþi pentru ,,Steaua“, voi pune chestia

în dezbaterea comitetului, la prima lui întrunire ºi rezultatul vi-1 voi comunica.
Trebuie însã sã vã spun cã avem deja mai multe lucrãri gata de publicat, aºa cã
rândul lucrãrii S. T., dacã va fi admisã, va veni mai târziu.

Al S. T. devotat,
Haret

E vorba de Societatea, întemeiatã de Haret în 1900, cãreia i-a fost mulþi ani casier, societate
care a publicat o bibliotecã popularã (27 broºuri), rãspândind în public peste 1.000.000 exemplare.

4. Scrisoare din 29 februarie 1905

Cucernice Pãrinte,

În ultima ºedinþã a comitetului societãþii ,,Steaua“, am prezentat ºi cererea
S. T. de a publica în broºurã seria de articole ce ai publicat deja în ,,Albina“; comi-
tetul însã nu a admis cererea, pe de o parte, tocmai din cauzã cã articolele au fost
deja publicate, ºi pe de alta, pentru cã avem deja vreo 8 sau 10 manuscrise apro-
bate, a cãror publicare va cere cel puþin un an ºi jumãtate.

Haret
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,,Albina“, revistã popularã, întemeiatã tot de Haret ºi care apare ºi azi sub îngrijirea Fun-
daþiunilor Regale.

5. Scrisoare din 7 ianuarie 1907

Cucernice Pãrinte,

Îþi mulþumesc pentru felicitãrile S. T. ºi-þi urez ºi eu noroc ºi izbândã în cele
ce doreºti, convins fiind cã nu poþi dori decât lucruri bune pentru bisericã ºi
poporul pe care-l serveºti.

Cu privire la rolul preotului rural ºi la situaþia pe care i-a creat-o noua lege,
îþi rãspund cu vorba psalmistului: „Scãparea ta prin tine, Israile“.

Þi-aduci aminte cã în cealaltã scrisoare a mea atingeam întrucâtva chestia
rolului de frunte pe care preotul rural trebuie e dator, sã-l aibã în lucrarea care
se întreprinde acum de ridicare a pãturei þãrãneºti. Scrisoarea mea te-a supãrat.
Vãd acum cã ai venit la vorba mea. Atât mai bine, pentru cã cu cât vor fi mai
mulþi preoþi care sã înþeleagã rostul pe care trebuie sã-l aibã biserica în viaþa
modernã a statului, cu atât mai repede va veni îndreptarea.

Dar îndreptarea, pe cât se vede, nu trebuie aºteptatã de aiurea, ci chiar de la
cei interesaþi. Vei fi vãzut în ,,Monitorul“ de la 5 noiembrie, cum înþeleg cei mari
rolul bisericii în viaþa publicã ºi economicã a þãrii. Dupã dânºii, preoþii nu au altã
datorie decât sã serbeze liturghia ºi atât. De ar fi aºa, biserica ar fi ceva strãin de
viaþa þãrii; ºi de vreme ce într-un organism viu nu se pot tolera corpuri strãine,
vezi bine cã rezultatele ar fi cã biserica ar fi scoasã dintre organismele necesare
vieþii statului.

Acolo vor sã ajungã. Eu unul, care am fost taxat ca vrãjmaº al bisericii, nu
doresc una ca asta. Eu vreau ca biserica sã facã parte integrantã din viaþa vie a
naþiunii, sã contribuie în mod puternic la înãlþarea ºi fericirea þãrii ºi sã se bucure
ºi ea de buna stare ºi de onoarea la care va avea drept, prin serviciile ce va fi fãcut.

Cine este acum prieten, ºi cine vrãjmaº al bisericii, între mine ºi alþii?
Precum vezi, Cucernice pãrinte, eu îþi scriu cu o francheþã care nu e în obi-

ceiul oamenilor de stat. Scriu aºa, pentru cã sunt convins cã cele ce spun sunt
adevãruri nediscutabile, de care nu am sã mã tem. Mai scriu aºa, pentru cã cred
cã se cuvine ca adevãrul convingerilor mele sã pãtrundã în cât mai multe capete.
Puþin îmi pasã dacã libertatea mea de vorbã mi-ar cauza neplãceri cu unii sau cu
alþii. Destul numai ca sã contribui pe cât pot la încetarea stãrii de lâncezealã de
azi ºi a alergãturii numai dupã foloase materiale.

Haret

Haret explicã aici ideea, pe care o avea, de a pune preoþimea sã lupte alãturi de învãþãtorime
pentru ridicarea stãrii morale ºi materiale a satelor. Unii din conducãtorii bisericii noastre erau în
contra acestei idei ºi alãturi de ei se gãseau ºi mulþi oameni politici. De aceea a avut el sã lupte – mai
târziu – când a prezentat legea Consistoriului bisericesc. (Cf. în prezenta colecþiune, vol. VI ºi IX.)
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6. Scrisoare din 18 martie 1907

Cucernice Pãrinte,

Chemarea S. T. în Bucureºti era, pentru cã formasem o grupã de vreo 100
de preoþii ºi învãþãtorii cei mai inimoºi, pe care i-am trimis prin pãrþile cele
tulburate, ca sã propage pacea ºi liniºtea ºi S. T. erai din numãrul lor. Îmi pare
rãu cã nu ai putut veni. Dar poþi lucra mult ºi în satele vecine cu S. T., deoarece
ºi pe acolo s-a apropiat focul rãscoalei.

Circulara, pe care-mi scrii sã o dau învãþãtorilor ºi preoþilor, am dat-o deja
chiar în ziua când am intrat în minister. Cred cã ai primit-o deja.

Haret

Circulara de care vorbeºte s-a publicat în ziua de 14 martie 1907, odatã cu Apelul guvernului
pentru împãciuirea generalã. Se gãseºte în colecþiunea de faþã a Operelor lui Spiru Haret, vol. III,
p. 27.

7. Scrisoare din 31 iulie 1907 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Casa Bisericii stã rãu. Dar am cerut sã caute sã vadã ºi sã-mi raporteze în ce
chip þi se poate veni în ajutor. Mã tem cã pânã la aprilie nu vom putea face ceva.

Haret

8. Scrisoare din 8 august 1907 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Cu pãrere de rãu, nu am putut sã-þi dau dispensa de vârstã cerutã. Regu-
lamentul e formal: se pot da dispense în plus pânã la 6 luni, dar în minus deloc.

Haret

Probabil e vorba de vreun copil, care voia sã intre în Seminar ori în ªcoala Normalã.

9. Scrisoare din 22 februarie 1908

Cucernice Pãrinte,

Te rog sã mã ierþi cã mulþimea ocupaþiilor m-a fãcut sã rãspund aºa de târ-
ziu la foarte interesanta scrisoare a S. T. din 24 ianuarie.
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Mai întâi mulþumesc din toatã inima societãþii „Dragostea Creºtinã“, care
m-a aies membru de onoare al ei. Primesc cu mulþumire ºi-i urez bun noroc ºi
mers în plin.

Pe urmã, te felicit pe S. T. pentru toate bunele gânduri ce ai, ºi-þi urez izbân-
dã deplinã. Pãcat cã nu sunt mai mulþi ca S. T. Câte lucruri bune nu s-ar face!

Cât pentru mine, poþi fi sigur cã tot ce voi putea face ca sã te ajut, voi face
cu mare dragã inima. Sã le luãm pe rând:

1. Pentru ocuparea locurilor de învãþãtori din ªtefãneºti; te rog sã-mi dai
numele celor actuali, cu arãtarea titlului cu care funcþioneazã ºi a satului de
unde sunt de fel; de asemenea numele normalistului din Mehedinþi, despre care
mi-ai scris, ºi al satului unde este acum. Voi cerca sã fac cum doreºti.

2. În privinþa clãdirii ºcolilor, aprob vederile S. T. care cunoºti lucrurile de
la faþa locului.

3. Pentru înfiinþarea ªcolii elementare de agriculturã (fermã model cum îi
zici S. T.), eu aº putea da ceva la instalare, dar nu de la Casa ªcoalelor. Va trebui
sã-mi faci o cerere, expunând planul cum vrei sã faci cu ea; dar nu prea târziu.

4. Ideea cu ªcoala de menaj o aprob ºi mi-ar pãrea bine sã se facã. În
Oltenia nu e niciuna. Avem numai 2 pe la þarã; amândouã merg cam slab, pentru
cã nu este cine sã le þinã mai de aproape. Acolo, cu grija S. T., sunt sigur ca ar
merge bine. Pentru cedarea terenului, aº putea pune o vorbã ºi eu dlui Anton
Carp. Dar aº fi de pãrere cã dormitorul nu e necesar: dacã comuna este aºa de
mare, nu se vor putea gãsi chiar din ea cele vreo 30 fete cel mult, care trebuie
sã populeze ºcoala? Prea multe nu e bine, cãci nu se pot îngriji cum trebuie.

5. Pentru atelierul de rotãrie ºi lemnãrie, de asemenea aº putea da un ajutor
pentru instalare.

6. Pentru bibliotecã, Casa Bisericii nu va putea da cei 2-3000 lei, cãci nu
are de unde. Dar tot ar fi bine sã scrii direct dlui Gârboviceanu. Ce va putea
face, sunt sigur cã va face.

7. Pentru repararea bisericii Dobruºa, poate Casa Bisericii ar putea da ceva
ajutor, nu mare; dar nu ºtiu de nu vor fi greutãþi din partea Comisiunii Monu-
mentelor istorice, cãci dupã lege, reparaþia acestor monumente nu se poate face
decât de dânsa. Lucrul acesta ar trebui studiat mai de aproape. Sunt de pãrere sã
faci o propunere scrisã la Casa Bisericii.

ªi acum, îþi urez încã o datã noroc bun ºi Dumnezeu sã te ajute.

Haret

Anton Carp (m. 1914),era atunci ministru al Agriculturii.
Dobruºa, tot în judeþul Vâlcea, comuna ªtefãneºti.
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10. Scrisoare din 14 martie 1908

Cucernice Pãrinte,

Am dispus ca ºcoala elementarã de agriculturã din ªtefãneºti sã se înfiin-
þeze în contul statului. Va veni zilele astea dl Druþu pe acolo, ca sã vadã ce mã-
suri trebuie luate.

Postul nou de învãþãtor ce ceri se va putea da la septembrie viitor, dar pânã
atunci nu. Trebuie sã ne mai aduci aminte pe la iulie.

Dau ordin sã þi se trimitã planul tip de ºcoalã de 4 clase (mi se pare cã nu
mai avem decât unul).

Voi spune dlui Constantinescu sã vinã pe acolo, dar nu ºtiu când va putea,
pentru cã este foarte ocupat.

Haret

Ch. Druþu era inspectorul învãþãmântului agricol din þarã. Dimitrie Constantinescu era
atunci inspector ºcolar al regiunii de care þinea judeþul Vâlcea.

11. Scrisoare din 5 iulie 1908

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Am dat ordin sã se înfiinþeze al treilea post la ªtefãneºti. Zici cã dirigintele
nu e de la ªtefãneºti. Cum asta? Dar unde ºade? Trebuie sã ºtiu, ca sã iau mãsuri.

Haret

12. Scrisoare din 23 iulie 1908

Cucernice Pãrinte,

Postul al treilea de învãþãtor la ªtefãneºti se va înfiinþa. Am fãcut decizie anu-
me. Trebuie sã fi fost vreo încurcãturã, din cauza schimbãrii de nume a comunei.

Contra celor trei învãþãtori am ordonat anchetã ºi sã nu te superi; dar ceea
ce fac ei este ºi contra legii ºi contra interesului ºcoalei ºi nu poate sã meargã
lucrul aºa.

Al S. T. devotat,
Haret

Nu ni s-au dat informaþiuni, ca sã putem preciza faptele.
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13. Scrisoare din 10 august 1908 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Petiþia ce mi-ai trimis pentru Ministerul Domeniilor am trimis-o dlui Anton
Carp, însoþitã de o stãruitoare intervenþie. Sper cã i se va da urmare.

Pe Gheorghe Fira am zis sã-l numeascã la ªtefãneºti. Dar nu ºtiu unde se
aflã. Ar trebui sã trimitã o cerere.

Pentru dotaþia ºcolii cu pãmânt, te rog sã pui pe diriginte sã-mi facã un ra-
port detaliat, cu propunerea S. T. ºi, dacã se poate, cu o schiþã de plan aproxi-
mativ. Pe baza lui voi face intervenþie la domenii.

Mi-a fãcut mare plãcere darea de seamã ce mi-ai trimis despre serbare,
precum ºi speranþele ce pui – în scrisoarea d-tale – pe acþiunea mea pentru deºtep-
tarea þãrãnimii. Am ºi eu încredere cã miºcarea aceasta, odatã bine pornitã, nu o
va mai putea opri nimeni, ºi sunt convins cã þãranii, prin ei înºiºi, prin înþelep-
ciune, stãruinþã, economie ºi spirit de asociaþie, vor face mai mult pentru dez-
robirea lor, decât tot ce ar putea face orãºenii pentru ei. Cãci în aceastã privinþã,
eu nu sunt pesimist. Trãiesc între orãºeni ºi vãd cât de mulþi sunt printre ei care în
modul cel mai sincer doresc binele þãranului. În schimb însã sunt ºi de ceilalþi; ºi
aceºtia vor încerca desigur sã opreascã ºi sã zãdãrniceascã toatã frumoasa miºcare
începutã. Pentru vremurile acelea de restriºte trebuie sã fiþi pregãtiþi cu curaj ºi
inimã tare, ca sã nu lãsaþi sã se dãrâme ceea ce se edifica cu atâta greutate. Va fi
pentru aceasta destul ca dvs., aceia care conduceþi miºcarea economicã ºi intelec-
tualã la sate, sã continuaþi a fi înþelepþi, stãruitori, economi ºi buni tovarãºi ai þãra-
nului la vremi grele.

Al S. T. devotat,
Haret

14. Scrisoare din 9 noiembrie 1908

Cucernice Pãrinte,

Fac intervenþia ce ceri la Eforie pentru localul ºcolii de agriculturã ºi o voi
urmãri personal. Sper cã se va face treabã.

Haret

În comuna ªtefãneºti (judeþul Vâlcea), societatea culturalã ºi de ajutor „Dragostea Creºtinã“,
al cãrui preºedinte era Pr. Bãlãºel, înfiinþase o ºcoalã elementarã de agriculturã, care n-avea local.

Eforia Spitalelor civile avea în acea comunã niºte case pe lângã Schitul ªerbãneºti, ºi Pr.
Bãlãºel scrie lui Haret sã intervinã ca ºcoala sã fie instalatã în acele case. Haret a intervenit ºi
localul a fost pus telegrafic la dispoziþia ºcoalei. În acel local, ºcoala a funcþionat 22 de ani, pânã
în anul 1930, când a fost ridicatã la rangul de ºcoalã inferioarã de agriculturã ºi instalatã într-un
frumos ºi spaþios local propriu.
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15. Scrisoare din 1 martie 1909

Cucernice Pãrinte,

Am primit cu mulþumire scrisoarea Sf. Tale ºi, în ceea ce priveºte cererile,
te rog sã adresezi o cerere Casei ªcoalelor, pentru cumpãrarea unui numãr de
broºuri Casele ºi curþile þãrãneºti; voi face ce vom putea.

Pentru cãrþi de la Casa Bisericii ºi Casa ªcoalelor, de asemenea trebuie sã
faci petiþie, ca sã putem da ceva. De la Academie nu cred cã vor voi sã dea ºi,
de altfel, nici nu prea convin pentru bibliotecã ruralã.

Pentru localul de ºcoalã de la Dobruºa de sus, Casa ªcoalelor nu poate sã
dea nimic, neavând nici un fond pentru acest scop.

În privinþa construcþiei localului de ºcoalã din ªtefãneºti în regie, am dat
ordin la Casa ªcoalelor sã se studieze cererea Sf. Tale, ºi daca este acceptabilã,
sã se aprobe.

Haret

Pr. Teodor Bãlãºel, tipãrise o broºurã Casele ºi curþile þãrãneºti, care se vindea pentru Socie-
tatea culturalã „Dragostea Creºtinã“ ºi intervenise la ministru sã cumpere un numãr de exemplare,
pentru Casa ªcoalelor.

16. Scrisoare din 19 aprilie 1903

Cucernice Pãrinte,

Mi-ai scris sã se admitã facerea în regie a localului de ºcoalã de la ªtefã-
neºti. Am zis sã se aprobe cererea, dacã va fi acceptabilã. Dar pânã azi cererea
nici n-a venit la Casa ªcoalelor. Te rog sã faci cele necesare.

Haret

17. Scrisoare din 12 mai 1909

Cucernice Pãrinte,

În toatã þara nu este decât o singurã ºcoalã, care ar putea sã vã facã coºuleþe
de rãchitã, cea de viticultura de la Valea Cãlugãreascã, Prahova. Prin urmare,
cooperativa sã se adreseze acolo, pentru a se învoi. Îþi urez sã duci la bun sfârºit
clãdirea ºcoalei ce aþi început.

Haret
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18. Scrisoare din 20 octombrie 1909

Cucernice Pãrinte,

Þi-am trimis azi prin poºtã cei 100 lei, pe care þi i-a acordat societatea
,,Steaua“. Te rog sã mã ierþi de atâta întârziere. M-au luat înainte treburile aºa de
mult, cã uitasem de suma asta ºi nu þi-o trimiteam nici acum, dacã nu-mi aducea
aminte dl Ghiaþã.

Haret

19. Scrisoare din 3 ianuarie 1910

Cucernice Pãrinte,

Am primit ºi-þi mulþumesc – chitanþa pentru cei 100 lei, ce þi-am trimis de
la ,,Steaua“.

În privinþa celor ce-mi scrii de Eforie, am intervenit la locul competent; nu
ºtiu ce mãsuri vor lua, dar cred cã vor fi, în orice caz, bune.

Haret

20. Scrisoare din 30 ianuarie 1910

Cucernice Pãrinte,

Cererea S. T. cãtre Eforie o voi da dlui Culoglu.
Pentru ºcoala de agriculturã, trebuie sã-mi araþi cum mai stã lucrul acum ºi

ce dorinþã ai, pentru cã eu nu mai sunt în curent. Voi cãuta sã te ajut.
Am dat ordin din nou la Casa ªcoalelor sã þi se trimitã cãrþile ce ceri. Din

broºurile mele, din care îmi ceri, nu mai am niciuna.

Al S. T. devotat,
Haret

Al. Culoglu era directorul Eforiei Spitalelor Civile.

21. Scrisoare din 21 februarie 1910

Cucernice Pãrinte,

Cãrþile ce le-ai cerut pentru biblioteca popularã, au fost trimise, de Casa
ªcoalelor încã de la 17 octombrie 1909. Dacã nu le-aþi primit, se vede cã pachetul
s-a pierdut la poºtã. Casa ªcoalelor cerceteazã sã vadã ce s-a fãcut cu pachetul.

Haret 
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22. Scrisoare din 7 iulie 1910 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Mã grãbesc sã rãspund scrisorii de alaltãieri a S. T., cã se vede cã þi s-a raportat
rãu vorbele mele cu privire la neparticiparea S. T. la alegerile pentru Consistoriul
superior. Am bãgat de seamã cã de multe ori îmi pun mie în socotealã vorbele pe
care unii ar dori sau bãnuiesc cã le-aº fi zis.

E adevãrat cã am fost surprins ºi mâhnit cã S. T. nu ai candidat pentru Con-
sistoriu, pentru cã dorinþa mea era ca într-însul sã intre numai preoþi care s-au
distins mai mult în toate direcþiile. ªi e posibil sã fi exprimat îndoiala dacã nu
cumva aceastã abþinere a S. T. nu ar proveni din cauzã cã ai fi opus din principiu
acestei instituþii; dar la dl Iorga nu m-am gândit deloc.

De altfel, chiar dacã S. T. ai fi fost opus ideii Consistoriului, sau dacã ai urma
vederile dlui Iorga, te asigur cã aceasta nu te-ar micºora deloc în stima mea, care
este întemeiatã pe faptele, iar nu pe opiniunile intime ale S. T.

Îndoielile pe care le arãþi S. T. asupra preoþimei noastre le am ºi eu întrucât-
va; însã nu le spun nimãnui, pentru cã nimic nu atinge avântul spre bine al
oamenilor mai mult decât îndoiala. ªi printre învãþãtori sunt unii rãi, lipsiþi de
ideal, necinstiþi; dar dacã aº fi spus eu asta, unde ar mai fi fost entuziasmul cu
care cei buni dintr-înºii au fãcut minunatele lucruri din anii din urmã? Sã avem
dar nãdejde în cei buni ºi sã lãsam pe ceilalþi în plata Domnului.

Îþi mulþumesc pentru invitarea ce-mi faci de a lua parte la inaugurarea ºcolilor
de la d-voastrã, ºi primesc cu mare plãcere. Aceasta va fi pentru mine ocazia ca
sã te cunosc personal pe S. T. ºi sã-þi vãd de aproape opera. De la ªtefãneºti aº
trece ºi la dl I. Popescu, un învãþãtor de mare merit, pe care doresc sã-l cunosc.

Data serbãrii aº dori sã fie între 15 ºi 25 august, cãci pe urmã poate sã plec
în concediu. S. T. reguleazã în înþelegere cu dl Prefect ºi cu dl Constantinescu
ºi mã avizeazã ºi pe mine din vreme.

Al S. T. devotat,
Haret

Deputatul N. Iorga combãtuse în Camerã proiectul lui Haret pentru înfiinþarea Consistoriu-

lui Superior, pe care Adunarea Deputaþilor ºi Senatul l-au votat.

23. Scrisoare din 30 august 1910 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Nu cred sã se poatã înfiinþa anul acesta al patrulea post la satul ªcoala, pentru
cã fondul este deja distribuit. Singura nãdejde ar fi ca vreunul din posturile
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prevãzute a se crea sã nu se poatã înfiinþa din vreo cauzã oarecare; dar asta nu prea
e probabil.

Ca ºcoalã de menaj pentru fiica S. T. poate cea mai potrivitã ar fi cea din
Teiu (Argeº), unde este o directoare bunã. Cele de la oraº nu prea convin pentru
fetele de la þarã; dar dacã ai prefera oraºul, nu poþi alege decât Bucureºtii, unde
sunt douã ºcoli de menaj, una internã ºi una externã.

Haret

ªcoala, sat din judeþul Vâlcea, þine de comuna ªtefãneºti.

24. Scrisoare din 5 iunie 1911

Cucernice Pãrinte,

Îmi scrii cã nu ai avut încã vreme sã-mi mulþumeºti. Dar nici nu vãd pentru
ce mi-ai mulþumi, cãci vizita mea de anul trecut a fost tocmai pentru mine o
mare mulþumire sufleteascã. Nu cer alta decât sã urmezi mai departe a lupta ºi
a lucra ca pânã acum. Nu te tulbura de piedici ºi de relele voinþe. Aºa sunt fãcuþi
oamenii, mai ales unii oameni, cã nu pot vedea pe alþii fãcând binele pe care ei
nu sunt în stare sã-l facã. De nu ar fi aºa, ce uºoarã ºi plãcutã ar fi sarcina de
binefãcãtor al oamenilor!

S. T. cu deosebire trebuie sã fii expus la neajunsuri, pentru cã te-ai pus mai
mult în evidenþã. Vãd cã peste tot sunt loviþi tot fruntaºii, cu atât mai tare cu cât
sunt mai buni ºi mai distinºi. Este ºi acesta un mijloc de a scoate din rândul celor
ordinari pe oamenii mai de seamã, dar cam ciudat mijloc.

Îmi ceri sã intervin la Eforie ºi la Ministerul Domeniilor. Ar fi cu putinþã
aºa ceva! Dar cei mari de azi atât ar trebui sã ºtie cã doresc eu sã se facã ceva,
pentru ca imediat sã facã din contrã. Mã bucur ºi eu, cu deosebit succes, de felul
de distincþie de care vorbeam mai sus. Spun drept, cã nu vãd ce-aº putea face,
ca sã te ajut în împrejurãrile actuale.

Legea pentru vinderea pãmânturilor bisericilor a fost amânatã la Senat, ºi
cred cã amânatã va rãmâne. S-au opus la votarea ei cu mare energie ambii mitro-
poliþi. Cred cã necazurile actuale ale Primatului în parte ºi de acolo i se trag.

Cu soluþia ce propui S. T., pentru greutãþile actuale ale bisericii, eu nu mã
învoiesc. Nicãieri soluþiile violente nu sunt bune, ºi în bisericã mai puþin decât
oriunde. Afarã de aceasta, schimbarea de organizaþie pe care o ceri S. T., ar
avea, mai ales în împrejurãrile de azi ale þãrii, urmãri foarte periculoase. Nu
trebuie sã ne gândim la mijloacele extreme decât atunci când ne vom convinge
cã toate celelalte sunt isprãvite.

Al S. T. devotat,
Haret

Haret nu mai era ministru în acest timp. Se retrãsese împreunã cu întreg guvernul la sfârºitul
anului 1910.

Seria A / 193

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 193



25. Scrisoare din 10 septembrie 1911

Cucernice Pãrinte,

Am sã vãd, poate chiar azi, pe cei de la Casa Centralã, ºi voi vorbi în sensul
celor ce-mi scrii. Trebuie însã sã-þi spun cã nu contez mult pe succes, pentru cã
Casa nu cred sã aibã aºa de mulþi bani, ºi pentru cã, pe cât ºtiu, ea se cam fereºte
de a face operaþii de acest fel.

Dar cu toate astea te rog cu toata stãruinþa sã nu te descurajezi de greutãþile
ce întâmpini. Niciun lucru bun nu se face fãrã greutãþi. Oamenii de felul S. T.
sunt chemaþi sã prefacã faþa întreagã a unei þãri; ºi dacã ºi ei nu ar avea curaj
pânã la capãt, ce rãmâne de fãcut?

Al S. T. devotat,
Haret

E vorba de Casa Centralã a Cooperaþiei. Haret a rãmas pentru totdeauna amic ºi sprijinitor
al cooperativelor sãteºti, oriunde erau.

26. Scrisoare din 30 septembrie 1911

Cucernice Pãrinte,

Ieri, dupã primirea celei de a doua scrisori a S. T., am fost la Casa Centralã,
unde dl Enescu mi-a spus cã S. T. ieºiseºi de acolo numai cu câteva minute îna-
intea mea, aºa cã intervenþia mea nu a mai fost utilã1.

Rândul trecut nu putusem vedea pe dl Duca2, pentru cã nu a venit la o întru-
nire unde contam sã-l întâlnesc, iar dl Bumbeºti3, care trebuia sã vinã sã mã
vadã pentru o altã afacere, nu a venit. Pe urmã eu am plecat din Bucureºti pentru
mai multe zile.

Al S. T. devotat,
Haret

27. Scrisoare din 25 mai 1912

Prea Cucernice Pãrinte,

Scrisoarea P. C. T. m-a întristat ºi m-a suprins. m-a întristat, din cauzã cã-mi
închipuiesc cât trebuie sã fii de supãrat însuþi P. C. T. ºi-mi pare rãu sã te ºtiu
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1. Fotin Enescu era atunci (din 1907) directorul general al Cooperaþiei, iar mai târziu a
fost ministru al Agriculturii.

2. I.G. Duca fusese director general al Casei Centrale a Cooperaþiei de la 1903 pânã la
1907.

3. Dumitrescu-Bumbeºti era inspector la Cooperative. Haret nu mai era atunci ministru.
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necãjit pe P. C. T., care faci atâta pentru ca alþii sã se bucure. ªi m-a suprins,
pentru cã nu ºtiam nimic despre înlocuirea P. C. T. în Consistoriul eparhial. Dar
oricare ar fi cauza acestei înlocuiri, cred cã te înºeli când o pui în socoteala dlui
Gârboviceanu1. Zic asta, pentru cã ºtiu ce mare stimã are d-sa pentru P. C. T., ºi
cum nu vine o datã vorba despre P. C. T., fãrã ca sã-þi admire ºi sã-þi laude
activitatea. ªi deunãzi, când ne adunasem vreo 20 de inºi pentru constituirea
Ligii activitãþii economice ºi culturale, a prins ocazia pentru a te da de exemplu.
Cum Dumnezeu sã cred cã tocmai el ar fi cauza mãsurii luate faþã de P. C. T.?
ªi ce motive ar avea o asemenea purtare? Eu am lucrat cu dl Gârboviceanu 10
ani, în împrejurãri foarte delicate ºi foarte grele, când cinstea ºi sinceritatea lui
au fost puse la grele încercãri ºi nu s-au dezminþit niciodatã.

Pe preoþii Popescu-Breasta ºi Partenie2 îi cunosc ca oameni culþi ºi deºtepþi.
Nu-i cunosc aºa de aproape ca pe dl Gârboviceanu, dar nu ascund cã am pãreri
bune despre ei. Voi cãuta în mod discret sã-mi dau seama de partea ce vor fi avut
ei în mãsura care te-a lovit, cum de altfel ºi de întreaga ei explicaþie, care ºi pe
mine mã intrigã.

Oricum ar fi însã, sunt sigur cã cele întâmpinate nu vor contribui întru nimic,
ca sã te descurajeze ºi sã facã sã slãbeascã activitatea binefãcãtoare a P. C. T.

Haret

Liga de care vorbeºte aici este cea intitulatã „Deºteptarea“, care se înfiinþase de curând în
Bucureºti prin iniþiativa lui Haret. (Vezi vol. IX din Colecþiunea aceasta a Operelor lui Spiru Haret.)

28. Scrisoare din 11 august 1912 

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Am fost dus la Ems, pentru cãutarea sãnãtãþii, ºi m-am întors de acolo
alaltãsearã. Aici am gãsit aºteptându-mã cele douã scrisori ale S. T. una din 24
iulie ºi alta din 5 august. Vezi dar cã întârzierea rãspunsului meu are o explicaþie
foarte simplã, ºi e departe de a fi aceea pe care o presupui S. T.

Mãrturisesc cã scrisorile S. T. m-au întristat foarte mult, vãzând cã persiºti în
vederile pe care mi le-ai arãtat în o altã scrisoare mai veche. În urma aceleia am
avut convorbiri ºi cu dl Gârboviceanu ºi cu Chiriarhul, ºi amândoi mi-au afirmat
cã niciun moment nu se gândiserã sã-þi facã vreun rãu. Nu am niciun motiv sã mã
îndoiesc de vorba lor. Despre dl Gârboviceanu, îndeosebi, nu pot sã pun un
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1. P. Gârboviceanu a fost administratorul Casei Bisericii de la întemeierea ei de cãtre
Haret (1902) pânã în 1904 ºi apoi din nou 1907–1910.

2. Popescu-Breasta era preot. Asemenea ºi Partenie, care mai târziu a fost directorul
Seminarului Central din Bucureºti.
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moment la îndoialã vorba sa; nu numai pentru cã ºtiu de mult sentimentele de care
era animat faþã de S. T. ºi consideraþia ce avea pentru S. T., dar mai ales pentru cã
am lucrat cu dânsul zece ani, în timpuri ºi în afaceri foarte grele, ºi nu am avut
nicio singurã datã cea mai micã ocazie de a mã îndoi de perfecta lui sinceritate ºi
de absoluta lui bunã credinþã. Nu pot nici acum sã nu-l cred când îmi spune cã a
fost cu totul strãin de numirile fãcute la consistoriul eparhial.

Încã o datã, eu cred, Cucernice Pãrinte, cã e bine sã te fereºti a crede cele
ce þi se spun. Am siguranþa cea mai deplinã cã se þes intrigi, al cãror scop eu îl
înþeleg foarte bine, ºi nu se cuvine ca ºi S. T. sã te laºi a cãdea în cursa lor. Ca
preot, ºi mai ales ca preot cum eºti S. T., ai putinþa de a lucra mult pentru binele
public. Nu-þi consuma timpul ºi puterea în lupte sterpe. Binele nu se poate face
decât pornind din dragoste, ºi nimic nu paralizeazã puterea de acþiune a cuiva
mai mult decât animozitãþile.

Îmi pare bine de ºtirea ce mi-ai dat cu privire la alegerile ce au avut loc. Sper
cã-þi vor da ocazia, pe care cu o doream sã o ai în rândul trecut, de a-þi desfãºura
activitatea într-un cadru mai larg, pentru binele bisericii.

Al S. T. devotat,
Haret

29. Scrisoare din 12 august 1912

din Valea Cãlugãreascã

Cucernice Pãrinte,

Te rog sã mã ierþi cã ieri, în graba mea de a nu scãpa poºta, am uitat sã-þi
scriu ºi în chestia Ligii Deºteptarea, despre care-mi scriseseºi.

Înainte de plecarea mea în strãinãtate, mai mulþi membri ai comitetului
central al Ligii au fost de pãrere sã facem o circularã, pentru a îndemna la cons-
tituirea secþiilor din judeþe. Eu nu prea eram de pãrere sã facem asta atunci, pen-
tru cã ºtiam cã în vacanþã se cam împrãºtie lumea. Dar tot am fãcut-o, de vreme
ce nici rãu nu fãcea.

Din unele pãrþi am primit rãspunsuri; dar în cele mai multe pãrþi consti-
tuirea s-a amânat pentru mai târziu, când se vor aduna membrii de prin vile-
giaturile lor. E probabil cã tot aºa trebuie sã fie ºi la Vâlcea ºi de aceea nu ai
vãzut încã nici o miºcare.

Al S. T. devotat,
Haret

Despre Liga Deºteptarea se ocupã în colecþia de faþã a Operelor lui Spiru Haret introducerea
vol. IX, p. 25 ºi p. 161.
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30. Scrisoare din 7 decembrie 1912

Prea Cucernice Pãrinte,

Sunt de pãrerea S. T. cã societatea Dragostea Creºtinã poate foarte bine
servi ca filialã a Ligii Deºteptarea. Gândul meu este sã acoperim þara cu orga-
nizaþii de tot felul, sub orice nume ar fi ºi cu orice fel de statute ar avea, care sã
lucreze pentru ridicarea economicã ºi culturalã a celor de jos. Experienþa mi-a
arãtat cã asemenea organizaþii lucreazã cu atât mai mult spor cu cât se bucurã
de o independenþã mai mare. Aºa am reuºit cu bãncile populare, pentru cã am
lãsat fiecãreia din ele cea mai deplinã libertate, ca sã se organizeze cum vrea. A
rezultat de aici, mai ales în primele timpuri, o mare diversitate de tipuri: dar
ce-mi pãsa mie, pe câtã vreme se fãcea treabã bunã? Uniformitatea este bunã la
armatã, dar societãþile omeneºti nu se pot turna în calapoade.

De aceea, te rog sã te aranjezi absolut cum crezi cã e bine în relaþiile cu Liga
noastrã. Totul este sã fim în relaþii, ca sã ne putem ajuta pe unde vom putea ºi sã
ne luminãm unii pe alþii.

Ne-ar prinde bine abonamentele ce ne promiþi la foaia noastrã, pentru cã
avem greutãþi, ºi lipsa de fonduri ne opreºte de a face multe lucruri pe care ar
trebui sã le facem.

Vãd supãrãrile ce ai, dar te rog sã nu te descurajezi ºi sã mergi înainte. Am
ajuns a crede cã supãrãrile sunt lãsate pe lume numai pentru oamenii de treabã;
dar dacã aceºtia s-a speria de ele ºi s-ar da la o parte, ce ar mai fi de fãcut?

Am fost foarte dureros atins de pierderea P. S. Ghenadie. Avea stofa unui
foarte bun episcop ºi o calitate care din nenorocire rar se gãseºte la cei ridicaþi
sus: cã nu uitase de unde se ridicase, cã cunoºtea ºi înþelegea nevoile ºi durerile
sufleteºti ale celor de jos ºi dorea sincer sã le uºureze.

Al P. C. T. devotat,
Haret

P. S. Broºurile ce ne promiþi vor fi binevenite. Ne cer de pretutindenea cãrþi
de citire ºi n-avem de unde da.

Haret
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XXXIV.

Cãtre Grigore Teodossiu1

Cu note dupã informaþiile date de primitorul lor.

1. Scrisoare din 31 decembrie 1903

Domnule Teodossiu,

Scrisorile lui P. Popescu sunt de naturã astfel cã nu se cuvine sã rãmânã
nepedepsit. Fiind însã scrisori particulare, adresate d-tale, te rog sã-mi spui
dacã-þi convine sã le opresc la dosar ºi sã-i aplic pedeapsã pe baza lor.

Haret

2. Scrisoare din decembrie 1904

Domnule Revizor,

Se împlinesc peste puþin timp patru ani, de când mi s-a încredinþat a doua
oarã conducerea Departamentului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice.

În timpul acesta m-am bucurat de concursul ºi ajutorul Domniei Voastre
luminat ºi patriotic. Pentru aceasta mã simt dator a vã exprima mulþumirile mele
cele mai cãlduroase.

Primiþi, vã rog, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.
Haret

Când s-a retras Haret din minister, împreunã cu întregul cabinet, la finele lui decembrie 1904,
a trimis tuturor funcþionarilor numiþi de el, ºi care s-au retras ºi ei, câte o scrisoare de mulþumire.

3. Scrisoare din 10 mai 1905

Stimate domnule Teodossiu,

De când am avut ultima întrunire, am studiat chipul cel mai nimerit de a
forma comitetul ,,Revistei“. La învãþãmântul primar mai ales, alegerea e destul
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1. Primitorul acestor scrisori, Gr. Teodossiu, a fost institutor în Bucureºti, revizor ºcolar,
ºef de birou în Ministerul de Instrucþie ºi inspector ºcolar. Retras la pensie, este unul din cei
care au colaborat la publicarea scrierilor lui Haret, îndeosebi a scrisorilor. Persoana de care se
vorbeºte aici, P. Popescu-Muscel, era institutor ºi avocat (pe vremea aceea aveau dreptul ºi
institutorii care erau licenþiaþi în drept sã facã avocatura, ceea ce fireºte îi cam împiedica de la
îndeplinirea îndatoririlor lor). El trimisese niºte scrisori lui Gr. Teodossiu, atunci revizor ºcolar
al judeþului Muscel, prin care îl învinuia pe nedrept, cã face politicã de rãzbunare contra
învãþãtorilor din acel judeþ. Institutorul a fost pedepsit de Haret cu pierderea lefii pe o lunã.
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de grea, pentru cã cei care au merite mari sunt foarte mulþi. Dar printre aceia,
unul eºti d-ta. Te rog foarte mult sã fii bun sã primeºti ºi sã mã înºtiinþezi de
aceasta, ca sã pot da urmare lucrãrilor.

Al d-tale devotat,
Haret

E vorba de Comitetul de conducere al ,,Revistei generale a învãþãmântului“ (întemeiatã în 1905)
prezidat de Haret ºi care se compunea din reprezentanþi a fiecãrui grad de învãþãmânt. Gr. Teodossiu,
fiind institutor, este chemat ºi el. În aceastã calitate a lucrat doi ani la publicarea ,,Revistei“.

4. Scrisoare din 22 octombrie 1905

Stimate domnule Teodossiu1,

Fii bun, te rog, ca, dupã ce vei citi articolul dlui Busuioc, sã-l duci de-a drep-
tul dlui Lupu Antonescu, în strada Arcului nr. 10 (aproape de Biserica Arme-
neascã). D-sa însã te roagã mult sã nu i-l dai mai târziu de luni, pentru cã nu se
poate forma numãrul.

Haret

5. Scrisoare din 28 octombrie 1905

Stimate domnule Teodossiu2,

Nu e nevoie sã mai scriu dlui Aurelian, pentru cã i-am vorbit azi la Academie.
Este foarte dispus sã vã ajute ºi o face dacã se poate; ºi dupã scrisoarea d-tale de
azi, vãd cã e ºi mai lesne decât îi spusesem eu. Mi-a zis sã-þi spun sã faceþi o cerere
cãtre prezidentul Ateneului, în care sã spuneþi lãmurit ce cereþi ºi sã meargã cineva
sã ia ºi pe dl Stãncescu, ºi împreunã cu el sã meargã la dl Aurelian, spunându-i cã
e pentru afacerea despre care i-am vorbit eu la Academie. Mi-a zis cã, de se va
putea, va da permisia ºi gratis.

Al d-tale devotat,
Haret

1. Gr. Teodossiu era, cum s-a vãzut în scrisoarea precedentã, membru în comitetul de
redacþie al ,,Revistei generale a învãþãmântului“. Lupu Antonescu era secretar de redacþie.

2. Gr. Teodossiu era atunci într-o societate de propagandã culturalã ºi rugase pe Haret
sâ vorbeascã lui P. S. Aurelian, preºedinte al Comitetului Ateneului român, ca sã se acorde
sala pentru o reprezentaþie.
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6. Scrisoare din 18 noiembrie 1905

Stimate domnule Teodossiu,

Dupã cum mi-a spus dl Siniºteanu, se pare cã eu am fãcut o eroare, când þi-
am trimis invitaþia pentru comitet, punându-þi ziua de azi, în loc de cea de ieri.
Dacã va fi fost aºa, te rog sã mã ierþi. ªedinþa a avut loc asearã. Dar va fi una
luni 21 noiembrie, la 3 ore, la care te rog sã vii, dacã poþi.

Haret

E vorba de chemarea la o ºedinþã a comitetului ,,Revistei generale a învãþãmântului“. Siniº-
teanu, atunci institutor în Capitalã, fãcea ºi el parte din comitetul acelei reviste.

7. Scrisoare din 17 decembrie 1907

Domnule Teodossiu,

Un jurnal publicã, cã un învãþãtor P. D. din R. (presupun cã e Popescu D.
din Racoviþa) e în concediu din oficiu pe un an, deºi e sãnãtos; locuieºte în altã
comunã; nu e chemat, la definitivat, deºi e de 8 ani în învãþãmânt. Te rog sã-mi
referi cum stã lucrul, fie cã e vorba de Popescu D., fie de altul.

Haret

În acel timp, Gr. Teodossiu era din nou revizor ºcolar al judeþului Muscel, numit când Haret
luase conducerea ministerului în 1907.

8. Scrisoare din 21 octombrie 1912

Stimate domnule Teodossiu,

Îþi mulþumesc pentru numãrul din ,,Revue philosophique“(47), pe care mi l-ai
trimis. Þi-l restituiesc însã, ca sã nu-þi strici colecþia, ºi pentru cã-l gãsisem deja
la Academie, de unde mi-am luat notele necesare.

Al d-tale devotat,
Haret

În „Revue philosophique“ se publicase un articol critic despre Mecanica socialã a lui Haret.
Haret vorbise la o întrunire a Comitetului revistei ,,Albina“. Din acest comitet fãcea parte

Teodosiu ºi la întruniri venea ºi Haret, întemeietorul ei.
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XXXV.

Cãtre Ion Dinu Bãdescu

Scrisoare din 2 ianuarie 1904

Domnule învãþãtor,

Am primit cu mulþumire frumoasele fructe ce mi-ai trimis. Îþi mulþumesc
pentru ele ºi pentru urãri, ºi pentru plãcerea ce mi-ai fãcut, arãtându-mi rezul-
tatul ce ai dobândit. Fãrã îndoialã cã se cuvine sã te sileºti sã propagi cultura
acestor pere printre colegii d-tale.

La mulþi ani cu izbândã.
Haret

Primitorul scrisorii era învãþãtor în comuna Boteni, judeþul Muscel. Haret încuraja pe cei
care cultivau cu îngrijire fructe în grãdina ºcolii; în acest scop distingea pe cei mai stãruitori,
dându-le sarcina de „învãþãtori ambulanþi“, având a se duce într-o circumscripþie ºcolarã, ca sã
dea îndrumãri celor mai puþin cunoscãtori. Un asemenea învãþãtor a fost ºi I. D. Bãdescu.

XXXVI.

Cãtre un învãþãtor

Scrisoare din 5 martie 1904

Domnule învãþãtor,

Îþi mulþumesc pentru cele douã cãrþi ale d-tale, ce mi-ai trimis, precum ºi
pentru sfatul ce-mi dai. Voi cãuta sã mã folosesc de el cât de curând. Dar oare
învãþãtorii nu vor gãsi cã le cerem cam multe?

Haret

Ne-a fost peste putinþã sã aflãm numele învãþãtorului, cãci scrisoarea lui Haret s-a gãsit între
cele adunate de P. Gârboviceanu (în urma apelului publicat pe vremuri) ºi, dupã moartea lui, au
intrat în posesiunea noastrã. Nu ºtim despre ce cãrþi este vorba.
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XXXVII.

Cãtre Marin Dimitrescu

1. Scrisoare din 3 iulie 1904

Domnule Dimitrescu,

Te rog sã primeºti în localul liceului ºi sã pui în sala de gimnasticã Mor-
mântul lui ªtefan, pe care l-am avut la serbarea de ieri.

Când voi gãsi un loc mai bun, îþi voi desena locul.
Haret

La 2 iulie, 1904, s-a serbat cu mare pompã 400 ani de la moartea lui ªtefan cel Mare. Cu
acelaºi prilej s-a fãcut ºi o machetã, care înfãþiºa mormântul lui ªtefan-Vodã, de la M-rea Putna.
De aceastã machetã credem cã vorbeºte Haret, ca s-o pãstreze în cuprinsul Liceului Lazãr, unde
primitorul scrisorii era director.

2. Scrisoare din iulie 1905

Domnule director,

Am onoare a vã trimite pe lângã aceastã suma de 164 lei, 84 bani, indemni-
tatea mea ca preºedinte al comisiei examenului de absolvire a clasei a 7-a de la
liceul „Lazãr“. Vã pun aceastã sumã la dispoziþie, ca s-o întrebuinþaþi dupã chib-
zuinþã d-voastrã spre a înlesni cu cãrþi în septembrie viitor pe elevii acelui liceu,
care vor fi lipsiþi de mijloace ºi care vor fi cunoscuþi ca iubitori de învãþãturã.

Consideraþia, dacã vor avea note mai mari sau nu, va trebui pusã pe al
doilea plan, deoarece mulþi nu pot avea note mari, tocmai din cauza sãrãciei, ºi
n-ar fi drept a-i lipsi de un ajutor care le-ar permite sã-ºi îmbunãtãþeascã notele.

Primiþi, vã rog etc.
Haret

În anul 1905, dupã ce Haret ieºise din minister ºi-ºi luase iar cursul la Universitate, a fost
numit preºedinte al Comisiunii de examinare la examenul de absolvire a liceului, la liceul „Lazãr“
din Bucureºti.

Scrisoarea s-a publicat în revista ,,Albina“ din 24 iulie 1905 an. VIII, p. 1181.

3. Scrisoare din 1905

Iubite domnule Dimitrescu,

Fii bun, te rog, de pune adresa dlui Escouffier pe alãturata scrisoare, ºi i-o
trimite, fie prin poºtã, fie prin un servitor. Îl previn cã avem mâine dimineaþa de
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examinat un corigent de astã varã, Slãvescu D. C, la matematice ºi limbi mo-
derne. De aceea voi veni ºi eu mâine dimineaþa pentru asta.

Haret

Precum s-a vãzut din scrisoarea precedentã, Haret fusese în iunie 1905 Preºedintele comi-
siunii examenului de absolvire. Având în septembrie sã examineze un corigent, trimite convocare
lui Escouffier, membru al comisiunii.

Escouffier era profesor de limba francezã la liceul Lazãr, un francez venit în þarã la noi, cu
studii foarte serioase, care s-a distins în cariera sa ºi a publicat ºi câteva cãrþi didactice pentru
elevii noºtri.

4. Scrisoare din 17 martie 1907

Domnule director,

Am fost informat cã ieri, 16 curent, dimineaþa, când au venit bãieþii la
ºcoalã, cei din clasa a V-a au gãsit pe bãnci niºte manifeste revoluþionare. Vã
rog foarte mult sã faceþi o anchetã severã, pentru a dovedi cum au pãtruns acele
manifeste în liceu ºi mai cu seamã sã cercetaþi servitorii, cãci cu siguranþã ele
nu au pãtruns decât cu ºtiinþa lor, sau din prostia lor.

La caz de vor fi vinovaþi, îi veþi da pe toþi afarã. Trebuie aflat de la cine
le-au cãpãtat ei.

Primiþi asigurarea consideraþiei mele.
Haret

5. Scrisoare din 6 mai 1907

Stimate domnule Dimitrescu,

Te rog sã cercetezi denunþarea alãturatã ºi sã-mi scrii cele ce vei afla.
Cât priveºte cele ce mi-ai scris ieri, îmi pare foarte rãu, însã nu mai depinde

cazul de mine; o sã caut totuºi sã mã înþeleg cu dl Pangrati.
Devotat 

Haret

Nu putem ºti despre ce este vorba aici.

6. Scrisoare din 28 mai 1907

Iubite domnule Dimitrescu,

Zilele trecute, cumnatã-mea, dna Prassa, care are la d-ta doi bãieþi, pe fraþii
Cãtuneanu, mi-a cerut sã le dau voie ca de la 15 mai sã nu mai vinã la ºcoalã,
sub cuvânt cã nu mai au ce învãþa. I-am spus ca asta nu se poate. Ea însã s-a
adresat d-tale, ºi d-ta i-ai dat aceastã voie.
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Mãsura aceasta, de a se concedia elevii, eu nu o gãsesc bunã, pentru cã le dã
deprinderi de dezordine. În cazul de faþã, e ºi mai rãu, pentru cã ei ºtiau cã eu nu
dau voie ºi totuºi au cãpãtat-o. Ca chestie de disciplinã, te rog sã le faci cunoscut
cã în viitorul an ºcolar ei vor avea nota la purtare scãzutã, deoarece acum e prea
târziu pentru a-i mai face sã revinã la ºcoalã.

Al d-tale devotat,
Haret

7. Scrisoare din 8 noiembrie 1907

Iubite domnule Dumitrescu,

Ieri, miercuri, pe la orele 3 p. m., deci în orele de clasã, am întâlnit pe
Bulevardul Colþei un elev cu uniforma de la Lazãr, care se plimba cu bicicleta pe
trotuar. Elevul n-avea numãr. L-am oprit ºi l-am întrebat cum se numeºte. Mi-a
spus cã-l cheamã Ion Ionescu ºi cã are nr. 165. Sunt sigur cã n-a spus adevãrul. Îþi
scriu însã acestea, ca sã ºtii ce fac ºcolarii d-tale, în timpul orelor de clasã.

Devotat,
Haret

8. Scrisoare din 7 ianuarie 1908

Stimate domnule Dimitrescu,

Îþi mulþumesc pentru instrucþiunile pentru istorie, pe care mi le-ai trimis.
Voi cãuta sã le utilizez.

Am gãsit un exemplar din Atlasul dupã Bonnefont(48) ºi l-am dus Regelui
astã-varã, dar nu l-a primit; poate pentru cã era cam uzat.

Haret

E vorba de pregãtirea de cãtre minister a unor instrucþiuni privitoare la programa din 1908
a ºcoalelor secundare. În acea programã s-au publicat instrucþiuni atât pentru istorie cât ºi pentru
celelalte obiecte de învãþãmânt ºi s-au elaborat cu ajutorul profesorilor ºi mãiestrilor bine reputaþi,
pe care Haret i-a pus i-a contribuþie.

Instrucþiunile privitoare la istorie, despre care nu ºtim dacã aparþin în totul dlui Dimitrescu,
s-au publicat în ,,Monitorul Oficial“, nr. 114 din 21 august 1908, p. 4990, odatã cu programa de
studii a ºcoalelor secundare.

9. Scrisoare din 9 noiembrie 1908

Iubite domnule Dimitrescu,

Îþi trimit o notã cu o informaþie privitoare la Pr. S. Popescu. Aº vrea sã ºtiu
care este adevãrul. ªtiu cã ºi la Azil dã loc la plângeri.
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Mai am o notã de acelaºi fel, pe care nu o gãsesc acum. Þi-o voi trimite ºi
pe aceea.

Haret

P. S. Dl Brãiliþeanu ar fi având obiceiul a asculta pe ºcolari numai o datã pe
an ºi a le da note pentru toate trimestrele. Cunosc chiar eu un caz.

Haret

Preotul Simion Popescu era profesor de religie la liceul Lazãr. Nu ºtim despre ce anume fapt
este vorba aici. St. Brãiliþeanu era profesor de ºtiinþele fizico-chimice la acelaºi liceu.

10. Scrisoare din 12 noiembrie 1908

Iubite domnule Dimitrescu,

Mai aflu încã una, pe care þi-o comunic, pentru cã va trebui cãutat a se afla
adevãrul, ºi eventual a se lua mãsuri aspre:

În clasa a VIII-a modernã, la Lazãr, ºcolarii joacã în bãnci la ruletã, în tim-
pul lecþiilor. Dar nu am putut afla în timpul cãror lecþii anume.

Haret

11. Scrisoare din 12 noiembrie 1908

Stimate domnule Dimitrescu,

Aflu cã în octombrie, ºcolari de ai d-tale au fãcut o excursie la Sinaia, din
care cauzã într-o zi nu s-a þinut clasã la liceu. Dã-mi, te rog, lãmuriri.

Haret

12. Scrisoare din 22 august 1909 

din Valea-Cãlugãreascã

Stimate domnule Dimitrescu,

Am aprobat concediul ce ai cerut. Despre chestia orarului vom vorbi când
te vei întoarce.

Devotat,
Haret
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13. Scrisoare din 14 aprilie

Iubite domnule Dumitrescu,

Eu cred cã Bischof Al. poate fi dispensat de taxã; tocmai sãrãcia poate pânã
la un punct sã fie o scuzã pentru notele lui slabe. Reprimeºte-l, te rog, ºi zi-i
sã-mi dea o petiþie, ca sã-i acord dispensa în regulã.

Haret

XXXVIII.

Cãtre N. Leon
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 11 iulie 1904 

din Sinaia

Stimate domnule Leon,

E adevãrat cã nu puteai sã-mi faci mai mare plãcere decât dându-mi nou-
tatea ce mi-ai dat, dar pe care o cunoscusem deja din comunicarea ce ai fãcut la
Societatea de ºtiinþe. Îþi mulþumesc din toatã inima ºi te felicit.

Haret

Nicolae Leon (n. 1862, m. 1931), doctor de la Jena, specializat în ºtiinþele naturale, a fost
profesor de istorie naturalã medicalã la Facultatea de Medicinã din Iaºi. În administraþia ºcolarã
a funcþionat mai mult sub alþi miniºtri: inspector al ºcoalelor particulare, al învãþãmântului
secundar, director al învãþãmântului profesional. Cunoscut personal ºi apreciat de Haret, a lucrat
în comisiunea programelor din 1898.

Scrisoarea ce se publicã aici este tipãritã de el în cartea Amintiri, Iaºi 1922, Partea I, p. 1911.
Nu spune însã la ce anume fãcea aluzie Haret.

2. Scrisoare din 11 octombrie [?]

Domnule Leon,

Mai deunãzi mi-ai spus cã erai pe urma unor potlogãrii fãcute de revizorul
de Covurlui ºi te rugasem sã le urmãreºti. Comunicã-mi, te rog, ce ai fãcut în
chestia asta.

Haret

Publicatã în aceeaºi carte Amintiri a doctorului N. Leon, Partea III, p. 202. Nici la aceasta
nu dã explicaþiuni mai deosebite.
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3. Scrisoare fãrã datã

Iubite domnule Leon,

Îþi trimit alãturata scrisoare a dl Ministru al Germaniei, rugându-te sã vezi
ce este necesar sã se mai facã, pentru a se putea da aprobarea de funcþionare
ºcoalei protestante din Brãila. Dacã mai sunt acte ºi forme care lipsesc, fii bun
de previnã pe directorul acelei ºcoli, prin scrisoare particularã, de ce mai are de
fãcut. Sunt convins cã va face tot ce trebuie, ca sã se punã în regulã. Dacã
undeva aici dai peste greutãþi, înºtiinþeazã-mã.

Al d-tale devotat,
Haret

Publicatã tot în aceeaºi carte ºi volum, p. 203.

XXXIX.

Cãtre Zamfir Sãndulescu, învãþãtor1

Cu note de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 1904

Domnule Sãndulescu,

În ,,Revista învãþãtorilor“, nr. 1 din iunie 1904, la p. 14, vãd cã dl farmacist
Volanschi2 ar spune ca ministerul ar fi avertisat pe învãþãtorii care nu s-ar fi con-
format circularei mele de anul trecut, relativã la culegerea de plante medicinale.

Þin sã se ºtie cã nu am avertizat pe nimeni pentru acest motiv. Circulara mea
cuprindea un simplu sfat, pe care mi-ar plãcea sã-l vãd urmat pe cât se poate, dar
pe care nu pot ºi nu vreau sã-l impun nimãnui3. De altfel, ºtiu cã pot sã fie împre-
jurãri care sã împiedice pe unii învãþãtori a se conforma ei, chiar dacã ar vrea s-o
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1. Aceastã scrisoare a fost trimisã dlui Zamfir Sãndulescu, pe atunci învãþãtor în
comuna Simileasca, judeþul Buzãu. El era membru în comitetul central al Asociaþiei învãþã-
torilor, împreunã cu alþi cinci învãþãtori, ºi primise delegaþia de a se îngriji de mersul
„Revistei învãþãtorilor“, de a þine corespondenþa ºi socotelile ei. Menþionãm cã Haret era
membru de onoare la aceastã ,,Revistã“, ca ºi la Asociaþia învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor.

2. Articolul dlui farmacist Al. Volanschi era intitulat: „Recoltarea ºi uscarea plantelor
medicinale“. În introducere spunea cã un prieten i-a atras atenþiunea cã „dupã zisa jurnalelor,
mai mulþi învãþãtori ar fi primit avertisment din partea ministerului, pentru cã nu s-ar fi
conformat circularei“ privitoare la recoltarea plantelor medicinale.

3. Aceasta se lãmureºte de cãtre Haret prin scrisoarea de mai sus, publicatã în ,,Revista
învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor din România“, anul V. 1904–1905, p. 33.
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urmeze. În fine se ºtie cã în repetate rânduri eu am spus cã ceea ce cer învãþãtorilor
în privinþa activitãþii lor extraºcolare, este numai ca sã facã fiecare ceva, ce poate,
pentru binele satului lui; dar alegerea a ce va face fiecare, o las lor ºi eu nu mã
amestec deloc pentru a impune alegerea mea, afarã de cazuri cu totul excepþio-
nale, de care nu mi s-a ivit decât unul sau douã în aceºti trei ani ºi jumãtate.

Haret

XL.

Cãtre superioara Institutului Nôtre Dame
Note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 28 iulie 1904

Doamnã,

Deoarece nu aþi rãspuns nimic la ordinul nostru nr. 39445 din 14 iulie 1904,
nici chiar dupã expirarea termenului prelungit de noi, vã facem cunoscut cã
interzicem pânã la noi dispoziþiuni redeschiderea la 1 septembrie 1904 a ºcolii
ce conduceþi1. Mãsurile definitive, în ceea ce priveºte aceastã ºcoalã ne rezer-
vãm a le lua atunci când vom primi raportul asupra anchetei care am dispus a se
face de cãtre dl D. A. Teodoru2, inspector al învãþãmântului secundar3.

Ministru,
Haret

1. În timpul primului sãu ministeriat, Haret, în urma rapoartelor ce i s-au adresat, a
ordonat anchete ºi a dat în judecatã disciplinarã direcþiunile ºcoalelor catolice de fete. Aici
este vorba de una din aceste ºcoale, ºi anume cea din Bucureºti.

2. Dim. A. Teodoru, inspector al învãþãmântului secundar, era profesor de liceu ºi mai
târziu a fost secretar general al ministerului.

3. În privinþa acestor ºcoale sã se vadã, în Colecþia de faþã a Operelor lui Spiru Haret,
cuvântãrile lui în Parlament, Vol. V, p. 283 ºi mai departe în volumul de faþã scrisorile cãtre
Dim. Sturdza (Seria B).
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XLI.

Cãtre directorul ziarului „Le Temps“
Cu note de Gh. Adamescu ºi Gr. Teodossiu

Scrisoare din 5 ianuarie 1905*

Monsieur le directeur,

Dans le numéro du Temps du 26 décembre 1904 a été publiée une interview
que M. Delyanni, ministre de Grèce à Paris, a bien voulu accorder à un de vos
rédacteurs, dans le but d’exposer sa manière de voir, ainsi que celle de ses coin-
patriotes, dans les questions des nationalités de Macédoine.

Dans cette interview, M. Delyanni a cru utile de me mettre directement en
cauze, en citant quelques phrases détachées d’un rapport que j’ai adressé en 1901,
comme ministre de l’Instruction Publique et des Cultes de Roumanie, à S. M. le
roi Charles, sur la question des écoles et des églises roumaines de Macédoine.

Au moment où „Le Temps“ publiait ce document, je, faisais encore partie
du gouvernement, ce qui m’empêcha d’y répondre tout de suite. Mais, aussitôt
libre, je m’empresse de profiter de ma liberté pour vous prier, monsieur le direc-
teur, de vouloir bien donner l’hospitalité dans votre très estimable journal à ces
quelques lignes, par lesquelles je veux remettre au point certaines allégations de
M. le ministre de Grèce.

Et d’abord, pour plaider une cause à laquelle la Grèce attache un si grand
prix, le procédé de M. Delyanni, en ce qui me concerne personnellement, ne me
semble pas exempt de tout reproche. En effet, le travail auquel M. Delyanni veut
bien se rapporter comprend près de 200 pages in-4°, et Son Excellence n’en cite
que trois phrases détachées, en supprimant toute liaison avec ce qui précède et
avec ce qui suit. Par ce moyen, on peut faire dire tout ce que l’on veut à n’importe
qui. Si M. Delyanni avait pris connaissance, de mon rapport en entier, il aurait pu
voir que ce qui en ressort avec force c’est ma conviction profonde que les
sacrifices que nous faisons pour la cause de nos frères de Macédoine auraient dû
et pu donner des rezultats plus sensibles si on s’y était pris d’une autre manière.

Quant à la nécessité et à la légitimité de ces sacrifices, il n’y a pas de diver-
gence de vues parmi mes compatriotes. Mes adversaires politiques ont bien pu
me reprocher de ne pas faire assez pour la cauze des Roumains de Macédoine;
et moi, j’ai pu trouver que mes adversaires auraient dû faire mieux; mais aucun
de nous ne trouvera jamais qu’on ait trop fait. La vivacité même de nos débats
prouve l’intérêt capital que la Roumanie attache à la question.
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* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 338.
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M. Delyanni affirme encore que dans mon rapport j’aurais parlé de 124.000
Roumains en Macédoine. Ici encore, Son Excellence se trompe. Le chiffre qu’il
cite ne figure nulle part dans mon rapport, et pour la bonne raison que, en dépit
des statistiques informes et intéressées qui seules existent, l’on a assez d’élé-
ments d’appréciation pour pouvoir affirmer, avec le célèbre homme d’Etat et
diplomate Rangabé, qui représentait la Grèce, en 1878, au Congrès de Berlin,
que le nombre des Koutzo-Valaques dépassait, il y a 50 ans, 600.000, et nous
avons des raisons de croire qu’actuellement il n’est pas loin du million. Nous
sommes donc très loin de compte, et l’on comprend que la Roumanie s’impose
dans l’avenir des sacrifices encore plus grands que ceux du passé, pour ne pas
laisser disparaître de la carte des nations un groupe aussi considérable de frères
qui parlent sa langue. On s’explique moins l’acharnement que la Grèce met à
empêcher les Koutzo-Valaques de se servir de leur langue, s’il est vrai, comme
M. Delyanni le dit, que leur nombre ne dépasse pas 12.000.

La crainte que j’ai d’abuser de l’hospitalité de votre estimable journal
m’empêche, monsieur le directeur, de discuter les autres allégations comprises
dans l’interview de M. Delyanni. Je ne peux pourtant pas m’empêcher de rassurer
Son Excellence, en ce qui concerne les résultats de notre action, si légitime, quoi
qu’on en dise. Pour ne citer qu’un chiffre, je lui ferai connaître que le nombre des
élèves roumains, qui, il y a deux ans, n’était que de 3.200, dépasse aujourd’hui
5.500. Pour qui connaît les procédés de terrorisation dont les Koutzo-Valaques sont
l’objet de la part des Grecs pour écarter leurs enfants des écoles roumaines, ce
chiffre en dit long; mais nous espérons faire encore mieux. Pour cela, nous
n’aurons pas besoin d’organiser des bandes armées, ni de frapper les gens
d’excommunication majeure, ni de leur interdire l’enterrement en terre sainte, ni de
les chasser des églises bâties de leurs propres deniers, ni de les obliger à prier Dieu
en une langue qu’ils ne comprennent pas. Le seul attachement des Roumains pour
leur langue roumaine, qu’ils n’ont jamais cessé de parler depuis des siècles, suffira.

Veuillez excuser, monsieur le directeur, la longueur de cette lettre, que les
affirmations de M. Delyanni en ce qui me concerne et l’intérêt européen de la
question expliquent suffisamment. Veuillez agréer, en même temps, que
l’expression de ma reconnaissance pour votre hospitalité, l’assurance de ma
haute considération1.

Spiru C. Haret,
professeur à l’Université de Bucarest 

ancien ministre des cultes et de l’instruction publique.
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1. Pentru a se vedea modul cum a privit Haret chestiunea macedonean ºi cum a lucrat
pentru ea, sã se citeascã în Colecþia Operelor lui Spiru Haret, vol. II, p. 66. În ziarul „Le
Temps“ din 20 decembrie 1904 s-a publicat un interviiu al lui Delyanni, ministrul Greciei ia
Paris, relativ la problema macedoneanã. În vremea aceea, teritoriile acestea erau sub
stãpânirea turceascã ºi locuite de neamuri diferite: guvernul Turciei ar fi voit sã le împace,
dându-le oarecare libertate în chestiuni privitoare la bisericã ºi la ºcoalã. Lucrul mergea însã
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greu, fiindcã nu se putea stabili echilibrul între înlesnirile acordate doritelor naþionalitãþi ºi
nemulþumirile se manifestau adesea în mod violent. Situaþia de acolo devenise proverbialã ºi de
aceea în franþuzeºte cuvântul „macédoine“ ajunsese sã însemneze în vocabularul culinar „o
mâncare alcãtuitã din legume diferite“ (ceea ce noi numim „ghiveci“). Românii, locuitori în
provinciile acelea, care se deºteptaserã ºi începuserã, încã din 1864, sã aibã o conºtiinþã
naþionalã, ajunserã ºi ei cu timpul, ajutaþi de statul român, sã organizeze ºcoale ºi biserici
româneºti. Dintre greci, sârbi, bulgari ºi români, cei dintâi aveau situaþiunea cea mai bunã,
protejaþi de patriarhul grec din Constantinopol ºi pãrtiniþi adesea de bunãvoinþa guvernului
turcesc. Se înþelege cã statele care aveau conaþionali în aceste provincii cãutau fiecare sã susþinã
pe ai lor ºi se produceau neînþelegeri între statele respective. Un moment de acest fel a fost în
1904, ºi presa francezã s-a ocupat de aceastã chestiune. Atunci a apãrut articolul lui Delyanni,
pe care l-am pomenit. În aceste declaraþiuni, reprezentantul afirmã cã Macedonia este, din punct
de vedere etnografic, greceascã; recunoaºte cã sunt ºi bulgari: dar în ce priveºte pe români, zice:
,,Nu existã români în Macedonia. Sunt numai cuþovlahi; iar aceºtia, prin moravurile lor, prin
sentimente, prin limbã – care nu e cea ,,româneascã – sunt cu grecii, nu cu românii. Guvernul
român, cu un scop politic, a cãrui executare este de altfel intermitentã, cautã sã punã mâna pe
ei; dar cuþovlahii, dintre care mulþi au contribuit cu averea ºi persoana lor la propaganda
greceascã, nu consimt la aceasta. E adevãrat cã existã ºi ºcoale româneºti, dar aceste ºcoale sunt
creaþiuni artificiale, care nu rãspund unor cerinþe reale. Iatã cum, în 1901, un ministru român, dl
Haret, se exprimã într-un raport adresat Regelui Carol: „E adevãrat cã dupã atâþia ani de lupte,
de cheltuieli fãcute cu mare bunãvoinþã, rezultatele dobândite nu sunt în proporþie cu sforþãrile
ºi sacrificiile fãcute. Avem multe ºcoale ºi mulþi institutori, dar puþini elevi…“ De ce este aºa,
cu toatã energia iniþiativei româneºti? Pentru cã cuþovlahii sunt greci, care pretind sã rãmânã
greci; pentru cã, pe când „dl Haret vorbeºte de 124.000 de români în Macedonia, sunt în realitate
în vilaietele Salonic ºi Monastir numai 12.000 de partizani ai românilor (des roumanisants), faþã
de mai mult de 600.000 de greci. Ce poate aceastã infimã minoritate risipitã în mijlocul unei
poporaþiuni compacte greacã sau grecizatã? Ea va dispãrea neapãrat, absorbitã de elementul
înconjurãtor“. Ziarul francez, cãutând sã lãmureascã pe cititorii sãi asupra problemei, a întrebat
pe dl Alex. Em. Lahovary, care era atunci ministru al României la Constantinopol ºi se gãsea
întâmplãtor la Paris, ºi acesta a dat o serie de lãmuriri, care au fost publicate în numãrul de la
19 ianuarie 1905. El rãspunde astfel afirmaþiunii lui Delyanni, care zisese cã cuþovlahii sunt
greci: Dacã cineva preþuieºte atât de mult nuanþele de vorbire, încât sã afirme cã cuþovlahii nu
sunt români, cum poate sã pretindã cã sunt grecii? Dacã sunt deosebiri între limba românã ºi
vorbirea cuþovlahilor – ºi admit, cã sunt deosebiri, care seamãnã cu acelea dintre francezã ºi
provensalã –, apoi deosebirea între vorbirea cuþovlahilor ºi între limba greceascã este aºa de
mare, încât se vede cã fac parte din douã familii de limbi cu totul deosebite. În restul
declaraþiunii sale, Lahovary se ocupã de celelalte afirmaþiuni ale ministrului grec. Odatã cu
aceastã declaraþiune, ziarul publica ºi scrisoarea lui Haret, însoþind-o de urmãtoarele rânduri:
„M. Haret a joué, dans le problème macédonien, un rôle trop important pour que son désir de
s’expliquer ne semble pas très légitime. Aussi bien sa réponse aux déclarations de M. Delyanni
résume-t-elle avec vigueur le point de vue du gouvernement dont il était membre hier encore,
et de tous ses compatriotes“. Georges Villiers. Scrisoarea de mai sus s-a publicat în traducere în
ziarul ,,Voinþa naþionalã“ din 11/24 ianuarie 1905, sub titlul: „În chestia aromânilor, o scrisoare
a dlui Spiru Haret“ ºi în ziarul „Secolul“ din 12 ianuarie 1905, sub titlul: „Chestiunea mace-
doneanã. O scrisoare a dlui Haret, dupã «Le Temps»“. Aceeaºi scrisoare s-a mai publicat ºi în
franþuzeºte, tot dupã ,,Le Temps“ în ziarul ,,L’Indépendance Roumaine“ din 11 ianuarie 1905,
sub titlul „Roumains et Grecs en Macédoine. L’opinion de m. Alex. Em. Lahovary, ministre de
Roumanie à Constantinopole. Une lettre de m. Haret, ancien ministre de l’Instruction Publique
du cabinet Stourdza“.
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XLII.

Cãtre G. Strãtulescu

1. Scrisoare din 3 ianuarie 1905

Domnule Strãtulescu,

Îþi mulþumesc pentru felicitãri ºi pentru bunele noutãþi ce-mi dai despre
Societate. Nu puteai sã-mi faci un prezent mai frumos de anul nou decât asemenea
ºtiri. Mulþumesc ºi colegilor d-tale ºi vã rog pe toþi sã primiþi felicitãrile mele,
pentru dvs. ºi urãri de prosperitate veºnicã pentru Societate.

Haret

Gheorghe Strãtulescu era atunci învãþãtor în judeþul Covurlui, cu gradul de institutor.

2. Scrisoare din 30 ianuarie 1905

Stimate domnule Strãtulescu,

Scrisoarea d-tale nu m-a prea surprins, pentru cã, din nenorocire, ºtiu de
demult cã actualii guvernanþi nu fac ca noi, care nu întrebam pe nimeni cu cine
voteazã, pe câtã vreme îºi fãcea datoria. Pot chiar zice cã anul trecut, când am
vãzut cã ai dat numele meu Societãþii culturale, m-am temut sã nu þi se întâmple
neplãceri mai târziu.

Eu însã te rog, ºi pe d-ta, ºi pe toþi colegii d-tale, sã nu vã pierdeþi nici cu-
rajul, nici cumpãtul, ci sã urmãriþi cu liniºte, dar cu stãruinþã, minunata activitate
pe care aþi început-o cu atâta succes în anii din urmã. Sã nu pierdeþi un moment
din vedere cã ridicarea þãrãnimii nu se va putea face fãrã concursul dvs., al învã-
þãtorilor ºi nu trebuie ca niºte supãrãri trecãtoare sã vã descurajeze. Apa trece,
pietrele rãmân. Va veni vremea când activitatea dvs. va fi din nou preþuitã ºi
stimulatã aºa cum meritã.

Haret
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XLIII.

Cãtre Ministerul Cultelor

Scrisoare din 17 septembrie 1905

Domnule Ministru,
Am informaþii sigure, de la mai mulþi învãþãtori care au asistat, cã în niºte

întruniri de învãþãtori, þinute la Craiova ºi Câmpulung, d-nii revizori ºcolari
respectivi ar fi cerut învãþãtorilor sã le predea niºte broºuri pe care le distribui-
sem eu în iulie ºi care conþineau discursul rostit de mine la Congresul corpului
didactic primar, la 1 iulie trecut, fiind ºi dvs. de faþã, precum ºi rezoluþiile votate
de Congres, precedate de o prefaþã(49). Ziºii d-ni revizori au mai spus învãþãto-
rilor cã broºura e anonimã ºi cã dupã ce vor descoperi pe autor îl vor da pe mâna
parchetului, pentru cã propagã idei subversive.

Pentru a înlesni sarcina acelor domni revizori, ºi poate ºi pe a ministerului,
dacã cumva din ordinul lui au lucrat ei aºa, am onoare, domnule Ministru, a
aduce la cunoºtinþa dvs., cã autorul broºurii în chestie sunt eu, ºi cã locuinþa mea
este în Bucureºti, strada Verde nr. 7.

Primiþi etc.
Sp. C. Haret

În luna iulie 1905, învãþãtorii din þarã, conform obiceiului ce aveau, au þinut un congres
general în Bucureºti. Ca de obicei, acest congres era prezidat de ministrul în funcþiune: Mihail
Vlãdescu. La una din ºedinþe a asistat ºi Haret, care a rostit o cuvântare. Acea cuvântare, împreunã
cu un rezumat al dezbaterilor ºi cu unele concluziuni votate, s-a tipãrit într-o broºurã, care s-a
trimis multor învãþãtori. Ea se va publica într-unul din volumele ce vor urma în colecþiunea de
faþã(50). Despre aceasta este vorba în scrisoarea de mai sus, gãsitã între hârtiile rãmase de la el.

XLIV.

Cãtre Ermil Pangrati
Cu note de Gh. N. Costescu

Scrisoare din 24 ianuarie 1906

Iubite domnule Pangrati,

Iartã-mã cã am întârziat a rãspunde la foarte prieteneasca d-tale scrisoare,
dar am fost foarte ocupat.

Þi-alãtur pãrerea mea. Aº fi voit sã te ascult ºi sã iscãlesc, dar cugetând mai
bine, am crezut cã tot mai bine e aºa.

Amic,
Haret
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Pãrere deosebitã

Mã unesc în totul cu cele arãtate în Memoriul Facultãþii de ªtiinþe. Cred însã
inutil sã-l semnez, pentru urmãtoarele cuvinte:

1. Cã pãrerile mele în privinþa chestiilor puse de minister sunt îndestul cu-
noscute prin legea din 1898, pe care am propus-o eu, prin expunerea ei de mo-
tive, prin discuþiile din parlament ºi prin activitatea mea ca ministru;

2. Cã intenþiile dlui ministru în privinþa modificãrilor ce vrea sã aducã legii
învãþãmântului superior sunt cunoscute ºi cã nu cred necesar ca o consultare de
formã a universitãþilor sã serveascã pentru a acoperi ºi justifica realizarea ve-
derilor personale ale dlui ministru;

3. Cã pãrerea universitãþii nu a fost cerutã în cazuri când legea impunea sã
se cearã ºi cã nu vãd cum se potriveºte a se cere acum, când ministerul nu era
obligat sã o facã;

4. Cã în anul trecut, Casa ªcoalelor avea preparatã prima parte din fondu-
rile cu care în trei ani avea sã se desãvârºeascã dotarea materialã a laboratoriilor
universitare, ºi cã aceste fonduri au fost cheltuite pentru alte scopuri, nedân-
du-se nimic universitãþilor.

Haret

Cu adresa nr. 33.426 din 13 iunie 1905, Ministerul Instrucþiunii cere pãrerea profesorilor
universitari asupra reorganizãrii ºi înzestrãrii învãþãmântului superior.

Profesorii Facultãþii de ºtiinþe din Bucureºti, dupã ce au deliberat în mai multe ºedinþe, înain-
teazã ministerului un memoriu, redactat, de E. A. Pangrati, decanul facultãþii, prin care se cere o largã
autonomie ºi se aratã condiþiunile materiale ºi morale prielnice unei bune dezvoltãri ºi unei func-
þionãri rodnice a Universitãþii. Haret, lipsind de la acele ºedinþe, rãspunde lui Pangrati prin scrisoarea
de mai sus, care e publicatã în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ nr. 8 din 1 martie 1906.

XLV.

Cãtre dr. D. Galian

Scrisoare din mai 1906

Domnule doctor,

Vã mulþumesc pentru invitarea dvs. de a participa la serbarea de la 22 mai,
la care cu pãrere de rãu nu am putut lua parte. Vã rog sã mã iertaþi cã vã scriu
tocmai acuma. Cauza este cã nu am fost vreo sãptãmânã în Bucureºti.

Haret

D-rul Galian, azi stabilit în Botoºani, era în acel timp medic al spitalului din Mãrãºeºti ºi

reuºise sã înfiinþeze acolo o societate antialcoolicã numitã „Temperanþa“, la care invitã pe Haret.
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XLVI.

Cãtre C. Mihãilescu, învãþãtor
Note de Gh. N. Costescu

1. Scrisoare din 9 iunie 1906

Stimate domnule Mihãilescu,

Te rog sã primeºti încã o datã mulþumirile mele pentru toate îndatoririle ce
mi-ai fãcut ºi pentru osteneala ce þi-ai dat pentru mine, în timpul lucrãrii mele
de la Potlogi. Mi-a pãrut rãu cã la plecare nu te-am putut întâlni, ca sã-þi repet
din viu grai aceste mulþumiri. ªi cu toate cã te-ai necãjit atâta, eu tot îmi permit
sã te mai rog un mic lucru.

Printre sãtenii care au lucrat cu mine pe câmp, era unul tânãr, pe care-l
chema Niþã, dar nu m-am gândit sã-l întreb ºi de celãlalt nume.

În convorbirile mele cu dânsul, l-am vãzut aºa de plin de pãrere de rãu cã
nu a putut sã înveþe mai mult decât douã sau trei clase, încât i-am fãgãduit sã-i
trimit ceva cãrþi, ca sã aibã ce citi.

ªi aºa am fãcut un pachet cu ceva numere din reviste ºi de la ,,Steaua“, care
pe mine nu mã costã nimic, sau mai nimic, dar care lui poate-i vor prinde bine.
Ceea ce te rog, este ca pachetul acesta sã-i spui sã vinã sã-l ia de la d-ta, când
cumva îl vei întâlni. I l-aº fi adresat lui de-a dreptul, dar sunt vinovat cã nu l-am
întrebat de nume.

Al d-tale devotat,
Haret

2. Scrisoare din 30 iulie 1908

Stimate domnule Mihãilescu,

Îmi pare rau cã nu te-am putut vedea ieri.
Îmi ceri sã ajut pe fata d-tale la intrarea în Azil.
Apoi ce pot eu face? Intrarea în Azil se face cu concurs, ºi de ce m-aº ames-

teca eu ca sã impun pe cutare sau cutare. Ce fel de concurs ºi ce fel de dreptate
ar mai fi? ªi ce ar zice lumea? Eu mã muncesc sã gonesc protecþiile din con-
cursuri ºi nu vine ca tocmai eu sã le practic.

Dacã fata este bine pregãtitã, eu sunt convins cã va reuºi.
Haret

În 1906, Haret, în calitate de inginer hotarnic, ridicând planul moºiei Potlogi, a cunoscut pe
învãþãtorul C-tin Mihãilescu din aceastã comunã, cãruia i-a trimis, între altele, aceste douã
scrisori. Din cuprinsul celei dintâi, reiese cât de dornic era el pentru rãspândirea ºtiinþei de carte
printre sãteni; iar din al celei de a doua, respectul faþã de dreptate ºi de lege.
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XLVI.

Cãtre directorul ziarului ,,Voinþa naþionalã“ 

Scrisoare din 16 octombrie 1906

Domnule director,

Aflu cã un ziar din Bucureºti publicã de câteva zile un ºir de pretinse infor-
maþii care s-ar referi la mine.

Deºi zisul ziar a pierdut dreptul de a putea fi luat în seamã, deoarece
neadevãrurile ce debiteazã pot sã producã oarecare confuzie în mintea celor
lesne crezãtori, vã rog sã binevoiþi a da loc în ziarul dvs. urmãtoarelor rânduri:

Tot ce a publicat zisul ziar cu privire la o audienþã ce aº fi avut eu la M.S.
Regele sunt neadevãruri inventate de dânsul. Dacã exceptez ziua de 10 mai
trecut, când am fost la Palat împreunã cu Academia ºi cu Universitatea, nu am
fost în audienþã la M.S. Regele de un an ºi jumãtate. ªi când voi avea onoarea
de a fi primit, nu celor de la acea gazetã voi face destãinuiri.

Primiþi, vã rog, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.
Spiru C. Haret

În ziarul „Adevãrul“ de joi, 12 octombrie 1906, R. P. a publicat articolul cu titlul: „Regele
ºi dl Haret“ ºi cu subtitlul: „O audienþã cu rezultat defavorabil. Supãrarea dlui Haret“. Acolo se
spune cã ,,fostul ministru al ºcoalelor a avut de curând o audienþã la Rege“ ºi relateazã, pretin-
zându-se bine informat, cum a urmat convorbirea, ce a zis Haret, ce a rãspuns Regele º. a.

XLVIII.

Cãtre Fr. Picavet1

Cu note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 20 octombrie 1906*

Monsieur le directeur,

Je regrette beaucoup la nécessité où je me vois mis de recourrir pour la
seconde fois à votre obligeance, pour vous prier de vouloir bien insérer ces
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* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 340.
1. François Joseph Picavet (1851–1920), profesor de filozofie la ªcoala de înalte Studii

ºi la Sorbona, autorul lucrãrii: Histoire générale et comparée des philosophies médiévales,
directorul revistei ,,Revue internationale de l’Enseignement“.
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quelques lignes dans la Revue Internationale de l’Enseignement, en réponse à
l’article que M. Al. Xénopol1 y a fait publier dans le numéro du 15 juin 1906,
et dans lequel je suis mis directement en cause2.

Du reste, vu la tournure que M. Xénopol tend à donner à la discussion et aussi
l’opinion que j’ai qu’il n’est pas convenable de porter dans une revue étrangère une
question qui nous divise, nous, les Roumains, et d’y employer les procédés de
discussion politique, qui n’ont rien à voir avec les procédés scientifiques, je suis
décidé à ne pas poursuivre cette polémique, même si M. Xénopol croyait utile de
fournir encore à la Revue des renseignements dans le genre de ceux du 15 juin.

Ma réponse sera aussi brève que possible, car je me bornerai à relever
quelques-unes de dernières allégations de M. Xénopol. Quant à la question de
fonds, je me rapporte à ma lettre, que vous avez bien voulu insérer dans la Revue
du 15 juin 1905, et surtout au „Rapport adressé a S. M. le Roi de Roumanie“, dont
j’ai eu l’honneur de vous adresser un exemplaire et qui expose d’une manière
complète et détaillée le plan de la réforme que j’ai entreprise et menée à bonne fin
pendant mon ministère3.

1. Je n’insisterai pas sur la question de la différenciation de renseignement
primaire, rural et urbain. J’ai expliqué, dans ma précédente lettre, que ce que les
conservateurs poursuivent en réalité, c’est de restreindre l’enseignement des
paysans, pour leur fermer l’accès des carrières libérales, et surtout pour em-
pêcher l’établissement du suffrage universel4. Les preuves abondent, en voici
quelques-unes :
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1. Alexandru Xenopol (1847–1920), cunoscutul istoric, fost profesor la Universitatea
din Iaºi, membru al Academiei, era în acel timp (1905–1906) militant în partidul conservator
ºi, ca sã sprijine lupta contra legilor lui Haret, socotea cã trebuie sã critice opera legiuitoare
a acestuia, publicând articole în ziare strãine.

2. Iatã împrejurãrile care au prilejuit scrisoarea aceasta:
În nrumãrul 3 de la 15 martie 1905 (p. 221) al revistei conduse de Picavet, Xenopol

publicase un scurt articol intitulat: „Réformes nécessaires dans l’enseignement primaire en
Roumanie“ în care vorbea despre mãsurile ce-ºi propunea sã ia Mihail Vlãdeseu, ministrul
de atunci, în organizarea ºcoalelor primare. Haret publicase ºi el în aceeaºi revistã (nr. 5 din
5 mai 1905 p. 420) un articol: „Sur les réformes dans l’enseignement, primaire en
Roumanie“ rãspunzând lui Xenopol. Acest articol al lui Haret s-a tradus ºi a apãrut în
,,Revista generalã a învãþãmântului”din Bucureºti (numãrul pe mai 1905, p. 58). (L-am
reprodus noi în Colecþiunea Operelor lui Spiru Haret vol. VIII, p. 71 º. u.). Peste câtva timp,
Xenopol trimite un nou articol, care se publicã în numãrul de la 15 iunie 1906 al Revistei
franþuzeºti, iar Haret rãspunde prin scrisoarea ce reproducem aici dupã nr. … al ei.

3. Raportul acesta (care se gãseºte ºi în colecþia Operelor lui Spiru Haret vol. II, p. 196)
a fost tradus ºi tipãrit de Haret ºi în limba francezã ºi trimis la diferite persoane din alte þãri
care se ocupau de învãþãmânt ºi la revistele de specialitate.

4. Haret credea cã trebuie sã vinã un moment în care toþi cetãþenii þãrii vor fi chemaþi
la vot, dar socotea cã aceasta s-ar putea face numai în urma unei rãspândiri mai serioase a
culturii în pãturile þãrãneºti. De aceea, în legiuirile sale, dãdea învãþãmântului primar o altã 
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Ce ne sont pas les conservateurs, mais moi-même qui ai soulevé pour la pre-
mière fois la question de renseignement agricole à la campagne et qui l’ai résolu;
c’est moi qui ai créé plusieurs milliers de jardins scolaires, et qui ai consacré, non
pas deux jours par mois, comme l’affirme M. Xénopol, mais un temps largement
suffisant, pour la pratique agricole. Mais ce sont les conservateurs, qui, à peine
arrivés au pouvoir, ont surprimé de fait l’obligation scolaire pour les paysans, ce
qui a fait baisser d’un seul coup la fréquentation des écoles rurales de plus de
50%. Il y a des écoles qui sont restées entièrement vides.

Ce sont les conservateurs, qui, l’année dernière, ont supprimé deux écoles
normales sur sept et qui ont essayé de désorganiser les autres, malgré le besoin
pressant que nous avons encore de près de 7.000 nouveaux maîtres d’école. Et
ce sont encore eux qui ont aboli presque tout ce que j’avais fait pour l’enseig-
nement agricole dans les écoles rurales, sans rien mettre à la place.

2. M. Xénopol parle du souci que les conservateurs auraient de combattre le
prolétariat intellectuel. Or ce sont eux qui ont doublé, sans aucune nécessité, le
nombre des fonctionnaires que les libéraux, sans aucun souci de leur popularité,
avaient considérablement réduit en 1901; et ce sont encore les conservateurs qui
ont rétabli tous les gymnases et écoles secondaires de jeunes filles que j’avais
supprimés, pour les remplacer par des écoles professionelles. Par contre, cet
enseignement professionnel, que j’avais presque créé de toutes pièces, ils en
poursuivaient systématiquement la destruction, par tous les moyens imaginables1.

Dans le même ordre d’idées, ce ne sont pas les conservateurs, mais moi-
même qui, dès 1885, et ensuite en 1897 et 1901, ai appliqué la mesure de la
limitation du nombre des élèves des écoles secondaires; et ce sont les
conservateurs, au contraire, qui, en 1899, comme en 1905, ont levé tous les
obstacles et ont de nouveau formé des classes de 90 élèves, que j’avais presque
réussi à faire disparaître.

Il est difficile de voir dans ces mesures la préoccupation que M. Xénopol
veut bien attribuer à son parti.

3. En ce qui concerne la trifurcation du lycée, introduite par la loi de 1898,
je ne crois pas nécessaire d’insister, vu que le public français, qui depuis 1902
possède ce que je pourrais appeller la double-quadrifurcation, est assez en
mesure de juger si les objections de M. Xénopol ont quelque fondement.

Cependant je ne peux pas m’empêcher de redresser une affirmation qui
pourrait épouvanter certains de vos lecteurs : il n’est pas exact que la loi de 1898
ait prévu la physique mathématique au lycée.
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dezvoltare decât aceea pe care încercase conservatorii s-o dea prin legea din 1895 a lui Take
Ionescu ºi pe care ei voiau s-o aducã din nou acum în 1905–1906.

1. Haret desfiinþase mai multe gimnazii clasice ºi dãduse, prin legea sa pentru învã-
þãmântul profesional din 1899 ºi mai ales prin mãsurile administrative ulterioare, o dez-
voltare mare acestui învãþãmânt.
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L’erreur est d’autant plus surprenante que M. Xénopol a fait partie de la
commission qui a rédigé les programmes actuels, dont – par parenthèse, – il
était alors grand admirateur et zélé défenseur, ainsi que des autres dispositions
de la loi de 1898. Mais il y a bien des choses qui on changé depuis1.

4. M. Xénopol juge sévèrement la suppression des examens de fin d’année
dans les lycées, mesure que j’ai réalisée en 1904, et il trouve que j’aurais dû
commencer plutôt par les écoles primaires. Je ne l’ai pas fait, parceque je vou-
lais d’abord juger les résultats, et qu’il est plus raisonable de faire une expé-
rience sur 60 écoles, pour l’étendre plus tard à 6.000 autres que de faire le
contraire. Mais M. Xénopol aurait dû savoir que mon intention était d’étendre
la mesure aussi aux écoles primaires. Du reste si je mérite les foudres de M.
Xénopol pour ce que j’ai fait, comment doit-on juger mon successeur, qui a
trouvé bon de supprimer d’un coup certaines garanties indispensables que
j’avais conservées, et qui, pour ce fait, revendique pour lui-même le mérite de
la mesure que j’ai appliquée en 1904 ?

5. En ce qui concerne le système que j’ai introduit dans la loi de 1898 pour la
nomination des professeurs universitaires, il ressort de l’article même de M.
Xénopol qu’il prévoit le concours aussi bien que la nomination sur titres et travaux
scientifiques. Il n’y a pas au monde d’Université digne de ce nom qui impose le
concours comme unique moyen de recrutement de son personnel enseignant et il
est au moins plaisant de penser que, dans le système du concours exclusif, que
notre Parti Conservateur soutient, Pasteur et Wurtz2 auraient vu leurs admirables
travaux jetés au rancart et eux-même obligés de passer un concours, pour disputer
à des jeunes-gens inconnus le droit d’illustrer le haut enseignement français.

Mais, sur ce point, ce n’est pas là la seule, question que, soulève M. Xénopol;
il parle aussi des abus qui, sous le couvert de la loi de 1898 furent commis dans
les nominations universitaires de ces dernières années. Sur ce point, M. Xénopol
a raison, et je suis tout-à-fait de son avis ; seulement, il aurait dû s’exprimer assez
clairement, pour que tout le monde pût comprendre que ce grave reproche ne
concerne que ses correligionaires politiques actuels3. En effet, malgré que j’étais
l’auteur de la loi et que après sa promulgation j’ai encore dirigé les affaires du
ministère pendant cinq ans, le nombre des nominations faites par moi est tout-à-
fait restreint, et je mets au défi, n’importe qui, M. Xénopol y compris, d’affirmer
qu’il y en ait une seule qui mérite les reproches qu’il a formulés. Par contre, à
peine arrivés au pouvoir, les conservateurs n’ont pas hésité de créer une trentaine
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1. Al. Xenopol fusese, cu câþiva ani mai înainte, adicã în vremea când Haret a fãcut
legea învãþãmântului secundar (1898) ºi programele cuvenite (1899), un susþinãtor al
guvernului liberal.

2. Aceºti mari oameni de ºtiinþã francezi au fost numiþi profesori nu prin concurs, ci pe
temeiul operelor lor, cunoscute în lumea ºtiinþificã.

3. Adicã partidul conservator.
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de places nouvelles pour caser des partisans dont la nomination a été pour la
plupart un scandale inouï, vu les qualités des élus, dont le plus grand nombre
étaient d’illustres inconnus, sauf les services politiques qu’ils avaient rendus; et
c’est pour eux que des moyens plus que douteux ont été mis en œuvre pour leur
ouvrir de force les portes des Universités. Mais ces cas, qui ont soulevé l’indig-
nation générale chez nous, ne prouvent pas les défauts de la loi, mais le peu de
scrupule de ceux qui l’appliquent ; et je souhaite que ceux qui m’accusent au-
jourd’hui ne soient pas appellés un jour à rendre conte de leur propre responsa-
bilité dans cette question.

6. J’arrive à la dernière allégation de M. Xénopol, qui est peut-être aussi la
plus inattendue ; celle des prétendues mauvaises intentions du Parti Libéral à
l’endroit de l’Université de Jassy et de ses tentatives de la supprimer ou de
l’amoindrir. Comment ? M. Xénopol, qui est historien, peut-il si mal connaître
l’histoire d’événements contemporains qui se sont passés sous ses propres yeux ?
Ignore-t-il que c’est un gouvernement libéral qui a complété cette Université, par
la création de la Faculté de médecine, de cette même faculté contre laquelle il
attribue aux libéraux de si noirs desseins ? A-t-il oublié ou n’a-t-il jamais su, que
en 1888, au moment de sa rétraite du pouvoir, le gouvernement libéral avait tout
préparé et était sur le point de commencer la construction du bel et vaste palais
qui abrite cette Université, travail que les conservateurs ont ajourné pendant cinq
ans, sans aucun motif ?

M. Xénopol se rend-t-il bien conte de ce qu’il avancé, quand il met au conte
des libéraux – fût-ce „avec l’aide de leur alliés, les junimistes“ – l’idée de
supprimer les facultés de médecine et de droit de Jassy ? Mais cette idée a été
mise en avant et soutenue, dès avant de 1900, par M. le dr. Istrati, alors ministre
de l’Instruction Publique dans le gouvernement conservateur de la nuance à
laquelle appartient M. Xénopol lui-même. Cette idée, nous l’avons trouvée dans
l’héritage que nos devanciers au pouvoir nous ont leguée, mais personne de nous
ne l’a jamais prise au sérieux, et il est au moins étrange que M. Xénopol fasse un
mérite à M. Vladesco d’y avoir renoncé alors que nous l’avions enterrée dès
1901, ce que nous aurions très-bien pu ne pas faire, si nous l’auvions voulu, n’en
déplaise à M. Xénopol.

Je terminerai cette lettre par une dernière observation.
M. Xénopol exprime le désir que les partis politiques se mettent d’accord

sur les principes fondamentaux de l’organisation scolaire, à fin d’éviter à
l’avenir les changements continuels1.

Ce voeu je l’avait déjà fait dès 1898 et j’avais même fait les premiers pas.
Mais pour faire juger la manière dont les conservateurs ont accepté mes avances
et de la solidité de leurs convictions, je me contenterai de donner un seul exemple.
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1. În adevãr, în acea epocã, frãmântatã de mari lupte politice între partide, se schimbase
de multe ori diferitele legi ale învãþãmântului.
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Par ma loi de 1898 j’ai fait adopter le principe de la trifurcation du lycée.
Cette idée, qui était agitée depuis assez long temps chez nous, avait déjà été
insérée aussi dans un projet de loi de mon prédécesseur conservateur. Or il a
suffi que ce soit moi qui l’ai fait adopter pour que le Parti Conservateur se sou-
levât contre une institution, que lui-même, défendait deux ans auparavant.

Et je pourrais citer une longue, très-longue suite d’exemples de cette sorte.
Mais ab uno disce omnes.

Veuillez etc.
Spiru C. Haret

Professeur à l’Université de Bucarest Ancien 
Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes.

Scrisoarea aceasta a fost publicatã în traducere în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ anul
II (1906–1907), nr. 6 din ianuarie 1907, p. 445–8.

XLIX.

Cãtre C. Dissescu

1. Scrisoare din 13 februarie 1907

Aceastã scrisoare, a fost trimisã personal lui C. Dissescu în ziua notatã, ca rãspuns unei
scrisori pe care acesta o trimise lui Haret în ziua de 12 februarie. Rãspunsul lui Haret s-a publicat
în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ precedat de unele lãmuriri ºi urmat de alte lãmuriri.1

Am avut azi un schimb de scrisori cu dl ministru al Instrucþiei Publice .
D-sa mi-a scris plângându-se cã la întrunirea de alaltãieri de la „Dacia“(51) l-aº
fi acuzat cã a copiat expunerea de motive a proiectului sãu de lege dupã Gobron.
La aceasta m-am grãbit a-i da un rãspuns, de care d-sa s-a grãbit sã uzeze în
Camerã; ºi încã s-a grãbit aºa de tare, încât a þinut sã vorbeascã înainte de a lãsa
pe dl I. Th. Florescu sã-ºi termine discursul2. Dacã aº fi ºtiut cã scrisoarea mea
avea sã se bucure de asemenea onoare, nu ºtiu ce aº fi fãcut. Dar în orice caz,
deoarece dl ministru nu a citit din scrisoarea mea decât trei rânduri, mulþumin-
du-se a comenta restul, ºi pentru ca sã nu rãmânã loc pentru interpretãri greºite
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1. Ambele scrisori s-au citit în Adunarea Deputaþilor în ºedinþele din 13 ºi 14 februarie
1907: a lui Dissescu, de cãtre el însuºi, a lui Haret, de cãtre Ion I. C. Brãtianu. (Dezbaterile
Adunãrii Deputaþilor, sesiunea 1906–1907, p. 463). Scrisoarea lui Haret s-a publicat în „La
Roumanie“ (ziar conservator) din 14 februarie 1907.

2. Deputatul I. Th. Florescu vorbea în discuþia generalã a proiectului, dar Dissescu îl
rugã sã se întrerupã ºi astfel vorbi ºi despre schimbul de scrisori cu Haret. Florescu ºi-a
continuat cuvântarea în altã ºedinþã.
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la ceea ce am scris eu dlui ministru, vã rog sã binevoiþi a face sã se publice în
preþuitul dvs. ziar textul integral al scrisorii. Iatã-l:

Scrisoare cãtre dl C. Dissescu, ministru al Instrucþiunii Publice, din 13 fe-
bruarie 1907, ora 1 p.m.

Vã rog sã mã iertaþi cã rãspund cu oarecare întârziere, scrisorii dvs. din 12
februarie, care mi-a venit astãzi pe la ora 10. Cauza este cã eram la curs, de unde
nu am venit acasã decât la 12 ore. Cu privire la întrebarea ce-mi faceþi, mã grãbesc
a vã da lãmurirea cã în vorbirea mea de alaltãieri eu nu am zis cã expunerea dvs.
de motive ar fi copiatã dupã Gobron.

Aceasta nu ar fi avut sens, deoarece Gobron nu este autorul decât al unei
colecþii de legi ºi regulamente ºcolare. Ceea ce am zis este cã dispoziþiile
fundamentale din proiectul d-voastrã luate din legile franceze, unele din ele sunt
traduse aproape ad-litteram. Iacã dovada:

Nu veþi contesta cã una din principalele dispoziþii ale proiectului dvs., acea
poate care, pe lângã înmulþirea catedrelor, v-a ºi determinat a-l prezenta, este
înfiinþarea agregaþilor. Ei bine, comparaþi urmãtoarele texte:

Dat fiind cã art. 66 din proiect este un articol fundamental, din care o mare
parte din proiect decurge ca o consecinþã forþatã, socotesc cã aceastã citaþie este
de ajuns.

E adevãrat cã în traducþie s-a omis cuvântul „momentanément“, dar cred cã
omisiunea aceasta este de naturã mai mult de a agrava faptul, dat fiind mai ales
nenorocita explicaþie pe care a crezut de cuviinþa s-o dea dl raportor asupra
rostului noilor agregaþi1.
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Proiectul de lege al d-v.
Art. 66. – Agregaþii sunt membrii

ai facultãþii pe lângã care sunt alipiþi.
Ei iau rang îndatã dupã profesori…

Agregaþii înlocuiesc pe profesorii
absenþi, fac conferinþe comple-
mentare la învãþãmântul predat de
profesorii titulari ºi colocviu pentru
studenþii ce se înscriu ºi plãtesc
asemenea conferinþe.

Legea francezã
Ils (les agrégés) sont membres de

la faculté ou l’école à laquelle ils sont
attachés. Ils prennent rang immé-
diatement après les professeurs. Ils
participent aux examens, remplacent
les professeurs momentanément ab-
sents et font des conférences
destinées à compléter l’enseignement
des professeurs titulaires…

Ils peuvent être aussi chargés des
cours complémentaires (Gobron,
pages 206 et 207 al. 709, 710, 711).

1. Raportorul era Al. Bãdãrãu, deputat al Iaºilor.
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Cât pentru expunerea de motive, ceea ce am spus despre ea a fost cã afirmã
lucruri neexacte – cum, spre exemplu, faptul cã în Franþa vor fi fost, cândva
privat-docenþi care s-ar fi desfiinþat ºi cã este în completã opoziþie cu proiectul
de lege pe care pretinde sã-l explice ºi sã-l susþinã. Astfel este cu lunga apãrare
ce se face învãþãmântului superior cu caracter practic, pe când proiectul suprimã
catedra de chimie tehnologicã, care avea o însemnatãtate capitalã în aceastã
chestie ºi nu face absolut nimic pentru laboratorii care în expunerea de motive
ocupã pagini întregi.

Astfel este ºi cu imputãrile ce se aduc instituþiei docenþilor, care se pot
aplica întocmai cuvânt cu cuvânt noilor agregaþi1.

Aº mai putea adãuga ºi faptul cã proiectul priveazã trei facultãþi din cinci
de binefacerile noii creaþiuni, ceea ce ar însemna cã ori reforma ce se pro-
iecteazã nu se poate numi a învãþãmântului superior, ci, cel mult, a facultãþilor
de drept ºi de medicinã, ori cã agregaþii de ºtiinþe ºi de litere fiind desfiinþaþi în
Franþa, încã din 1878, proiectul nu a ºtiut cum sã îndeplineascã lipsa organiza-
þiei franceze în acest punct. În acest caz aº avea o nouã confirmare a afirmaþiunii
mele de alaltãieri.

M-au bucurat, dle ministru, sentimentele cu care mi-aþi adresat scrisoarea
d-voastrã, scutit fiind dupã cum îmi spuneþi, de orice sentiment de luptã politicã.

Vã urez sã puteþi trãi cât mai mult în aceastã seninãtate de suflet, pe care eu
îmi fãcusem cândva iluzia cã o voi putea pãstra toatã viaþa mea.

Asta era pe vremea când nu ezitam a face apel la sfaturile ºi ajutorul oricui,
fãrã a mã preocupa de clubul politic din care fãcea parte; pe când credeam cã e
cu putinþã ca interesul þãrii sã grupeze la un loc toate bunele voinþi ºi toate
bunele credinþi; pe când cu curãþenie de suflet ofeream neînsemnatul meu
sprijin dezinteresat oricui ar fi avut nevoie de dânsul pentru folosul general.
Dar, vai! cu ce cruzime am fost readus la simþul realitãþii!

Cartea care vã intereseazã este intitulatã aºa: Législation et jurisprudence de
l’enseignement public et de l’enseignement privé en France et en Algérie, par
Louis Gobron, II édition, Paris, librairie Larousse et Forcel, 22 rue Soufflot, 1900.

Dar textele la care mã refer se gãsesc încã mai complete în marea colecþie
a lui Beauchamp.

Primiþi, vã rog, dle ministru, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.

Aceasta este scrisoarea. Dacã cuprinsul ei a mulþumit pe dl ministru cu atât
mai bine. Ca sã-i fac mulþumirea ºi mai mare, îl rog sã consulte ºi Recueil des lois
et règlements sur l’ enseignement supérieur de Beauchamp, vol. II, p. 904 ºi
urmãtoarele. Va gãsi acolo cele mai multe din dispoziþiile, proiectului sãu de lege,
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1. Numirea acelei categorii de profesori universitari era în legea lui Haret din 1898:
docenþi, iar în proiectul lui Dissescu: agregaþi.
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care se referã la agregaþi, ºi-ºi va putea procura satisfacþia de a le pune pe douã
coloane, cum am pus eu mai sus cu art. 66. Dacã doreºte, îl pot scuti de osteneala
aceasta, fãcând eu aceastã lucrare, pe care în timpul scurt de care dispunem astãzi
ºi în limitele restrânse ale unei scrisori nu am putut-o face.

Primiþi, vã rog, dle director, asigurarea amiciþiei mele sincere.

Sp. C. Haret

2. Scrisoare deschisã din 13 februarie 1907

Ora 10 dimineaþa

Domnule Ministru1,

Pe baza unei informaþii de ziar, d-voastã mi-aþi cerut ieri explicaþii asupra celor
ce am vorbit la Dacia2. Deºi ziarele ce citisem nu relataserã exact vorbele mele ºi
aº fi fost în drept a vã îndruma la dânsele, pânã într-o orã v-am dat lãmurirea ce-mi
cereaþi, însoþitã ºi de proba celor ce spusesem, anume, cã nu expunerea de motive
aþi copiat-o, ci legea însãºi în pãrþi din cele mai importante ale ei.

Am vãzut cã explicaþiile mele v-au fãcut plãcere. Asta mã bucurã ºi pe mine
pentru cã, cu chipul acesta, din discuþia ce urmeazã acum, va rãmâne cel puþin
în picioare faptul cã, în anul 1907, un ministru român a putut propune Parlamen-
tului român un proiect de lege, care în pãrþile esenþiale ale lui este copia fidelã
a unei simple decizii a unui ministru francez3.

Sper acum cã, în schimb pentru procedeul de care am uzat eu faþã de d-voas-
trã, veþi binevoi ca, cu aceeaºi grabã ºi claritate, sã-mi daþi o micã lãmurire asu-
pra unei afirmaþii pe care aþi emis-o, nu de la o modestã tribunã ca aceea de la
Dacia, ci de la însãºi tribuna Camerei.

Aþi spus ieri cã legea din 1898 a fost luatã din o carte germanã, exprimând
chiar pãrerea de rãu cã, neºtiind limba germanã, nu puteþi citi chiar atunci cu-
prinsul paginelor copiate.

224 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Const. Dissescu (1854–1952), avocat ºi profesor la facultatea de drept din Bucureºti,
a avut ºi în politicã un rol important. A fost deputat în vremea guvernãrii lui Ioan Brãtianu,
împreunã cu un grup de tineri, apoi a pãrãsit Partidul Liberal ºi a militat în Partidul Con-
servator, fiind de multe ori ales în parlament apoi ministru de Justiþie în 1899 ºi de Instrucþie
în 1906–1907.

2. În sala Dacia din Bucureºti a fost, în ziua de 10 februarie 1907, o întrunire a Partidului
Naþional-Liberal pentru a se protesta contra proiectului de lege al ministrului Dissescu pentru
reforma învãþãmântului superior. La acea întrunire a þinut ºi Haret o cuvântare, combãtând
proiectul. Cum se întâmpla de multe ori, dãrile de seamã ce se publicau în ziare nu arãtau cu
exactitate cele spuse de orator. Aºa s-a petrecut ºi cu vorbirea lui Haret: de aceea la provo-
carea lui Dissescu, Haret dã cxplicaþiunile necesare.

3. Dissescu spusese, în adevãr, aceasta în ºedinþa Camerei.
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Lãmurirea pe care v-o cer este ca, precum eu v-am indicat volumul, pagina ºi
rândul cãrþii, de unde am luat textul ce am citat, sã binevoiþi a-mi indica ºi dvs. titlul
cãrþii pe care am copiat-o la 1898, precum ºi pagina; ºi aº cuteza chiar sã vã rog sã
mi-o împrumutaþi pentru câteva minute, dacã mã pot bucura de atâta încredere.

Sper cã, dacã mie mi-a fost de ajuns o orã, ca sã vã rãspund ieri, dvs. nu
veþi avea trebuinþã de mai mult de 24 ore.

Primiþi, vã rog, domnule Ministru, asigurarea consideraþiunii mele.

Spiru Haret

Aceastã scrisoare deschisã s-a publicat în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ nr. 6518 din 15(28)
februarie 1907.

3. Scrisoare deschisã din 20 septembrie 1907*

Monsieur le Sénateur1

Je viens de prendre connaissance de la lettre ouverte que vous avez bien
voulu m’adresser, en date du 19 courant, et je m’empresse de vous en accuser
réception2.

Veuillez me permettre en même temps d’admirer la dialectique qui vous
conduit à la conclusion qu’à moi il n’est pas permis de parler des souffrances
des paysans, sous peine de me voir accuser d’approuver les émeutes ; mais qui,
au nom de l’esprit de conciliation, entretient une campagne qui fait appel aux
pires sentiments et dont l’objet n’est autre que celui d’exciter les passions.

Je ne veux pas discuter ici les raisons de l’acharnement avec lequel on
poursuit le but, peu chrétien, de prouver, contre toute l’évidence, que le corps des
maîtres d’école et des curé de village est coupable d’avoir fomenté les émeutes.
Je constate seulement que cet acharnement est tel, qu’il fait commetre des erreurs
de tactique peu ordinaires. Je n’en veux pour preuve que le cas de l’instituteur
Alessandresco de Hudeºtii-Mari. Cet instituteur, dénoncé par le maire, a bénéficié
d’une ordonnance de non lieu du juge d’instruction ; il a été encore acquitté par
la commission judiciaire de Jassy, devant laquelle je l’avais envoyé, et qui,
comme chacun sait, est composée de deux membres de la Cour d’appel et d’un
professeur universitaire. Ces jugements sont insérés dans la brochure que vous

Seria A / 225

* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 344.
1. Scrisoarea aceasta s-a publicat în ,,L’Indépendance Roumaine“, apoi s-a reprodus în

,,Voinþa naþionalã“ precum ºi în .“Adevãrul“. De asemenea s-a publicat ºi a fost pe larg
comentatã în ziarul „La Roumanie“ în articolul: La réponse de M. Sp. Haret à M. G.
Dissescu, în numãrul din 22 septembrie 1907. Unele comentarii sunt reproduse dupã
deputatul G. Panu, membru al majoritãþii liberale.

2. Scrisoarea lui Dissescu, cãreia îi rãspunde Haret prin scrisoarea de mai sus, a apãrut
în „La Roumanie“ din 19 septembrie 1907.
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citez, au numéros 37 et 38, à la même page, que les annexes 3 et 36, que vous avez
citées1. Cependant vous passez sous silence ces pièces, qui sont décisives, et vous
me faites un reproche de m’être appuyé seulement sur l’avis du reviseur scolaire,
pour admettre l’innocence d’Alessandresco. Pourrais-je en savoir la raison ? Ne
serait ce pas l’espoir que je laisserai passer sans réponse cette accusation, comme
j’ai laisée passer tant d’autre : sans m’en ocupper?

Je ne veux pas analiser davantage votre lettre pour le moment. Cet unique
exemple serait même suffisant pour me dispenser de la faire même plus tard.

Dans tous les cas, j’espère que vous voudrez bien reconnaître que cette mani-
ère de raisonner n’est pas faite pour m’encourager à faire la rétractation complète
et absolue à laquelle vous me conviez si aimablement2. J’espère que vous voudrez
bien reconnaître qu’une rétractation est une chose toujours désagréable pour un
homme qui n’est pas habitué à cet exercice et qu’il est dur pour un homme de mon
âge d’entreprendre le métier de voyageur d’une opinion à l’autre. C’est un métier
qui demande une certaine élasticité dans les convictions et une certaine habitude,
qu’on ne peut prendre qu’à un âge un peu plus jeune que le mien.

Aussi, dans l’alternative où vous me mettez, entre la rétractation et l’inter-
pellation, j’aime encore mieux l’interpellation3.

En finissant celte lettre, permettez-moi, Monsieur le Sénateur, de concevoir
un espoir.

Je constate la rigueur toute catonnienne avec laquelle vous jugez ces
pauvres maîtres d’école et curés de campagne, au point de n’admettre en leur
faveur pas même les verdits de la justice.

L’espoir – assez timide, hélas – que je me permets de concevoir, est que ce
précédent ne permettra plus qu’à l’avenir on accorde des faveurs, des honneurs
et des récompenses à ceux que des jugements en bonne et dûe forme ont été
condamnés pour des faits infamants.

Recevez, Monsieur le Sénateur, l’assurance de ma considération très-
distinguée.

Spiru C. Haret
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1. E vorba de Raportul pe care l-a adresat Regelui despre activitatea învãþãtorilor ºi a
preoþilor în timpul rãscoalelor clin 1907, publicat în ,,Monitorul Oficial“ (25 august 1907) ºi
în broºurã. Vezi din colecþia Operelor lui Spiru Haret, vol. III, p. 41.

2. În scrisoarea sa, C. Dissescu zicea: „Cred cã interesul liniºtii publice ºi spiritul de
împãciuire care trebuie sã ne aninieze pe toþi nu se potrivesc deloc cu conflictele de puteri ºi
cu tot ce este de naturã sã surexciteze spiritele. De asemenea vã rog, Domnule Ministru, sã
binevoiþi a rectifica Raportul dvs.. cãtre M.S. Regele asupra acþiunii institutorilor ºi a preo-
þilor etc. ºi a spune prin-tr-un comunicat în ,,Monitorul Oficial“, cã faptele indicate în Anexe
sunt eronate ºi cã retractaþi aprecierile formulate asupra suszisclor fapte. ,,Fãrã aceasta mã
voi vedea silit sã vã interpelez în Senat ºi n-am nici o dorinþã ca sã ajung acolo.“

3. Dissescu a ºi fãcut interpelarea pe care a dcsvoltat-o în ºedinþa Senatului de la 24
ianuarie 1908. (Vezi în vol. VI al Operelor lui Spiru Haret, p. 37 º. u.)
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L.

Cãtre ,,Revista generalã a învãþãmântului“
Cu note de Gr. Teodossiu

1. Scrisoare din martie 1907

Domnule director,

Deoarece însãrcinarea mea actualã nu-mi permite sã mã mai ocup de
interesele revistei aºa cum s-ar cuveni, vã rog sã binevoiþi a lua act cã, cu pãrere de
rãu, sunt silit a întrerupe colaborarea mea la dânsa. Îi urez însã spor ºi succes în
îndeplinirea chemãrii ei, la care sper cã voi continua a contribui când voi redeveni
liber a o face.

Al dv. devotat,
Haret

Haret întemeiase în 1905 revista care poartã acest nume ºi apare ºi astãzi. El a condus-o
efectiv ca director în primele timpuri. Fiind numit ministru de Instrucþie la 12 martie 1907,
adreseazã noului director scrisoarea de mai sus, publicatã în numãrul de la 1 aprilie 1907.

2. Scrisoare din 19091

Domnule Secretar2,

Dim. A. Laurian a fost desigur unul din aceia, care au avut o influenþã mai
însemnatã asupra dezvoltãrii învãþãmântului nostru naþional. În afarã de cei 35
de ani ai lui de serviciu în rândurile profesorilor secundari, acþiunea lui s-a sim-
þit ºi ca a unui bun sfãtuitor în chestiile cele mai grele ºi ca a unui om care ºtia
sã punã o inteligenþã superioarã ºi o stãruinþã mare în serviciul cauzelor celor
mai însemnate ale învãþãmântului3.

Þin îndeosebi sã amintesc aici cã Laurian este promotorul principal al ideii
organizãrii actuale a liceului nostru ºi cã ideile sale în aceastã privinþã, formulate
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1. Aceastã scrisoare s-a publicat în ,,Revistã“, în nr. 7 din 1 februarie 1901 (an V), pp.
473-474. Ea a fost reprodusã ºi de ziarul ,,Voinþa naþionalã“ din 8 februarie acelaºi an.

2. În 1909 secretarul ,,Revistei generale“ era profesorul G. Bogdan-Duicã.
3. Dimitrie A. Laurian (1846–1906), fiul lui August Treboniu Laurian, licenþiat al

Facultãþii de litere din Bucureºti (cu teza: „Metoda de care trebuie sã ne servim în determinarea
facultãþilor sufletului“, ºi doctor din Bruxelles, a fost profesor de filosofie la liceul Sf. Sava ºi
câtva timp ºi director. A fost de mai multe ori secretar general al Ministerului Instrucþiunii ºi
inspector general al învãþãmântului; a fost senator ºi deputat; dar mai ales s-a ocupat cu zia-
ristica. A înfiinþat în 1872, împreunã cu ªtefan Mihãileseu, revista „Transacþiuni literare“; 1877,
ziarul „România liberã’’, care a apãrut pânã în 1888, când a fost înlocuit cu „Constituþionalul“,
organ al grupului politic, zis constituþional (junimist), care a apãrut pânã în 1895.
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de dânsul pentru prima oarã încã din 1883, dupã multe rezistenþe ºi dupã ce au
trebuit sã triumfe contra înþelegerii greºite a multora, au ajuns sã ia fiinþã prin
legea din 1898. Modest cum era, ºi prea mândru pentru a-ºi face reclamã, Lau-
rian a închis ochii în obscuritatea lui voitã. Dar ideea cãreia el a fost precursor la
noi îºi face drum în lume, ºi dupã noi au mai realizat-o ºi alþii. Franþa a dat în
1902 liceelor sale o organizaþie aproape dupã aceleaºi principii ca ºi noi. În
Germania, dupã lupte îndelungate, s-a realizat egalitatea absolutã a învãþãmin-
telor clasic, modern ºi real, având cursul inferior comun. În Italia se pregãteºte
un proiect de lege în acelaºi sens, iar în Austria se considerã ca apropiatã reali-
zarea aceleiaºi organizaþiuni.

Potrivirea aceasta între niºte þãri care, pe cãi diferite ºi þinând fiecare seamã
de împrejurãrile sale proprii, au ajuns la rezultate identice sau atât de asemãnate,
este cea mai bunã dovadã cât de limpede au vãzut ºi au înþeles chestia aceea
care, ca Laurian, cu mulþi ani înainte întrevãzuserã soluþia admisã azi.

Dacã Laurian nu mai poate azi sã se bucure de aceastã strãlucitã confirmare
a ideilor sale, cred cã ar fi de datoria noastrã, a acelora care suntem mai în mã-
surã a aprecia ºi a înþelege meritele de acest fel, de a acorda cel puþin memoriei
lui omagiul cuvenit unui bun ºi priceput servitor al þãrii ºi al învãþãmântului, ºi
unui bun fost coleg.

Socotesc cã forma cea mai potrivitã pentru aceasta ar fi ca lumea ºcolarã sã
contribuie pentru ridicarea unui monument comemorativ la liceul Sf. Sava,
unde atâta vreme a profesat Laurian. ªi pentru cã ministerul în prima linie
reprezintã ºcoala, datoria lui va fi de a se înscrie în capul listei.

Expunându-vã aceste pãreri, domnule Secretar, mã mãgulesc cu speranþa cã
corpul didactic, dacã va cunoaºte aceastã propunere, o va primi în mod favorabil
ºi va contribui, în marginile modestelor mijloace ale fiecãruia, la achitarea aces-
tei datorii de recunoºtinþã. De aceea fac apel la bunãvoinþa dvs. pentru ca sã fa-
ceþi loc acestei scrisori în coloanele ,,Revistei generale a învãþãmântului“1.

Primiþi, vã rog, domnule Secretar, asigurarea distinsei mele consideraþii.

Sp. Haret

228 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. În urma acestui apel, cercul profesorilor secundari din Capitalã a constituit un
comitet de acþiune, format din comitetul cercului ºi din directorii ºi directoarele ºcoalelor
secundare din þarã. Totdeodatã, comitetul a proclamat pe Haret preºedinte de onoare.

Pentru strângerea fondurilor necesare, comitetul a fãcut un apel, care s-a publicat ºi în
,,Revista generalã a învãþãmântului“ nr. 1, din 1 iunie 1909 (an. V), p. 75.

Subscripþia deschisã a dat bani necesari, pentru facerea unui bust. Acesta s-a executat
în bronz în 1910 de cãtre sculptorul Storck(52) ºi se aflã aºezat pe un soclu de piatrã, în curtea
liceului Sf. Sava.

Serbarea pentru dezvelirea bustului s-a fãcut la octombrie 1911, în prezenþa ministrului
C.C. Arion. Cu acel prilej, toþi oratorii au adus mulþumiri lui Haret peutru iniþiativa ridicãrii
monumentului.
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LI.

Cãtre Costin Petrescu, pictor1

Note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 30 iunie 1907 

din Valea Cãlugãreascã

Domnule Petrescu,

Te rog sã mã ierþi cã deunãzi nu te-am putut aºtepta, pentru cã am fost chemat
la un Consiliu de Miniºtri. Voiam sã-þi vorbesc despre o idee pe care o am:

N. Grigorescu este ajuns aproape la sfârºitul carierei sale2. A ilustrat arta
româneascã ca niciun altul. Cred cã s-ar cuveni ca artiºtii sã-i organizeze o
serbare cât se poate mai cãlduroasã. Ministerul s-ar asocia la ea ºi ar ajuta-o cât
s-ar cuveni, ca sã nu-ºi piardã caracterul unei serbãri a artiºtilor.

D-ta ce zici? Ar reuºi?
Dacã ar fi sã se facã, ar trebui sã se facã la iarnã; dar ar trebui sã se înceapã

organizarea lucrurilor de pe acum.

Haret

1. Dl Costin Petrescu, cunoscutul pictor, profesor la Academia de arhitecturã din
Bucureºti, autorul marii fresce a Ateneului Român.

2. Astãzi (mai 1938), când se împlinesc o sutã de ani de la naºterea lui Nicolae Grigo-
rescu, când Academia, Ateneul ºi alte societãþi au hotãrât sã sãrbãtoreascã aceastã datã fie
prin expoziþiuni speciale, fie prin serbãri sau altfel, este interesantã aceastã scrisoare care
aratã preocupãrile lui Haret în alte domenii decât cel strict ºcolar. Grija pe care a purtat-o
pentru scriitori ºi artiºti a gãsit totdeauna la el momente libere, oricât de ocupat era, pentru
a-i încuraja ºi a le satisface nevoile, chiar când ei nu se gândeau ºi nu cereau nimic.

Din nenorocire, Grigorescu a murit curând dupã aceasta, la 22 iulie, ºi serbarea nu s-a
mai putut face.
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LII.

Cãtre I. Simionescu
Cu note de Gr. Teodossiu

1. Scrisoare din 7 august 1907 

din Valea Cãlugãreascã

Stimate domnule Simionescu,

Îþi mulþumesc pentru frumosul ºi substanþialul d-tale raport1, privitor la exa-
menele de absolvire. Am luat note din el, de care voi þine scamã în marginele
putinþei. Raportul am pus sã se publice în ,,Buletin“2, ceea ce sper cã nu te va supãra.

Vorbeºti în raport despre un bun director de gimnaziu din Iaºi, înlocuit din
cauze politice. Temându-mã ca nu cumva parte din vinã sã nu fie ºi a mea –
lucru prea posibil, cu toatã paza mea – te rog sã fii bun a-mi comunica în mod
confidenþial numele celui înlocuit, ca sã-l cunosc mãcar pentru altã datã.

Nu se ºtie când se poate ivi ocazia unei reparaþii.
Devotat,

Haret

2. Scrisoare din 28 martie 1912

Stimate domnule Simionescu,

Am reuºit sã gãsesc vreme, ca sã scriu înainte de plecare articolul ce mi-ai
cerut ºi pe care þi-l ºi trimit. Precum vezi, deºi subiectul e interesant, articolul
nu e lung, pe de o parte pentru cã nici ºtiinþa mea asupra materiei nu merge prea
departe ºi pe de alta pentru cã-mi lipseºte îndemânarea de a spune cu vorbe
multe cele ce am ce spus.

Te rog numai sã vezi dacã se potriveºte pentru revista d-tale. Dacã însã din
vreo cauzã oarecare nu s-ar putea publica, te rog foarte mult sã mi-l trimiþi
înapoi, ca sã nu mai fiu silit sã-l scriu a doua oarã.

Al d-tale devotat,
Haret
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1. Raportul despre care se vorbeºte în scrisoare poartã data de 5 iulie 1907 ºi e înregistrat
la Ministerul Instrucþiunii la nr. 47835 din 17 august 1907. Cuprinde observaþiile dlui profesor
I. Simionescu, preºedintele comisiunii, despre examenele de absolvire de la liceul din Botoºani,
ca ºi observaþiunile sale generale asupra ºcoalei ºi a profesorilor ei. Pe lângã aceasta, el mai
cuprinde ºi pãrerile autorului în privinþa modificãrilor de adus programã acelor examene.

2. Raportul în chestiune s-a publicat în ,,Buletinul oficial“ al ministerului nr. 271 din
1-15 septembrie 1907, p. 6334.
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Dl Simionescu era directorul revistei „Adamachi “(53).
Articolul lui Haret e intitulat „Despre descoperirea, artei cãlãriei“.
S-a publicat în revista ºtiinþificã ,,V. Adamachi“ la rubrica: Note ºi informaþiuni, vol. III nr.

2 din mai 1912, pp. 109-110.

LIII.

Cãtre N. Enãºescu
Note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 1 octombrie 1907

Dlui N. Enãºescu,

Dacã rãspund scrisorii d-tale din 25 septembrie, este pentru cã presupun cã,
trimiþându-mi-o, nu ai avut intenþia sã mã ofensezi. ªi cu toate astea, greu îmi
este sã gãsesc explicaþia modului cum se judecã administraþia mea, a intenþiilor
ce mi se atribuie ºi a cuvintelor grele ce mi se adreseazã.

În împrejurãri ca acele, în care am luat Ministerul, când totul era numai ruinã
ºi anarhie, sunt luat în zeflemea, pentru cã unele mãsuri s-au îndreptat ori s-au
îmbunãtãþit peste trei zile. ªi toatã curãþenia de inimã cu care am lucrat aproape 30
de ani, în paguba tuturor intereselor mele, m-a dus la acest rezultat, ca sã mi se
arunce bãnuiala cã tot scopul muncii mele este ca sã-mi fac partizani printre
dascãli. Cel puþin atâta inteligenþã nu mi se recunoaºte cã, dacã aº tinde la aºa ceva,
nu aº lucra aºa cum lucrez, pentru cã nu umblând cineva cu legea în sân, îºi poate
face partizani. Dovadã cã eu, dupã 6½ ani de minister, mã gãsesc tot cu atâþia
partizani câþi aveam în prima zi, adicã cu niciunul; ºi asta nu mã supãrã deloc.

De altfel nu aceasta este singura, nici cea mai însemnatã deosebire între
punctele noastre de vedere. D-ta ºtii cã niciodatã eu nu am admis, eu care singur
am rãspunderea, sã nu pot face nicio miºcare ºi sã fiu lipsit de iniþiativa la care am
drept. Cu atât mai puþin pot admite asta atunci când o lege precisã îmi impune
mãsurile ce am de luat, cum este cazul, spre exemplu, cu numirile titularilor de la
liceu ºi ºcoala secundarã de fete. Cât pentru supoziþia cã numiri ca a d-nei Placa
s-ar fi fãcut dupã insistenþele unora ºi altora, ºi nu dupã interesul învãþãmântului
aºa cum îl înþeleg eu, bine sau rãu, sã-mi dai voie sã nu mã ocup de dânsa.

În rezumat, sã-mi fie permis a exprima ºi eu un regret: cã dupã atâþia ani de
muncã cinstitã, care, orice ai zice d-ta, a adus Partidului Liberal mai mult folos
decât pagubã, sã fiu silit sã mã întreb ce rost mai are tot necazul pe care mi-l dau.
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Voi încheia prin câteva lãmuriri, pe care însã sã fie bine înþeies cã nu le dau
pentru a mã justifica, ci numai pentru a constata:

1. D-ra Savinescu nu dãduse nicio cerere scrisã, care sã se fi putut avea în
vedere în momentul numirilor; nici mãcar o scrisoare sau altceva. Dl Savinescu
se mulþumise a-mi zice o vorbã la Predeal, în momentul când intram sau ieºeam
de la Consiliul de Miniºtri ºi am uitat, pentru cã nu pot þine minte sutele ºi miile
de cereri ce mi se fac.

2. Pe dna Placa o numisem directoare, pentru cã e foarte bunã ºi nici nu este
alta care sã o poatã înlocui cu avantaj din actualul personal de la ºcoala
profesionalã. Dar cu ºase zile înainte de a primi scrisoarea d-tale, o înlocuisem
deja, din cauza unei chestii de disciplinã. Îmi pare foarte rãu de asta, dar n-am
avut ce face.

3. La secþia comercialã de fete, facerea numirilor nu era încã terminatã, când
ai crezut de cuviinþã sã-mi scrii despre d-nii Teodoru ºi Pãdure.

4. Dlui Irimescu i-am aplicat mãsura pe care am aplicat-o încã la alþi vreo
200. A fost norocul lui cã rândul ce ocupa pe tabloul de cereri i-a permis sã
rãmânã în Botoºani, cãci dacã altul ar fi avut drept înaintea lui, ar fi trebuit sã-l
numesc pe acela.

5. Dl Vasiliu fusese numit de Vlãdescu la Botoºani cu cãlcarea flagrantã a
legii. Am pus lucrurile la locul lor.

6. Despre dl Gheorghiu, nu ºtiu ce vrei sã-mi impuþi.
Haret

Am gãsit între hârtiile rãmase de la Haret o scrisoare primitã de la Nicolae Enãºescu, care
era atunci parlamentar de Botoºani, împreunã cu conceptul rãspunsului ce i-a trimis. Voi repro-
duce câteva pasaje caracteristice din scrisoarea aceea, interesantã prin faptul cã prezintã, din
partea unui parlamentar liberal, o concepþie deosebitã ºi depãrtatã de a lui Haret despre modul
cum trebuie înþeleasã lupta politicã ºi legãtura între ea ºi administraþia afacerilor publice.

În introducere zice: „Fie neºansa mea, fie a celor protejaþi de mine, a fãcut cã nicio cerere
nu a fost satisfãcutã. Prietenii mei din localitate, colegii mei de Parlament, se plâng de acelaºi
insucces; iar acei ce în luptele noastre ne-au dat concurs, se vãd îndepãrtaþi la cele 4 puncte
cardinale“…

Mai departe: „Prefectul judeþului în organizaþiunea noastrã politicã - factor principal ºi o
mare rãspundere are cãtre guvern, faþã cu însãrcinarea ce i s-a dat, fie chiar tacitã: el trebuie sã
trimitã în Parlament reprezentanþi care sã-l susþinã chiar când nu prea are dreptate sau face mici
greºeli inerente omenirii…“

Adversarilor noºtri sã le respectãm drepturile definitiv dobândite, dar cred cã e o demo-
ralizare a orice sentiment de dragoste pentru noi a acelora care vãd cã favorizãm pe adversari…

Dacã elasticitatea legii ce aþi fãcut nu v-ar rãpi atâta timp cu distribuirea orelor de favoare,
nu aþi avea atâtea stãruinþe, ºi nu aþi face avantage prin stãruinþa persoanelor strãine de judeþ, ºi
aþi avea timp sã ascultaþi pe botoºeneni, când interesele judeþului lor se reguleazã…“
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LTV.

Cãtre secretarul Societãþii folcloriºtilor

Scrisoare din 25 februarie 1900

Domnule Secretar,

Am primit cu mulþumire încunoºtiinþarea ce-mi faceþi cã societatea folclo-
riºtilor m-a ales preºedinte de onoare al ei ºi vã rog sã transmiteþi tuturor celor
în drept viile mele mulþumiri.

Al dv. devotat,
Haret

Atenþiunea aceasta se poate socoti ca un act de politeþã a celor din Societate; dar s-ar putea
ca ei sã fi ºtiut interesul ce a pus pentru folclor, cãci, fiind minitru în 1897, a tipãrit o colecþie de
materiale folcloristice ºi cântece populare. Vezi vol. I din Operele lui Spiru Haret, p. 69.

LV.

Cãtre N. Popovici-Lupa

1. Scrisoare din 4 aprilie 1908

Stimate domnule Popovici,

Fii bun, te rog, de-mi aratã dacã vrei sã primeºti postul de inspector al ºcolilor
elementare ºi inferioare de agriculturã, în locul dlui Druþu, trecut în alt post1.

Haret

2. Scrisoare din 13 aprilie 1908

Domnule Popovici,

Îþi mulþumesc cã ai primit inspectoratul. ªi de bine ce l-ai primit, te rog sã
te ocupi de urmãtoarea chestie: Sunt în cãutarea unui viticultor pentru ºcolile
noastre de viticulturã de la Odobeºti, Valea-Cãlugãreascã ºi Huºi. S-a prezentat
unul, Ioan Ordeanu, care spune cã a învãþat ºi a lucrat în viile Arhiducelui
Albrecht la Vilany. Aº vrea sã-l vezi ºi sã vorbeºti cu el. De s-ar putea, sã fie

Seria A / 233

1. A fost numit la 1 mai 1908. (Vezi ,,Buletinul“ ministerului nr. 281 din 1908, p. 9913.)
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pusã ºtiinþa lui la încercare la pivniþa statului de la domenii (mi s-a spus cã este
una nu ºtiu unde). Adresa lui este: la Societatea Centralã Agricolã (Palatul
Nifon) sau la Chirculeºti-Stãneºti (judeþul Vlaºca), prin gara Comana.

Haret 

3. Scrisoare din 20 mai 1910

Domnule Popovici,

Pot merge la Roman, miercuri 2 iunie. Voi sosi acolo cu trenul de la 7 ore
32 m. dimineaþa. Voi putea merge la ºcoala de agriculturã de dimineaþa; dupã
amiazã aº vizita câteva ºcoli din Roman; iar seara aº pleca la 10 ore 17 m.

Haret 

4. Scrisoare din 25 ianuarie 1912

Stimate domnule Popovici,

La Academie s-a prezentat la concurs pentru premiul Nãsturel o carte de
Dorwagen intitulatã: Contabilitatea agricolã în partida dublã, Bucureºti, 1911.
Nimeni nu e competent în materie dintre membrii Academiei. Mi s-a dat sã fac
eu raport asupra ei, deºi nu mã pricep deloc.

Te rog pe d-ta sã fii bun a-mi spune dacã nu ai putea d-ta sã-mi faci un mic
studiu asupra calitãþilor ºi defectelor cãrþii, din care sã pot eu extrage un raport.
Sau, dacã d-ta nu poþi, sã-mi indici pe cineva care s-ar pricepe ºi la care aº putea
adresa aceastã rugãciune.

Fii bun, te rog, a-mi da un cuvânt de rãspuns.
Al d-tale devotat,

Haret

5. Scrisoare din 19 martie 1912

Stimate domnule Popovici,

Trebuind sã plec îndatã dupã Paºti, te rog sã fii bun a-mi trimite cartea lui
Dorwagen, precum ºi notele ce vei fi având asupra ei. Trebuie sã fac raportul
înainte de plecare.

Al d-tale devotat,
Haret

Raportul lui Haret despre aceastã carte s-a publicat sub titlul: August Dorwagen – Conta-
biltatea agricolã în partidã dublã în Analele Academiei Române, seria II, tomul XXIV
1911–1912, p. 270.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 234



LVI.

Cãtre N. Brânzeu

Scrisoare din 8 mai 1908

Iubite domnule Brânzeu,

Îþi mulþumesc pentru bunele noutãþi ce-mi dai cu privire la activitatea d-tale
faþã de ºcoli ºi de biserici. Contam mult pe d-ta ºi mã bucur vãzând cã speranþele
mele nu au fost înºelate.

Devotat,
Haret

Nicolae Brânzeu (n. 1869 în Transilvania, m. 1939), profesor la liceul din Piteºti, a fost
întrebuinþat în administraþia ºcolarã ca revizor ºcolar ºi în administraþia judeþeanã ca prefect de
Argeº. În aceastã din urmã calitate (1907–…), el, pe lângã celelalte îndatoriri, dãdea atenþie deo-
sebitã treburilor ºcolare ºi obiºnuia sã aducã a cunoºtinþa ministrului de Instrucþie mãsurile luate
ºi constatãrile sale.

Scrisoarea de mai sus se gãseºte în colecþiunea Ateneului popular din Piteºti ,,Ionescu-Gion“
ºi ni s-a trimis de dna Tatiana Bobancu, preºedinta acestui Ateneu.

LVII.

Cãtre Emil Costinescu

Scrisoare din 10 septembrie 1900

din Valea-Cãlugãreascã

Stimate domnule Costinescu,

Îmi pare rãu cã ocupaþiile cele multe ale noastre amândoi nu mi-au permis
ca, înainte de a pleca în concediu, sã-þi fi vorbit de o chestie foarte însemnatã,
cãreia numai d-ta poþi sã-i dai o soluþie, ºi care desigur cã iarna trecutã numai
din lipsã de timp nu a fost rezolvatã. E vorba de o lege pentru arendarea la þãrani
a moºiilor statului ºi ale particularilor.

D-ta poate ºtii cã eu am fost de pãrere cã partea cea mai însemnatã a soluþiei
chestiei þãrãneºti stã, nu în vânzarea de pãmânturi la þãrani – soluþie grea,
trecãtoare, ºi întrucâtva periculoasã –, ci în desfiinþarea actualei clase a arenda-
ºilor ºi în substituirea þãranilor în locul lor. Sunt multe ºi puternice motive
pentru asta, care nu se pot dezvolta într-o scrisoare ºi pe care d-ta le cunoºti ºi
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le înþelegi fãrã sã le lãmuresc eu; dar, cel mai puternic este cã arendarea este un
mijloc uºor, ieftin, care nu deplaseazã axul proprietãþii mari – lucru de care se
tem atâta proprietarii mari – care permite luarea oarecãror mãsuri pentru îmbu-
nãtãþirea agriculturii þãrãneºti ºi care va apropia pe þãrani ºi pe proprietari unii
de alþii. Astãzi sunt mai mult decât oricând partizan al acestui sistem, tocmai
pentru cã am vãzut mai bine cum stau lucrurile ºi ideile oamenilor, cu ocazia
discuþiilor din iarna trecutã.

ªtiu cã ºi d-ta împãrtãºeºti aceste idei, cel puþin în mare parte. Ca Ministru
de Finanþe, ai ºi mijlocul de a realiza acest lucru bun.

De ce nu dai urmare ideii, pe care chiar d-ta ai susþinut-o în Consiliile de
Miniºtri de acum un an la Ministerul de Externe, ca Casa Centralã a Bãncilor
Populare sã serveascã pentru arendãri, cum serveºte Casa Ruralã pentru cum-
pãrãri? Ea sã serveascã de intermediar între þãrani ºi proprietari, sã mijloceascã
condiþiile de arendare ºi de culturã, sã controleze preþul arendãrii, ºi mai ales sã
garanteze proprietarului plata arenzii, prin aplicarea legii de urmãrire. Te asigur
cã proprietarii într-un glas ar fi pentru o asemenea lege; cât pentru þãrani, nu se
mai vorbeºte. Eu am vorbit cu mulþi proprietari, dintre cei mai îndârjiþi ºi ºtiu
ce cugetã în astã privinþã.

Convingerea mea este cã lucrul acesta este mult mai uºor de fãcut ºi de
organizat decât Casa Ruralã, ºi va avea urmãri bune, necomparabil mai mari ºi
mai apropiate.

Al d-tale devotat,
Haret

Scrisoarea aceasta a fost gãsitã între hârtiile rãmase de la Haret. Costinescu era atunci mi-
nistru de Finanþe,

Chestiunea de care se vorbeºte aici se poate vedea dezvoltatã în lucrarea lui Haret Chestia
þãrãneascã din 1905. Vezi în Operele lui Spiru Haret, vol. VIII, p. 27 ºi urm. Vezi ºi vol. IX,
p. 169 ºi urm.

LVIII.

Cãtre Const. Kiriþescu(54)

Cu note de Grig. Teodossiu

1. Scrisoare din 29 ianuarie 1909

Domnule Kiriþescu,

Îþi înapoiez demisia, nefiind la locul ei, cãci dacã ne-am da demisia de câte ori
avem o contrarietate, n-am mai face niciun lucru bun. În fond, am vãzut cã ai
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dreptate. Îmi uitasem cã am mai rezolvat odatã chestia dupã raportul d-tale, când
mi-a prezentat Stere întâmpinarea lui Cocuz la Camerã, în timpul ºedinþei. Rãmâne
aºa cum am stabilit la început. Dl Teodoru va aranja lucrurile în acest sens.

Haret

Publicatã de C. Kiriþescu în cartea sa: În slujba unei credinþe, Bucureºti, 1933, p. 348.
Aici, autorul care era inspector ºcolar al învãþãmântului secundar, povesteºte cã în ianuarie

1909 era conflict între directorul unei mari ºcoale din Iaºi ºi unul din profesorii acelei ºcoale.
Directorul Cocuz prigonea pe profesorul C. Dl Const. Kiriþescu prezentase lui Haret un

raport, prin care cerea punerea în drepturile încãlcate ale profesorului. Deºi raportul fusese
aprobat, directorul face aºa ca ºeful liberalilor ieºeni, C. Stere(55), sã intervinã pentru el. Ministrul
a revenit asupra primei hotãrâri ºi a dat o rezoluþie contrarã celei dintâi.

Atunci dl Kiriþescu trimite ministrului Haret demisia, însoþitã ºi de o scrisoare în care îi
explica lucrurile. Haret i-a rãspuns cu scrisoarea de mai sus.

2. Scrisoare din 12 iulie 1910 

din Valea-Cãlugãreascã

Domnule Kiriþescu,

Îmi pare bine cã am provocat explicaþia dumitale, cãci avusesem impresia
cã ar fi la mijloc o animozitate personalã a d-tale împotriva lui X, care îmi
fusese arãtat ca fiind superior celuilalt, ceea ce vãz cã nu e cazul. De aceea,
puteþi sã procedaþi dupã dreptate ºi interesul ºcoalei. Te rog sã-i arãþi ºi lui
Sihleanu rândurile acestea.

Haret

Publicatã de C. Kiriþescu în cartea sa: În slujba unei credinþe, Bucureºti, 1933, p. 349.
Aici, primitorul scrisorii povesteºte cum în 1910, la transferãrile între profesorii de curs

secundar, se da lupta ºi pentru câºtigarea unei anumite catedre din Bucureºti.
Secretarul general, D. A. Teodoru, comunicase consiliului inspectorilor secundari cã Haret

îi ceruse sã propunã pe X, recomandat cu cãldurã de primul ministru.
Dl Kiriþescu, însã, a arãtat în consiliu cã Y. este superior în drepturi lui X ºi a reuºit a

convinge consiliul, care ºi-a dat aviz favorabil pentru Y. Ministrul Haret a fost foarte nemulþumit
ºi a înapoiat consiliului lucrarea. Preºedintele Consiliului de inspectori ai învãþãmântului secun-
dar era Sihleanu, profesor universitar.

Deºi consiliul nu se putea pune de-a curmeziºul voinþei ministrului, inspectorul Kiriþescu s-a
încumetat sã-i trimitã o lungã scrisoare – din care rezulta corectitudinea procedãrii consiliului.

La aceastã scrisoare, Haret a dat rãspunsul de mai sus prin care a aprobat transferarea prof.
Y, nu a lui X, recomandat, de primul ministru.
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LXIX.

Cãtre N. Ciobanu, învãþãtor

1. Scrisoare din 10 martie 1909

Domnule Ciobanu,

În numãrul 6 al ,,Revistei generale a învãþãmântului“ am vãzut un articol al
d-tale cu privire la învãþarea lucrului manual în ºcolile normale. Nu zic cã
programa actualã nu va fi având defecte; dar ea s-a fãcut tot dupã avizul câtorva
inºi care se ocupaserã cu materia asta. Pentru ca pãrerile d-tale sã poatã fi
utilizate, trebuie sã le formulezi sub forma de proiect, de programã, cu
instrucþiunile necesare. Proiectul acesta sã mi-l trimiþi, ca sã-l dau în studiu, ºi
de se va putea, sã treacã chiar în Consiliul General.

Haret

N. Ciobanu, cãruia i-a fost adresatã aceastã scrisoare, era în acel timp institutor în Galaþi.
Articolul sãu purta titlul: „Lucrul manual în ºcoalele normale“, ºi s-a publicat în ,,Revista

generalã a învãþãmântului“, nr. 6 din 1 ianuarie 1909, pp. 393-402.

2. Scrisoare din 16 martie 1909

Domnule Ciobanu,

Poþi lucra o lunã de zile la programa pentru lucru manual în ºcoalele nor-
male, deoarece nu este aºa mare urgenþã.

Haret
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LX.

Cãtre Ion I. C. Brãtianu
din Valea-Cãlugãreascã

Note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 26 martie 1909

Domnule Preºedinte,

Votul prin care Senatul, în ziua de 23 martie, a respins proiectul de lege pen-
tru înfiinþarea comisiei istorice1, nu-l pot interpreta altfel decât ca o indicaþie cã
nu mai am încrederea lui, cãci nici mãrimea cheltuielii cerute, nici lipsa de
utilitate a acestei instituþii nu se puteau invoca pentru a justifica un vot de
asemenea gravitate. De altfel, de ar fi fost aºa, ar fi urmat oarecare discuþie, sau
s-ar fi cerut oarecare lãmuriri.

Cum cã votul ar fi fost rezultatul unei erori, nu se poate susþine; cãci de ar
fi fost aºa, ar fi trebuit ca a doua zi, când dl T. Cãmãrãºescu a vorbit despre
incidentul din ajun ºi a arãtat trebuinþa retragerii ministrului astfel vizat, nimeni
din majoritate nu a zis un cuvânt.2

De altã parte, în Camera Deputaþilor am avut destule semne cã situaþia mea
nu este mai bunã. Fãrã a vorbi despre atitudinea destul de jignitoare pe care a
avut-o faþã cu mine în chestia legii teatrelor3, trebuie sã amintesc cã trei proiecte
de legi însemnate, propuse de mine, nu au putut trece nici prin comitetul dele-
gaþilor. Unul din ele este acel privitor la catedrele universitare4, pentru care
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1. Legea pentru înfiinþarea Comisiunii istorice s-a prezentat Camerei Deputaþilor ºi s-a
discutat în ºedinþa de la 2 martie 1909 ºi s-a votat. La Senat a fost respinsã în ºedinþa de la
23 martie acelaºi an. Discutatã din nou în anul urmãtor, se voteazã de Senat la 13 ianuarie
1910 ºi de Camerã la 9 februarie 1910. Vezi pentru toate acestea vol. VI din colecþiunea de
faþã (Operele lui Spiru Haret, p. 167 ºi urm.).

2. Aici lipsesc desigur câteva cuvinte cam aºa: „cineva din majoritate sã rãspundã, însã“.
3. Legea Teatrelor a fost discutatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa de la 24 martie

1909 ºi, la discuþia pe articole, s-au propus atâtea modificãri încât Haret, supãrat, a lãsat la
hotãrârea Adunãrii, dacã nu e mai bine sã se trimitã la Comitetul delegaþilor, ca sã se
cerceteze acele propuneri ºi sã se aducã în dezbaterea plenarã numai cele admise de Comitet.
El spera cã majoritatea nu va face aceasta, ci va proceda îndatã la discuþia pe articole. De
aceeaºi atitudine a majoritãþii se plânge el în scrisoarea de mai înainte. Legea s-a votat
tocmai în anul urmãtor, la 10 februarie 1910. În privinþa acestei legi, sã se citeascã în vol. VI
al colecþiunii de faþã, p. 229 ºi urm.

4. Proiectul de lege pentru catedrele universitare a fost prezentat Camerei în anul 1908:
dar a întâlnit în majoritate o atmosferã defavorabilã, cum se înþelege din acest pasaj. De abia
la 25 martie 1910 a putut sã vinã în Dezbaterea Adunãrii ºi, deºi s-a votat, Haret n-a mai voit
a-l prezenta ºi Senatului. Vezi în privinþa acestor împrejurãri vol. VI din Operele lui Spiru
Haret, p. 370 ºi urm., p. 391 ºi urm.
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preºedintele uneia din secþii, membru însemnat al majoritãþii, a refuzat formal
de a lãsa sã se numeascã delegatul, sub cuvânt cã d-sa este contra proiectului; ºi
am cunoºtinþã cã mulþi membri din cei mai însemnaþi ai majoritãþii sunt opuºi
proiectului, ceea ce nu a împiedicat pe Camerã de a introduce în buget douã
catedre noi universitare, absolut inutile, cu toatã opunerea mea, precum fãcuse
ºi anul trecut cu altele.

În aceastã chestie, a catedrelor universitare, ºtiu cã chiar cei mai mulþi din
colegii mei din guvern nu împãrtãºesc vederile mele ºi cã au aderat la prezen-
tarea proiectului de lege numai din spirit de colegialitate.

De vreme ce îmbunãtãþirea facultãþilor de drept este o mãsurã, care se im-
pune în modul cel mai imperios, ºi deoarece Partidul Liberal-Naþional nu ad-
mite soluþia propusã de mine, fãrã a-mi indica vreo alta acceptabilã, eu nu pot
primi rãspunderea de a lãsa sã creascã pe fiecare zi rãul pe care-l fac facultãþile
de drept, fãrã sã pot face nimic pentru a-l vindeca1.

Cred inutil sã insist ºi asupra altor împrejurãri, nu mai puþin însemnate decât
cele de mai sus, care de câtva timp deja mi-arãta în mod neîndoios cã direcþia pe
care o imprim eu învãþãmântului nu satisface vederile, ºi tendinþele majoritãþilor.

Aºa fiind, este evident cã rãmânerea mea mai departe în capul departa-
mentului ce-mi este încredinþat a devenit imposibilã; ºi de aceea vã rog sã
binevoiþi a primi demisia mea din aceastã însãrcinare.

Primiþi etc.
Haret

Toate scrisorile de aici au fost gãsite – în concept – între hârtiile rãmase de la Haret.

2. Scrisoare din martie 1909 

din Valea-Cãlugãreascã

Iubite dle Brãtianu,

Zilele acestea din urmã am fost aºa de ocupat ºi de bolnav, încât nu mi-a
fost cu putinþã sã-þi adresez mai curând demisia mea, pe care ar fi trebuit sã o
fac alaltãieri, ºi la care desigur te aºteptai. Afarã de aceasta era nevoie sã se
termine cu legea sinodului ºi cu legea clerului, care altminteri puteau sã se în-
curce, încã o zi de întârziere va mai veni ºi din cauzã cã-þi adresez aceastã demi-
sie de aici, de la þarã, la o orã când nu mai pot prinde, poºta.

Te rog sã o primeºti cât vei putea mai curând, deoarece aº putea sã mã duc
pentru câtva timp în strãinãtate, pentru a-mi restabili sãnãtatea destul de serios
zdruncinatã.

240 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Haret socotea cã Facultatea de drept din Bucureºti ºi chiar cea din Iaºi suferã de
multe lipsuri, pe care dorea sã le împlineascã prin proiectul sãu. Vezi îndeosebi pp. ??????
din vol. VI al Operelor lui Spiru Haret.
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Primeºte, te rog, dle Brãtianu, asigurarea amiciþiei ºi consideraþiei mele
deosebite.

Haret

Conceptul acestei scrisori n-are datã: dar, din ceea ce cuprinde, se poate crede cã este fãcut
la câteva zile dupã cealaltã.

Legile despre care vorbeºte aici sunt: a) legea clerului mirean ºi a seminariilor, votatã de
Senat la 26 februarie 1909 ºi de Camerã la 24 martie 1909; b) modificarea legii sinodale, prin care
se înfiinþeazã ºi Consistoriul superior bisericesc, votatã de Senat la 13 martie 1909 ºi de Camerã
la 23 martie 1909. Mai ales aceasta din urmã a dat naºtere la o serie de tulburãri politice, pro-
vocate de campania episcopului Gherasim ºi continuate sub ministeriatul urmãtor al lui C.C.
Arion. Scrisoarea aceasta a lui Haret aratã starea sa sufleteascã ºi trupeascã în acele momente.
Despre aceste împrejurãri sã se vadã în colecþiunea de faþã vol. VI (p. 156 º. u., p. 175 º. u., p.
281 º. u., p. 330 º. u.) precum ºi vol. IX (Introducerea, p. 53 ºi urm.).

3. Scrisoare din 24 februarie 1910

Iubite domnule Brãtianu,

Îþi trimit o copie de pe o scrisoare pe care am primit-o asearã de la unul din
cei mai de seamã învãþãtori, director al ziarului ,,Tribuna învãþãtorilor“1,
precum ºi un articol luat din ,,L’Indépendance Roumaine“ tot de asearã: Les
Takistes dans les villages2.
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1. Scrisoarea, de care vorbeºte aici Haret este trimisã de V. Pãunescu, institutor. Am
gãsit-o între hârtiile rãmase de la Haret. Iatã principalele pasaje: „Foarte mulþi învãþãtori
scriu la redacþia Tribunei Învãþãtorilor, îngrijoraþi cã trece sesiunea parlamentarã fãrã sã se
voteze poate legea pentru acordarea dreptului preoþilor ºi învãþãtorilor de a cumpãra pãmânt
rural… Fiindcã leafã mai bunã nu se poate da tuturor, dreptul la pãmânt ar fi ºi el o mare
mângâiere ºi un semn cã tot dvs. ºi tot Partidul Liberal vrea bine învãþãtorilor… Mulþi dintre
ei sunt decepþionaþi ºi foarte dispuºi a crede ce li se ºopteºte despre hotãrârea altui partid de
a le îmbunãtãþi starea materialã…“.

2. Articolul din ,,L’Indépendance Roumaine“ a apãrut în numãrul 10391 din 24 fe-
bruarie 1910, fãrã semnãturã. Se spune cã este vorba de întemeierea unui cerc al corpului
didactic, care sã publice o foaie sãptãmânalã sub conducerea lui Al. Bãdãrãu, unul din cei
mai însemnaþi membri ai partidului lui Take Ionescu (atunci în opoziþie, la guvern fiind
liberalii). Scopul real al acestei miºcãri este sã facã propagandã îndatã spre a atrage în partid
pe învãþãtori ºi preoþi, împreunã cu fruntaºii satelor, ca sã punã bãncile populare în serviciul
partidului. Autorul articolului socoteºte cã o asemenea întreprindere nu poate izbuti, dar se
teme cã procedeele demagogice ar putea produce în unele locuri o agitaþie periculoasã care
sã împiedice dezvoltarea normalã a miºcãrii economice ºi sociale începute în ultimii trei ani.
Haret se arãta îngrijorat de aceste fapte, nu numai ca membru al guvernului liberal, dar ºi ca
autor al multora din mãsurile care au contribuit la desfãºurarea miºcãrii de care e vorba aici.
De aceea, dupã ce s-a retras guvernul liberal la sfârºitul anului 1910, Haret a ºi pornit acea
activitate a asociaþiei ,,Liga Deºteptarea“, ca sã ajute pãstrarea celor dobândite pânã atunci,
activitate pe care în adevãr Partidul Liberal n-a sprijinit-o de ajuns. (Vezi în Colecþia de faþã
vol. IX , Introducerea ºi articolele de la p. 161 ºi urm.)
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Cele ce vei citi în ele sper cã te vor convinge câtã dreptate am când spun de
atâta vreme, fãrã niciun folos, cã este o colosalã greºealã, pe care o face Partidul
Liberal, dezinteresându-se cu totul de învãþãtori ºi de preoþii rurali. Mã mir cum
se poate ca adversarii noºtri de toate nuanþele sã-ºi fi dat seamã de lucrul acesta
mai bine decât noi, liberalii, care prin esenþã ºi prin definiþie trebuie sã fim mai
aproape decât oricare alþii de sufletul poporului; cãci pe mine nu m-a înºelat
niciun moment campania furioasã, pe care o duc contra mea toþi aceia; ºtiu eu bine
cã nu cred ei niciun cuvânt din cele ce spun pe socoteala mea; dar atacã în mine
pe omul care punea la disposiþia partidului sãu un instrument de muncã de o
putere infinitã, ºi înaintea cãruia nicio rezistenþã nu ar mai fi posibilã din partea
celor cu idei învechite ºi retrograde.

Singuri liberalii se pare cã nu înþeleg lucrul acesta, de vreme ce nu fac
nimic pentru a-ºi asigura pentru totdeauna acest concurs nepreþuit ºi a-l utiliza
pentru binele þãrii. Din contrã, sunt unii, dupã cum þi-am spus deunãzi, care cri-
ticã ºi cautã sã zãdãrniceascã ceea ce s-a fãcut.

Sã nu se zicã cã partidul mã aproba, pentru cã mã aplaudã când vorbesc la
Camerã. Nu este vorba de aprobãri academice, ci de acþiune; ºi ca acþiune, am
o probã în faptul cã nu e cu putinþã sã capãt pentru bieþii învãþãtori ºi preoþi nici
chiar dreptul lor de om, dreptul de a-ºi avea casa ºi gospodãria lor în satul unde
sunt datori sã trãiascã toatã viaþa, ºi sã serveascã ca pildã de oameni aºezaþi,
cuminþi ºi economi, pentru toþi sãtenii.

Cele ce vei vedea în piesele anexate, eu le ºtiu ºi le urmãresc de demult. ªtiu
cã învãþãtorii ºi preoþii încep sã se întrebe dacã nu ºi-au fãcut socotealã greºitã,
când au crezut în vorbele mele. Deja astã varã am avut un semn, când ca
prezident al Asociaþiei învãþãtorilor s-a ales Ionescu Lungu de la Ploieºti, tachist
militant, aceasta a doua zi dupã ce autoritãþile locale de la Iaºi cãutaserã sã-i
împiedice de a se întruni acolo. Incidente ca acela, adãugate pe lângã atâtea
altele, pe care þi le-am arãtat, ºi pe lângã faptul cã nimic din ce cer ei nu li se
acordã, nu pot sã nu influenþeze mentalitatea unor oameni care sunt predispuºi a
vedea lucrurile mai mult în rãu, pregãtiþi cum sunt la aceasta prin lunga pãrãsire
în care au fost lãsaþi, prin suferinþele lor din 1907, când fuseserã luaþi ca þintã a
loviturilor celor interesaþi a nu se schimba vechea stare de lucruri, ºi prin de-
cepþiile lor din urmã. Pe un asemenea teren, este natural sã prindã rãdãcini o
propagandã mizerabilã. ªi am dovezi sigure cã propagandele acestea prind, aºa
cã, de va urma tot aºa, pânã în doi ani, nu va mai rãmâne nici urmã din tot ce am
muncit cu atâta drag ºi cu atâta speranþã în viitor. ªi ceea ce va fi mai grozav, va
fi cã se vor perverti… ºi sufletele acestor oameni, pe care eu reuºisem sã-i pun
în miºcare, fãcând apel numai la sentimentele cele bune ºi curate ale naturii ome-
neºti, iar când liberalii se vor deºtepta – dacã se vor deºtepta – va fi prea târziu;
pentru cã oamenii, odatã traºi în fãgaºul felului de interese cu care lucreazã unii,
nu-i mai poþi scoate de acolo.

242 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI
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Te rog sã mã ierþi cã am recurs la aceasta formã solemnã a scrisului, dar ºtii
ce greu putem gãsi vreme de vorbit; iar când gãsim, e aºa de scurtã, ºi aºa de
des suntem întrerupþi, ºi aºa de lesne deviazã discuþia, încât niciodatã nu pot
spune tot ce am de spus. Trebuia însã sã-þi arãt încã o datã toatã grija mea, ca sã
nu se poatã zice cã nu am prevãzut ºi cã nu am dat alarma.

Al d-tale devotat amic.

4. Scrisoare din 19 martie 1910

Iubite domnule Brãtianu,

Purtarea cu totul nelealã a universitãþilor, în chestia înfiinþãrii noilor catedre,
adãugatã pe lângã multele alte incidente din timpurile din urmã mi-au desãvârºit
convingerea cã nu mai pot merge înainte. Nu mai pot lucra nimic cu rost ºi cu
folos, nu mai am nicio autoritate, nu mai vãd înaintea mea nicio perspectivã ºi
niciun câmp de activitate în care sã mai pot produce ceva în sfera activitãþii mele
actuale. Toatã energia ºi puterea mea de muncã sunt sleite, nu mai am nicio
încredere nici în mine, nici în succesul muncii mele. Sãnãtatea mea se zdruncinã
mereu. Guvernului nu-i mai sunt de niciun folos. De aceea sunt silit ca în mod
irevocabil sã mã retrag din însãrcinarea pe care am purtat-o atâta vreme. Te rog
foarte mult sã nu insiºti ca sã revin, pentru cã, cu mare pãrere de rãu, nu te voi
putea asculta. ªi oþelul se roade de la o vreme, cu atât mai mult un om. Eu sunt
scurs de puteri, pe care mi le-am risipit în hãrþuieli mãrunte de toatã ziua. Nu mai
sunt nici tânãr ºi mi-am plãtit datoria cãtre þarã pânã la limita puterilor mele.

Am dreptul acum ºi eu la puþinã liniºte, dupã atâta viaþa necãjitã ºi frãmântatã.
Te rog sã te gândeºti la mãsurile ce ai de luat cât se va putea mai curând,

pentru cã o întârziere de câteva zile mã va face sã nu-mi mai pot regula dreptul
la pensie, ºi atunci ce aº face eu ca sã trãiesc un an de zile? Sunt sigur cã nu-mi
vei face acest rãu.

Te rog, iubite domnule Brãtianu, sã primeºti mulþumirea mea sincerã pentru
încrederea ce mi-ai arãtat-o în aceste 15 luni, ºi sã crezi în nestrãmutata stimã ºi
iubire pe care þi-o voi purta tot restul vieþii mele.

E vorba de campania dusã de unii profesori universitari contra proiectului de lege prezentat
de Haret în 1910 pentru înfiinþarea unui numãr de catedre universitare (care, dupã legi nu se
puteau înfiinþa decât dupã un vot al Parlamentului). Cel mai mare duºman, a fost C. Dissescu,
atunci membru al Partidului Conservator(56) de sub conducerea lui Take lonescu, dar alãturi de el
au fost ºi alþi profesori din celãlalt Partid Conservator(57) si se vede cã ºi dintre liberali unii se
alãturase acestei campanii. Dissescu gãsise acum un prilej de rãzbunare, cãci ºi el – în 1907, când
era ministru – fãcuse un proiect, combãtut atunci de liberali, ca ºi de celãlalt Partid Conservator,
ºi retras. Dupã discuþii violente, proiectul se voteazã în Camerã la 18 martie, adicã în ajunul zilei
în care scrie Haret scrisoarea de mai sus. Amãrât cum se vede, el nu prezintã Senatului proiectul
sãu. Aceastã amânare, printr-o simplã întrebare, aduce în discuþia Senatului legea însãºi, la 26
martie, ºi dã prilej lui Dissescu ºi lui T. Maiorescu sã combatã pe Haret. (Sã se vadã în colecþiunea
de faþã vol. VI Introducerea ºi p. 370 ºi urm.)
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5. Adresã din 19 martie 1910

Domnule Preºedinte,

Nemaiavând putinþa de a duce mai departe sarcina de Ministru al Cultelor
ºi Instrucþiei, cu care sunt onorat, vã rog sã binevoiþi a primi demisia mea din
acest post.

Primiþi etc.

Se înþelege rostul acestei cereri, dupã cele din scrisoarea precedentã. Precum se ºtie, ea n-a
avut nicio urmare, cãci Haret a rãmas în guvern pânã la retragerea lui, în decembrie 1910.

LXI.

Cãtre C. ªonþu1

Notã de Gr. Teodossiu

Scrisoare din martie 19092

Stimate domnule ªonþu,

Am primit scrisoarea d-tale, prin care îmi faci cunoscut cã am fost pro-
clamat preºedinte de onoare al comitetului pentru ridicarea unui monument lui
D. Laurian.

Primesc aceastã însãrcinare onoratoare pentru mine ºi mulþumesc cu
recunoºtinþã celor ce mi-au oferit-o.

Îþi comunic în acelaºi timp cã ministerul s-a înscris cu 500 lei pentru aceas-
tã operã.

Al d-tale devotat,
Haret

244 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. În anul 1909, Spiru Haret a fãcut prin „Revista generalã a învãþãmântului“, un apel
cãtre corpul didactic, pentru ridicarea unui bust regretatului profesor D. August Laurian.
Cercul profesorilor secundari din Capitalã a luat iniþiativa ºi a constituit un comitet de acþiune
compus din comitetul cercului ºi directorii ºi directoarele ºcoalelor secundare din þarã. Acest
comitet a oferit lui Sp. Haret preºedinþia de onoare. C. ªonþu, preºedintele delegaþiunii
centrale, a rugat în scris pe Haret sã primeascã preºedinþia de onoare a comitetului. Ca
rezultat, Haret a acceptat-o prin scrisoarea de mai sus. Vezi apelul lui Haret în acest volum,
în scrisoarea cãtre directorul ,,Revistei generale a învãþãmântului“ nr. 7. Monumentul lui
Laurian s-a inaugurat la 11 octombrie 1911 ºi se aflã în curtea Colegiului Sf. Sava.

2. C. ªonþu (1854–1939), vechi profesor secundar încã din 1875, era atunci profesor de
ºtiinþele fizico-chimice la liceul Matei Basarab din Bucureºti.
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LXII.

Cãtre C. Popovici-Taºcã
Note de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 11 aprilie 1910

Domnule Taºcã,

În revista ,,Le Mouvement Economique“ de la 1 decembrie 1909, este pu-
blicat un articol foarte însemnat asupra comerþului de ouã, de Daniel Bellet.

Cred cã ar fi bine sã fie tradus ºi publicat în ,,Albina“.
Haret

Scrisoarea e adresatã lui C. Popovici-Taºcã, institutor în Bucureºti, care era în acea vreme
administrator al revistei ,,Albina“.

Scrisoarea a fost gãsitã printre hârtiile revistei ºi a fost tipãritã în nr. 1-2 din 1-15 februarie
1923, p. 27, sub titlul: ,,Cum rãposatul Spiru Haret se îngrijea de Albina“.

LXIII.

Cãtre Eliodor Constantinescu

Scrisoare din 30 mai 1910

Domnule Constantinescu,

Îþi mulþumesc ºi pentru cã mi-ai trimis broºura dle ºi pentru cã ai scris-o. Strã-
inii ºi mai ales francezii ne cunosc foarte rãu ºi broºuri ca acestea sunt foarte utile.

Fiindcã îmi scrii cã nu aveai la îndemânã cele ce trebuiau, þi-am trimis un
exemplar din Raportul la Rege, din 1903, în text francez, pentru ca la nevoie,
sã-l mai poatã citi ºi Francezii.

Al d-tale devotat,
Haret

Aceastã copie ne-a fost trimisã de primitorul scrisorii împreunã cu urmãtoarele lãmuriri:
„Mã aflam la Paris pentru studii ºi, cum aveam o însãrcinare oficialã ºi din partea ministerului,

am vizitat ºcolile din Paris ºi câteva din alte oraºe. Cu aceastã ocaziune, vãzând cã ºcoala noastrã
era puþin cunoscutã ºi rãu judecatã, m-am gândit sã public, o broºurã în limba francezã. Cum nu
aveam la îndemânã tot ce-mi trebuia, m-am adresat în þarã, la minister, unui înalt funcþionar, pro-
fesor, rugându-l sã-mi trimitã unele date. Nici n-a binevoit a-mi rãspunde. Atunci, aºa cum am putut
ºi m-am priceput, am publicat broºura De l’esprit de l’enseignement secondaire, en Roumanie, A.
Picard, Paris, 1910, care a fost imediat semnalatã de douã din cele mai serioase reviste (Revue
Internationale, din 15 nov. 1910 ºi L’enseignement secondaire, din octombrie1910).
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Broºura am trimis-o, cum era ºi firesc lucru, ºi ministrului, care, drept rãspuns, îmi trimite
scrisoarea de mai sus, însoþitã de voluminosul Raport cãtre M.S. Regele Carol I-iu ºi pe care l-am
dãruit Bibliotecii Naþionale din Paris.

Acesta era Spiru Haret.
Chestiunea aceasta a mai fost relatatã de mine în ,,Revista generalã a învãþãmântului“, din

iunie-iulie, 1914“.
Eliodor Constantinescu (n. 24 septembrie 1877, m. 1935) a fost profesor la gimnaziul din

Râmnicul-Vâlcea ºi inspector ºcolar. A fãcut ºi diferite publicaþiuni.

LXIV.

Cãtre C. Rãdulescu-Codin

1. Scrisoare din 10 iunie 1910

Domnule diriginte,

Am luat cunoºtinþã cu vie mulþumire de statutele societãþii de ajutor Sf. Spi-
ridon, precum ºi de încunoºtiinþarea cã am fost proclamat ca membru de onoare
al ei. Vã rog sã primiþi ºi sã arãtaþi membrilor societãþii expresia deplinei mele
gratitudini.

Primiþi, vã rog, asigurarea consideraþiei mele deosebite
Haret

C. Rãdulescu-Codin (n. 1875, m. 1920), a fost învãþãtor în comuna Priboeni, judeþul Mus-
cel, unde i s-a trimis aceastã scrisoare ºi cele urmãtoare, iar mai târziu a ocupat postul de revizor
ºcolar al aceluiaºi judeþ.

2. Scrisoare din 16 august 1912

Stimate domnule Rãdulescu,

Am primit manuscrisul. Îl voi prezenta Comitetului ,,Stelei“ la prima lui
întrunire. Îþi rãspund cam târziu, pentru cã nu am fost în þarã.

Haret

3. Scrisoare din 15 noiembrie 1912

Domnule Rãdulescu,

Manuscrisul d-tale þi s-a înapoiat ºi þi se va ºi comunica cã a fost aprobat a
se publica în biblioteca Societãþii ,,Steaua“, cu condiþie ca niciunul din cânte-
cele ce cuprinde sã nu mai fi fost publicat, nici de alþii, nici de d-ta.

Haret
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E vorba de o colecþiune de cântece bãtrâneºti istorice. Academia Românã a publicat, sub
titlul „Din viaþa poporului român“, multe din colecþiunile lui Rãdulescu Codin, din care amintim:
Sãrbãtorile poporului (1909); Legende, tradiþii ºi amintiri istorice (1910); Îngerul Românului;
Poveºti ºi amintiri din popor (1913)¸ Literaturã, tradiþii ºi obiceiuri din Corbii Muscelului etc.

În biblioteca „Steaua“ Cântece voiniceºti ºi ostpºeºti (1910).

LXV.

Cãtre ªtefan Popescu, învãþãtor
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 21 aprilie 1911

Stimate domnule Popescu,

Înþeleg decepþiile d-tale ºi mirarea ce ai de a vedea unii din colegii d-tale
având atitudinea pe care o au. Eu însã am vãzut atâtea în viaþa mea, încât ase-
menea lucruri nu-mi mai fac niciun efect. Sã lãsãm în plata domnului pe cei rãi,
ºi sã cãutãm ca noi cel puþin sã nu slãbim pe calea cea bunã. Va veni vremea ca
lucrurile sã se punã la locul lor.

Haret

2. Scrisoare din 18 noiembrie 1912

Stimate domnule Popescu,

Reclamaþii la fel cu aceea pe care mi-o adresezi d-ta am mai primit încã
vreo trei, tot relative la aceeaºi ºcoalã. Nu m-aº mira ca cea ieºitã a 6-a la
concurs sã fi fost clasificatã a 2-a pentru bursã, cãci se poate cã cele de sub nr.
2, 3, 1 ºi 5 sã fi fost înlãturate pentru motivul cã nu vor fi fost destul de sãrace.
Dar ºtiu cã nici solventele ºi semisolventele nu au fost primite dupã o regulã, ºi
mi s-a dat exemplul unei fete clasificatã la nr. 151 ºi admisã, pe când cea cu nr.
26 a fost respinsã.

Acestea sunt lucruri regretabile, ºi care ar fi bine sã nu se mai întâmple. În
ceea ce priveºte în special ºcoala secundarã de fete internat, din Bucureºti, eu
sunt de pãrere cã în genere învãþãtorii nu trebuie sã nãzuiascã a-ºi pune fetele
acolo. Mai întâi cã acea ºcoalã fiind singurã de felul ei, este foarte mult cãutatã,
aºa cã concurentele se prezintã la dânsa totdeauna cu sutele. Din cauza asta
reuºita la concurs e totdeauna foarte grea. Al doilea motiv este cã acea ºcoalã nu
dã nicio carierã, aºa cã dupã 8 ani de învãþãturã ºi de cheltuialã, fetele se gãsesc
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cu o instrucþie cu care nu au ce face, ºi de multe ori cu aspiraþii mai presus de
puterile pãrinþilor lor.

Al d-tale,
Haret

Aceste scrisori au fost trimise de primitor lui P. Gârboviceanu în 1933, dupã apelul fãcut
cãtre cei ce posedã asemenea corespondenþã. Trimiþãtorul era pensionar ºi locuia în Cãlãraºi. El
le însoþeºte ou oarecare explicãri ºi reflexului din care reproducem urmãtoarele: „Am funcþionat
ca dascãl 15 de ani. Munca ºi priceperea mea în ºcoalã le-am destãºurat mai mult sub marele
Haret, care, dacã ar învia azi, ar îndrepta multe în aceastã þarã… Cred cã nu ºi-ar mai cunoaºte
ºcoala primarã, bãncile, activitatea extraºcolarã etc. Ar rãmânea uimit când ar vedea acum
învãþãtori: primari, în tot felul de consilii de bãnci, parlamentari etc.; iar ºcoala datã uitãrii. S-au
dus învãþãtorii de sacrificiu din timpul acestui om, care lucrau în toate direcþiile fãrã platã ºi au
cãpãtat astfel – prin muncã recunoscutã – drepturile de care se folosesc cei de azi… ªi biserica
nu stã mai bine… fiindcã preotul vede de politicã, nu de bisericã“.

LXVI.

Cãtre Arhimandritul Visarion

1. Scrisoare din 7 decembrie 1911

Prea Cuvioase Pãrinte,

Zilele acestea mi-am pus în regulã toate hârtiile cele vechi, aºa cã niciuna
nu a rãmas care sã nu-mi fi trecut prin mânã.

Fiind acum bine clasificate, nu mi-a fost greu ca, în urma scrisorii P.C.T.,
sã caut manuscrisul cerut. Nu l-am gãsit însã, ceea ce înseamã cã nu l-am oprit
la mine. De altfel, îmi aduc aminte de dânsul, pentru cã scosesem din el câteva
note, peste care am dat zilele astea, ºi cred încã cã-mi aduc aminte cã manus-
crisul l-am dat la Casa Bisericii, deºi dupã trei ani ºi jumãtate nu cutez sã zic cã
amintirea mea poate sã fie sigurã.

Eu cred cã trebuie sã se afle la C.B., dar dacã nu l-au gãsit când l-ai cãutat
P.C.T., este cã vor fi uitat în ce dosar l-au cusut. Mi s-a mai întâmplat asta alte daþi.

Al P.C.T. devotat,
Haret

2. Scrisoare din 6 decembrie 1912

Prea Cuvioase Pãrinte,

Mã tem cã dorinþa ce exprimi P.C.T., ca sã revin eu sã procur local Semi-
narului, sã nu fie mai curând în dauna lui. Eu sunt om fãrã noroc în privinþa asta.
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De câte ori am venit la minister, tot cu crizele ºi cu sãrãcia am avut a mã lupta
ºi de aceea nu am avut parte sã vãd ºi eu mãcar un local de ºcoalã clãdit în urma
celor 10 ani de minister ai mei. Partea mea a fost numai sã fac economii ºi sã adun
fonduri cu care sã clãdeascã alþii.

De aceea mai bine sã vã rugaþi lui Dumnezeu ca sã þinã pe alþii care pot face
ceea ce nu pot eu.

Vã trimit manuscrisul.
Al P.C.T. devotat,

Haret

Arhimandritul Visarion Puiu, actualul Mitropolit al Bucovinei, era atunci directorul semi-
narului din Galaþi. Haret îl cunoºtea ºi-l aprecia chiar din vremea când era simplu teolog, cu numele
de Victor Puiu, colaborator al revistei noastre ,,Albina“. A doua scrisoare e scrisã cu unsprezece zile
înaintea morþii.

LXVII.

Cãtre cei care au participat la banchet

Scrisoare din 15 decembrie 1911

Domnul meu,

Cât timp îmi va mai rãmâne de trãit, voi socoti ziua de 12 decembrie 1911
ca cea mai frumoasã zi din viaþa mea. Nu numai cã a fost pentru mine o rãsplatã
covârºitoare pentru munca trecutã ºi pentru greutãþile învinse, dar ea a stabilit
între mine ºi acei ce m-au sãrbãtorit atunci legãturi nedisolubile, care sunt o ga-
ranþie sigurã pentru succesul muncii viitoare.

Vã mulþumesc din adâncul inimii pentru partea ce aþi luat la aceastã caldã
ºi inimoasã manifestare.

Haret

E o scrisoare de mulþumire trimisã persoanelor care au participat la banchetul din 12 decem-
brie 1911, oferit lui Haret.

Publicatã ºi în Operele lui Spiru Haret, vol. I, p. 89.
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LXXIII.

Cãtre N. Mateescu

Scrisoare din 18 ianuarie 1912

Domnule învãþãtor,

În urma scrisorii d-tale, am scris dlui Duca, ºi pe urmã l-am ºi întâlnit, ºi l-
am rugat sã se intereseze de cererea d-tale. D-sa a examinat chestia, ºi mi-a dat
rãspunsul cã, cu pãrere de rãu, cererea d-tale nu poate fi satisfãcutã deocamdatã,
din cauzã cã se opune legea, care cere 5 ani de stagiu ca preºedinte sau casier,
pe când d-ta nu ai decât 3.

Haret

Primitorul era atunci învãþãtor în comuna Moviliþa, judeþul Putna. I.G. Duca era membru în
Consiliul de administraþie al centralei bãncilor populare.

LXX.

Cãtre C. G. Cãlinescu, învãþãtor

Scrisoare din 7 martie 1912

Domnule învãþãtor,

Te felicit pentru buna idee ce ai avut ºi pentru norocul, cã te-au înþeles oame-
nii ºi te ascultã. Îþi urez reuºitã deplinã.

Scrisoarea d-tale o comunic la redacþia ,,Revistei generale a învãþãmân-
tului“, pentru ca ideea d-tale sã fie cunoscutã ºi propagatã .

Numai un lucru sã-mi dai voie sã te întreb: V-aþi fãcut socotelile bine, ca sã
vedeþi dacã ieºiþi bine cu ele? Un om de 40 ani, care începe sã facã vãrsãminte ºi
le continuã 10 ani, depune în total 44 lei, 50 bani. La vârsta de 65 ani, el ar avea
dreptul la cel puþin 65 lei. Acoperi-vor dobânzile diferenþa de 20 lei, 50 bani?

Haret

Const. G. Cãlinescu, atunci învãþãtor în comuna Cacomeanca, judeþul Ialomiþa, înfiinþase o
bancã popularã, numilã ,, Agricultorul“, care urmãrea „asigurarea omului în vârsta bãtrâneþii, cum
ºi înlesnirea celor necesare în caz de moarte“.
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LXX.

Cãtre Gh. Marcu, primar de Dorohoi
Notã de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 23 martie 1912

Stimate domnule Marcu,

Am fost nespus de simþitor la propunerea ce-mi faci, ºi-þi sunt mult recu-
noscãtor ºi d-tale, ºi d-nei Marcu, ºi tuturor acelora care se asociazã cu dvs.

Aº fi foarte fericit sã iau parte la serbarea ce proiectaþi, dar în luna mai nu
voi fi în þarã.

Toatã iarna sãnãtatea mea ºi a nevestei mele nu a fost bunã, ºi plecãm din
þarã în ziua de 1 aprilie pentru douã luni, aºa cã nu vom fi întorºi decât la 1 iunie.

Aºa fiind, vã rog sã vedeþi ºi dvs. ce este de fãcut. Primeºte, te rog, stimate
domnule Marcu, asigurarea distinsei mele consideratului.

Haret

Publicatã în ,,ªtiri nouã despre Spiru C. Haret“ de Econ. D. Furtunã Bucureºti, 1937.
Dupã Econ. D. Furtunã, serbarea proiectatã de dorohoieni era în legãturã cu ºcoala primarã

nr. 1, unde Haret urmase cl. I ºi o parte din clasa a II-a în anii 1859–1860.

LXXI.

Cãtre dl Marinescu-Jilvan

Scrisoare din 6 iunie 1912

Domnule Preºedinte,

Am primit cu cea mai vie mulþumire comunicarea dvs. privitoare la iniþia-
tiva luatã de a se constitui pe valea Bistriþei ,,Asociaþia pentru propãºirea þãrãni-
mii“, precum ºi la propunerea ce-mi faceþi de a primi preºidinþia ei de onoare.

Fãrã îndoialã, primesc cu bucurie ºi recunoºtinþã propunerea dvs. ºi mã voi
sili, pe cât îmi va fi cu putinþã ca sã merit onoarea ce mi se face, aducând Aso-
ciaþiei tot concursul ce va fi în puterea mea.

Dar mai mult încã decât faptul alegerii mele ca Preºedinte de onoare, mã bu-
curã faptul cã simþul de solidaritate socialã ia atâta avânt în niºte sfere unde pânã
nu de mult se socotea cã nicio datorie nu avem noi, orãºenii, faþã de aceia care, cu
calitãþile ºi defectele lor, constituie cea mai mare ºi mai solidã parte din societatea
româneascã.

Seria A / 251

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 251



252 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

Exemplul, odatã dat, va fi urmat cu siguranþã. Deja ºi în judeþul Buzãu este
un început la fel cu cel din Neamþu. Sã ajute Dumnezeu la toþi, ca sã se înfãp-
tuiascã cât mai curând ºi mai deplin gândurile lor cele bune.

Primiþi, vã rog, domnule Preºedinte, asigurarea distinsei mele consideraþii.

Haret

Dl D. Marinescu-Jilvan, azi avocat în Ploieºti, era atunci (1912) judecãtor de ocol în comuna
Hangu din judeþul Neamþ. Socotind cã, pe lângã îndatoririle funcþiunii sale, un judecãtor trebuie
sã se gândeascã ºi la îndreptarea stãrii sãtenilor, a stãruit sã se înfiinþeze acolo o asociaþie intitulatã
„Îndrumarea“, care avea de scop „sã gãseascã mijloacele pentru a îndruma pe locuitori pe o
adevãratã cale de propãºire“. Au proclamat preºedinte de onoare pe Haret ºi, la comunicarea
acestui fapt, Haret rãspunde prin scrisoarea de mai sus.

LXXII.

Cãtre N. Bãrbulescu, învãþãtor

Scrisoare din 27 iulie 1912

din Bad-Ems

Domnule învãþãtor,

Primesc tocmai aici ºi tocmai acum scrisoarea d-tale din 5 iulie, prin care-mi
faci cunoscut înfiinþarea filialei Ligii Deºteptarea din Boþeºti. Sunt foarte fericit
de iniþiativa aceasta ºi de realizarea ei în mod aºa de frumos. Urez, ca sã fie
într-un ceas bun, aºa ca secþia din Boþeºti sã meargã în fruntea mulþimii de filiale,
care sper cã în curând va acoperi þara întreagã.

Haret

Primitorul era atunci învãþãtor în comuna Boþeºti, judeþul Dâmboviþa. Fusese revizor ºcolar.
Liga Deºteptarea, înfiinþatã de Haret în 1911, pentru luminarea satelor, îºi forma filiale în

diferite sate. Asupra acestei Ligi, sã se vadã cele scrise în vol. IX al Operelor lui Spiru Haret,
p. 25.
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LXXIII.

Cãtre dl Romanescu
Notã de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 4 octombrie 1912

Domnule Romanescu,

Dacã aveþi putinþa de a deschide ºcoala de adulþi fãrã concursul Primãriei,
eu sunt de pãrere sã o faceþi.

Sã vinã sã o închidã, pe urmã, primarul ºi cu revizorul, cãci atunci se vor
cunoaºte sentimentele lor culturale faþã de învãþãmântul poporului.

Haret

Scrisoarea este publicatã în: „ªtiri nouã despre Spiru C. Haret“ de Econ. D. Furtunã. Bucureºti
1937. La aceastã datã, Haret nu mai era ministru, totuºi se vede cã primitorul scrisorii, azi pensionar,
atunci învãþãtor, i se va fi plâns în scris cã primarul nu-i dã sprijin, ca sã deschidã ºcoala de adulþi.

LXXIV.

Cãtre N. Râpeanu, învãþãtor

Scrisoare din 18 noiembrie 1912

Domnule învãþãtor,

Mã bucurã foarte mult ºtirile cele bune, ce-mi daþi despre succesul miºcãrii
cooperative din regiunea unde e comuna dvs. Îmi pare rãu cã scrisoarea dvs.
mi-a venit prea târziu, pentru ca sã mai pot cerca ceva, ca sã aveþi suma de
10.000 lei înainte de 1 noiembrie; scrisoarea, eu am primit-o la 7. De atunci am
mai lipsit din Bucureºti de trei ori, din care cauzã îþi rãspund aºa de târziu.

Cât priveºte însã cererea locuitorilor din Vadu-Soreºti, este chiar de prisos sã se
încerce ceva la Casa Centralã. Legea nu permite deloc a se face împrumuturi gru-
pelor de sãteni neconstituite în obºte. Este chiar de mirare cã sãtenii, pentru care
cumpãrarea unei moºii e lucru aºa de greu, sã se arunce într-o asemenea afacere, fãrã
sã se preocupe deloc de a se supune legii. De altfel Casa Centralã o vãd totdeauna
foarte bine dispusã ca sã-i ajute, dar are ºi ea rãspundere ºi nu poate ieºi din lege.

Haret

Primitorul era atunci învãþãtor în comuna Valea Ratei, judeþul Râmnicul-Sãrat. Scrisoarea a
trimis-o în februarie 1913 lui Petre Gârboviceanu, dupã apelul ce se fãcuse atunci, ca sã se adune
scrisorile rãmase de la Haret.
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I.

Cãtre Dimitrie Sturdza
Cu note de Gh. Adamescu

1. Scrisoare din 24 decembrie 18861

Domnule Ministru,

Având dinaintea ochilor raportul lui Vizanti2, am putut vedea mai bine argu-
mentele lui ºi mi s-a pãrut cã în unele locuri e nevoie de ceva adausuri la partea
de lucrare pe care deja o aveam gata.

Iacã anume care:
În partea deja imprimatã, p. 77, cred de nevoie a se adãuga partea urmã-

toare, pentru a rãspunde argumentului de toleranþã religioasã, invocat de Vizanti
la p. 89 din partea I:

„În raportul Comitetului Delegaþilor (partea I, p. 89), minoritatea cautã a jus-
tifica propunerea sa de a se scuti copiii de strãin de studiul religiunii, invocând
toleranþa religioasã. Cum de nu vede însã cã, dacã toleranþa religioasã ar presu-
pune scutirea copiilor de strãin de studiul religiunii, acelaºi drept ar trebui sã-l
aibã, cu mai mare cuvânt, copiii de români? Cãci nu e admisibil ca în þara noastrã
strãinii sã se poatã bucura de un drept pe care nu l-ar avea românii. Dacã mino-
ritatea voieºte sã fie consecinþe, sã propunã dar ca ºi copiii de români sã fie scutiþi,
când vor voi, de studiul religiunii; iar dacã nu, sã recunoascã, împreunã cu majo-
ritatea, cã redacþiunea propusã de guvern este bunã ºi dreaptã“.

Adãugarea acestei pãrþi, dacã o socotim bunã, va necesita imprimarea de a
doua oarã a ºcoalei III, care este deja trasã. Cheltuiala va fi de vreo 80 lei. Dacã

1. În acel timp (1886–1888), Haret era secretar general al Ministerului de Instrucþie, iar
Sturdza ministru.

2. În acea vreme, Andrei Vizanti era profesor la Facultatea de litere din Iaºi. Se ocupa
însã ºi de politicã ºi era ales ca deputat liberal. În 1886 Dim. Sturdza, ministru de
Instrucþiune ºi Culte, prezentase un proiect de lege pentru organizarea învãþãmântului. Acest
proiect a fost foarte criticat de opoziþia de atunci, dar s-au gãsit ºi membrii ai majoritãþii
liberale care nu-l aprobau în unele puncte. În comitetul delegaþilor Camerei, au fost unii care
ºi-au exprimat în scris pãrerile lor, ºi Vizanti, care fusese ales raportor, le arãtase cu toate
amãnuntele. Se vede cã susþinãtorii proiectului lui Sturdza tipãreau ºi ei un rãspuns, ºi despre
acesta e vorba în scrisoarea de mai sus în care Haret propune adãugarea unui pasaj.
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nu o aprobaþi, binevoiþi a-mi da o telegramã, ca sã las lucrurile cum sunt; iar
dacã o aprobaþi, puteþi sã nu-mi rãspundeþi; voi înþelege atunci cã pot urma.

Vã înaintez aici ºi caietul IV din nou, fiindcã i-am adãugat, chiar la p. 121,
o lungã parte ce rãspunde la nota, foarte puþin exactã, cu care dl Vizanti vrea sã
apuce înainte ºi sã explice cum îi place dezacordul survenit între d-vostrã ºi
Comitet. D-vostrã veþi vedea dacã e bine cum am fãcut eu rãspunsul; cred însã
cã un rãspuns este indispensabil, ca sã ºtie lumea toatã purtarea fiecãruia.

Pe aici merg toate în regulã; nu mi s-a întâmplat niciun neajuns, decât cã
dna S., înlocuitoarca d-nei Teodora Gheorghiu, a avut în clasã un acces de
epilepsie. Aºtept întoarcerea d-voastre ca sã vedem ce e de fãcut.

Vã urez sãrbãtori bune ºi succes în întreprindere. Arãtaþi, vã rog, din par-
te-mi, respectele mele d-nei Sturdza.

Al d-voastre devotat serv,
Haret

2. Scrisoare din 22 ianuarie 1887

Domnule Ministru,

Laurian1 mi-a spus astãzi cã la Camerã bate vânt rãu pentru legea lui Assaki2.
Dr. Romniceanu ºi Comp. se agitã cât pot. Cei care nu au curajul a se pune pe faþã
contra lui Assaki, se agaþã de o formã constituþionalã: cã, adicã, dupã Constituþie,
Camerele nu au dreptul a numi în funcþii, ci guvernul. El mi-a zis sã vã previn de
aceasta, ºi dacã gãsiþi o formulã, care sã conjure aceastã dificultate, sã i-o comu-
nicaþi, ca sã o facã sã treacã în secþie.

Cu lucrarea mea am puþin spor. Îmi lipseºte timpul de tot. Dimineaþa cu
clasele, peste zi cu ministerul, îmi rãmâne abia seara câteva ore de lucru. Ieri nu
am mers la minister, ca sã lucrez; însã toþi cei care aveau treburi, au venit dupã
mine acasã, ºi tot nimic nu am fãcut. Azi m-am dus la minister, cu gând sã stau o
orã, sã termin audienþele ºi sã mã întorc sã lucrez; însã, apucat acolo, n-am scãpat
decât la 5. Oare nu ar fi niciun chip sã scãpãm de greutatea aceasta? Laurian zicea
cã, pentru aceste câteva zile, pânã voi termina, sã se însãrcineze el a primi audienþe
în locul meu, rãmânând ca lucrãrile sã le fac tot eu. Cum vi se pare pãrerea aceasta?

Primiþi, vã rog, asigurarea respectului meu.
Haret

258 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. E vorba de Dimitrie Laurian, profesor ºi deputat, directorul ziarului „România liberã“.
2. Doctorul Gh. Assaki fãcuse studiile în Franþa ºi fusese numit acolo în corpul uni-

versitar. Guvernul socotea cã de aceea el nu poate fi supus unui concurs ca oricare candidat,
ºi prezentã legea pentru numirea lui ca profesor la Facultatea de medicinã din Bucureºti.
Unii profesori de aici erau potrivnici ºi d-rul Gr. Romniceanu, care era ºi senator, fãcea
propagandã contrarie, Haret, ca secretar general, aflase ºi înºtiinþa pe ministrul sãu. Legea
s-a votat, cum s-a întâmplat ºi cu aceea pentru d-rul Babeº ºi dr. Toma Ionescu.
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3. Scrisoare din 30 ianuarie 1887

Domnule Ministru,

Vã trimit ultimul caiet asupra concursului, care m-a reþinut mai mult decât
credeam. Am început judecata. Pentru aceasta am mare nevoie, chiar azi, de
cartea dlui Meitani asupra Constituþiei românilor; dacã cumva o aveþi, binevoiþi
a mi-o împrumuta; ºi dacã nu o aveþi toatã, mãcar volumul în care se discutã art.
11 din Constituþie1.

Vã mulþumesc pentru numerele clin ,,Revue Bleue“ ºi ,,Revue Rose“2 ce
mi-aþi trimis; însã lipsesc clin ele tocmai numerele de la 11 decembrie pânã la 22
ianuarie inclusiv, din „Revue Bleue“, care conþin relaþiunea vizitei lui Charles
Bigot3 la ºcolile americane. Dacã cumva aþi avea aceste numere, mi-ar servi; dacã
nu, le voi cere de la bibliotecã. Numerele ce mi-aþi trimis vi le restitui acum, cãci
în ele nu am avut articole care sã serve pentru pãrþile ce mai rãmân de scris.

Primiþi asigurarea respectului meu.
Haret

4. Scrisoare din 1 februarie 1887

Domnule Ministru,

Sunt câteva zile de când urmãresc o afacere, care, dacã ar fi adevãrat ce se
zice, ar avea o mare gravitate. Vitzu4 îmi spusese cã o guvernantã de la dna
Manliu5, abuzând de încrederea ei, ieºea duminica din ºcoalã, luând cu dânsa ºi
pe unele din fetele cele mai mari, sub pretext ca sã le plimbe, ºi mergea cu ele la
o casã din Calea Griviþei nr. 31, unde se întâlneau cu mai mulþi tineri de petreceau.

Seria B / 259

1. E vorba de G. Meitani (1840–1909), avocat, care, printre alte lucrãri, a publicat un
studiu despre Constituþia noastrã din 1866, în multe volume, premiate de Academia Româ-
nã. Art. 14 are urmãtorul text: „Nimeni nu poate fi sustras contra voinþei sale de la judecãtorii
ce-i dã legea“. Probabil cã era vorba de vreun proces al vreunui membru al corpului didactic,
despre care nu putem da amãnunte.

2. ,,Revue Bleue“ ºi ,,Revue Rose“ erau douã reviste foarte rãspândite din Paris. Probabil
cã Haret se raportã la niºte articole din ,,Revue Bleue“: unul semnat de Charles Bigot sub titlul:
„L’Enseignement secondaire, les nouvelles réformes“ (nr. 14 din 2 octombrie 1886), altele care
vorbesc despre cãlãtoria delegaþiei franceze, din care fãcea parte ºi Bigot, în America, pentru
a vizita ºcoalele (nr. 24 ºi 25 din decembrie 1886, nr. 2 ºi 4 din ianuarie 1887).

3. Charles Bigot (1810–1893) a fost profesor de literaturã la ºcoala militarã din Saint-
Cyr, a publicat mai multe lucrãri, din care una premiatã de Academia Francezã.

4. Alexandru Vitzu (m. 1902) era profesor la Facultatea de ºtiinþe din Bucureºti. Câtva
timp a fost inspector general ºcolar.

5. Dna Elisa Manliu (nãscutã Sãvescu), soþia profesorului I. Manliu, persoanã care
fãcuse studii pedagogice în Germania, era directoarea unui pensionat particular de fele foarte
bine reputat.
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Lucrul era foarte grav, însã de aºa naturã cã, în orice fel aº fi cercat sã cercetez
prin mine însumi, puteam ridica un scandal foarte mare, poate fãrã niciun motiv.
De aceea m-am hotãrât de am înºtiinþat chiar pe dna Manliu, rugând-o sã cer-
ceteze singurã ºi fãrã zgomot ºi sã mã þinã ºi pe mine în curent. D-sa, foarte
speriatã, cerceteazã în adevãr, ºi aflase deja oricare lucruri care puteau sã ne punã
pe cale. Asearã însã, ziarul ,,Naþiunea“1, unde este redactor Angel Demetriescu(58),
vrãjmaº mare al lui Manliu, a publicat o informaþie, dupã care trei studenþi s-ar fi
introdus într-un dormitor de la un pensionat ºi ar fi produs un mare scandal. Dna
Manliu crede cã pe ea o vizeazã nota aceea ºi face toate jurãmintele cã nu e
adevãrat. Pentru noi este indiferent dacã lucrul s-a petrecut la ea sau aiurea; e
vorba sã ºtim dacã s-a petrecut în adevãr.

Dupã cele câteva fire ce am în mânã, lãmurirea lucrului atârnã în mare parte
de ºtiinþele ce vom avea în privinþa a douã persoane, despre care Poliþia doar ne
poate informa cu siguranþã. Anume: dna Werner, care se zice cã dã lecþii de dan-
tele, 31, calea Griviþa; ºi o oarecare doamnã, despre care nu pot da alte lãmuriri
decât cele urmãtoare: înaltã, blondã, cam de 40 ani, îmbrãcatã în doliu, zicând cã
locuieºte în calea Griviþa, nr. 31 sau 34, cã se numeºte Feta (poate Veta?), ºi
vorbind numai nemþeºte. Cine sunt aceste douã femei? Cu ce trãiesc? Pe cine
primesc? Unde se duc? Ce fel de viaþã duc?

Ar fi foarte urgent sã avem cât mai multe lãmuriri ºi cât de iute. Ca sã ve-
deþi cã suntem interesaþi chiar prin una din ºcolile noastre, vã spun cã dna
Werner, care se pare cã este principalul factor în aceastã afacere, merge ºi la Azil
unde dã lecþii de dantele.

Sper dar cã veþi binevoi a scrie dlui Moruzi2 ca sã punã în campanie pe cel
mai ager ºi mai discret agent al sãu ºi sã ne spunã ce va afla. De ar putea chiar
pânã mâine.

Dacã doriþi a afla lucrurile mai în detaliu, binevoiþi a mã preveni, ca sã vi
le spun.

Cu lucrul am mers ieri mai puþin bine. Cu toate acestea, tot sper sã termin
azi cu judecata, numai dacã nu-mi va fi iar rãu.

Primiþi asigurarea respectului meu.
Haret

1. ,,Naþiunea“, din Bucureºti (1882–1891) era un ziar liberal, dar fãcea uneori opoziþie
guvernului lui I.C. Brãtianu (reprezentând gruparea din jurul lui Dumitru Brãtianu). Anghel
Demetriescu, profesor din Bucureºti, era – cum se aratã – redactor la acel ziar.

2. Colonelul Dim. Moruzi era prefectul de poliþie al Capitalei.
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5. Scrisoare din 14 iulie 1887

din Eaux-Bonnes

Domnule Ministru,

Dupã dorinþa ce aþi avut bunãvoinþa a-mi arãta la plecare, mã grãbesc a vã
adresa aceste câteva rânduri, pe de o parte pentru a vã arãta din nou recunoºtinþa
mea pentru cã mi-aþi dat putinþa a mã cãuta, iar pe de alta pentru a vã vorbi puþin
de mine.

Am plecat din Bucureºti duminicã seara, pe 5 iulie; însã din cauzã cã nu era
corespondenþã directã între trenuri, am fost silit sã dorm o noapte în Viena, una
în Geneva ºi una în Pau, aºa cã am ajuns aici1 tocmai sâmbãtã dimineaþã. Am
început cura chiar de a doua zi, aºa cã la 1 august o voi termina ºi prin urmare
la 7 voi fi în Bucureºti.

Am primit asearã o scrisoare de la dl Paladi2, care mi-a fãcut multã plãcere.
Îmi arãta rezultatul licitaþiei de la 6 iulie. Vã spun drept cã cu toatã încrederea
ce am în Duca3, aºteptam cu nerãbdare aceastã încercare, ca sã vãd dacã pre-
þurile lui ne pot servi ca bazã certã pentru viitor. Acum din partea aceasta suntem
siguri, lucru de care sunt foarte mulþumit.

Ar fi foarte de dorit ca sã se confirme licitaþia asupra lui Dobre4; e un om
serios, ºi reducerea de 7,80% ce a oferit e destul de considerabilã, pentru ca sã
nu credem cã la o altã licitaþie vom avea mai mult; Duca nu conta decât pe 5%.

Paladi îmi spune cã Societatea de Construcþie5 a venit sã liciteze prea
târziu, ºi chiar atunci fãrã garanþie. Dacã cumva Societatea va pretinde sã-i ser-
veascã de garanþie suma de 34.000 lei ce are sã mai ia pentru catedrala din
Constanþa, veþi ºti cã acea sumã este deja opritã în mâinele noastre de Ministerul
de Lucrãri Publice, pentru o altã garanþie depusã de Societate, ºi prin urmare nu
mai poate servi încã o datã.

Seria B / 261

1. Eauv-Bonues, staþiune balnearã în Franþa, cãutatã mai ales pentru boalele cãilor
respiratorii ºi pentru reumatisme.

2. Cred cã e vorba de Vasile Paladi, care a fost mai târziu administratorul Casei ªcoa-
lelor, dupã înfiinþarea acestei instituþiuni. Nu pot preciza ce anume însãrcinare avea atunci.

3. G. Duca, inginer ºi profesor la ºcoala de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, fost mai apoi
director general al Cãilor ferate, era chemat de Ministerul de Instrucþie când avea chestiuni
importante de inginerie sau arhitecturã. În acea epocã, ministerul începuse a face construc-
þiuni de localuri ºcolare în diferite oraºe ºi, fireºte, planurile, devizele etc. erau lucrate sub
supravegherea directã a lui Duca, dupã dispoziþiile luate pe baza legii pentru clãdirile ºcolare
din 1886.

4. Despre antreprenorul Dobre am auzit vorbindu-se, dar n-am nicio datã precisã.
5. Societatea de Construcþii era o societate întemeiatã în Bucureºti, care lua în

întreprindere clãdirea de case de tot felul. Dupã câþiva ani de serioasã activitate, a încetat de
a mai lucra.
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M-am mirat cã la Tecuci, unde preþurile fuseserã puse foarte bine, nu a fost
un scãzãmânt mai mare. Considerând însã cã acolo e anevoie de gãsit antrepre-
nori ºi cã prin o nouã licitaþie s-ar pierde de tot campania aceasta, cred cã nu ar
fi rãu sã se aprobe ºi aceea.

D-voastrã, care sunteþi în mijlocul afacerii, veþi judeca însã mai bine decât
mine ce este de fãcut.

Viaþa mea aici se reduce la puþin lucru: îmi fac cura, ºi restul timpului mi-e
urât. Români nu sunt alþii decât Protopopescu, prefectul de Ialomiþa cu doam-
na. De lucru încã nu m-am apucat. Cred sã încep astãzi.

Când am plecat, lãsasem la scris proiectul de Regulament pentru clãdiri
ºcolare1, împreunã cu programele2; nu ºtiu dacã vi s-au prezentat. Asemenea era
în cauzã Regulamentul de promoþiune pentru ºcolile rurale3.

Paladi îmi scrie cã e vorba sã vi se dea ºi interimatul Ministerului de Fi-
nanþe. Daþi-mi voie, cu tot respectul ce vã port, sã intervin ºi eu cu un consiliu.
În ultimele timpuri vã plângeaþi mereu de osteneala ce v-a adus excesul de lu-
cru; este oare prudent ca mai ales pe cãldurile acestea sã luaþi asuprã-vã singur
sarcina a trei ministere? Socotesc cã e chiar în interesul marii cauze sã vã me-
najaþi puterile pentru la iarnã.

Arãtaþi, vã rog, salutãrile mele respectuoase doamnei Sturdza ºi primiþi asi-
gurarea respectului meu.

Haret

6. Scrisoare din 16 iulie 1887 

din Eaux-Bonnes

Domnule Ministru,

De demult încã era vorba sã prescriem oarecare reguli pentru înscrierea
ºcolarilor la începutul anului; însã ne-au tot luat alte nevoi, ºi aceasta a rãmas.
Acum am pus pe hârtie câteva instrucþiuni în aceastã privinþã, pe care vi le trimit.
Vedeþi-le, vã rog, ºi dacã le credeþi bune, binevoiþi a da ordin sã se expedieze de
urgenþã, pentru ca pânã la 1 august sã fie deja cunoscute; aceasta, din cauzã cã la
6 august încep deja înscrierile în ºcolile primare.

262 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Regulamentul pentru clãdiri, care avea sã lãmureascã legea din 18 aprilie 1886.
Chestiunea a dat naºtere multor polemici. Mãsurile luate de minister au fost criticate violent
de diferite ziare. Atunci Haret a publicat în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ sub semnãtura
Spectator o serie de articole intitulate: „3 mai mare decât 6“. (Vezi vol. VII din Colecþiunea
Operelor lui Spiru Haret, p. 11 ºi urm.)

2. E vorba, probabil, de programele pentru cursul primar.
3. Regulamentul pentru promoþiunea ºcolarilor din ºcoalele primare rurale a fost pus în

aplicare în anul ºcolar 1887-1888. (,,Monitorul Oficial“ nr. 85 din 18 iulie 1887. Colecþiunea
de legi a Ministerului Instrucþiunii, vol. 1864–1901, p. 427.)
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Cred necesar sã vã atrag atenþia asupra însemnãtãþii mãsurilor ce propun, care
la prima vedere par foarte simple. Trebuie sã ºtiþi cã, printr-însele, se pune un frâu
nãpãdirii ºcolilor din Moldova de cãtre evrei, care pândesc totdeauna timpul de
înscriere cu mai mare grijã decât românii, aºa cã aceºtia se gãsesc eliminaþi din
propriile lor ºcoli. Sã nu cumva sã se strige iar la persecuþie religioasã.

De altã parte, mãrginirea numãrului înscrierilor dupã locul de care se
dispune, e o mãsurã imperios dictatã de igiena cea mai elementarã; însã poate
prin aceasta sã se nemulþumeascã pãrinþii ai cãror copii nu vor avea loc. D-voas-
trã cumpãniþi toate acestea ºi decideþi cum credeþi mai bine. Cifrele ce am pus
la § 2 nu sunt cele reclamate de medici, ci un minimum pe care suntem siliþi sã-l
admitem, din lipsa de mijloace de a face mai bine1.

Dacã lucrãrile pentru decoraþiunile de la Paris nu sunt încã terminate, mã
grãbesc a vã pune în vedere un lucru care-mi pare rãu cã mi-a scãpat deunãzi. Dl
Philippon este simplu Cavaler al Legiunii de Onoare, iar dl Salicis e Comandor.
Nu cumva aceastã împrejurare sã vã inducã a propune pentru dl Salicis o deco-
raþie mai înaltã decât pentru dl Philippon. Aceasta ar putea produce un rãu efect,
cãci, în învãþãmânt, rangul dlui Philippon e cu mult superior celui al dlui Salicis,
precum ºi serviciile ce ne-a fãcut. Dl Salicis a cãpãtat gradul de Comandor ca ofi-
þer de marinã, iar nu în învãþãmânt. Zilele acestea am avut o adevãratã obsesiune
din cauza Azilului. Nu ºtiu cum mi-au venit în minte toate afacerile de acolo ºi,
din toate circumstanþele, am cãpãtat convingerea cã Regina trebuie sã fie foarte
supãratã pe mine. Aceasta mã întristeazã foarte. Eu nu am deprinderile Curþilor ºi
nu mi se poate zice cã sunt linguºitor: dar pot afirma cã ºi ideile mele ºi sen-
timentele mele ºi simþul de datorie m-au fãcut totdeauna sã caut a lucra cum e mai
bine ºi mai plãcut Reginei. Ar fi trist dacã un om în situaþia mea ar putea fi înegrit
în ochii sãi prin intrigile unor subalterni neastâmpãraþi. Iertaþi-mi aceastã confi-
denþã, dar ce sã fac? Lupta pe faþã nu mã sperie, nici nu mã supãrã, dar sãpãturile
pe dedesupt nu le pot suferi. Când mã voi întoarce, vã voi ruga din toatã inima sã
mã luminaþi în astã privinþã, ca sã ºtiu la nevoie sã mã justific2.

Când am plecat, am lãsat o notã lui Dudescu ca sã vã dea lãmuririle necesare
în privinþa d-nei Teodora, directoarea, de la Podul-Lung din Iassy, care a plecat
fãrã concediu la Paris. Nu ºtiu dacã vi le-a dat.

Seria B / 263

1. Probabil cã este vorba de deciziunea pentru punerea în aplicare a noilor matricole
ºcolare, publicatã în ,,Monitorul Oficial“ nr. 141 din 29 septembrie 1887. Vezi ºi colecþia
legilor instrucþiunii, vol. I 1864–1901, p. 1375.

2. Nu pot preciza anume despre ce poate sã fie. vorba. Am aflat cã în acea vreme au
fost oarecare tulburãri printre elevele „Azilului Elena-Doamna“ ºi ancheta ar fi dovedit cã ºi
vreo profesoarã era vinovatã. Atunci Haret a dispus a se lua mãsuri severe ºi faþã de eleve ºi
faþã de profesoare. N-am putut controla însã dacã s-au petrecut faptele chiar în luna sau
lunile când s-a scris aceastã scrisoare.
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Eu cu tratamentul merg bine; însã abia au trecut cinci zile, ºi mai sunt 16:
o eternitate. Mi-e deja urât grozav.

Primiþi, vã rog, salutãrile mele respectuoase.
Haret

7. Scrisoare din 18 noiembrie 1887

Domnule Ministru,

Vã trimit un decret pentru subrevizorii din Ilfov, douã coli nou ieºite din
Dezbaterile Consiliului General, ºi o scrisoare a lui Teodorescu, pe care nu o
înþeleg bine, pentru cã nu am citit Lupta la care se referã. Christescu a fost asearã
la minister, rugându-se foarte sã i se ia direcþia. Abia se putea þine pe picioare.

Al d-voastrã devotat,
Haret

8. Scrisoare din 21 noiembrie 1887

Domnule Ministru,

Am primit chiar acum de la Consiliul de miniºtri alãturata interpelare a dlui
Costescu-Comãneanu1. Binevoiþi a o rezolva cum credeþi.

Acum vreo trei zile, dl Pacu2 a fost la minister ºi a cerut sã i se comunice
dosarul cu mutarea sa. Natural, i l-am refuzat. Dl Cesãrescu îmi spune însã acum
cã, ieri, pe când mã aflam la Camerã, dl Hasdeu3 i-a cerut acel dosar ºi l-a dat
dlui Pacu, care a citit în el ºi ºi-a luat toate notiþele ce i-au trebuit. Luaþi-vã dar
bine mãsurile, cãci interpelarea se face cu toate armele. Nu scãpaþi mai ales din
vedere împrejurarea cã nu s-a cerut avizul Consiliului asupra acestei mutãri
printr-o adresã formalã. Desigur, ei vor apãsa asupra acestui punct.

Vã trimit ºi alãturatul aviz asupra epocii examenului de iarnã la Azil, care
are nevoie de o soluþie grabnicã. Într-însul am pus ºi proiectul de împãrþire a
examenului pe zile aºa cum l-a fãcut deja Azilul, dacã se va aproba trecerea exa-
menului în ianuarie.

Primiþi asigurarea respectului meu.
Haret

1. Costescu-Comãneanu, om politic, membru al Partidului Liberal, a fost ales de multe
ori în Parlament.

2. Moise Pacu, profesor de religie la liceul din Galaþi, membru al Partidului Con-
servator, a fost de mai multe ori ales în Parlament. În acel timp era deputat.

3. B. P. Hasdeu, marele istoric ºi filolog, era în acel timp membru în Consiliul perma-
nent de instrucþie.
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9. Scrisoare din 21 noiembrie 1887

Domnule Ministru,

Adineauri din eroare nu v-am trimis interpelarea lui Costescu-Comãneanu,
pe care v-o trimit acum.

Vã trimit ºi telegrama lui Paicu1 de la Iaºi, care are nevoie de o soluþie grab-
nicã ºi nu poate trece prin Consiliu, precum ºi pe cea a lui Rizu. Acest din urmã
între altele, cere vreo 400 lei, pentru cãutarea bolnavilor de la liceu, pe care nu
ºtiu de unde sã-i luãm.

Vã trimit însã o coalã din dezbaterile de la Consiliul General, tocmai pe cea
cu cearta cea mare2.

Dintre lucrãrile ce aþi cerut ieri, vã trimit dosarul lui Pacu, pe cel cu ghetele
de la Azil, pe cel cu cele douã numiri, care cred cã vor fi ale d-rilor Rãdulescu ºi
Paºcanii, pentru care existã decret Regal. Mai este dosarul lui Istrati, pe care îl veþi
primi dupã amiazã, pentru cã registratorul de la contabilitate lipseºte de aici3.

Vã mai trimit dosarele Azilului, care cuprind regularea personalului didac-
tic ºi administrativ de acolo (printre care, d-rele Costin ºi Jantet), precum ºi no-
tele ce avem pânã acum asupra celor 10 eleve de la Agapia. Pentru nota ce lip-
seºte asupra lor, trimit azi pe dl Cesãrescu la Azil, ca sã o completeze.

Dintre profesorii de la Slatina, cel care vã face traducþii se numeºte I. Paul;
însã el e profesor de limba românã, ºi nu ar putea fi înlocuit cu Costescu, de la
ªcoala Normalã de Institutori, care a învãþat ºtiinþele. Caut sã vãd dacã nu se
poate numi revizor la Dâmboviþa-Muscel Iuliu Moisil, care e profesor tot la
Slatina, de ºtiinþe fizico-naturale4.

Primiþi asigurarea respectului meu,
Haret

Seria B / 265

1. Paicu era directorul gimnaziului ªtefan cel Mare din Iaºi.
2. Pe vremea aceea funcþiona în Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii un Consiliu general

al Instrucþiunii, compus din membri aleºi de colegii lor. Pe el trebuia sã-l consulte ministrul
în anume chestiuni. Dezbaterile lor se publicau într-o broºurã supliment la ,,Monitorul Ofi-
cial“. În adevãr, cãutând pe cea din 1887, am vãzut cã în ºedinþele de la 9, 10 ºi 12 septem-
brie, acel an, au fost discuþiuni violente între membrii. Haret urmãrea publicaþiunea aceasta
ºi astfel se explicã cele spuse aici.

3. Am cãutat sã precizez cine erau aceºti doctori, dar n-am gãsit anuar pe acel an
(1887). ªtim numai cã d-rul Istrati fusese numit profesor de chimie la Facultatea de ºtiinþe
din Bucureºti în 1885 ºi acum s-a fãcut o schimbare de catedrã.

4. Dintre profesorii numiþi aici pot da informaþiuni sigure numai despre Costescu ºi
Moisil. Teodor Costescu este profesorul de mai târziu din Turnu-Severin, cunoscut prin
activitatea sa ºcolarã ºi extraºcolarã, fost membru de onoare al Academiei Române, mort în
anul 1939. Atunci era pedagog la ªcoala normalã de institutori din Capitalã. Iuliu Moisil era
în adevãr profesor de ºtiinþele fizico-naturale la Slatina, iar mai târziu a fost la Târgu-Jiu ºi
s-a distins prin activitate.
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10. Scrisoare din 22 noiembrie 1887

Domnule Ministru,

Vã trimit tablourile de la Azil, pe care le-am primit asearã târziu. Poate Dudescu
vã va aduce azi ºi el unul, fãcut de el; cauza este cã, neºtiind dacã acestea de la Azil
vor veni la timp, îl pusesem ºi pe el sã facã o micã statisticã. Va trebui însã sã
preferaþi pe cele de la Azil, cãci Dudescu nu dispune decât de niºte acte necomplete.

Vã alãtur o cerere de concediu pentru douã zile, fiind chemat la Buzãu de
niºte însemnate afaceri de familie. De voi putea, mã voi întoarce joi dimineaþa,
aºa cã nu voi uza decât de o zi; însã pentru siguranþã, cer douã.

Al d-voastrã devotat,
Haret

P. S. Vã trimit scrisoarea lui F. Xenopol1 cu privire la cãrãmidã, pe care o
primesc chiar acum. Veþi vedea singur dacã se poate aproba preþul ce oferã.

Dacã cumva vã sunt necesar azi, binevoiþi a mã preveni ºi voi veni. Vã rog
numai ca disearã sã nu mã chemaþi, cãci am locuri reþinute la teatru.

Haret

11. Scrisoare din 22 februarie 1888

Domnule Ministru,

Fãrã sã bag de seamã, v-am dat din nou titlul care v-a adus deja atâtea amã-
rãciuni2. Pentru mine însã sunteþi încã ministrul unic care ºi-a dat seama de
imensa gravitate a problemei învãþãmântului, ºi de aceea multã vreme nu mã voi
putea deprinde a vã numi altfel.

Permiteþi-mi sã vã rog a-mi da o micã lãmurire. Prin demisionarea d-voas-
trã, mie mi se pare cã ºi eu am pierdut drepturile ce-mi conferiserãþi, adicã de a
semna mandate, deoarece eu semnam ca mandatar al d-voastre. Trebuie oare sã
opresc toate mandatele pânã la venirea noului titular, sau nu?3

Vã alãtur copia ce mi-aþi cerut ieri. Primiþi asigurarea respectului meu.

Haret

266 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Filip Xenopol (m. 1895) era un arhitect cunoscut, care lucra (planuri ºi realizãri)
pentru diferitele construcþiuni ce fãcea în acel timp Ministerul de Instrucþie.

2. Sturdza a demisionat din situaþia de ministru la 1 martie 1888, când a fost numit în
locul lui Const. Nacu, iar la 21 martie a demisionat ºi acesta împreunã cu tot guvernul. Ca
sã înþelegem cele ce spune aici Haret, trebuie sã zicem cã Sturdza îºi înaintase demisia mai
înainte ºi cã i-a fost primitã la 1 martie.

3. Pe vremea aceea, secretarul general semna toate mandatele pentru plata salariilor,
dispoziþie pe care am apucat-o ºi eu în 1901, când am ocupat acest post. Mai târziu s-a
stabilit ca directorii sã facã acest lucru.
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12. Scrisoare din 4 iunie 1889

Mult stimate domnule Sturdza,

Nu aveam cunoºtinþã de intenþia d-voastre de a pleca în strãinãtate, pentru
cã altfel aº fi cãutat se vã vãd negreºit înainte de plecare. Nu am aflat decât chiar
joi seara, la Club.

Voiam, mai întâi, sã-mi spuneþi ce sã fac cu calculele pentru Credit1, care
peste puþine zile vor fi gata. Trebuie sã le las la dl Rosetti, sau la altcineva?

Pe urmã, doream sã vã rog sã-mi daþi ceva consilii ºi, dacã se va putea, ºi aju-
torul d-voastre în urmãtoarea chestiune: o cumnatã a mea, dna Iorgulescu, are doi
bãieþi, unul de 13 ani ºi altul de 8, pe care doreºte sã-i ducã la studii în Germania,
lucru la care am îndemnat-o ºi o îndemn din toate puterile. S-a convins pe deplin
cã ar face bine cu asta, ºi totdeodatã cã se cuvine sã-i ducã în vreun oraº mic, iar
nu la Berlin sau aiurea. Sunt însã încurcat, pentru cã nu ºtiu dacã pentru cel mic se
va gãsi internat în care sã-l poatã pune; pe cel mare, socotesc sã-l punã în pensiune
la vreun profesor de gimnaziu, dupã cum ºtiu cã e obiceiul în Germania.

Rugãmintea ce vã fac este aceasta: sã-mi spuneþi dacã se poate sã se gãseascã
la Jena, la Weimar, sau în vreun altul din oraºele cele mici din ducatele saxone pe
care le cunoaºteþi, vreun institut pentru bãieþii mici, situat în acelaºi oraº cu un
gimnaziu în care sã poatã urma ºi cel mare? Bineînþeles, cumnatã-mea ar prefera
ca ambii copii sã fie la un loc. Mai ales ar dori sã gãseascã pe cineva care sã le
dea la amândoi pensiunea, ºi de la care sã urmeze fiecare la ºcoala lui.

Sper cã veþi binevoi a-mi da ajutorul d-voastre, arãtându-mi ceva nume de
oameni serioºi cãrora sã se poatã cineva adresa cu toatã încrederea.

Rãspunsul, binevoiþi a mi-l adresa în strada Verde 1 bis.
Eu cred sã plec din Bucureºti la 29 iunie, ca sã merg sã mã caut de gât la

Eaux-Bonnes. De acolo, cred sã dau ºi pe la Paris.
Vã urez petrecere bunã ºi însãnãtoºire repede ºi deplinã.
Primiþi asigurarea respectului, stimei ºi iubirii ce vã pãstrez.

Haret

13. Scrisoare din 13 iunie 1889

Mult stimate domnule Sturdza,

Am primit rãspunsul d-voastrã cu recunoºtinþã, pentru cã în mijlocul afacerilor
d-voastrã aþi gãsit timp sã vã ocupaþi aºa de curând ºi de mine. Vã mulþumesc prea

Seria B / 267

1. Haret, în vremea când nu era în administraþia ºcoalelor, lucra în timpul liber ca in-
giner hotarnic. În aceasta calitate fãcea cercetãri ºi rapoarte cãtre Creditul funciar rural. Mai
fãcea uneori ºi calcule pentru stabilirea matematicã a anuitãþilor ce aveau sã plãteascã cei ce
se împrumutau la Credit. De aºa ceva este vorba aici.
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mult pentru detaliile ce-mi daþi, cu privire la copiii cumnatei mele. Am fost mai
ales încântat cã am întrevãzut posibilitatea ca cel mai mare din ei sã fie primit de
Schrader, despre care nu ºtiu pentru ce credeam cã nu mai ia bãieþi în pensiune.
Dacã aþi putea sã-mi înlesniþi apropierea de dânsul, v-am purta mare recunoºtinþã,
atât cumnatã-mea cât ºi eu.

Cumnatã-mea vrea sã meargã în Germania vara asta, pe la septembrie. Cred
cã d-voastrã veþi fi întors pânã atunci în Bucureºti, ºi voi putea dar sã vã cer atunci
un mic cuvânt de introducere pentru dânsa. În orice caz, dacã aþi dori a-mi scrie
mai înainte, eu pânã la 28 iunie st. v. mã aflu încã în Bucureºti; iar dupã acea zi,
îmi puteþi adresa scrisorile la dna Caterina Popescu, în Buzãu, 2 strada Mihai
Bravul, pentru mine1.

Lucrarea pentru Credit am dat-o ieri dlui Stoicescu2 dupã cum mi-aþi zis;
însã n-am luat niciun acont. Vã asigur cã nu mã aºteptam deloc cã are sã mi se
plãteascã aceastã lucrare; eu doream sã o fac pentru d-voastrã, dar, cum nu sunt
bogat anul acesta ºi în urma asigurãrii d-voastre, voi primi ceea ce veþi crede cã
mi se poate da, pentru cã eu sã vã spun drept nici nu ºtiu ce sã cer. În orice caz,
va rãmânea aceasta dupã întoarcerea noastrã. Pentru acum, mi-am regulat deja
mijloacele de cãlãtorie ºi ºtiu cã la toamnã voi avea nevoie simþitã de bani.

Nevasta mea vã doreºte, împreunã cu mine, succes la curã ºi însãnãtoºire
deplinã.

Primiþi asigurarea distinsei mele stime ºi a sentimentelor mele de iubire.

Haret

14. Scrisoare din 29 iunie 1889

Mult stimate domnule Sturdza,

Iertaþi, vã rog, inoportunitatea mea; cumnata mea mã roagã foarte mult ca sã
vã rog ºi eu a-i înlesni, dacã se poate, aºezarea fiului sãu celui mai mare la pro-
fesorul Schrader. Ea s-ar prezenta de-a dreptul; însã, precum am înþeles, dl Schra-
der nu primeºte decât prea puþini copii ºi de aceea cumnata mea, prezentându-se
cu totul necunoscutã, ar putea sã fie refuzatã. Dacã temerea aceasta este ne-
fundatã, ea va merge singurã; dar dacã nu, aþi avea oare bunãtatea a-i procura un
mic cuvânt de introducere, sau o înºtiinþare prealabilã cãtre dl Schrader? I-aþi face
un mare bine, pentru care v-am fi amândoi foarte recunoscãtori.

Nepotul meu se numeºte Al. N. Iorguleseu; are 13 ani ºi a fãcut douã clase
de gimnaziu la Buzãu. ªtie biniºor limba francezã, înþelege ºi vorbeºte ceva pe
cea germanã. Condiþiile de preþ ce mi-aþi fãcut cunoscut prin scrisoarea d-voastre
trecutã, le acceptã cumnatã-mea precum ºi oricare altele.

268 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Doamna de care se vorbeºte aici era mama d-nei Haret.
2. Petre Stoicescu era subdirectorul Creditului, iar director era Dim. A. Sturdza.
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Eu plec mâine din Bucureºti, însã am luat mãsuri pentru ca rãspunsul
d-voastre, dacã ne veþi onora cu dânsul, sã-l primesc îndatã.

Nu ºtiu dacã d-voastrã pe acolo suferiþi de cãlduri; pe aici, nu mai e de trãit.
Din cauza asta, toate stagneazã, ºi alegerile parþiale ce se apropie nu produc mai
niciun efect.

Urându-vã petrecere bunã ºi deplinã sãnãtate, vã rog sã primiþi asigurarea
respectului ºi iubirii ce vã conserv.

Haret

15. Scrisoare din 28 februarie 1894

Mult stimate domnule Sturdza1,

Vãzând cã sesiunea generalã se apropie, am socotit împreunã cu dl Poni2 cã
trebuie sã vã facem sã aveþi cunoºtinþã mai din vreme de ceea ce am înjghebat
noi, pentru întrebuinþarea fondului Adamachi. De aceea vã trimit alãturata schi-
þã ca sã vã puteþi formula din vreme obiecþiunile ce aþi avea de fãcut, la întruni-
rea ce vom avea câte trei.

Primiþi, vã rog, expresia sentimentelor mele celor mai distinse.

Haret

16. Scrisoare din 20 septembrie 1895

Stimate domnule Sturdza,

Trimit dlui Grünwald adresa dlui Tãnãsescu. Trebuie însã sã vã spun cã pe dl
Tãnãsescu l-am vãzut prezentându-se deunãzi la un concurs publicat de Ministerul
Domeniilor, pentru douã burse, la ºcolile de mine din Freyberg ºi din Leoben, ºi a
ºi reuºit la acel concurs. Întrebându-l cum se face cã se prezintã acolo, mi-a spus
cã, pe cât i se pare afacerea sa cu Naþionala a rãmas jos, pentru cã de vreo douã
luni nu i se mai vorbise nimic de ea; ºi ca sã nu piardã ºi astãlaltã ocazie, aºteptând
pe cea dintâi, se prezentase ºi la domenii.

Socotesc cã e bine ca sã fie chemat la Naþionala pentru a vã înþelege de-
finitiv cu dânsul.

Primiþi vã rog, asigurarea devotamentului meu.
Haret

1. Dim. Sturdza era în acel timp secretar general al Academiei Române.
2. Haret era, din 1892, membru activ al acestei instituþiuni. Asemenea ºi P. Poni. Ei

formau comisiunea care administra fondul lãsat de Adamachi.
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17. Scrisoare din 18 ianuarie 1899

Respectabile domnule Sturdza1,

Ieri, la ieºirea de la Nifon, M.S. Regele mi-a zis sã-i recomand spre deco-
rare pe epitropi ºi pe ceilalþi din personal2.

Vã propun pe aceºti opt:
Rosescu Ioan, pentru cavaler al Stelei (nu are nimic);
Enescu Const. G., pentru cavaler al Coroanei (id).
Sãvuicu Gh., pentru cavaler al Coroanei (id).
Nicoreanu St. N., preot, director al Seminarului, pentru Cavaler al Coroa-

nei (nu are nimic).
Nicolescu Barbu, preot, profesor, pentru ofiþer al Coroanei (este cavaler de

la 1883).
Georgian Const., profesor, pentru ofiþer al Coroanei (cavaler de la 1883).
Ianculescu M., profesor, pentru cavaler al Coroanei.
Maior G., profesor, pentru cavaler al Coroanei3.
Primiþi asigurarea respectului meu.

Haret

18. Scrisoare din 2 martie 1901

Respectabile domnule Sturdza,
Alaltãsearã, la dl Stoicescu4, când s-a vorbit despre candidaturile din Bucu-

reºti, s-a admis cã eu mã voi prezenta la Buzãu ºi cã prin urmare menþinerea mea
pe lista la Bucureºti este inutilã. Eu am spus atunci cã nu e aºa ºi cã prefer sã rã-
mân aici. Acum vã rog din nou sã binevoiþi a face sã fiu menþinut la Bucureºti,
sau chiar ºi aiurea; nu însã la Buzãu, pentru cã acolo lucrurile iau o aºa turnurã,
încât mi-este imposibil sã-mi propun candidatura acolo. Repet însã cã, dacã sunt
dificultãþi la Bucureºti, mi-este indiferent de a fi oriunde aiurea, afarã de Buzãu5.

Primiþi, vã rog, asigurarea respectului meu.
Haret

270 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. În acel timp, Sturdza era ministru de Externe ºi preºedinte al Consiliului (guvernul
de la 31 martie 1897).

2. Fusese o serbare a Seminarului „Nifon Mitropolitul“, la care asistase ºi Regele.
3. Persoanele despre care e vorba aici erau: primii trei, epitropii fundaþiunii, care aveau

privegherea superioarã ºi peste Seminar (Rosescu, Enescu ºi Sãvuicu); ceilalþi erau: unul
director, iar ceilalþi profesori.

4. Const. Stoicescu era ministru de Agriculturã ºi Domenii ºi avea un rol de frunte în
organizaþia Partidului Liberal.

5. La 13 februarie 1901 se retrage ministerul prezidat de Petre Carp ºi la 14 a fost
chemat Dim. Sturdza sã formeze guvernul. Dizolvându-se Corpurile legiuitoare, alegerile
noi s-au fixat pentru primele zile ale lui martie. Haret, ca ministru, trebuia sã candideze ºi
el. Probabil cã la Buzãu erau neînþelegeri între membrii partidului din judeþ ºi el fugea
totdeauna de micile lupte, dar foarte neplãcute, din domeniul electoral.
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19. Scrisoare din 20 ianuarie 1902

Respectabile domnule Sturdza,

Am întrebat alaltãieri pe M.S. Regele dacã ar consimþi a se acorda dlui
Luigi Cazzavillan, fondatorul ,,Universului“, Coroana României în gradul de
cavaler. Cred cã o meritã îndeajuns ºi ca fondator al ,,Universului“ ºi prin sen-
timentele filoromâne. Dar vã mãrturisesc cã mai sper prin aceastã decorare sã
am concursul lui în organizarea unui vast colportaj pe la sate al publicaþiilor mi-
nisterului ºi ale societãþii ,,Steaua“1.

M.S. Regele a consimþit. Rãmâne numai sã vedem dacã dvs. nu gãsiþi vreun
inconvenient la aceasta2.

Dacã nu aþi gãsi, vã rog sã binevoiþi a da ordinele necesare.
Aº fi dorit sã vã spun ºi despre aceasta, ºi despre mai multe alte lucruri. Dar

rãceala mea este foarte îndãrãtnicã, cãci rezistã la tot ce fac ca sã scap de ea.
Mai stau în casã azi, poate ºi mâine, ºi aºa sper sã mã îndrept. Atunci vã voi ruga
sã-mi acordaþi mãcar vreo jumãtate de orã, pentru a mai regula câteva lucruri,
pentru care am trebuinþã de sfatul sau de aprobarea dv.

Primiþi, vã rog, asigurarea respectului meu.
Haret

20. Scrisoare din 23 iunie 1902

Respectabile domnule Sturdza,

Am primit cu deosebitã mulþumire ºtirea ce mi-aþi dat cã Karlsbadul vã face
bine ºi vã remite din teribila obosealã pe care aþi adunat-o de atâta vreme3. Sã
mã credeþi cã sunteþi pentru mine un perpetuu subiect de admiraþie, cã aveþi pu-
terea fizicã ºi moralã de a rezista unei munci mai presus de puterile omeneºti, ºi
care dureazã fãrã întrerupere de atâtea zecimi de ani.

Eu unul, vã spun drept, cã nu sunt departe de a mã da învins. Mã simt în aºa
stare de prostraþie ºi starea asta merge atât de mult întãrindu-se, încât nu mai ºtiu
ce sã cred. Sper cã ducându-mã la Buºteni pe timpul verii, dupã cum m-am ho-
tãrât, sã mã mai înviorez. Dar am fost în starea asta în luna lui iunie, când ar fi
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1. Haret înfiinþase în noiembrie 1900 societatea „Steaua“, care avea de scop a tipãri
broºuri instructive ºi educative cu preþuri foarte mici, ca sã se poatã rãspândi cât de mult.
Devenind ministru, a cãutat sã ajute acþiunea acestei societãþi, ºi se ºtie cã greutatea cea mai
mare era desfacerea în sate.

2. Sturdza era atunci ministru de Externe.
3. Sturdza, deºi destul de vârstnic ºi câteodatã obosit, reuºea sã învingã starea aceasta

ºi lucra sârguitor în situaþia de ministru ºi de preºedinte de Consiliu, pe care o avea atunci.
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trebuit sã pot umbla pe la ºcoli, cu ocazia examenelor, ºi eu nu am putut aproape
deloc sã mã miºc1.

Fac comparaþie între dvs. ºi mine, care am cu 18 ani de vârstã mai puþin ºi
poate cu 30 de ani mai puþin de muncã, ºi vãd ce deosebire mare este între un
temperament ca al dvs., ºi unul ca al meu, care poate da o sumã însemnatã de
muncã într-un timp dat, dar care deodatã se destinde ca o coardã care se rupe. Asta
face grija ºi dezolaþia mea.

Am dat ordin lui Gârboviceanu2 sã dea contraordin în chestia arendãrii
surplusului pãmânturilor bisericilor catolice. Mãsura nu avea gravitatea care vi
s-a semnalat; dar ca sã nu fie greutãþi, o anulez. O luasem în urma ultimei mele
convorbiri cu dvs., când mi-aþi zis cã pãmânturile bisericilor eterodoxe date
dupã legea din 1861 sã fie tratate ca ºi ale bisericilor ortodoxe.

Profit de aceastã ocazie, ca sã mai comunic vreo douã lucruri, care poate sã
vã intereseze.

Acum câteva zile am vãzut pe Ionel Antonescu, fostul inspector de poliþie.
E foarte amãrât, ºi poate cã supãrarea lui sã nu ne fie pãgubitoare peste vreo patru
luni. Pe cât am înþeles, ar fi amator pentru postul vacant de inspector la poliþie.

Deunãzi am trecut prin Galaþi, venind de la Tulcea. Mi s-a spus cã situaþia e
foarte grea ºi cã O. ar fi decis sã nu-ºi punã candidatura la toamnã, împreunã cu
toþi ai lui. Cauza ar fi cã guvernul nu l-a ajutat în urmãtoarele lucruri, pe care a
voit sã le facã: 1. Rãscumpãrarea embaticarelor din Bãdãlan de la Epitropia St.
Spiridon. 2. Construirea liniilor ferate din port, între magazii. 3. ªoseaua de la
Tulcea la Azaclãu, în faþã de Galaþi; judeþele Tulcea ºi Covurlui dau câte 40.000
ºi 30.000 lei ºi se cere ºi statului 30.000. 4. Aducerea regimentului de roºiori la
Galaþi.

Vã urez petrecere bunã ºi sãnãtate deplinã pânã la sfârºit, ca sã vã întoarceþi
cu putere deplinã pentru lucru.

Haret

21. Scrisoare din 3 martie 1903

Respectabile domnule Sturdza,

Dl Ferechidi3 mi-a cerut azi sã-i comunic numele deputaþilor care au fost
numiþi în funcþii salariate, deoarece aºa cere Constituþia (art. 12). 1). Lascãr4 a

272 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Haret avea o sãnãtate mai delicatã, pe care se vede cã n-o îngrijea destul, cãci mun-
cea mult. Între intimi mãrturisea câteodatã cã se simte obosit.

2. Petre Gârboviceanu era administratorul Casei Bisericii, înfiinþatã la începutul anului
1902.

3. M. Pherekyde era atunci preºedinte al Camerei.
4. Vasile Lascãr era atunci ministru de Interne, coleg deci cu Haret.
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zis cã trebuie sã-i comunic. Vã rog sã vedeþi adresa alãturatã ºi sã-mi spuneþi ºi
dvs. dacã trebuie sã o trimit.

Trebuie observat cã, dupã art. 28 din legea electoralã, e de temut cã Sterea,
care este profesor suplinitor, nu va mai putea fi reales1.

Al dvs. devotat,
Haret

22. Scrisoare din 30 septembrie 1903 

din Bellagio2

Respectabile domnule Sturdza,

Am ajuns aici în seara de sâmbãtã, 27 septembrie, dupã o cãlãtorie foarte
plãcutã ºi fãrã obosealã. Am voit sã luãm vreo 10 zile de odihnã în acest minunat
loc, înainte de a ne duce la Palermo. Voi sta dar aici pânã pe la 7 octombrie.

Vã voi þine în curent cu miºcãrile mele, pentru cazul când aþi avea ceva a-mi
comunica sau a mã întreba.

Cu astã ocazie, cred util a vã vorbi de douã lucruri, despre care am scãpat
din vedere a face menþiune în notele ce v-am lãsat.

Primul este relativ la profesorii, daþi în judecatã, de la Ploieºti3. Mi se pare
puþin probabil ca ei sã nu primeascã o pedeapsã destul de severã. Dar la noi totul e
posibil, mai ales cã ºtiu cã adversarii vor face posibilul ºi imposibilul pentru a ob-
þine o achitare. De vor fi achitaþi, ceea ce nu cred, va fi un motiv suficient ca sã
cerem o modificare a legii într-un sens care sã asigure disciplina. Dacã vor fi pe-
depsiþi cel puþin cu transferarea, v-am arãtat, în notele scrise, cum cred cã e bine sã
se urmeze. Se poate însã ºi o a treia ipotezã, adicã sã li se dea o pedeapsã ridicolã,
cum spre exemplu avertismentul sau amenda. În cazul acesta, sunt de pãrere ca pe-
deapsa nici sã nu li se aplice, ci sã se renunþe la dânsa, pentru a nu se micºora efec-
tul ºi a se putea apãsa cu toatã puterea, când vom fi siliþi a cere modificarea legii.

Al doilea lucru, pentru care voiesc sã vã vorbesc, priveºte pe studenþii deja
pedepsiþi4. Conservatorii le-au promis cã-i vor trimite în strãinãtate, în prevederea
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1. E vorba de Const. Stere, care împreunã cu militanþii socialiºti se înscrisese în Par-
tidul Liberal ºi se alesese deputat. În iulie 1903 a fost numit profesor titular de drept, consti-
tuþional ºi administrativ la Universitatea din Iaºi.

2. Bellagio, orãºel în Italia pe malul lacului Como.
3. În august 1903, mai mulþi profesori de la liceul din Ploieºti ºi câþiva institutori par-

ticipaserã la un congres studenþesc oprit de minister, ºi Haret îi dãduse în judecatã disciplinarã.
4. În 1903 se formase în Bucureºti o societate numitã „Asociaþia generalã a studenþilor

universitari români“ fãrã sã aibã aprobarea Rectoratului. Aceastã asociaþie a þinut o întrunire
publicã în Bucureºti ºi un congres la Ploieºti, criticând guvernul de atunci ºi îndeosebi pe
ministrul ªcoalelor, dând adunãrii lor – de altfel opritã de autoritãþi – un caracter pronunþat
politic. Conducãtorii ºi organizatorii acestor manifestãri, care erau în legãturã cu o acþiunea
oamenilor politici din opoziþie, au fost pedepsiþi de minister cu excluderea din universitãþile
þãrii unii pe 2 ani, alþii pe 1 an ºi alþii pe ºase luni.
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aceasta, eu am comunicat rectorilor ca sã nu le libereze niciun certificat decât prin
intermediul ministerului. Dacã va veni vreunul, ministerul trebuie sã noteze pe
fiecare certificat, bine în evidenþã, menþiunea cã studentul în chestie a fost eli-
minat din universitãþile Române pentru purtare rea. O asemenea notã va contribui
pentru a face ca pedeapsa sã rãmânã efectivã. Va trebui însã sã daþi ordine în acest
sens lui Adamescu1.

Studentul Viºoiu, cel mai vinovat din toþi, care a fost pedepsit cu excluderea
pe doi ani, este intern al Spitalelor, la Filantropia. Am comunicat Eforiei Spita-
lelor eliminarea lui, care trebuie sã-l facã sã piardã calitatea de intern; dar dr.
Cantacuzino2 nu se arãta dispus sã-i aplice aceastã mãsurã, ceea ce ar anula în
mare parte efectul pedepsei.

Arãtaþi, vã rog, doamnei Sturdza respectele nevestei mele ºi ale mele, ºi pri-
miþi ºi dvs. salutãrile noastre respectuoase.

Haret

23. Scrisoare din 23 iunie 1904

Respectabile domnule Sturdza,

Nu ºtiu dacã pentru socoteala mea, despre care v-am vorbit (cheltuelile de
la Iaºi), se mai cuvine sã mã adresez cuiva. Dacã sunt greutãþi, aº prefera sã
renunþ la ele (e vorba de 761 lei).

Vã rog totodatã sã binevoiþi a-mi spune dacã fac bine ca vineri, la serbarea
pentru ªtefan cel Mare, eu sã merg în frac ºi cu decoraþii, sau numai în frac. Deºi
ora e matinalã ºi deºi serbarea se face în aer liber, cred cã trebuie sã mã îmbrac
astfel, pentru cã invitaþiile le-am fãcut eu3. Voi face însã cum mã veþi învãþa dvs.

Primiþi, vã rog, asigurarea respectului meu.
Haret

24. Scrisoare din 6 iulie 1904

Mult stimate domnule Sturdza,

Vãzând cã s-a contramandat ºedinþa Consiliului, care fusese convocatã
pentru joi, vã rog sã binevoiþi a vã gândi ce este de fãcut în chestia cãlugãriþelor
catolice. Cele petrecute deunãzi, pe lângã cã sunt o dovadã de chipul cum înþe-
leg legile ospitalitãþii, ar putea fi o ocazie de a se pune odatã capãt unei situaþii
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1. Eu eram atunci secretar general al ministerului Instrucþiunii.
2. Doctorul de care vorbeºte aici era dr. Const. Cantacuzino (1850–1920), cunoscutul

specialist în obstetricã. A fost efor al spitalelor civile între anii 1901–1904.
3. E vorba aici de serbarea de la 2 iulie 1904 pentru pomenirea lui ªtefan cel Mare.
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care revoltã lumea cu drept cuvânt. Am o listã întreagã de cazuri analoage care
au trecut nebãgate în seamã, deºi au aruncat doliul ºi desperarea în atâtea
familii. Este imposibil sã închidem mai mult ochii la asemenea lucruri1.

Aºteptând binevoitorul dvs. rãspuns, vã rog sã primiþi asigurarea respec-
tului meu.

Haret

P. S. Fata pe care au voit s-o rãpeascã acum în urmã, este nepoata de frate
a lui Sache Nicolau din Câmpulung, care mi se pare cã este ceva ruditã ºi cu dl
Eug. Stãtescu.

Haret

25. Scrisoare din 8 iulie 1904

Respectabile domnule Sturdza,

Dupã cum am vorbit ieri, vã dau aici o lista de fetele românce care, dupã ce
au fost convertite la catolicism, cele mai multe au ºi dispãrut din þarã ºi nici nu
se ºtie pe unde se mai aflã:

Din ºcoala de la Galaþi:

1. Sofia Duca din Ploieºti, cãlugãritã.
2. Maria Delvinioti din Bucureºti.
3. ºi 4. Surorile Basarabeanu din Brãila.
5. Germaine Atanasiu, sorã vitregã cu dna Atanasiu (soþia prefectului), din

Galaþi; azi cãlugãritã.
6. Francine Iernici, sora d-rului Iernici din Piatra-Neamþ.
7. Alesandrina Receanu, sora cap. Receanu.
8. D-ra Abramof, al cãrei tatã a ºi murit de supãrare.

De la ºcoala din Bucureºti:

9. Marcela Duca, minorã, sora Sofiei din Ploieºti.
10. Elvira Nicolau, profesoarã la Azil, nepoata dlui Paul Stãtescu.
11. Aneta Georgescu, fiica unui inginer din Câmpina.
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1. În acel timp s-au descoperit cã în ºcoalele particulare ale cãlugãriþelor catolice din
Galaþi ºi din Bucureºti se face propagandã pentru trecerea elevelor la catolicism ºi chiar
pentru cãlugãrirea lor. Haret dispusese sã se facã diferite anchete ºi D. Teodoru, care era
atunci inspector general al învãþãmântului secundar, adunase dovezi de abaterile direcþiu-
nilor acelor ºcoale. A fost apoi ºi un proces al acestor ºcoale în faþa Consiliului Permanent.
În vremea din care este aceastã scrisoare, cercetãrile erau terminate, dar hotãrârile nu erau
luate. (Sã se vadã rãspunsul lui Haret la interpelarea lui Petre Grãdiºteanu din 10 decembrie
1904 în vol. V din Operele lui Spiru Haret, p. 283.)
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(Aceste douã din urmã au fost oprite de poliþie în momentul de a pleca din
þarã, însoþite de mère Théophane, de la Nôtre-Dame de Sion din Bucureºti).

Tot de la Galaþi:

12. Juliette Lieberls.
13. Anna Giurgea.
14. Vera Donici.
15. Camille Donici.
16, 17 ºi 18. Trei surori Apostoleanu.
Aceste 7 din urmã toate cãlugãrite.
Toate aceste nume le-am aflat pot zice numai din întâmplare, fãrã nicio

anchetã, numai prin faptul cã la Galaþi am avut rude în ºcoala catolicã. De la
Bucureºti informaþiile mele sunt mai mãrginite, pentru cã nu am avut pe nimeni
acolo. O anchetã cât de superficialã ar da, desigur, multe pe faþã.

Haret

26. Scrisoare din 13 iulie 1904 

din Sinaia

Respectabile domnule Sturdza,

Deºi ne vom vedea azi la Consiliu, vã adresez aceste rânduri, pentru a vã pune
în curent cu un lucru despre care am voit sã vã vorbesc ºi deunãzi la Consiliul de
la Sinaia, dar nu a fost timp ºi mã tem sã nu se întâmple ºi azi tot aºa.

Cauza pentru care mitropolitul1 ar vrea sã se retragã nu ar fi alta decât
nemulþumirile ce-i produc cei de prin prejurul lui, ºi în special Cornoiu2.

Când mitropolitul a fost sã plece în concediu, atât Epitropia Seminarului
Nifon3, cât ºi cea de la Brâncoveneasa4 i-au dat câte un subsidiu, dupã cum se
spune cã se fãcea totdeauna. Cornoiu a cerut ºi pentru el 2000 de la una ºi 1000 sau
1.500 de la alta, însã i s-a refuzat, de la Nifon sub motiv de criza, de la Brânco-
veneasa din cauzã cã se fac clãdirile cele noi. Atunci Cornoiu nu a mai cunoscut
nicio mãsurã ºi a început sã ocãrascã ºi sã înjure pe mitropolitul în modul cel mai
trivial, pentru cã nu i-a dat sprijin; ºi aceasta fãrã nicio mãsurã, cãtre toatã lumea,
în gura mare, chiar cãtre rudele mitropolitului, ºi, zice-se, chiar cãtre el.
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1. Mitropolit era atunci Iosif Gheorghian, care ocupa aceastã înaltã demnitate pentru a
doua oarã (1896–1909).

2. I. Cornoiu era directorul Cancelariei Mitropoliei.
3. Epitropia Seminarului Nifon are preºedinte totdeauna pe Mitropolitul Primat al þãrii.
4. Aºezãmintele Brâncoveneºti sunt conduse de o eforie prezidatã de Mitropolitul

Primat din Bucureºti.
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Deja de mai multã vreme Cornoiu, care se pare atins de o boalã de nervi
care-l face sã nu-ºi mai cunoascã nicio mãsurã, începuse a fi puþin cuviincios cu
mitropolitul. Aceasta ar fi cauza principalã a mâhnirii lui.

Ar mai fi ºi altele din partea vicarului, dar mai puþin însemnate.
Tot pentru cã mã tem cã azi la Consiliu nu va fi vreme, vã rog sã vã aruncaþi

ochii pe alãturatul proiect de ordin cãtre institutele Nôtre-Dame de Sion, ca sã
vedeþi dacã e bun. În acest caz, l-aº trimite zilele astea1.

Al dvs. devotat,
Haret

27. Scrisoare din 9 mai 1905

Mult stimate domnule Sturdza,

Vã trimit cele douã cereri de admitere în club, despre care v-am vorbit
deunãzi.

Dl J. I. Dimitrescu, care mi-a servit gratis ca ºef de cabinet timp de aproape
doi ani, a cerut sã fie ºi el trecut pe lista delegaþilor de la Creditul Rural (pentru
executãri?). Îmi permit sã-l recomand buneivoinþi a dv.

Totdeodatã vã rog mult sã binevoiþi a-mi arãta dacã puteþi, ºi când puteþi,
sã-mi acordaþi o jumãtate de orã de convorbire.

Al dvs. devotat,
Haret

28. Scrisoare din 20 februarie 1906

În Seria A. din volumul de faþã se gãseºte pusã aceastã scrisoare cãtre dl A. St., deoarece am
gãsit-o între hârtiile rãmase de la Haret. Aºa era în concept în scrisoarea care s-a gãsit între cele
rãmase de la dl Sturdza, Haret a mai adãugat un pasaj care nu se gãseºte în concept.

De aceea nu mai reproducem aici prima parte a scrisorii. Cititorul o poate gãsi la p. 33. Dãm
numai explicarea chestiunii, adicã nota pe care n-am avut-o în vremea când am tipãrit Seria A.

Partea a doua a scrisorii lui Haret o reproducem aºa cum am gãsit-o între hârtiile lui Sturdza.
Iatã nota care ar urma sã fie pusã dupã scrisoarea de la p. 33.

1. E vorba aici de conversiunea fãcutã în 1906 de Take Ionescu, atunci ministru de Finanþe.
Partidul Liberal era în opoziþie ºi voind sã ia o atitudine în aceastã chestiune, preºedintele lui,
Dim. Sturdza, se adreseazã lui Haret, cum obiºnuia îu chestiile care cereau calcule matematice.

Aceastã conversiune transforma împrumuturile Stalului cu 5% din 1881–1882, 1892 ºi 1903
în rentã cu 4% cu un total de 424.613.000 capital nominal.

Faptul în sine putea fi judecat din diferite puncte de vedere – ºi Haret prezintã unul –, dar
sigur este cã numai mulþumitã perioadei de mari economii (1901–1904) se consolidase creditul
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1. În legãturã cu chestiunea propagandei de la ºcoalele catolice de fete, despre care se
vorbeºte în scrisorile nr. 24 ºi nr. 25. Acolo se vede ºi trimiterea la volumul respectiv din
Operele lui Spiru Haret. (Vol. V, p. 283) unde e rãspunsul lui la interpelarea lui P. Grãdiº-
teauu în Senat în noiembrie 1904.)
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þãrii, ajutând la aceasta ºi producþiunea agricolã din ce în ce mai înfloritoare, s-a putut primi de
cãtre creditorii noºtri din strãinãtate o rentã cu un procent mai mic. (Amãnunte despre aceastã
operaþiune financiarã se pot citi în lucrarea dlui Gh. M. Dobrovici: Istoricul dezvoltãrii economice
ºi financiare a României, 1934, p. 179.)

Iatã partea a doua a scrisorii.

Cu astã ocazie, permiteþi-mi sã vã scriu douã-trei rânduri despre o afacere
privitoare la bisericã.

Poate ºtiþi cã este o revistã, numitã ,,Biserica ortodoxã“, care se publicã sub
auspiciile ºi autoritatea Sinodului, de o comisie de redacþie numitã de Sinod,
dupã cum e ºi logic. Prin legea de organizare a Ministerului de Culte, votatã
deja de Camerã, se decide însã ca numirea redactorilor acestei reviste sã o facã
ministerul, în scopul ca Vlãdescu sã-ºi mai cãpãtuiascã câteva rude, între care
pe nepotul sãu Muºetescu. E sigur cã actualii redactori, dintre care sunt ºi Gâr-
boviceanu ºi M. Popescu, vor fi scoºi. Ei se roagã sã binevoiþi a vã interesa de
aceastã chestie, când va veni în Senat legea organizãrii ministerului.

Al dvs. devotat,
Haret

P. S. Vã alãtur ºi douã cereri de înscriere în club.
Haret

29. Scrisoare din 18 ianuarie 1908

Mult stimate domnule Sturdza,

Am vãzut asearã în gazete cã dvs. ieri la Senat aþi spus cã veþi cere lui
Dissescu sã nu-ºi mai dezvolte interpelarea. Mã întreb dacã e bine sã se facã aºa.
În urma unei campanii furioase de aproape un an, în care un membru al
guvernului a fost acuzat aºa cum am fost eu, bine este oare sã se evite ºi aceastã
ocazie pe care adversarii înºiºi o oferã ca sã ne explicãm unii cu alþii? Dvs. doriþi
potolirea, dar potolire nu va fi. Campania se va alimenta, din contrã, prin curajul
nou ce vor cãpãta adversarii1.

Precum aþi vãzut, eu am tãcut tot timpul, ca sã nu fac greutãþi; dar poate cã
e prea mult sã tac ºi atunci când sunt provocat sã vorbesc.
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1. C. Dissescu era în acea vreme senator ºi anunþase interpelarea adresatã lui Haret
despre rolul preoþilor ºi ai învãþãtorilor în timpul rãscoalelor din 1907. Ea era în legãturã cu
campania ce se ducea contra lui Haret, care, se ºtie – apãrase pe preoþi ºi pe învãþãtori de
acuzaþiunea ce li se adusese cã au fost instigatori. El publicase în august 1907 ºi un raport
adresat Regelui despre acestea ºi propusese ca unii sã fie decoraþi. Acum Haret era bucuros
sã se explice. Sturdza se vede cã a fost convins de el sã lase în pace pe Dissescu ºi astfel acesta
dezvoltã interpelarea în ziua de 24 ianuarie 1908 ºi el îi rãspunde. (Sã se vadã în Operele lui
Spiru Haret, vol. III, p. 41, Raportul cãtre Rege, iar în vol. VI, p. 37 rãspunsul la interpelare.)
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Vã rog sã vã gândiþi asupra acestei pãreri ºi sã binevoiþi a-mi da pe a dvs.
Alãtur aici proiectul de lege pentru dotarea ºcolilor rurale cu pãmânt, modi-

ficat dupã notele dv., ºi vã rog ca, dacaã-l gãsiþi bun, sã binevoiþi a semna jurnalul.

Al dvs. devotat,
Haret

30. Scrisoare din 25 aprilie 1908

Mult stimate domnule Sturdza,

Din toatã inima vã rog sã nu vã supãraþi ºi sã mã iertaþi cã din nou mã
reamintesc dv. ºi vã rog sã binevoiþi a da o soluþie rugãciunii ce v-am fãcut. Sunt
în aºa situaþie pus, cã dacã nu plec pânã la 1 mai, fie în concediu, fie altfel, pe urmã
nu mai pot pleca, ºi cred cã îmi va fi foarte greu sã pot continua aºa fãrã un moment
de întrerupere. Nu vã cer decât câteva momente, ca sã vã ocupaþi de afacerea mea.1

Al dvs. devotat,
Haret

II.

Cãtre I. Bianu2

Cu note de Gh. Adamescu ºi Gr. Teodossiu

1. Scrisoare din 2 noiembrie 1896

Iubite domnule Bianu,

Cu multã pãrere de rãu, astã searã nu voi putea veni la întrunire. Am durere
de cap foarte tare, cu oarecare fiori; mã tem sã nu am friguri. Din cauza asta, sunt
silit sã nu ies astã searã din casã.

Roagã pe dl ministru3 din partea mea, sã mã ierte cã, de astã singurã datã, nu
sunt credincios la întâlnire. Pe cât mi-aduc aminte însã, în partea ce mai rãmâne

Seria B / 279

1. Haret depusese în mâinile lui Sturdza, primul ministru, demisia sa din postul de mi-
nistru. Pricina era militarizarea ºcoalelor, pe care el o considera ca o mãsurã prejudiciabilã învã-
þãmântului. Aceastã militarizare rãmãsese în picioare, cu toate cã el ceruse desfiinþarea. În cele
din urmã însã, organizarea aceasta este abrogatã, ºi astfel Haret rãmâne mai departe ministru.

2. I. Bianu era atunci profesor la liceul Sf. Sava, bibliotecar al Academiei Române ºi
deputat, ales în noiembrie 1895.

3. Ministru de instrucþie era în acel timp Petre Poni (3 octombrie 1895 – 21 noiembrie
1896). Haret era deputat, ales în noiembrie 1895. Poni pregãtea o legiuire a învãþãmântului
ºi lucra împreunã cu unii deputaþi, între care erau ºi ceilalþi doi: Haret ºi Bianu.
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de citit, obiectele de discuþie au fost puþine, ºi de aceea cred cã disearã nu va mai
fi nimic de vorbit asupra lor. Sãptãmâna viitoare voi ruga pe dl ministru sã-mi îm-
prumute exemplarul sãu, ca sã corijez pe al meu în partea învãþãmântului superior,
ºi pentru articolul privitor la directori, care mi-a rãmas de asearã.

Spune-i, te rog, cã azi dimineaþã am fost sã caut pe persoana ce ºtie, dar nu
venise încã. Soseºte disearã la 11½. Dacã mâine nu-mi va mai fi rãu, voi cãuta
sã o vãd; dacã nu, luni.

Al d-tale amic,
Haret

Scrisorile cãtre I. Bianu au fost copiate de pe originale, aflate în pãstrarea Academiei
Române, secþia manuscriselor.

2. Scrisoare din 11 aprilie 1897

(cartã de vizitã)

Rog pe dl Bianu sã binevoiascã a-mi spune când ºi unde-l pot vedea, azi
sau mâine, având a regula cu d-sa o afacere care intereseazã echilibrul european.

Pe dosul cãrþii de vizitã, Bianu a scris: Serbarea ºcolarã, 10 mai: Carte de patriotism ºi na-
þionalism: tablouri istorice ºi patriotice. Haret era acum ministru de Instrucþie ºi se ocupa de
chestiunile notate aici de Bianu.

3. Scrisoare din 27 iunie 1897

Iubite domnule Bianu,

Amicul d-tale e foarte supãrat ºi are mare dreptate. Ocãrãºte pe dl Sturdza,
ºi puþin pe mine, ºi nu am destule cuvinte de a-i recunoaºte dreptatea. Judecã
singur ºi vezi dacã acest mea culpa nu e meritat.

Fina amicului d-tale, alegãtoare în colegiul I, omenire nevoiaºã ºi care cere
ajutor, este institutoare în Bucureºti, la o ºcoalã de fete de la o mahala depãrtatã.
Ceruse, prin petiþie directã, sã fie mutatã la ºcoala de la Clemenþa, care era vacantã
ºi cerutã de vreo 30 candidate, din cele 58 care cercaþi mutarea în Bucureºti.
Transferãrile, dupã regulament, trebuiau fãcute între 15 ºi 25 iunie. Înainte însã de
15 iunie, mi-au venit multe stãruinþe, din multe pãrþi, pentru alegãtoarea din
colegiul I, ºi între altele una care fãcea cât toate celelalte la un loc: acea a dlui
Sturdza. Venind ziua de 15 iunie, m-am pus la lucru, ca sã fac transferãrile ºi dupã
vreo trei zile de muncã, împreunã cu Popescu1, le-am aranjat. Pentru ºcoala de la
Clemenþa, era cererea unei institutoare care mai fusese acolo, care fusese expe-
diatã, fãrã nicio cauzã, de la Clemenþa la o mahala, ºi care-ºi cerea locul înapoi.

280 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. Mihail Popescu, care mai târziu a fost administrator al Casei ªcoalelor, era atunci
directorul învãþãmântului primar în minister.
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Cererea era destul de dreaptã; dar eu, în dorinþa mea de a face în necaz amicului
de la Tecuci, am ºi mutat-o la Clemenþa, dupã cum cerea ea. Lucrul acesta este
fãcut deja de la 22 iunie; dar, pentru cã inspectorii erau duºi toþi din Bucureºti ºi
cã se cuvenea, mãcar de politeþã, sã iau ºi avizul lor înainte de a publica trans-
ferãrile ce fãcusem, am aºteptat sã vinã ºi ei, ca sã-i întreb. Azi la 4 se întrunesc
la mine, ºi mâine transferãrile, printre care ºi a finei, vor deveni publice.

Care este dar rostul celor patru pagini de vorbe cel puþin neplãcute, în orice
caz ameninþãtoare, la adresa dlui Sturdza ºi a mea? Sã fie oare pentru cã mai
deunãzi tot dupã vorba dlui Sturdza, provocat ºi el de cereri stãruitoare, am
decis construcþia unui local de ºcoalã pe moºia amicului, unde erau 25 de copii,
pe când în cãtunul vecin erau 189?

Sã nu-þi fie cu supãrare, dar gãsesc cã unii amici sunt mai greu de purtat în
spinare, pentru un ministru, decât inamicii. Dar amicii fac rãu cã nu ºtiu sã
aleagã între miniºtrii care sunt deciºi sã sufere orice, ca sã-ºi pãstreze porto-
foliul, ºi ceilalþi.

Afacerea cu profesorul Vaghias1, recomandat ºi el de un amic, nu o cunosc.
Cer sã mi se refere asupra ei ºi, de va avea dreptate, i-o voi da.

Primeºte, te rog, salutãrile mele amicale ºi urare de grabnicã însãnãtoºire.

Haret

4. Scrisoare din 7 septembrie 1897

Mi-adresezi cinci cereri prin ultima d-tale scrisoare; rãspund pe scurt la
fiecare:

1. Se cere readucerea lui S. la Tecuci. Ar fi interesant sã ºtiu cine este S. Ce
pot sã-þi spun este cã mutarea aceea s-a cerut de inspectori, care spun cã S. este
de o prostie fenomenalã, ºi de batjocura bãieþilor. L-am dus într-o ºcoalã mai
disciplinatã, doar o face ceva.

2. Nu ºtiu dacã la Râmnicul-Vâlcii catedra de limba românã e liberã; dar
ºtiu, tot de la inspectori, cã P. al d-tale e departe de a fi un fenomen. Oare bine
ar fi sã-i mai dau o catedrã?

3. La Bacãu numirile sunt deja fãcute de demult; deci lui J. nu-i pot face
nimic decât ceea ce i-am fãcut, cãci, pe cât mi-aduc aminte, i-am dat nu ºtiu ce
însãrcinare în cl. V.

4. Pe d-ra J. L. de la Slatina nici nu m-am gândit sã o înlocuiesc. Sã fie pe
pace.

5. Pe fiul lui R. R. nu e cu putinþã sã-l primesc solvent. Locurile sunt toate,
pline rase; ºi aºtept cu nerãbdare, sã se mai facã douã sau trei, de la corigenþi,
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1. C. Vaghias era atunci profesor la o ºcoalã secundarã de fete din Brãila.
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pentru niºte copii cãrora am dat promisie formalã. De vor fi patru locuri, va veni
ºi fiul lui R.R. la rând.

Al d-tale amic sincer,
Haret

5. Scrisoare din 8 septembrie 1897

Iubite domnule Bianu,

Cererea lui I. G. de a fi mutat la Galaþi mi-este imposibil sã o satisfac acum.
Locul de la Galaþi e ocupat de unul L., cumnat al unui reprezentant al naþiunii,
care, când a auzit, a venit la mine sã mã roage pe toþi Dumnezeii sã-l las în pace.
Mi-a spus cã pe cumnatu-sãu l-a adus Poni de la Iaºi, abia de un an, cã are
familie grea, e abia instalat ºi cã ar fi o catastrofã pentru el mutarea. Sã mai
aºtepte niþel G.; poate vom gãsi vreun chip când ne vom aºtepta mai puþin.

Ce se mai face cu cartea ºi cu tablourile? Nu mai aud nimic1.
Amic,
Haret

6. Scrisoare din 8 septembrie 1897

Iubite domnule Bianu,

Voi cãuta cu Z. sã fac ceva, dar nu acum; prea e de tot, sã desfac azi ceea
ce tot eu am fãcut ieri; mai ales când ceea ce am fãcut e spre binele ºcoalei2.

Lui Jarnik3, eu ºtiu cã i-am fãcut un ajutor, dacã nu mã înºel de 600 lei. Si-
hleanu4; trebuie sã ºtie cifra, precum ºi Lascar5.

Pentru fiºe, am dat porunca sã þi le dea înapoi.
Îmi vorbeºti de subiectele date în prozã, a cãror arãtare trebuie sã mi-o fi

dat Tocilescu, înainte de vacanþã; eu nu ºtiu nimic de ele. Nici la minister nu
cred sã se ºtie. Fac întrebare acolo, clar fãrã mare nãdejde de un rãspuns favo-
rabil. ªtiu de subiectele tablourilor, dar nu de subiectele în prozã ale cãrþii6.

Al d-tale amic,
Haret

282 / Operele lui Spiru C. Haret, vol. XI

1. În alin. 2 e probabil vorba despre Cartea de cuprins patriotic ºi despre tablourile
istoriei, notate de I. Bianu pe dosul scrisorii lui Haret cãtre el, din 11 aprilie 1897 (vezi nota
de la scrisoarea nr. 1 de mai sus).

2. Vezi scrisoarea nr. 4 de mai înainte.
3. E vorba, probabil, de Urban Jarnik, profesorul cehoslovac, care cunoºtea bine limba

româneascã ºi se ocupa cu publicarea de traduceri ºi studii (basmele româneºti, poeziile
populare º. a.). Pentru publicarea acestor feluri de lucrãri, care fãceau cunoscutã literatura
românã în strãinãtate, i se dãdea sprijin de cãtre miniºtrii români.

4. ªtefan Sihleanu era atunci secretar general al ministerului.
5. Lascar era atunci funcþionar superior în administraþia ministerului.
6. Vezi notele de la scrisorile. nr. 1 ºi nr. 5 de mai sus.
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7. Scrisoare din 14 septembrie 1897

Iubite domnule Bianu,

Am neapãratã trebuinþã de un secretar, care sã mã ajute sã-mi þin corespon-
denþa ºi pentru alte redacþiuni, om de condei ºi de deplinã încredere, ca dis-
creþiune. Aº putea plãti pânã pe la 100 lei pe lunã pentru vreo trei ore de lucru
pe zi, uneori mai mult, alteori mai puþin. Cunoºti pe cineva, în condiþiile astea?
Oare Colescu1 ar putea ºi ar vrea? Ori ai putea sã-mi dai vreun altul?

Mai am ceva, foarte secret.
Dl L.(59) este profesor la Sf. Sava, bibliotecar la Academie ºi provizor(60) la

Sf. Sava. Fiul lui Heliade mã omoarã, cerându-mi un loc, pentru cã moare lite-
ralmente de foame, cu 7 copii de gât ºi fãrã nevastã. Nu s-ar putea sã-mi cedeze
dl L. locul de provizor? Te întreb pe d-ta, înainte, de a-i deschide vorba, pentru
cã ºtiu cã-l cunoºti bine, ºi-i ºtii toate împrejurãrile.

Când ai odatã un ceas de pierdut, vino sã mai vorbim câte ceva, despre vreo
douã lucruri, pe care le cunoºti, ºi despre unul pe care nu-l cunoºti.

Al d-tale amic devotat,
Haret

8. Scrisoare din 9 iulie 1898

Prea stimabile ºi mult venerabile reprezentant, ai naþiunii din colegiul III
al judeþuluiui Tecuci2,

Ideea ce-mi dai3 nu e rea ºi voi cãuta sã o ºi pun în practicã; dar mã tem cã
anul acesta nu voi putea, pentru cã fondul de unde fãceam asemeni lucruri l-am
prins tot în alte întreprinderi de acest fel. Cu toate astea nu zic încã nimic: sã
mai vãd, sã mai socotesc ºi poate se va face. Eu însã nu am urmãrit de aproape
articolele din ,,Voinþa naþionalã“; aº vrea sã nu fie articole, de polemicã; pentru
scopul nostru, asemeni articole nu prea convin. 

Nu am putut încã rãspunde la hârtia ce mi-ai trimis pentru Antologie; îmi
pare rãu de turnura ce a luat lucrul, pe care speram sã-l vãd mergând strunã; dar
îmi pare bine de alta, pentru cã hârtia d-tale îmi dã mijlocul de a strânge pe
colegul d-tale4. L-aºtept sã se întoarcã, ca sã mã judec ºi cu dânsul.

Aratã respectele mele doamnei Bianu. D-tale îþi urez cãlãtorie bunã ºi pe-
trecere ºi mai bunã.

Haret

Seria B / 283

1. Cezar Colescu-Vartic era funcþionar la Academia Românã ºi scriitor. A publicat câte-
va cãrþi. A murit tânãr.

2. Bianu era deputat. Aici se vede cã Haret era uneori glumeþ.
3. E vorba, probabil, de ajutarea publicãrii vreunei colecþii de articole ce apãruse în ziar.
4. Nu putem ºti de cine o vorba. Proiectul de antologie nu s-a realizat.
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9. Scrisoare din 8 august 1898

Iubite domnule Bianu,

Ce vei fi zicând de lipsa de educaþie a ministrului care e chemat sã dea
educaþie? Am de la d-ta scrisori vechi de câte o lunã, la care încã n-am rãspuns.
Dar ca reprezentant al naþiunii ce eºti, trebuie sã mã ierþi, fiindcã în timpul acesta
tot pentru patrie, am lucrat.

ªi le iau pe rând.
Îþi dai demisia de la Antologie. Ce sã zic!? Îmi pare foarte rãu de hotãrârea

d-tale; dar n-am curajul sã te cert, pentru cã vãd ºi eu cã nu merge deloc. Dupã
ce am primit-o, am scris lui Tocilescu, rugându-l în chip diplomatic sã mã punã
în poziþie de a avea cartea cât mai curând. Pânã acum nu am rãspunsul lui. Nu
ºtiu deloc ce este de fãcut.

Göbl nu are motiv sã fie îngrijat. Künstli a venit sã-mi facã oferiri, pe care
nu puteam sã le refuz, deoarece erau foarte avantajoase. Nu am încheiat însã
nimic cu el, pânã nu voi vedea proba lui, ºi nici nu am de gând sã închei cu el
pentru mai mult de 8 tablouri, oricare ar fi condiþiile lui. Þin sã introduc cât mai
multã emulaþie între ei, dar în acelaºi timp vreau ca lucrarea aceasta sã se facã
în þarã1.

Mi-ai zis într-o zi, sã fac economie de probozealã, când v-am dat banii
pentru lucrãrile de la Academie. Am pus sã modifice ultimele fraze. Dar te
înºeli când crezi cã vechile fraze erau probozealã; era pur ºi simplu o atragere
a atenþiei Academiei a nu face lucrãri de care sã nu fim cel puþin avizaþi, ca sã
ºtim sã menajem fondurile. Unde era aici probozeala? Ce aþi zice dacã v-aþi
apuca o datã sã mai faceþi lucrãri de zecimi de mii de lei, de care eu sã nu ºtiu
nimic, ºi pe urmã, când veþi veni la plata, sã vã spun cã nu am niciun ban? Nu
v-ar veni bine. De altfel, procedura Academiei era contrarã ºi legii contabi-
litãþii, fãrã sã mai vorbesc cã, dacã era vorba de supãrare, mai mult drept
aveam sã mã supãr eu, cãruia nici mãcar nu mi s-a fãcut cinstea a mã preveni,
ci m-a considerat ca un simplu înregistrator al cererii Academiei. Asta nu va
sã zicã cã m-am supãrat, ci numai o dovadã cã nici Academia nu avea de ce
se supãra2.

Pentru învãþãtoarea de la Ghergani, am dat ordin revizorului, spre cele de
cuviinþã.

1. E vorba de tipãrirea tablourilor istorice pentru ºcoale, una din cele mai frumoase
opere realizate de Haret.

2. Probozeala e un arhaism care înseamã mustrare. Se vede cã-l întrebuinþase Bianu în
scrisoarea în care se plângea cã Haret fusese aspru în adresa cu care acordase suma cerutã
de Academie.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 284



Dintre cei patru recomandaþi de Philippide1, pe unul, Botez, l-am ºi numit
dupã recomandarea lui, chiar la catedra lui de la liceu. Pentru ceilalþi trei, voi cãuta
la septembrie sã-i numesc prin Iaºi, unde va fi loc; dar mã tem cã nu voi avea.

Primeºte, te rog, salutãrile mele amicale. Sãrutãri de mâine doamnei.

Haret

10. Scrisoare din 16 septembrie 1898

Iubite domnule Bianu,

Dacã eºti bun prieten cu Paul2 aº prefera sã-i scrii d-ta. spunându-i, dacã
vrei, cã-i scrii ºi din partea mea.

Pentru istoria de la Sf. Sava3, nu ºtiam cã este un raport al lui ªtefãnescu4;
am cerut, sã mi-l dea, sã-l vãd. Pot sã-þi spun însã cã mie lucrul mi s-a referit cu
totul altfel decât cum e la gazete ºi decât cum se pare cã-l crezi ºi d-ta. Pot încã
sã-þi mai spun cã pe dl C. îl ºtiu, încã de anul trecut, cât de puþin scrupulos este,
când e vorba sã-ºi satisfacã, pe capul bieþilor bãieþi, supãrãrile lui nesocotite, ºi
de aceea, când mi s-a spus cã din o clasã întreagã lasã un singur repetent, cãruia-
i anunþase aceasta cu mult înainte, ºi când acel repetent era fiul unui slujbaº al
ministerului cãruia dl C. îi trimitea, prin ambasadori, înjurãturi de cârciumã, am
fost foarte în dreptul meu sã cred cã era iar vorba de o persecuþie ca cea de anul
trecut, ºi eram dator sã iau mãsuri pentru înfrânarea pornirilor dlui C. Acum voi
vedea ce s-a petrecut ºi ce e de fãcut.

Al d-tale amic,
Haret

11. Scrisoare din 18 septembrie 1898

Pe dna Vârlãnescu am dispus sã o mute unde cere, dacã însã locul cerut
este vacant.

Pentru Ghergani, am scris revizorului chiar eu.

Seria B / 285

1. Alexandru Philippide, profesor ºi filolog cunoscut, era atunci profesor la Facultatea
de Litere din Iaºi; înainte fusese profesor la un liceu din acel oraº. El recomandase, se vede –
prin Bianu – pe mai mulþi cunoscuþi, foºti studenþi ai lui. Despre aceasta vorbeºte aici Haret,
dar nu aº putea preciza despre care anume Botez este vorba.

2. E vorba de Ion Paul, profesor la Iaºi, care mai târziu a fost profesor la Universitatea
din Cluj.

3. Despre chestiunea aceasta nu-mi amintesc nimic.
4. E vorba de Sabba ªtefãnescu, atunci directorul liceului, mai apoi profesor la Facul-

tatea de ªtiinþe din Bucureºti.
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Pe Sava l-am chemat ºi am vorbit cu el; Dumnezeu ºtie cum s-a petrecut
lucrul, pentru cã el spune într-un fel ºi Miculescu1 în alt fel. Cu toate astea am
regulat lucrul cu bine. Despre adresa de care-mi scrii, e adevãrat cã nu ºtiam.

Al d-tale amic,
Haret

12. Scrisoare din 22 martie 1902

E un loc de membru în Consiliul Permanent, care rãmâne vacant prin
numirea lui Gârboviceanu la Casa Bisericii. Te rog foarte mult sã-l primeºti d-ta2.
ªtiu cã Academia te ocupã mult; dar la Consiliu nu e aºa mult de lucru ºi e un loc
important, pe care te rog foarte sã-l primeºti, pentru cã altfel mã încurci rãu.

Te mai rog sã-mi rãspunzi îndatã, numai dupã cinci minute de reflecþie,
pentru cã vreau sã se iscãleascã decretul chiar azi, cãzãceºte.

Haret

13. Scrisoare din 10 iulie 1902 

din Buºteni

Iubite domnule Bianu,

Am auzit cã ai fost bolnav. Mi-a pãrut foarte rãu; dar mi-a spus dl Pangrati3

cã te-ai îndreptat.
Spune-mi, te rog, ce te faci pe vacanþã? Pleci undeva la þarã? ªi dacã da,

cãnd te întorci? Iar dacã eºti în þarã, unde-þi va fi adresa?
Al d-tale devotat,

Haret

14. Scrisoare din 12 august 1902 

din Buºteni

Iubite domnule Bianu,

Îmi pare foarte rãu, cã nu eºti încã voinic. Îngrijeºte-te cum se cade ºi nu te
uita la necazul ºi osteneala actualã, ca sã scapi în mod definitiv. D-ta eºti nece-
sar, ºi la ai d-tale, ºi þãrii, ºi nu trebuie sã þi se piardã forþele ºi timpul cu neca-
zuri de acestea.
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1. Constantin Miculescu, fost profesor la Facultatea de ªtiinþe, era atunci inspector
general al învãþãmântului secundar în Ministerul Instrucþiunii.

2. Bianu a primit propunerea ºi a fost mai mult timp membru al Consiliului Permanent.
3. Ermil Pangrati era atunci inspector general al învãþãmântului.
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Dar deoarece e dna Bianu cu d-ta, cred eu cã te muºtruluieºte bine ºi cã d-sa
va ºti sã facã mai mult ºi mai bine decât doctorii de care te plângi.

Pe aici1 necaz ºi amãrãciuni destule. Sunt în Buºteni, de o lunã ºi jumãtate,
ºi nu am fãcut nicio excursie, nu am avut nicio jumãtate zi de libertate ºi odihnã.
ªi asta e o boalã, mai rea decât a d-tale, pentru cã nu vãd ce doctor mã poate
scãpa, de ea. Din cauza asta ºi starea fizicã nu-mi merge bine.

Am muncit o lunã la numirile din învãþãmântul secundar, dupã o altã lunã
de muncã a inspectorilor. M-am silit sã fiu drept ºi sã împac nevoile ºcolii cu
ale fiscului ºi cu ale suplinitorilor ºi noilor titulari. Ca rezultat, vãd pânã acum
o ploaie de reclamaþii.

Celelalte lucrãri merg cam prost pentru cã suntem numai doi, Fântânaru2 ºi
eu; ceilalþi sunt în concediu. Trebuie sã înceapã a se întoarce zilele astea.

Pe cei din consiliu nu i-am mai vãzut de la iunie. Dna Sturdza e la Cons-
tanþa. Pe dl Sturdza l-am vãzut ieri; e voinic. Nevastã-mea nu se împacã cu ae-
rul de aici; are insomnii. Uneori am ºi eu insomnii, dar nu e clima de vinã.

Aratã, te rog, doamnei Bianu sãrutãri de mâini de la mine. Nevastã-mea tri-
mite asemenea, d-sale ºi d-tale, toate amiciþiile sale.

Al d-tale amic devotat,
Haret

15. Scrisoare din 11 ianuarie 1903

Mult stimate amice, domnule Bianu,

În ºedinþa Camerei de la 20 decembrie trecut, cu ocazia discuþiei bugetului
Ministerului Cultelor, am avut ocazia sã expun vederile mele în privinþa modu-
lui cum cred cã se poate propaga învãþãmântul agricol la sate. Am arãtat cã
pentru aceasta, principalul instrument de lucru al ministerului trebuie sã fie învã-
þãtorii ambulanþi de agriculturã.

Camera a primit în mod favorabil acest mod de a vedea, aºa cã mã cred
îndreptãþit a urmãri cât mai de aproape înmulþirea acestor umili agenþi.

Deja în primãvara trecutã, mulþumitã ajutorului ce mi-a dat Casa ªcoalelor,
am putut înfiinþa 32 de învãþãtori ambulanþi. Dar atâþia nu sunt de ajuns ºi
mijloacele Casei ªcoalelor nu-i permit sã mã ajute mai mult.

De aceea, luna trecutã m-am adresat prin o circularã dlor prefecþi de judeþe,
rugându-i, cu ocazia formãrii bugetelor judeþelor ºi comunelor pe viitorul exerciþiu,

Seria B / 287

1. Probabil ,,aici“ înseamnã în þarã. Bianu era, desigur, în strãinãtate dar nu ºtiu unde
anume. Haret nu-ºi luase concediu, dar se stabilise la Buºteni ºi acolo lucra, iar din când în
când venea în Bucureºti.

2. Petre Fântânaru, profesor de curs secundar, era directorul învãþãmântului primar în
minister.
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sã prevadã, dupã putere, câte o sumã de 600 pânã la 2000 lei pe an de fiecare judeþ,
sumã foarte modestã, dar care mi-ar fi de ajuns pentru a mai adãuga încã unul, doi
sau trei învãþãtori ambulanþi de fiecare judeþ.

Nu mã îndoiesc cã apelul meu va avea rãsunet la d-nii prefecþi, mai ales cã
sacrificiul ce cer este aºa de mic, pentru un folos aºa de mare. Totuºi, ºtiind cât
de ocupaþi sunt d-nii prefecþi ºi cât de uºor le este sã piardã din vedere o inter-
venþie ca aceasta, în mijlocul mulþimii ocupaþiilor lor, îmi permit sã intervin în
mod amical ºi privat ºi cãtre dv. personal, pentru a vã ruga ca, în marginea pu-
terilor dv., sã-mi acordaþi sprijinul dv. în aceastã afacere de interes public.

Nu mã îndoiesc, mult stimate amice, cã veþi primi în bine aceastã interven-
þie a mea ºi îi veþi acorda sprijinul dv.

Primiþi, vã rog, încredinþarea amiciþiei mele ºi a înaltei mele consideraþiuni.

Haret

Scrisoare dactilografiatã. Numai cuvântul Bianu ºi semnãtura ,,Haret“ sunt de mâna auto-
rului scrisorii.

Se vede cã era o circularã adresatã deputaþilor ºi altor persoane însemnate.

16. Scrisoare din 14 iulie 1903

Iubite domnule Bianu,

Nu mã omorî de tot. Ce þi-am fãcut cu? Dacã mã lasã toþi, ce mai pot eu face?

Haret

Poate cã e vorba de demisia lui Bianu din Consiliul Permanent.

17. Scrisoare din 3 august 1903

Iubite domnule Bianu,

Am primit cu mulþumire scrisoarea d-tale, prin care-mi descrii mulþumirea
ce simþi la Woerishofen1, cu atât mai mare mulþumire, cu cât eu am parte de
cãlduri colosale, de plictisealã ºi mai colosalã. Mai toatã luna iulie am petrecut-o
în Bucureºti, afarã de câteva zile la Sinaia, ºi alte câteva peste Olt. În Bucureºti
nu e mai nimeni, nici chiar funcþionarii ministerului, ceea ce face cã, cu toatã
vacanþa, eu am mai mult de lucru decât ar fi partea mea. Dar ce vrei sã fac?

Alte noutãþi de pe la noi, puþine de tot. V. Lascar2 s-a întors, dl Sturdza3 e
aºteptat, Costinescu ºi Stoicescu4 se gãtesc de plecare. Opoziþia face armistiþiu:
ceilalþi fac ce pot.
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1. Woerishofen, staþiune balnearã în Germania.
2. Vasile Lascar era ministru în guvernul de atunci.
3. Dim. A. Sturdza era preºedintele Consiliului de Miniºtri.
4. Emil Costinescu ºi Const. Stoicescu erau miniºtri în acel guvern.
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Petrece sãnãtos ºi voios ºi întoarce-te voinic. Când voi fi slobod, poate voi
face ºi eu ca d-ta vreodatã; acum nicht.

Haret

18. Scrisoare din 12 aprilie 1904

Îmi surâde ideea expoziþiei lui Smigelski1 în Bucureºti; dar cât ar costa? ªi
de unde aº scoate banii? Sã ºtiu cel puþin costul.

Haret

19. Scrisoare din 30 august 1904

din Sinaia

Iubite domnule Bianu,

Am dat în judecatã cele trei institute de fete Nôtre-Dame de Sion din Bucu-
reºti, Iaºi ºi Galaþi2. Judecata va fi luni, 6 septembrie, la 5 ore seara. Afacerea este
de cea mai mare gravitate, sã nu sufere nicio întârziere. De aceea te rog foarte,
foarte mult, ca sã te afli în Bucureºti pentru ziua aceea, pentru ca judecata sã nu
se amâne3. Ar fi bine chiar sã te afli aici mãcar cu douã zile mai înainte, pentru
cã dosarul e cam voluminos ºi e bine sã ai vreme a lua bine cunoºtinþã de el.

Sãrutãri de mâini respectuoase d-nei Bianu.
Al d-tale devotat,

Haret

20. Scrisoare din 6 ianuarie 1907

Iubite domnule Bianu,

Mi-ai scris sã-þi dau o listã pentru biblioteca sãteascã, pe care vrea sã o facã
la Brusturoasa4, d-ra ªtirbei5. Lucrul nu e deloc lesne, pentru cã e mai greu sã
faci o bibliotecã pentru þãrani decât una pentru academicieni. Dar pot sã-þi dau
ceva indicaþii.

Seria B / 289

1. Octavian Smigelski (1866–1912). mare pictor ardelean (de origine polon), a pictat
interiorul Catedralei Metropolitane din Sibiu.

2. Despre chestiunea procesului acestor ºcoale sã se vadã în vol. V din Operele lui
Spiru Haret, p. 26 ºi urm.

3. Bianu era membru în Consiliul Permanent de Instrucþie.
4. Moºia d-rei I. ªtirbey din valea Trotuºului care pânã în 1872 a fãcut parte din marea

moºie a Ghikuleºtilor din Comãneºti.
5. Ioana ªtirbey, fiica lui Alexandru B. ªtirbey ºi a Mãriei Ghika, mãritatã în aprilie

1907 cu locotenentul Radu Rosetti.
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Mai întâi este o listã pe care a fãcut-o Anghel Demetriescu1 la 1898 dupã
cererea mea, ºi care a servit întrucâtva la înjghebarea celor vreo 600 de biblio-
teci sãteºti ce am fãcut eu. Raportul (ºi lista lui) se gãseºte publicat în ,,Buletinul
Ministerului de Culte“ nr. 109 din 15 februarie 1898, la p. 157.

Dar lista aceasta e foarte imperfectã; pe de o parte pentru cã A. D. a cãutat
sã nu depãºeascã o cheltuialã pe care i-o fixasem eu, ºi care era prea de tot micã;
al doilea, pentru cã pe vremea aceea nu ieºiserã la ivealã numeroºii scriitori
tineri ca Sadoveanu, Brãtescu-Voineºti(61), Agârbiceanu(62), Sandu Aldea(63) ºi
alþii, ale cãror scrieri cred cã în mare parte, ar trebui sã se afle într-o bibliotecã
þãrãneascã; al treilea, pentru cã numeroase lucrãri de ºtiinþã popularizatã nu erau
cunoscute lui A. D.

Iacã ce cred eu:
D-ra ªtirbei sã ieie lista lui A. D. ca bazã, dar sã o completeze: cu scrierile

lui Sadoveanu4 etc.; cu cele douã scrieri ale lui Coºbuc asupra Rãzboiului din
18773; cu România pitoreascã de Vlahuþã4, cu cele douã Antologii fãcute de
Vlahuþã ºi Coºbuc; cu o serie completã din ,,Albina“5 ºi din ,,Steaua“6; cu Strãin
în þara lui de Rãdulescu Niger7; precum, ºi cu câteva cãrþi cu ilustraþii; mai ales
cu ilustraþii colorate cât mai bine, de animale, plante, monumente, vederi inte-
resante. Acestea din urmã la nevoie pot fi ºi în limba francezã, pentru cã învã-
þãtorul poate sã explice celor curioºi sensul fiecãrei ilustraþii.

Ar mai trebui completatã lista în partea agriculturii ºi veterinãriei. Pentru
asta, scriu lui V. Moga8 sã-þi dea ceva indicaþii.

Îþi mulþumesc pentru numãrul din revista lui D. Iaºi9, pe care l-am vãzut ºi
pe care li-l voi restitui chiar azi. Dar pentru ce mie nu mi l-a trimis? Doar am
plãtit abonamentul.

Amic,
Haret
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1. Anghel Demetriescu (1847–1903) era profesor în Bucureºti ºi fusese rugat de Haret,
sã facã acea listã de care vorbeºte aici.

2. N-am putea preciza la care anume scrieri se gândeºte Haret. Sadoveanu publicase pânã
atunci: Povestiri (1904), ªoimii (1904), Dureri înnãbuºite (1904), Povestiri din Rãzboi (1905),
Crâºma lui Moº Precu (1905), Povestiri de sãrbãtori (1906), Mormântul unui copil (1906).

3. Adicã: Povestea unei coroane de oþel ºi Rãzboiul nostru pentru, neatârnare, amân-
douã în 1899, scrise dupã îndemnul lui Haret ºi tipãrite de Casa ªcoalelor.

4. România pitoreascã (1901), scrisã ºi ea în aceleaºi condiþii.
5. ,,Albina“, revistã sãptãmânalã, întemeiatã de Haret în 1897.
6. ,,Steaua“, adicã colecþiunea de broºuri populare publicate de societatea „Steaua“,

întemeiatã asemenea de Haret în 1900. Pânã atunci apãruserã mai multe broºuri.
7. Cartea Strãin în þara lui a lui Rãdulescu Niger apãruse în 1900 ºi avusese un mare

succes, cãci apãruse a doua ediþie în 1905. Mai târziu au apãrut ºi altele.
8. V. S. Moga, profesor de agronomie la Seminarul Central, publicase mai multe broºuri

pentru popularizarea cunoºtinþelor de agriculturã º. a. Foarte rãspândite.
9. Const. Dimitrescu-Iaºi (1849–1923), profesor de filozofie la Universitatea din

Bucureºti, publicase în 1906 o revistã intitulatã: „Revista de filosofie ºi pedagogie“.
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21. Scrisoare din 10 ianuarie 1907

Iubite domnule Bianu,

Îþi trimit aici ºi lista suplimentarã de cãrþi pentru biblioteca ce vrea sã o facã
d-ra Ioana ªtirbei, pe care mi-a fãcut-o dl V. Moga.

Haret

Vezi scrisoarea precedentã, nr. 20.

22. Scrisoare din 11 iulie 1907 

din Valea-Cãlugãreascã

Pe dna Lucreþia Lupaºcu am numit-o, de la 1 septembrie, suplinitoare a
d-nei Borcescu.

Pe d-ra Corodeanu mi se pare cã deja am numit-o la Nicoreºti, dar nu sunt
sigur. Dacã postul se creeazã acum, dupã cum zice prefectul, asta înseamã 1
octombrie ºi numirea nu se poate face decât atunci.

La bãncile populare nu numesc eu pe controlori, ci Ministerul de Finanþe;
iar dupã legea lui T. Ionescu, acesta nu poate numi decât licenþiaþi în drept, aºa
cã nici într-un caz, pânã la schimbarea legii, Pârvulescu nu poate fi numit.

Devotat,
Haret

P. S. Lui Radu Rosetti1 pusesem mai de demult sã i se ia 40 exemplare din
fondul învãþãmântului secundar. Dar acela fiind angajat tot, nu s-a putut. Acum
în urmã am zis sã i se ia din fondul învãþãmântului primar. El vorbeºte de 250
exemplare. Asta nu se poate. Nu vrea mama soacrã2.

Haret

23. Scrisoare din 17 august 1907

Iubite domnule Bianu,

Mi se spune, cã fiul d-tale, la liceu, este (sau era) pus ºef peste 8 ºcolari,
cãrora el le da note, fãcea rapoarte scrise pentru ei etc.; cu alte cuvinte, ºcoalã
de birocraþie. Fii bun de-mi dã ceva detalii, ca sã ºtiu ce trebuie sã fac.

Devotat,
Haret

Nu putem da nicio lãmurire despre acest caz, pe care vroia sã-l lãmureascã Haret.

Seria B / 291

1. Istoricul ºi scriitorul Radu Rosetti (1853–1926). Nu putem preciza despre ce carte a
lui poate sã fie vorba. În ultimii ani (1905–1907), el publicase multe cãrþi.

2. Prin „mama soacrã“, Haret înþelegea, poate, bugetul ministerului sãu.
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24. Scrisoare din 1 octombrie 1904

Iubite domnule Bianu,

Nu mi-a fost posibil sã-þi rãspund ieri, dar nici nu avea interes, pentru cã în mo-
mentul când primeam scrisoarea d-tale ancheta dlui Teodoru era deja pe sfârºite.

Ceea ce pot sã-þi spun este cã noroiul nu l-a aruncat Teodoru în aste trei zile,
în sufletul fetelor, el se aruncã de ani de zile, ºi acum doar se dã pe faþã. E
posibil ca procedurile sã nu fie pe placul celor de acolo, dar nici sã las sã con-
tinue cele ce se petreceau acolo nu se putea. De altfel maniera de procedare în
cercetare este lucru cu totul secundar pe lângã monstruozitãþile – subliniez ºi eu
cuvântul – care se petreceau acolo de atâta vreme.

Când ne vom vedea, vom mai vorbi.
Amic,
Haret

25. Scrisoare din 31 octombrie 1907

Iubite prietene,

Mi se pare cã d-ta mi-ai scris acum câtva timp ceva în privinþa institutorilor
Tomescu, Diaconescu ºi Cadelcu din Tecuci; dar nu gãsesc scrisoarea ºi nu-mi
mai aduc aminte despre ce a fost vorba. Dacã d-ta ai fost acela, fii bun, te rog,
de-mi adu aminte.

Haret

26. Scrisoare din 16 decembrie 1907

Stimate domnule Bianu,

Te rog sã-mi spui ce temei se poate pune pe alãturata cerere, ºi pânã la ce
punct se cuvine a fi satisfãcutã.

Haret

27. Scrisoare din 10 februarie 1908

Domnule Bianu,

Þi-alãtur scrisoarea pe care o aºteptam de la dna Zerlendi. Acum poþi mer-
ge sã vezi biblioteca ºi sã-þi dai avizul. Catalogul se poate cere de la dl Brãtianu.

Haret

Probabil cã e vorba de soþia lui Zerlendi, care lãsase prin testament Primãriei Casele sale, în
care mai târziu s-a instalat un spital. Se vede cã lãsase ºi Academiei biblioteca sa.
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28. Scrisoare din 9 martie 1908

Stimate domnule Bianu,

În locul lui Pãun1 nu s-a numit ca suplinitor Caracostea2, ci Caracaº, pentru
douã motive: unul, cã scrisoarea d-tale mi-a venit cu o zi prea târziu; al doilea,
cã Caracaº3 este pe tabloul de capacitate, iar Caracostea nu. Va trebui dar sã
aºtepte altã ocazie.

Haret

29. Scrisoare din 10 martie 1908

Stimate domnule Bianu,

Îþi trimit aici douã scrisori cu privire la schimbarea învãþãtorului de la Brus-
turoasa. Cred cã ar trebui sã le vadã ºi dna Rosetti, ca sã ºtie în mod precis infor-
maþiile de care aveam nevoie4. Pe urmã o rog sã-mi restituie ambele scrisori, îm-
preunã cu informaþiile acelea, ca sã pot lua mãsurile cuvenite.

Aceste mãsuri pot sã ia timp cam mult; de aceea e bine ca dna Rosetti sã nu
întârzie prea mult cu rãspunsul sãu.

Schimbarea învãþãtorului, cred cã va trebui, în orice caz, sã se facã pe 1
septembrie viitor, ca sã nu se tulbure clasele.

Al d-tale,
Haret

30. Scrisoare din 5 septembrie 1908

Stimate domnule Bianu,

Cele ce-þi s-au spus în privinþa dlui Iliescu nu sunt exacte. Nu i se ia di-
recþia. Este mutat tot ca director la altã ºcoala foarte bunã, unde are locuinþã tot
aºa de bunã ca cea actualã. Niculescu este ºi el mutat la altã ºcoalã. Mãsura
aceasta a devenit indispensabilã, pentru a se pune capãt unui scandal perpetuu
care dura de mai mulþi ani la ºcoala nr. 30. Dupã ce am încercat toate mijloacele,
ºi cu binele, ºi cu rãul, ca sã-i fac sã se potoleascã, nu am gãsit alt mijloc pentru
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1. E vorba de Vasile Pãun (m. 1908), care fusese profesor la liceul Sf. Sava ºi apoi la
liceul Lazãr, unde a fost ºi director. Murind el, locul rãmãsese vacant.

2. Dim. Caracostea, tânãr licenþiat, recomandat de Bianu, a devenit mai târziu profesor
la liceul Lazãr ºi dupã aceea profesor la Facultatea de Litere. Astãzi este ºi membru al
Academiei Române.

3. Remus Caracaº (n. 19 nov. 1878), a fost profesor la mai multe licee. Azi este profesor
de limbã românã ºi directorul gimnaziului comercial ,,Regele Ferdinand“ din Bucureºti.

4. Vezi scrisoarea nr. 20 de mai înainte.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 293



a aduce liniºtea în ºcoala decât de a-i despãrþi pe cei doi vrãjmaºi, trimiþându-i
în douã pãrþi ale oraºului, departe una de alta.

Te rog sã nu te îndoieºti cã în aceastã afacere, ca ºi în altele, am lucrat în
deplinã cunoºtinþã de cauzã ºi în mod cu totul independent de persoane.

Al d-tale devotat,
Haret

31. Scrisoare din 23 ianuarie 1909

Iubite domnule Bianu,

Am citit raportul. E foarte bun, afarã de vreo douã întrebãri ce am însemnat
cu creion, pentru cã, dacã nu le admiþi, sã le poþi ºterge ºi sã nu se mai scrie
raportul din nou.

Haret

Pe scrisoare Bianu a scris: Abrogarea legilor pentru militarizarea ºcolilor. Prin urmare, e
vorba de raportul pe care el, în calitate de raportor la legea pentru desfiinþarea militarizãrii ºcoa-
lelor l-a fãcut. Bianu l-a trimis lui Haret, ca sã-l vadã, ºi sã fie împreunã de acord, asupra ideilor
dezvoltate în acel raport.

32. Scrisoare din 30 aprilie 1909

Iubite domnule Bianu,

Aveþi, sau veþi avea la Academie un loc vacant de servitor sau de uºier. Este
candidat la dânsul sergentul Lungu Ion, care este de serviciu la mine. Þi-l reco-
mand ca un om de care am fost mulþumit ºi cred cã ai fi ºi d-ta.

Haret

33. Scrisoare din 31 mai 1910

Iubite domnule Bianu,

Îþi restituiesc dupã cerere scrisoarea lui Puºcariu1. Nu ºtiu ce trebuie sã zic
ºi sã fac. Eu prevãzusem postul de la Viena în vederea lui Iosif Popovici2, ºtiind
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1. E vorba, desigur, de dl Sextil Puºcariu, actualul profesor la Facultatea de litere din
Cluj ºi membru al Academiei Române. Atunci era un tânãr de 23 de ani, care abia terminase
studiile ºi dorea sã ocupe o catedrã în învãþãmântul filologic la Universitatea din Viena. În
acel an, Haret prevãzuse în bugetul ministerului o sumã cu care sã se plãteascã de acea
universitate un post, cum era ºi la Leipzig, unde profesa în asemenea condiþiuni G. Weigand.

2. Iosif Popovici (1876–1928), filolog român, fãcuse studii la Viena ºi în alte oraºe, fusese
numit la Universitatea din Pesta ºi acum Haret vroia sã-l numeascã în postul de la Viena.
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cã el profesase la Pesta, ºi cã fusese vorba sã fie numit chiar profesor acolo,
dacã nu intervenea trãdãtorul1. Acum Meyer Lübke2 îl trateazã de incapabil.

Pe cine sã cred?
Prevãd cã locul va rãmâne neocupat ºi, la viitorul buget, se va suprima.

Haret

34. Scrisoare din 10 decembrie 1910

Domnule Bianu,

Îþi trimit 29 exemplare din o carte a mea, rugându-te sã fii bun a face sã
primeascã câte unul fiecare din membrii în viaþã ai Academiei, afarã de d-nii
Sturza ºi Kalinderu, cãrora le-am dat de-a dreptul.

Al d-tale,
Haret

E vorba, probabil, de „Mécanique Sociale“, tipãritã în 1910.

1. Sub acest nume socotesc cã trebuie sã înþelegem pe clericul transilvãnean Vasile
Mangra, care în acel an fusese candidat al guvernului unguresc la Oradea pentru Camera
Ungariei. Acest fapt stârnise o mare indignare între românii din Ardeal, care ºi ei luptau în
alegeri, ca sã trimitã deputaþi la Pesta ca reprezentanþi ai opoziþiei, pe care o fãcea Partidul
Naþional Românesc cu sediul în Sibiu. De aceea ziarele româneºti din acea provincie îl
numeau „trãdãtor“ ºi ,,Gazeta Transilvaniei“ publicase în cursul lui martie ºi aprilie 1910 o
sumã de articole contra lui Mangra, numindu-l „unealta lui Tisza“ ºi zicând cã este un ,,bãr-
bat politic mort, cãzut jertfã vanitãþii ºi propriilor sale rãtãciri“. Mai târziu, Mangra a ajuns
episcop prin voinþa guvernului ungar, dar n-a putut funcþiona din pricina rãzboiului, care a
adus atâtea schimbãri. El combãtuse pe Popovici, care era ºi luptãtor naþionalist român, frate
cu protopopul Popovici, cunoscut ºi el ca naþionalist.

2. W. Meyer-Lübke (1861–1936), filolog german, fost profesor la Jena, la Viena ºi la
Bonn, s-a ocupat ºi cu limba românã ºi astfel cunoºtea ºi aprecia pe tinerii filologi români,
între care erau ºi Puºcariu ºi Popovici. El a fost membru onorar al Academiei Române, a
vizitat capitala noastrã ºi a þinut o importantã comunicare.
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III.

Cãtre L. S. Mãtãsariu1

Cu note de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 1898

Domnule Revizor,

Cu o deosebitã plãcere am luat cunoºtinþã de relaþia ce-mi daþi prin raportul
nr. 833, cu privire la dezvoltarea ce a luat în acel judeþ noua instituþiune a
cantinelor ºcolare2.

Vã mulþumesc pentru tot ce-a þi fãcut în aceastã direcþiune ºi vã rog sã
exprimaþi mulþumiri în numele meu tuturor membrilor corpului didactic din
Vaslui, care au contribuit la realizarea acestor atât de însemnate rezultate.

Haret

IV.

Cãtre P. Rãdulescu-Tudoran3

Cu lãmuriri de la primitorul scrisorilor

1. Scrisoare din 10 februarie 1900

Stimate domnule Rãdulescu,

Am primit o listã de subscriere de la dl Ilie Marinescu-Avramin, învãþãtor,
diriginte al ºcoalei primare nr. 2 din Dãbuleni, pentru cartea sa Metoda specialã
a matematicii.

ªtiu cã un învãþãtor de la Dãbuleni a fost condamnat anul trecut, împreunã
cu soþia sa, sã fie transferat aiurea, pentru rele purtãri. Am auzit, pe urmã cã au
fost readuºi la Dãbuleni“4.
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1. Scrisoarea de mai sus am gãsit-o publicatã în revista ,,Albina“ nr. 18 din 31 ianuarie
1898, p. 568.

2. Raportul dlui Lascar S. Mãtãsariu era relativ la situaþia cantinelor ºcolare din acel
judeþ. El spunea cã de la 10 noiembrie 1898 ºi pânã la 1 aprilie 1899 aveau sã funcþioneze
23 cantine ºcolare în judeþ, dintre care 20 cu dormitoare, iar 3 simple.

3. Dl P. Rãdulescu-Tudoran a fost institutor în Caracal, revizor ºi inspector ºcolar primar.
4. Învãþãtorii, mutaþi în 1899 de la Dãbuleni-Romanaþi la Grindeni-Dolj, pentru ne-

glijarea ºcoalei, pierderea cunoºtinþelor strict necesare ºi rele purtãri, nu aveau nicio legãturã
cu cel care trimisese lista de subscripþie.
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Oare nu cumva cel care-mi scrie e acela?1 Fii bun, te rog, dã-mi dã aceastã
lãmurire, ca sã ºtiu ce trebuie sã fac.

Al d-tale devotat,
Haret

2. Scrisoare din 19 septembrie 1902

Doresc sã am explicaþii asupra acestei afaceri.
Haret

Scrisoarea aceasta era însoþitã de o tãieturã dintr-un ziar.
Iatã despre, ce este vorba:
În ziarul ,,Conservatorul“ din Bucureºti (19 septembrie 1902) se publicase o corespondenþã, în

care se spunea cã, din iniþiativa revizorului ºcolar de Romanaþi (dl Rãdluescu-Tudoran) ºi a direc-
torului gimnaziului din Caracal (dl C. Ionescu), s-a înfiinþat o librãrie pe acþiuni, cu scop de a mo-
nopoliza vânzarea cãrþilor didactice; iar învãþãtorilor li se impunea sã se înscrie cumpãrând acþiuni.

Dl Rãdulescu-Tudoran, având în vedere cã totdeauna se întâmpinau mari greutãþi la pro-
curarea cãrþilor ºi rechizitelor de cãtre elevi ºi cã obiceiul ca învãþãtorul sã cumpere obiectele ºi
cãrþile din Bucureºti sau din capitala judeþului ºi sã le împartã apoi, încasând preþul lor, era foarte
rãu din multe puncte de vedere, a propus, cu ocazia conferinþelor generale din aprilie 1901, sã se
înfiinþeze o librãrie cooperativã. Propunerea avea ºi o laturã economicã naþionalã, cãci pe atunci
se gãsea în Caracal o singurã librãrie, þinutã de un evreu. Librãria s-a înfiinþat în iulie. Acþionari
au fost mulþi profesori, institutori, învãþãtori (o acþiune era de 25 lei, nu putea nimeni sã aibã mai
mult de 20), dar ºi altfel de persoane: comercianþi ºi industriaºi români, proprietari, ingineri,
advocaþi º.a.

Când Haret a citit ziarul în chestiune, a întrebat pe revizorul ºcolar, dl Rãdulescu-Teodoran,
care i-a rãspuns dându-i lãmuririle necesare, din care am extras notiþele de aici. Haret n-a gãsit cã
revizorul ºcolar a fãcut rãu cu înfiinþarea cooperativei ºi i-a trimis scrisoarea nr. 3.

3. Scrisoare din 22 septembrie 1902

Domnule Rãdulescu,

Trebuie sã faci pentru ,,Voinþa naþionalã“ un rãspuns ,,Conservatorului“, în
felul scrisorii, pe care þi-o înapoiez. Trebuie scris în mod cu totul obiectiv. Când
îl vei trimite ,,Voinþei“, alãturã ºi carta mea, ca sã þi-l publice.

Haret
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1. Acesta din urmã ºi-a luat concediu, mai târziu a studiat dreptul ºi a luat licenþa, a demi-
sionat din învãþãmânt, a fost avocat în Craiova, iar mai târziu a cerut sã fie reprimit ca învãþãtor,
ceea ce i s-a acordat. A murit chiar în cancelaria ºcoalei (într-o comunã din judeþul Ilfov).
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Dl Rãdulescu-Tudoran ne lãmureºte astfel: Pe carta de vizitã era scris:
„Rog pe Voinþa naþionalã sã publice la loc bun alãturatul rãspuns dat Conservatorului, la o

acuzare nedreaptã“.
Haret

Rãspunsul s-a publicat îu ,,Voinþa naþionalã“ ºi ,,Conservatorul“ a tãcut.

V.

Cãtre R. Poincaré, avocat francez

Scrisoare deschisã din 4 martie 1900*

Monsieur,

C’est avec une joie facile à concevoir que nous avons appris votre arrivée
parmi nous. Il est toujours agréable de recevoir la visite de ses amis, et la
Roumanie ose espérer que la France est toujours pour elle la soeur aînée et
l’amie sûre, des bons que des mauvais jours.

Pour nous autres, pauvres exilés aux portes de l’Orient, comme vous l’avez
dit si à propos dès les premiers mots que vous avez eu l’occasion de prononcer
à Bucarest, il est doux, il est consolant de croire que nous ne sommes pas tout
à fait oubliés par nos frères plus heureux qui sont restés en Occident et pour les-
quels, la fortune n’a eu que de sourires. Aussi, chez les Roumains l’amour de la
France n’est pas seulement un sentiment vague et spontané; c’est plutôt un
besoin de réchauffer notre cœur, endolori par une adversité, trois fois séculaire,
aux sympathies que nous savons trouver chez nos frères aînées.

Mais à ce sentiment bien naturel est venu s’ajouter aussi celui de la reco-
naissance lorsque, à l’heure où nous avions à peine repris possession de nous mê-
mes, la France, nous a ouvert le trésor de ses lumières, de ses idées libérales, de
ses arts, auquel notre jeunesse puise depuis soixante ans cette force qui lui a
permis de changer un pays plutôt barbare en un pays plutôt civilisé, malgré les
défauts inséparables de sa longitude géographique, à laquelle il ne peut rien. Notre
reconnaissance n’a plus connu de bornes, lorsque la France, après la guerre de
Crimée, a pris en main notre cause, et nous a donné le moyen de nous développer
librement et de réaliser notre rêve séculaire: l’union de deux principautés.

Il est vrai que plus tard, la manifestation des sympathies des hommes politi-
ques français à notre égard a pris de formes qui étaient un peu plus difficiles à
saisir pour nos cerveaux orientaux.
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* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 345.
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Ce fut l’entrevue de Salzbourg, de 1869, où l’empereur Napoléon nous offrait
à l’Autriche, comme appoint de je ne sais quelle combinaison diplomatique. Ce
fut, en 1878, la condition posée au congrès de Berlin par M. Waddington, repré-
sentant de la France, à la reconnaissance de notre indépendance, conquise au prix
de notre sang : celle d’octroyer en bloc la grande naturalisation à un demi-million
d’israélites. Ce fut en 1881, la proposition de M. Barrère, délégué de la France au
congrès de Londres, de nous dépouiller de nos droits suverains sur le Danube en
faveur de l’Autriche – Hongrie. Je passe sur d’autres incidents que les polémiques
du jour ont fait oublier.

Il faut reconnaître qu’il était singulièrement difficile de découvrir, dans ces
diverses circonstances, le mobile de pure amitié pour nous qui faisait agir la
diplomatie française. Et pourtant, à force de bonne volonté, et malgré le peu
d’extension de notre entendement, rezultat de notre éducation incomplète, et de
notre civilisation peu avancée, nous y avons réussi. La preuve en est que la France
continue à être aimée chez nous autant qu’il y a quarante ans et que, autant qu’il
nous est permis de le faire dans le cercle étroit de notre activité, nous n’avons pas
hésité à en donner des preuves, quelquefois à nos risques et périls.

Il me souffira de rappeler qu’en juillet 1870, le Parlement roumain couvrait
d’applaudissements les paroles du ministre des Affaires Etrangères qui déclarait
que la Roumanie se trouvera du côté où flottera le drapeau français. Quelques
mois plus tard, en mars 1871, Bucarest se soulevait pour empêcher quelques
Allemands de fêter entre eux les victoires que le peuple allemend avait rem-
portées sur la France, ce qui faillit nous causer des ennuis plus sensibles que
celui de nous entendre dire des choses désagréables chez nous. Ces faits ont une
certaine signification, surtout si l’on tient conte qu’ils arrivaient pendant ou
après les victoires allemandes, pendant ou après la tournée de M. Thiers en
Europe, qui fut couronnée du succès que l’on sait. Fort de ce passé et de la
connaissance que j’ai de mes compatriotes, je crois pouvoir affirmer que leur
sentiments envers la France ne subiront aucune atteinte du fait de l’incident qui
se déroule en ce moment entre nos murs.

Il est vrai que cette fois-ci encore, notre intelligence se trouve soumise à
une rude épreuve. Malgré nous, nous rapprochons la conduite de la France à
notre égard dans l’affaire Rallier de la manière dont elle a usé, il y a quelques
mois à peine, à l’égard du Venezuela et de la république noire de Haïti. Là aussi,
des prétentions, plus ou moins injustifiées de citoyens français ont été soutenues
par des démonstrations navales, et ces malheureuses républiques ont dû se
soumettre et payer des indemnités dont la justification complète reste encore à
faire, du moins à ce que prétendent les intéressés.

Il est vrai que, dans notre cas, les démonstrations navales ont manqué et que
les moyens par lesqueles on est arrivé à nous imposer des conditions, qui rappellent
à s’y méprendre celles qu’on avait imposées au défunt président Heureux, de Haïti,
ne rentrent pas précisément dans la catégorie des moyens purement diplomatiques;
... mais ce n’est pas notre affaire.
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Je serais heureux, Monsieur, si de tout ce que vous venez de lire, vous
retirez la conviction que l’amitié que les Roumains ont pour la France est aussi
forte que jamais. Et peut-être cette démonstration n’était-elle pas inutile, car
nous avons cru comprendre que vous ne saviez trop quelle interprétation il
fallait donner aux scènes dont la Calea Grivitzei a été le théâtre l’autre jour.

Il ne faut pas oublier, Monsieur, que le principal défaut des enfants, des
peuples jeunes et de ceux qui se trouvent près des portes de l’aurore, est la
curiosité. Or le peuple de Bucarest a voulu voir de ses yeux une chose qu’il
n’avait encore jamais vue, depuis 600 ans que son pays existe, et à la possibi-
lité de laquelle il ne croyait même pas jusqu’à ce jour. Il voulait voir un tribunal
extraordinaire, créé en violation de la Constitution du pays, composé en
majorité d’étrangers, qui venait juger dans la capitale du pays, dans une langue
étrangère, un litige entre notre Etat indépendant et un entrepreneur étranger,
quoique le contrat conclu avec cet étranger ait prévu, la juridiction des tribu-
naux ordinaires du pays comme seule admissible.

Vous, Monsieur, qui êtes un grand avocat et un homme d’Etat eminent,
vous reconnaîtrez que voilà un objet qui était éminemment propre à exciter la
curiosité publique. Et je suis sûr que si pareille chose arrivait à Paris, elle exci-
terait une curiosité, telle, que le bon peuple de Paris ne manquerait pas de dé-
molir les murs, et peut-être aussi un peu le tribunal extraordinaire, pour mieux
voir comme il est fait.

Heureusement, le peuple roumain ne pousse pas jusqu’à l’indiscrétion son
désir de s’instruire. Il a voulu voir, il a vu, il est content, il pourra maintenant
raconter à ses petits-enfants comme on entendait, en 1900, le respect du à la
souveraineté d’un peuple libre et au sentiment de sa dignité.

Après ce que je viens de dire, j’espère, Monsieur, que vous aurez l’expli-
cation des quelques cris qui sont montés de la rue, pendant votre belle pledoirie,
et dont vous avez dit ne pas vouloir tenir conte. Certes, je ne me permettrai pas
de vous indiquer ce dont vous avez à tenir conte, pour les besoins de la cause
que vous défendez. Mais le principe que vous avez posé, comme tous les
principes de l’ordre social, ne peut pas être pris d’une manière trop absolue,
sans qu’on risque de se tromper quelquefois. Il peut arriver que se soit dans la
rue que se trouvent la vérité et le droit. On a pu constater cette inversion bizarre
dans une affaire auprès de laquelle celle qui vaut à la Roumanie les foudres de
votre éloquence n’est rien; je veux parler de l’affaire de Panama.

Du reste, les curieux de l’autre jour sont, pour la plupart, des gens bien éle-
vés, et je suis surs que, dès qu’ils sauront que leur cris troublent la paix du lieu
auguste où se débattent les intérêts de M. Hallier, ils s’empresseront de quitter
la place, ou bien de ne pousser que des cris très discrets. Ils le feront avec
d’autant plus de plaisir qu’ils font partie, pour la plupart, de cette belle jeunesse
roumaine dont vous avez fait l’éloge. Ainsi, je ne serais pas étonné si on me
disait que les cris qui ont particulièrement attiré votre attention venaient d’un
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jeune docteur eu droit de la Faculté de Paris, que l’on poussait – par les cheveux
vers le tribunal extraordinaire, pour qu’il pût l’admirer plus à son aise.

Ainsi, les relations de la police parisienne avec les gais habitants du quar-
tier latin rappellent, a s’y méprendre, les procédés de notre cher général Algiu
et on peut présumer que la camelot du café d’Harcourt eu témoignerait
volontier, s’il était encore de ce monde.

Vous ne serez pas surpris, Monsieur, de cette manière peu banale de servir la
curiosité des gens. La police, chez nous, se serve quelquefois de moyens qu’on est
tout étonné de voir employer aux portes de l’Orient, vu que ce sont des moyens
éminemment civilisés, à en juger d’après ce qui se passe quelquefois à Paris même.

Je finis, Monsieur, cette lettre déjà trop longue, avec l’espoir qu’elle aura
contribué, pour si peu que ce soit, à mieux nous faire apprécier par un homme
de votre mérite. Si j’ai réussi à atteindre ce but, je croirai avoir rendu un service
signalé a mon pays.

Agréez, Monsieur, l’expression de ma haute considération.

Un ami de la France quand même.

(fãrã datã).

Scrisoare publicatã în ,,L’Indépendance Roumaine“ din 4/17 martie 1900.

Iatã împrejurãrile care au provocat aceastã scrisoare:

În 1895 ºi 1896, statul român, pentru a desãvârºi construcþiunea portului de la Constanþa (mai
ales dupã dorinþa Regelui Carol I), a încheiat douã contracte cu constructorul francez Hallier.
Lucrãrile mergeau cu greutate ºi, în iulie 1898, acesta scrie lui D. A. Sturdza, care era prim-
ministru, cã nu mai are fonduri ca sã continue. Raportând Regelui, care nu putea îngãdui ca
lucrãrile sã se întrerupã, Suveranul pune la dispoziþia ministerului (din averea sa personalã, suma
de 300.000 lei (pe atunci leul era egal cu francul francez), ca sã-i dea un împrumut lui Hallier (cãci,
fireºte, din bugetul statului nu se putea face asemenea lucru), având a-i înapoia în trei rate.
Zadarnic; în 1899, el a declarat cã numai poate urma cu lucrãrile. Statul nostru atunci le urmeazã
în regie, pe socoteala antreprenorului.

Acesta protesteazã; de aici proces. Cine sã judece? Dupã contract, ar fi fost dreptul tribuna-
lelor noastre; dar Hallier cerea constituirea unui tribunal arbitral, mixt, care sã judece diferendul
dintre stat ºi antreprenor.

Înaintea acestui tribunal, avocaþii statului nostru trebuiau sã pledeze în limba francezã, ca ºi
apãrãtorii lui Hallier.

Guvernul de atunci, prezidat de G. Gr. Cantacuzino, dupã multe tratative în afarã ºi discuþii
în interior (Parlament, ziare), a admis aceastã cerere.

Ziarele din acel timp, îndeosebi cele liberale, au protestat cu tãrie contra acestui fapt nemai-
pomenit, ca un tribunal ad-hoc, compus în majoritate din strãini, sã judece procesul intervenit
între stat ºi un strãin.

Tribunalul era compus din doi francezi ca membri, sub prezidenþia lui Mihail Suþu, fost
director al Bãncii Naþionale. Statul nostru era apãrat de trei avocaþi: G. Panu, Ion Boambã, Barbu
Pãltineanu: iar Hallier de trei avocaþi francezi, între care ºi R. Poincaré, fost ministru (acela care
mai târziu avea sã devinã preºedintele Republicii). Experþii erau: trei francezi ºi un român.
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Procesul s-a judecat în martie 1900 ºi rezultatul a fost cã statul român a avut sã plãteascã o
însemnatã despãgubire. În timpul procesului s-au fãcut diferite manifestaþiuni contrarii: întruniri
publice, trecerea unui mare convoi prin faþa sãlii unde se fãcea judecata, cu oarecare strigãte
ostile. Lui Poincaré i-au scãpat atunci oarecare aprecieri jignitoare pentru inginerii români ºi
pentru þara noastrã.

Atunci a apãrut în ziarul ,,L’Indépendance Roumaine“ o scrisoare deschisã adresatã lui
Poincaré ºi semnatã, cum se vede; un ami de la France quand même. Dupã afirmaþiile ce se
fãceau atunci, autorul ei era Spiru Haret. De aceea i-am fãcut loc aici.

VI.

Cãtre Mitropolitul Iosif

Telegramã din iulie 1900

Rog pe venerabilul pãstor sã primeascã respectuoasele mele felicitãri ºi
urãri de a duce cât mai departe sarcina grea ºi sfântã ce poartã.

Haret

Iosif Naniescu (1820–1902), fost mitropolit al Moldovei ºi Sucevei, este unui din marii noºtri
ierarhi. A impus disciplina preoþilor ºi cãlugãrilor. În vremea când a trimis aceastã telegramã, Haret
nu era ministru.

VII.

Cãtre Episcopul Partenie1

Telegramã din 7 septembrie 1901

Cu note de Gr. Teodossiu

Rog sã mã scuzaþi cã nu voi putea participa la serbarea de mâine2, cu mare
pãrere de rãu, simþindu-mã indispus; sunt silit sã merg la Constanþa pentru câ-
teva zile3.
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1. Episcopul Partenie Clinceni era atunci în fruntea eparhiei Dunãrii-de-Jos, cu
reºedinþa în Galaþi.

2. La 8 septembrie 1901 s-a sfinþit paraclisul palatului episcopal de la Galaþi, la care
serbare au fost invitate toate autoritãþile ºi personajele de vazã, ºi fireºte, ºi Haret, care era
ministrul Cultelor. La invitare, ministrul Haret a rãspuns prin telegrama de mai sus.

3. Telegrama de mai sus s-a publicat în ,,Biserica Ortodoxã Românã“, An. XXV, nr. 6,
din septembrie 1901, p. 567.
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VIII.

Cãtre N. Petraºcu1

Scrisoare din 29 decembrie 1901

Stimate domnule Petraºcu,2

Când eram întors din strãinãtate, la 14 noiembrie, am gãsit o scrisoare a
d-tale, care mã aºtepta de douã sãptãmâni. De atunci ocupaþiile nu mi-au permis
sã-þi rãspund, aºa cã abia acum îmi pot împlini aceastã obligaþie.

Sper cã nu te voi surprinde, dacã-þi voi spune cã toate constatãrile ºi toate
pãrerile cuprinse în scrisoarea d-tale le împãrtãºesc ºi eu pe deplin. Dar aceasta
nu este de ajuns. Trebuie indicate mijloace practice, ºi aceasta d-ta nu o faci, cum
nu fac nici unii din aceia pe care-i preocupã starea literaturii ºi artei noastre.

Pare cã ar transpira din scrisoarea d-tale cã scãparea ar fi numai la stat; cã el
ar trebui sã procure mijloace de dezvoltare ºi literaturii ºi artei. În parte ai dreptate,
dar nu de tot; pentru cã, dacã ar fi aºa, nu ar mai putea fi vorba de literaturã ºi de
artã naþionale, ci de literaturã ºi de arie de stat, ceea ce nu e tot una.

Dar admit cã rolul statului este mare aici. Pentru ce însã nu admiþi ºi d-ta
cã nevoile statului sunt multiple ºi cã acþiunea sa în cutare sau cutare direcþie
trebuie sã se resimtã, la anumite momente, de împrejurãri?

Ai fi voit ca anul acesta, când eram în pericol de a nu putea plãti cuponul,
dãrnicia statului sã fi fost aceeaºi ca în anii cei buni. Aceasta nu se putea:
primum vivere, deinde philosophari.(64)

De altfel, cu toata sãrãcia, tot s-a fãcut câte ceva, deºi nu cu zgomot, pentru
susþinerea sau încurajarea miºcãrii artistice sau literare. Pe urmã ºi Academia,
în anii din urmã, a distribuit unele premii, de care ar trebui sã i se þinã seamã.
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1. Scrisoarea aceasta s-a publicat în revista „Literaturã ºi artã românã“ din 25 ianuarie
1902. p. 33, al cãrui director era dl Nicolae Petraºcu.

2. Dl Nicolae Petraºcu (n. 1859), fost diplomat, a avut ºi are încã o bogatã activitate
literarã. Între altele, el a întemeiat la 25 noiembrie 1896 revista numitã aici, care a continuat
mai mulþi ani. În aceastã revistã, Petraºcu a publicat. în numãrul 11-12 de la 25 septembrie
ºi 25 octombrie1901, p. 711, o scrisoare adresatã lui Spiru Haret, atunci ministru al ins-
trucþiunii, având ca titlu: „O nouã orientare“. Aici zicea cã, la noi, soarta scriitorilor ºi a
artiºtilor e foarte vitregã: ,,Cei ce s-au încercat sã ilustreze epoca noastrã cu lucrãrile lor, s-au
retras cu încetul… au dispãrut cu totul în umbrã. La noi ei nu pot câºtiga pâinea de toate
zilele cu arta lor… Deci statul ar trebui sã le vinã în ajutor“. Haret rãspunde prin scrisoarea
de mai sus. Petraºcu publicã a doua scrisoare asupra aceleiaºi chestiuni în numãrul de la 25
februarie 1902, p. 125, precum ºi articolul „Literatura ºi arta de stat“ în numãrul de vacanþã
din 1902, p. 419, dând lãmuriri în legãturã cu cele spuse în cea dintâi scrisoare.
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Singurii care ar avea mai mult a se plânge ar fi arhitecþii. Însã sã-mi fie
permis a spune cã ºi contra lor am fi în drept a formula ºi noi plângeri. Dacã ar
fi exactã teoria d-tale, cã numai prin stat poate trãi arta, mi se pare cã ar trebui
ca arhitectura noastrã sã fie în apogeul ei, pentru cã cu siguranþã absolutã afirm
cã nu este nicio þarã în niciun timp, care, potrivit cu mijloacele ei, sã fi cheltuit
în aºa de scurtã vreme (18 ani) atât de mult ca noi pentru arhitecturã. Numai de
Ministerul Cultelor s-a cheltuit în timpul acesta vreo 51 de milioane. Cu totul,
cu siguranþã, s-a cheltuit între 120 ºi 150 de milioane.

Ce a ieºit de aici?
Un alt exemplu: teatrul. I s-a redus subvenþia anul acesta. Dar anul trecut,

când avea subvenþie mare, era tot atât de gol cât ºi astãzi. Aºadar mai sunt ºi alte
cauze decât sprijinul statului, care contribuie la înflorirea artei.

Ei bine, cãutarea acelor cauze, studierea lor ºi propunerea soluþiilor celor mai
potrivite, în raport cu mijloacele reale, din care statul poate dispune în mod rezo-
nabil, ar trebui sã facã obiectul preocupãrii literaþilor, artiºtilor ºi a celor ce se
ocupã de chestiunile de literaturã ºi artã, iar nu numai ale statului, care este un
organism impersonal, greoi ºi prea adeseori necompetent. Ar trebui, spre exemplu,
nu sã se constate cã teatrul e gol, ci sã se indice un mijloc de a-l umplea, precum
era plin în alte timpuri, acum 20 sau 30 de ani, când subvenþia era ºi mai micã,
uneori chiar nulã, iar numãrul ºi valoarea artiºtilor nu mai însemnatã decât azi.

Este deja cam mult, când se cere la noi statului sã þinã loc, el singur, ºi de
iniþiativã, ºi de sprijinul particularilor. Dar este desigur peste puterile lui, ca sã fie
specialist în toate, în tarifele vamale, ca ºi în chestiile cele mai delicate de artã.

Primeºte, te rog, stimate domnule Petraºcu, asigurarea distinsei mele consi-
deraþiuni.

Haret
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IX.

Cãtre dl Cecropide
Cu note de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 8 iulie 19021 

din Buºteni

Domnule Cecropide,

Am examinat regulamentul institutului de educaþie2 ºi iatã observaþiunile ce
am fãcut asupra lui.

Mai întâi e croit pe un plan prea vast, pe care mã tem cã n-ar fi posibil multã
vreme, poate chiar niciodatã, sã-l împliniþi cu totul. Ai idee de ce va sã zicã 300
interni cu o organizaþie aºa de complicatã?

În orice caz trebuie ca dezvoltarea lui sã se facã treptat ºi cu mare bãgare
de seamã. În niciun caz, la toamnã sã nu începeþi cu mai mult decât secþia
elementarã ºi cea primarã.

În privinþa secþiei secundare ºi profesionale, aº avea de zis cã, deoarece vã
liberaþi de robia organizaþiunii oficiale, s-ar putea împinge mai departe aceastã
liberare ºi sã organizaþi o ºcoalã sui generis, care ar fi foarte interesantã. Dar
asupra acestui lucru e mai mult de zis ºi nu pot expune aici tot ce cred3.

Haret

1. Fragmentul scrisorii de mai sus s-a publicat în ,,Buletinul Societãþii Institutorilor ºi
Institutoarelor“. Numãr special din decembrie 1905, pp. 16-17, Biblioteca Academiei
Române, P.I. 1789.

2. Acest regulament s-a publicat în „Noua Revistã Pedagogicã“, nr. 6 din 1902.
Institutul în chestiune a funcþionat de la 1 septembrie 1902 – 1 aprilie 1903, sub

conducerea lui D. Cecropide, preºedintele societãþii institutorilor. El purta numele de
,,Renaºterea“ ºi avea elevi interni, semiinterni ºi externi, care plãteau taxe de înscriere ºi de
întreþinere. Cuprindea deocamdatã un curs elementar (grãdinã de copii), curs primar ºi un
curs secundar de fete.

Institutul mai avea ºi o secþie a orfelinatului, cu un numãr de 8 elevi (fãrã platã), admiºi
dintre copiii orfani de pãrinþi învãþãtori, lipsiþi cu desãvârºire de mijloace. 

Pe cine-l intereseazã pricinile pentru care s-a desfiinþat institutul, le poate gãsi în
,,Buletinul Institutorilor ºi Institutoarelor“ din decembrie 1905.

3. Restul scrisorii, dupã arãtãrile lui D. Cecropide, care a publicat-o, cuprindea obser-
vaþiile ministrului Haret relativ la unele articole din regulament: omisiuni, greºeli de
redacþie, care s-au ºi îndreptat.
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X.

Cãtre I. G. Dumitraºcu
Cu note de Gr. Teodossiu

1. Scrisoare din 8 iulie 19021

din Buºteni

Domnule Dumitraºcu,2

Am examinat statutele Orfelinatului. Mi se par bine chibzuite ºi prudente.
În redacþie, ar fi fost, poate, de dorit mai multã conciziune ºi evitarea câtorva
repetiþii. La art. 14 prevedeþi participarea judeþelor la formarea comitetului, dar
în ce mãsurã? Dacã un judeþ nu dã decât doi aderenþi? Va participa ºi el ca unul
care dã 200?

Dar astea se mai pot îndrepta. Nu ºtiu ce s-a hotãrât deunãzi în consfãtuirea
ce-aþi avut, cu privire la înfiinþarea orfelinatului.

Se fac douã ori unul? ªi unde?
În orice caz, eu vã trimit modesta mea cotizare pentru un an ºi sã dea

Dumnezeu noroc.3

Haret

1. Publicatã în revista „ªcoala ºi viaþa“, An. IV, nr. 4, 5, 6, din aprilie-iunie 1933, p. 217.
2. I. G. Dumitraºcu era învãþãtor în judeþul Buzãu ºi unul din cei mai distinºi membri

ai corpului învãþãtoresc.
3. În art. 2 al acestor statute se vorbeºte de susþinerea aºezãmântului deja constituit:

Orfelinatul pentru copiii învãþãtorilor ºi transformarea lui într-un institut pentru educaþia
fiilor membrilor corpului didactic.

În scrisoarea sa, dl Dumitraºcu mai vorbeºte despre legãtura ce s-ar putea face între
orfelinat ºi Casa de credit economie ºi ajutor, care s-a înfiinþat în 1902.

Haret a realizat aceastã dorinþã, înfiinþând ºi orfelinatul de la Bistriþa (1903, octombrie)
ºi pe cel de la Dobrovãþ (1905).

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 306



2. Scrisoare din 23 august 19091

din Valea-Cãlugãreascã

Stimate domnule Dumitraºcu,

Îþi restitui piesele relativ la congresul de la Paris de la anul2. Am luat cu-
noºtinþã de ele. Socotesc ºi eu cã congresul va fi interesant ºi, când va veni vre-
mea, ne vom gândi sã cãutãm a fi ºi noi reprezentaþi la dânsul3.

Haret

XI.

Cãtre Ianovici, director al ziarului ,,Voinþa naþionalã“
Cu note de Gh. Adamescu

Scrisoare din 3 iunie 19034

Stimate domnule Ianovici,

În ,,Voinþa naþionalã“ de asearã, vãd un articol din care înþeleg cã ziarele
opoziþiei s-ar fi ocupând de mine ºi ca mi-ar cere sã mã explic, sã vorbesc, sã
mã apãr5.

Nici nu ºtiam de una ca asta, pentru cã sunt deja mai multe luni de când
mi-am fãcut regula de a nu mai deschide o anumitã categorie de gazete. Dar acum
cã ºtiu, pot sã spun cã în adevãr, dupã cum zice ,,Voinþa naþionalã“, nu vreau nici
sã mã explic, nici sã vorbesc, nici sã mã apãr. Am destul respect de mine însumi
ºi prea mult dispreþ pentru cei de rea credinþã, pentru ca sã le fac onoarea de a mã
ocupa, un moment, mãcar, de ceea ce pot zice ei despre mine.
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1. Scrisoare publicatã în ,,Tribuna învãþãtorimii“ din 1-15 decembrie 1932, p. 4.
2. Între 4-7 august 1910 avea sã se þinã la Paris un congres internaþional al învãþãmân-

tului primar. Încã din 1909, dl I. G. Dumitraºcu, fiind pus în cunoºtinþã de lucrãrile ce avea
sã se facã acolo, a comunicat ministrului Haret actele.

3. La timp, Haret a trimis ca reprezentanþi la acel congres pe învãþãtorii rurali: Rãdu-
lescu-Muºeteºti, judeþul Argeº, I. G. Dumitraºcu ºi pe institutorul N. Saxu din Bucureºti.
Aceastã delegaþie a prezentat congresului studii documentate asupra chestiunilor ce erau
puse în dezbateri. Unul dintre învãþãtorii rurali a fost ales vicepreºedinte al congresului ºi
medaliat de guvernul francez.

4. Aceastã scrisoare a aparut în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ de la 6 (19) iunie 1903.
5. Citate în articolul „Tot campania infamã“, publicat în ,,Voinþa naþionalã“ din 3 (16)

iunie 1903.
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Va veni vremea ca sã vorbesc; dar voi face aceasta când, cum ºi unde voi
voi eu, ºi nu dupã injoncþiunile acelor domni.

Am însã motive de a crede cã vorbirea mea nu le va fi pe plac1.
Primeºte, te rog, stimate domnule Ianovici, asigurarea consideraþiei mele.

Haret

XII.

Cãtre redacþia „Calendarului gospodarilor sãteni“
Cu o notã de Grigore Teodossiu

Scrisoare din ianuarie 19042

Mulþumesc cu recunoºtinþã bravilor învãþãtori…, pentru cartea ce mi-au
trimis-o. Le mulþumesc pentru cã lucreazã cu hãrnicie pentru ceea ce este scopul
ºi dorinþa noastrã a tuturora. Le urez mulþi ani de muncã spornicã, pentru binele
þãrãnimii, celei totdeauna lãudate, dar încã nu destul ajutatã pe cât se cuvine.3

1. Iatã împrejurãrile despre care esle vorba aici: în anul 1903 s-au descoperit niºte
falsificãri care în tragerea la sorþi a titlurilor de împrumut al statului adicã s-au scos niºte
numere ale unor titluri care nu fusese cumpãrate de nimeni, deci statul nu avea sã le
plãteascã. Lucrul se întâmplase în 1901, când era ministru de Finanþe G.D. Pallade, dar în
vremea când s-au fãcut falsificãrile, Pallade era în concediu ºi interimar era Spiru Haret.
Ministrul din 1903, Emil Costinescu a trimis în cercetarea justiþiei pe doi funcþionari
superiori, Pictorian ºi Parizianu, deºi era evident cã Haret nu putea sã ºtie nimic, gazetele
opoziþiei citau ºi numele lui, în legãturã eu acele fapte.

2. Publicatã în revista ,,Albina“, an. VII, nr. 17 din 25 ianuarie 1904, p. 300.
3. ,,Cãlindariul gospodarilor sãteni, publicat de mai mulþi feciori de gospodari“, se

redacta la început în gara Zorleni (Tutova). În anul I, 1904, s-a tipãrit la Bârlad; iar în anii II
ºi III, 1905–1906, la Fãlticeni.

Acest calendar cuprindea, pe lângã sãrbãtorile ºi zilele anului, materie scrisã anume
pentru sãteni, de economie ruralã, igienã, muncã agricolã, precum ºi poezii populare.

Un exemplar în Biblioteca Academiei Române, P. I 9984.
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XIII.

Cãtre N. M. Adamescu, învãþãtor
Cu note de Gr. Teodossiu

Scrisoare din 26 ianuarie 19041

Domnule Adamescu2,

Scrisoarea d-tale, prin care îmi cereai sã vii la Focºani, am primit-o în mo-
mentul când plecam la garã ºi am citit-o pe drum, aºa cã nu i-am putut da nicio
urmare. Nu ai pierdut însã nimic, cã la congres nu ai fi putut, sã þii conferinþa,
tot timpul fiind prins cu afacerile bãncilor. Vei ºti însã cã la toamnã am sã-þi dau
însãrcinarea de a merge prin comunele de munte, unde se fac prune, ca sã faci
pe învãþãtorul ambulant în chestia aceasta.

Vei primi ordinul pe la iulie.
Haret

XIV.

Cãtre Const. Moisil3

Cu note de primitorul scrisorilor

1. Scrisoare din 7 iulie 1904

Domnule director,

Sunt informat cã d-ta ai pus sã se ridice cu poliþia din grãdina publicã doi
ºcolari, Gorski ºi Hartel, de lângã pãrinþii lor, ºi sã fie duºi la poliþie; pe urmã
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1. Publicatã în revista ,,ªcoala ºi viaþa“, Anul III, nr. 9-10, din nov.-dec. 1932, p. 392.
2. Învãþãtorul N. M. Adamescu, din Retevoeºti-Muscel, azi decedat, fusese trimis de

ministrul Haret sã studieze în Bosnia uscarea prunelor ºi a altor fructe în cuptoare speciale.
Revenit în þarã, a început sã punã în practicã cunoºtinþele dobândite – atât din iniþiativã
personalã cat ºi ca învãþãtor ambulant în serviciul Casei ªcoalelor ºi mai târziu ca detaºat în
Ministerul Industriei ºi Comerþului. În ,,Buletinul activitãþii sociale, a preoþilor ºi învãþãtorilor“
(supliment ia revista ,,Albina“)…, perseverentul învãþãtor a fãcut o descriere, amãnunþitã a
cuptoarelor bosniace de uscat prunele, cãrora le-a adus el însuºi o modificare raþionalã în
sistemul de încãlzit. A se vedea articolul sãu: „Studii economice fãcute în Bosnia ºi Herþe-
govina în anul 1903“ (Anul II, nr. 39 ºi 40 din 1 ºi 15 august 1910, pp. 561 ºi 573).

3. Dl Const. Moisil (n. 1876) a fost profesor de curs secundar ºi multã vreme director
general al Arhivelor statului. D-sa conduce secþiunea de numismaticã de la Academia
Românã ºi este totdeodatã preºedintele Societãþii numismatice române.
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i-ai eliminat pe un an. Vreau sã am relaþii depline asupra acestui incident. D-ta
ºtii cã regulamentul prevede cã ºcolarii nu pot merge, nici chiar cu pãrinþii lor,
„la localuri publice, cafenele, casine, taverne, grãdini cu spectacole ºi alte
asemenea stabilimente ºi întruniri publice“ (art. 282), dar nu grãdinile publice,
unde se merge numai pentru aer ºi preumblare. În orice caz, nu înþeleg actul
arestãrii ºcolarilor la poliþie1.

Mai vreau sã ºtiu ce rol a avui dl Secãºanu în aceastã afacere.

Haret

2. Scrisoare din 1 decembrie 1906

Stimate domnule Moisil,

E adevãrat cã comitetul a decis a nu se continua polemica ºtiutã. Aceasta
este o mãsurã generalã în privinþa polemicilor, pe de o parte, pentru cã ºtim din
experienþã cã polemicile riscã mai totdeauna a deveni aspre, ºi pe de alta, pentru
cã prelungirea lor ar ocupa prea mult loc în revistã, care deja nu e destul de mare
pentru ceea ce trebuie, sã conþinã. În special, în chestia care te intereseazã, voi
scrie ºi eu pãrerea mea.

Oricum, sã sperãm cã ºi în treburile Dobrogei va veni cu vremea îndreptare.

Al d-tale devotat,
Haret

Scrisesem un articol în ,,Revista generalã a învãþãmântului“ despre ,,ªcoala dobrogeanã“,
în care arãtam menirea ei pentru cultivarea sentimentului naþional (anul II 1905–1906, p. 561 ºi
670, ºi în anul II 1906–1907, p. 89).

Dl V. Vartolaº, fost institutor, mi-a rãspuns în sens contrariu în aceeaºi revistã, prin articolul
„Propunere anti-naþionalã“ (anul II 1906–1907, p. 252).

Atunci am trimis o întâmpinare, la care Haret mi-a rãspuns prin scrisoarea din 1 decembrie
1906. Tot Haret a scris pe urmã, în aceeaºi revistã, ca rãspuns amândurora: ,,ªcoala naþionalistã“.
El a publicat acest articol tot în ,,Revista generalã a învãþãmântului“, nr. 6 din ianuarie 1907, ºi
într-o broºurã separatã, din acelaºi an. Se gãseºte tipãrit ºi în vol. VIII, p. 267, al Operelor lui
Spiru Haret.

1. Eram – zice dl Moisil – director al liceului din Tulcea. În vacanþa de varã din 1901
am fost nevoit, din cauza nenumãratelor acte de dezordine ºi scandaluri, ce le fãceau elevii
din clasele VII ºi VIII, sã le interzic plimbãrile pe strãzi ºi în grãdina publicã, dupã miezul
nopþii. Câþiva din ei, din familii fruntaºe, cum era elevul Hartel, fiul administratorului pes-
cãriilor statului, nu au voit sã se supunã ºi atunci au fost scoºi eu poliþia din grãdina publicã.
Natural cã s-au trimis proteste la minister, intervenind în contra mea chiar persoane cu
influenþã din Bucureºti. Haret, alarmat, mi-a scris, dar dupã ce i-am fãcut raportul oficial
asupra eliminãrilor, l-a aprobat.
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3. Scrisoare din 1 aprilie 1907

Stimate domnule Moisil,

În afacerea despre care am vorbit, te rog, sã vii sã mã vezi vineri, 13 aprilie,
la 4 ore. Cheltuielile drumului þi le voi plãti aici.

Haret

4. Scrisoare din 5 iunie 1907

Dupã cum îmi scriseseºi cã ai sã vii la mine acasã în seara de 4 iunie, eu
le-am aºteptat, însã nu ºtiu din ce cauzã n-ai venit.

Dupã cum vãd, ai plecat chiar noaptea înapoi, astfel cã nu-þi mai puteam
acorda altã audienþã.

Haret

5. Scrisoare din 30 decembrie 1907

Stimate domnule Moisil,

Primisem încunoºtiinþare de înfiinþarea ceainicului din Tulcea ºi mi-aduc
aminte cã am ºi rãspuns cã primesc a se da numele meu bibliotecii din el. Dacã
nu s-a primit rãspunsul meu, ia act de acesta.

La Casa ªcoalelor poate sã avem ceva cãrþi, care sã se potriveascã pentru
acolo. Dacã crezi, ia cerere, sã cãutãm a-þi trimite ceva1.

Asemenea ºi pentru Babadag ºi Nicoliþel.
Ideea e bunã ºi vã fac complimentul meu.

Haret

1. În anul când în restul þãrii se deslãnþuise revoluþia þãrãneascã, în Dobrogea era liniºte.
Deci am cãutat, împreunã cu mai mulþi profesori, institutori ºi învãþãtori, sã întreprindem o
acþiune culturalã ºi economicã în Tulcea ºi în comunele din judeþ.

Pentru aceasta m-am pus în legãturã cu Haret, care ne-a dat asentimentul ºi sfaturile sale.
Am înfiinþat Banca popularã „Unirea Þãranilor“ pentru românii þãrani din Tulcea; iar

în toamnã, biblioteci populare pe lângã mai multe ceainãrii din oraºul Tulcea ºi din Babadag,
Nicoliþel ºi Macin.

Scrisorile lui Haret din 1 aprilie, 5 iunie ºi 30 decembrie 1907 sunt referitoare la acea
acþiune culturalã ºi economicã.

Miºcarea a mers progresând pânã la 1910, când m-am transferat la Bucureºti. Ea a
încetat cu totul odatã cu izbucnirea rãzboiului.
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6. Scrisoare din 2 septembrie 1908

Domnule Moisil,

Scrisoarea d-tale de la 24 august abia acum am citit-o. Asta mi se întâmplã
totdeauna, din cauza marii corespondenþe ce primesc. Regret mult asta, pentru
cã altfel primeai deplinã satisfacþie. Mã ºi mir cã dlui Gârboviceanu i-a scãpat
din vedere sã te invite, pentru cã noi toþi ºtim cã d-ta ai descoperit, mormântul
doamnei Oltea.

Haret

În august 1908, Comisia Monumentelor Istorice a pus o placã de marmorã pe mormântul
doamnei Oltea de la mãnãstirea Probota. Acest mormânt îl descoperisem împreunã cu I. Ursu, în
1907, când am fãcut o excursie ºtiinþificã în Moldova, trimiºi de Gr. Tocilescu directorul
Muzeului de Antichitãþi.

Nefiind invitat la serbare, i-am scris lui Haret.
Scrisoarea de mai sus este rãspunsul sãu la a mea.

7. Scrisoare din 25 septembrie 1908

Domnule Moisil,

Mutarea d-tale la Buzãu nu este posibilã, pentru cã acolo este decisã muta-
rea dlui G. Rãºcanu, profesor la Râmnicu-Sãrat, fostul inspector, care rãmâne
fãrã catedrã, prin desfiinþarea gimnaziului. Vezi pe aiurea, deºi-mi pare rãu de
plecarea d-tale de la Tulcea, cãci prin plecarea tuturor de acolo nimic serios nu
se va putea face.

Haret

Se fãcuse vacantã catedra de istorie de la liceul din Buzãu ºi voiam sã cer a fi transferat
acolo. Înainte de a cere oficial transferarea, i-am scris lui Haret, dacã este de pãrere sã o fac.

Rândurile mele au avut ca rãspuns scrisoarea de mai sus.
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XV.

Cãtre Elena D. Drãgoi1

Cu note dupã indicaþi unde primitoarei

1. Scrisoare din 1 decembrie 1904

Doamna mea,

Vã rog sã mã iertaþi cã nu am putut rãspunde mai curând amabilei dvs.
scrisori de la 4 noiembrie. Îmi pare rãu cã nu am putut sã vã vãd înainte de ple-
care. Vã urez însã succes, curaj ºi putere de muncã, pentru a duce la capãt bun
fundaþia cu a cãrei conducere sunteþi însãrcinatã.

Haret

2. Scrisoare din 21 decembrie 1905

Doamna mea,

Cu pãrere de rãu am primit scrisoarea dvs., prin care-mi arãtaþi supãrãrile ce
aveþi ºi acele care vi se mai pregãtesc. Nu am dreptul sã judec interesele dv. ºi
sã-mi dau pãrerea asupra lor, dar nu pot sã nu regret cã Orfelinatul este ameninþat
a vã pierde; ºi aº crede cã, în interesul instituþiei, ar fi foarte de dorit ca, de se
poate, sã faceþi sacrificiul de a rãmâne la Orfelinat. Trebuie sã sperãm cã perioada
supãrãrilor nu va fi prea lungã ºi cã lucrurile vor relua cursul lor normal.

Haret

Haret rãspunde la scrisoarea d-nei Drãgoi, prin care-i fãcea cunoscut cã fusese înlocuitã din
postul de directoare a Orfelinatului.

1. Dna Elena Drãgoi, astãzi dna Dumitrescu-Bumbeºti, soþia cunoscutului întemeietor
de bãnci ºi cooperative populare, Dumitrescu-Bumbeºti, a fost numitã învãþãtoare în 1891 în
satul Tureatca (Dorohoi), unde a învãþat pe eleve sã þeasã la rãzboi ºi sã gãteascã bucate; apoi
a trecut, la Dumbrãveni (Botoºani), unde a continuat cu þesutul ºi le-a învãþat creºterea vier-
milor de mãtase; de aici la Bucecea (sat tot din Botoºani), ºi în Târgul Bucecea. Haret, fiind
þinut în curent prin rapoartele revizorilor despre activitatea învãþãtoarei, a cunoscut-o per-
sonal la conferinþele învãþãtorilor din Botoºani, în 1904. Înfiinþând atunci în Bucureºti
Orfelinatul Corpului Didactic, a numit-o directoare la aceastã instituþie. În 1905 Orfelinatul
a fost mutat la Dobrovãþ (Vaslui), iar dna Drãgoi a fost înlocuitã ca directoare. Haret,
revenind ministru în 1907, a înfiinþat o ºcoalã de gospodãrie în Târgul Bucecea ºi a numit-o
acolo directoare.
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3. Scrisoare din 28 septembrie 1906 

din Valea Cãlugãreascã

Doamna mea,

Am primit cu destulã pãrere de rãu scrisoarea dv., prin care-mi arãtaþi cã, din
cauza neajunsurilor ce vi s-au fãcut, aþi pãrãsit Orfelinatul de la Dobrovãþ. Eu
sper, ºi trebuie sã sperãm cu toþi, cã va veni odatã vremea ca fiecare sã fie plãtit
dupã faptele sale. Pânã atunci însã Orfelinatul vã va fi dator recunoºtinþã pentru
osteneala ce v-aþi dat de a-l organiza ºi a-l conduce, tocmai în perioada cea mai
grea a existenþei lui.

Haret

XVI.

Cãtre Z. Sãndulescu1

Scrisoare din 2 august 1905

Stimate domnule Sãndulescu,

Am fost azi la direcþie ºi am vorbit cu dl Duca. Mi-a spus cã împrumutul se
refuzase, pentru cã nu se subscrisese nimic de cãtre locuitori. Acum însã cã,
dupã cum îmi scrii, subscrierile au început, împrumutul se va acorda negreºit.

Înainte dar cu curaj. Nu scãpa aceastã ocazie de-a face un bine aºa de mare
consãtenilor d-tale.

Haret

1. Fost învãþãtor în comuna Simileasca, satul Bãnceasca (judeþul Buzãu) ºi revizor ºcolar.
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XVII.

Cãtre Edmond Demolins
Cu note de G. N. Costescu

Scrisoare din ianuarie 1906*

Monsieur,

Je lis dans le numéro de Novembre-Décembre dernier de la revue La Science sociale, que
vous dirigez avec, tant d’autorité, une lettre, de M. Em. Grigorovitza, conçue dans des termes très
sévères, en ce qui concerne l’état de l’enseignement public en Roumanie, ainsi que la réforme de
cet enseignement, – la petite réforme, suivant l’expression de M. Grigorovitza – réalisée en ces
dernières années.

Il est certain crue personne n’est prophète en son pays ; cependant il est permis de s’étonner
que M. Grigorovitza, qui est professeur de lycée et qui a des aspirations plus hautes, ait senti le
besoin de présenter son pays aux yeux du public français sous des couleurs aussi noires qu’il le
fait, surtout lorsque la réalité dément complètement ses assertions.

S’il est vrai que la direction de notre enseignement n’a pas été, jusqu’à
présent, ce qu’elle aurait du être, il faut reconnaître que ce malheur est arrivé
aussi en d’autres pays, sans que, pour cela ces pays aient vu le désastre d’aussi
près, que le voit M. Grigorovitza. Du reste, la réforme, réalisée chez nous en
1898 et 1899, avait pour but précisément d’imprimer à l’éducation nationale la
direction nationale, souhaitée par votre honorable correspondant. Il est vrai que
les vicissitudes constitutionnelles ont été cause depuis, qu’en ce moment on
revient aux anciens errements; mais il me semble que M. Grigorovitza ne de-
vrait s’en prendre qu’à ses amis, qui sont les auteurs de ce bouleversement.

Quant à la réforme de notre enseignement, elle a porté sur toutes les
branches de noire enseignement public et elle a créé, pour ainsi dire de toutes
pièces, l’enseignement professionel.

Je me demande quelles dimensions elle aurait dû avoir, pour satisfaire les désirs de M.
Grigorovitza.

Du reste, pour que vous soyez mieux en mesure d’en juger par vous-même,
je prends la liberté de vous adresser, en même temps que cette lettre, trois
volumes, en français, qui pourront vous renseigner amplement sur les propor-
tions et le caractère de notre réforme. Entre autres, ces ouvrages vous per-
mettront d’apprécier la valeur de l’assertion de M. Grigorovitza, que la réforme
consiste en une simple imitation des programmes allemands.

Nous avions le droit de croire que M. Grigorovitza connaît au moins les
choses d’Allemagne, du moment qu’il y a passé plusieurs années grâce aux
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* A se vedea traducerea în limba românã în Anexe, p. 349.
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facilités que je lui ai accordées pendant mon ministère. Or je vois qu’il n’en est
rien. L’Allemagne n’a adopté son système actuel d’enseignement secondaire
qu’en Novembre 1900, c’est-à-dire près de trois ans après que notre loi de Mars
1898 l’avait déjà réalisé ; et j’ajoute que la réforme française de 1902 est inspirée
par les mêmes vues que celle qui avaient dicté nos décisions quatre ans auparavant.

Comme il n’est pas admissible que ces deux grands pays de civilisation si
avancée aient imité, eux aussi, nous avons le droit de croire que nous avons
trouvé la bonne voie, puisqu’ils sont arrivés aux mêmes solutions, sous la
pression de besoins analogues aux notres.

J’espère, Monsieur, que vous voudrez bien apprécier le sentiment, qui m’a engagé à vous
adresser cette lettre, que je regrette d’avoir faîte si longue. Ce n’est pas l’amour propre d’auteur,
mais le désir très légitime de ne pas laisser juger ma patrie, sur des appréciations aussi peu
justifiées, et surtout dans un pays dont la symphatie nous tient à coeur par dessus tout.

C’est aussi cette considération qui me donne le courage d’espérer que vous voudrez bien
insérer cette lettre dans votre excellente Revue.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.

Spiru C. Haret
professeur à l’Université de Bucarest 

ancien ministre de l’Instruction publique 
et des Cultes.

Între hârtiile râmase, de la Haret, s-a gãsit ºi conceptul acestei scrisori. Iatã în ce împrejurãri
a fost scris:

La Paris apãrea pe vremuri revista „La Science sociale“, al cãrei director era Edmond
Demolins (1857–1907), profesor universitar ºi scriitor foarte cunoscut, mai ales prin lucrarea sa,
„Education nouvelle“, fondatorul unei ºcoale dupã principiile acesteia.

Cu fiecare numãr din aceastã revistã, apãrea ºi ,,Bulletin de la Société Internationale de
Sciences Sociales“, condus tot de profesorul Demolins. În numãrul din noiembrie–decembrie 1905
al acestui ,,Buletin“, s-a publicat un articol al lui Emanoil Grigoroviþa, atunci profesor la liceul
Matei Basarab din Bucureºti, în care critic reforma învãþãmântului românesc din 1898 ºi 1899.

Spiru Haret a rãspuns la acel articol prin scrisoarea de mai sus, din care s-a publicat în
„Bulletin de la Société Internationale de Science; Sociales“, nr. 23, p. 43-44 din martie 1906, nu-
mai pãrþile tipãrite cu literele textului, cu urmãtoarea introducere:

L’Enseignement en Roumanie.
Nous avons publié une appréciation de Mr. Grigorovitza sur l’enseignement en Roumanie.

En réponse, nous recevons une lettre, dont nous réproduisons les passages essentiels.
Scrisoarea s-a publicat în întregime în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ din 1 august 1906, p. 1.
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XVIII.

Cãtre directorul ziarului ,,Voinþa naþionalã“

1. Scrisoare din 30 iulie 1906 

din Valea Cãlugãreascã

Note de Gr. Teodossiu

Domnule director,

Din o informaþie a ,,Voinþei naþionale“ de ieri1, vãd cã ,,Conservatorul“2

pentru a spãla pe dl Vlãdescu3, crede de cuviinþã sã afirme cã eu aº fi retractat
ceva din acuzaþiile ce i-am adus ºi îndeosebi pe aceea de a fi delapidat fondurile
Casei ªcoalelor.

Aº fi curios sã vãd chiar textul articolului ,,Conservatorului“, ca sã-mi pot
da mai bine seama de modul cum prezintã el acest neadevãr. Neadevãrul însuºi
nu mã surprinde însã, pentru cã de când este þara, nu cred sã se fi fãcut o mai
mare consumare de dânsul, decât de când se simte nevoia de cãtre unii a apãra
fapte care nu se pot apãra. E destul sã citez discursul din Camerã, prin care dl
Vlãdescu a cercat sã se disculpe ºi care este o þesãtura de inexactitãþi, cum
rareori a avut curajul un ministru sã le debiteze.

Dar asupra acestui punct, mã voi socoti cândva cu dl Vlãdescu în aºa chip,
încât sã fie ºi d-sa mulþumit.

Pentru acum, þin numai sã repet cã menþin în întregime tot ce am zis pe
socoteala administraþiei dlui Vlãdescu ºi sã constat cã niciodatã nu am retras
nimic din cele ce am afirmat pe socoteala d-sale. Din contrã, acuzaþiile pe care
le-am adus la 1 noiembrie trecut, le-am repetat ºi confirmat ºi în alte numere ale
,,Revistei generale a învãþãmântului4.

Cât pentru cuvântul de delapidare, care a tulburat atât de mult pe amicii
dlui Vlãdescu, aº vrea sã ºtiu cu ce alt nume se poate numi jefuirea averii pu-
blice în folosul sãu, al neamurilor sale ºi al partizanilor sãi. Bineînþeles nu mã
preocup deloc sã ºtiu dacã jefuirea s-a fãcut ºi se face cu mandate înregistrate
în regulã, cãci oricum s-ar face, tot de lapidare se cheamã, îndatã ce constã în
golirea casei statului, în buzunare particulare.
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1. Informaþia de care vorbeºte Haret s-a publicat în ,,Voinþa naþionalã“, nr. din 27 iulie
1906, la „Ultime informaþiuni“. Scrisoarea lui Haret s-a publicat în numãrul de la 1 august
1906.

2. ,,Conservatorul“ era un ziar care apãrea în Bucureºti, ca organ al ramurii cantacu-
ziniste a Partidului Conservator.

3. Dl M. Vlãdescu, profesor universitar, era atunci ministru al Instrucþiunii ºi Cultelor.
4. E vorba de articolul intitulat „Socoteli“, publicat în ,,Revista Generalã“ nr. pe

ianuarie 1906, reprodus în prezenta Colecþiune a Operelor lui Spiru Haret, vol. VIII, p. 115.
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ªi justificarea cuvântului ar fi ºi mai evidentã pentru oricine, dacã aº arãta
toate faptele pe care le cunosc ºi din care nici jumãtate nu am dat pe faþã în
articolele mele. Îºi închipuieºte dl Vlãdescu cã, dacã îºi pierde timpul cu mãsuri
ridicole de pazã, nu se vor cunoaºte faptele sale! Va fi amar dezamãgit în ziua
în care va veni vremea regulãrii socotelilor.

Când a venit d-sa în capul ministerului, toate administraþiile dependente de
dânsul aveau rezerve mari. Casa ªcoalelor, îndeosebi, avea aproape trei milioa-
ne puse de o parte.

Azi, aceºti bani au dispãrut, în aºa fel, încât furnizorii umblã luni întregi cu
mandatele neachitate, ºi cei din strãinãtate nu-ºi pot lua banii decât dupã ce fac
reclamaþii prin reprezentanþii þãrii lor. Fondurile cuvenite Casei de Economie au
fost delapidate în altã parte, ºi azi ea a ajuns în aºa stare, cã anul acesta nu mai
poate admite elevi noi în orfelinatele sale, ceea ce va sã zicã cã aceste orfelinate
sunt pe cale de desfiinþare.

ªi are pretenþia ,,Conservatorul“ ca sã pun mãnuºi, pentru ca sã stigmatizez
asemenea lucruri!

Dar însuºi împrumutul de douã milioane jumãtate, ce face acum Casa ªcoa-
lelor, ce alt este decât confirmarea cea mai evidentã a spuselor mele?

Din douã una: ori soldul Casei ªcoalelor a dispãrut, ºi atunci are sens
împrumutul, dar nu au sens protestãrile dlui Vlãdescu ºi ale amicilor sãi; ori sol-
dul este în fiinþã, ºi atunci este un act de om lipsit de orice socotealã, de a þine
banii în ladã ºi de a se împrumuta.

De fapt, soldul nu mai este. Casa ªcoalelor este într-o stare de sãrãcie,
astfel cã sunt zile când nu are cu ce-ºi þine cheltuelile curente.

Cât pentru lauda cã dl Vlãdescu, cu împrumutul sãu, va construi locale de
ºcoli, ca preþuieºte tot atât cât ºi administraþia d-sale. În patru ani, eu am fãcut
sã se construiascã 1000 de sãli de clasã ºi am fãcut ºi împrumuturi comunelor
din resursele ordinare ale Casei, fãrã nici un împrumut; din contrã, tocmai în
anii aceºtia am fãcut sã creascã soldul de la 600.000 lei la 3 milioane. În pro-
iectul de buget pe 1904/1905, care a rãmas nevotat pentru cã am ieºit din
minister, prevãzusem 400.000 lei din resursele ordinare, pentru împrumuturi la
comune. Dar dl Vlãdescu ce a fãcut? Câte ºcoli a construit? La ce a întrebuinþat
suma înscrisã în buget pentru împrumuturi la comune? Pentru ce suma aceasta
a redus-o la 200.000, neîntrebuinþatã nici aceea?

Rãspunsul e simplu: ºi soldul ºi resursele ordinare s-au dus în vânt, iar îm-
prumutul se face ca sã se ducã dupã dânsele.

Menþin dar în întregime tot ce am spus pânã acum în aceastã cestiune.
Primiþi vã rog, domnule director, asigurarea distinsei mele consideraþiuhi.

Sp. Haret
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2. Scrisoare din 6 decembrie 19071

Cu note de Gr. Teodossiu

Domnule director,

,,Acþiunea Conservatoare“ este unul din acele trei sau patru ziare pe care nu le
citesc niciodatã, nici chiar atunci când mi se transmit de cãtre cineva care doreºte
sã-mi punã sub ochi vreo notã rãu voitoare. Dar luând cunoºtinþã acum de nota
privitoare la mine ºi la frate-meu, de a cãrei publicare în acel ziar m-aþi prevenit
d-voastrã asearã, pentru a nu lãsa timp minciunii sã prindã putere, mã grãbesc a vã
ruga sã publicaþi în ziarul d-voastrã aceastã scrisoare, prin care promit, nu ,,Ac-
þiunii Conservatoare“, ci acelor pe care îi poate induce ea în eroare, cã pânã în doua
trei zile sã pun lucrurile, la locul lor. Am trebuinþã de acest timp pentru a face
cãutãrile necesare, care nu pot fi uºoare dupã 33 de ani trecuþi peste un incident cu
totul neînsemnat, uitat de toatã lumea, ºi pe care ,,Acþiunea Conservatoare“ însãºi
ar fi putut lesne, sã-l lãmureascã singurã, dacã ar fi fost de bunã credinþã2.

Primiþi, vã rog, domnule director, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.

Haret

3. Scrisoare din 22 mai 19103

Cu note de Gh. Adamescu

Domnule director,
Întors azi dintr-o scurtã cãlãtorie, am vãzul reprodus în ,,Viitorul“4 articolul

din ,,Epoca“5, prin care mi se promite exterminarea pe cale fizicã, dacã pânã la
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1. Publicatã în numãrul 6754 din 6 decembrie 1907 al ziarului ,,Voinþa naþionalã“, p. 3.
2. Din actele trimise a doua zi la direcþia ziarului, cu care Spiru Haret aratã adevãrul

lucrurilor, se dovedeºte cã în seara de 31 iulie 1874 tinerii Spiru ºi Mihail Haret ar fi dat
palme conductorului de tramvai, Tudorache Ion, care nu le dãduse cuvenitele tichete pentru
taxa încasatã. La observaþia ce i-au fãcut, el a rãspuns cu cuvinte triviale ºi atunci M. Haret
i-a tras o palmã. Printr-o eroare de neînþeles, Spiru Haret ºi Mihail Haret au fost trecuþi ca
preveniþi de furt în ,,Monitorul“ nr. 196 din 20 septembrie 1874, din actele din dosar
rezultând însã cã erau preveniþi pentru faptul de bãtaie, eroarea s-a îndreptat în ,,Monitorul
Oficial“ nr. 210 din 1875, p. 5395. De altfel din acte nerezultând nicio probã de vinovãþie
pentru faptul de bãtaie, ambii preveniþi au fost achitaþi de tribunal, nefiind culpabili.

3. Aceastã scrisoare s-a publicat în ziarul ,,Voinþa naþionalã“ nr. 7459 din 26 mai 1910.
4. ,,Viitorul“ era altã gazetã din Bucureºti, care apãrea atunci.
5. În ziarul ,,Epoca“ de la 6 mai 1910 se gãsesc urmãtoarele rânduri în cursul unui ar-

ticol de fond: „Nu este vorba de retragerea inevitabilã a dlui Haret împreunã cu toþi colegii
sãi, ci de alungarea nu din guvern, ci din viaþa publicã ºi pentru totdeauna a mizerabilului
care a uneltit prin þãrãnime ºi a ameninþat autoritãþile ce menþineau ordinea, care apoi s-a
scãldat în sânge þãrãnesc…“.
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toamnã nu mã voi supune poruncii pe care aceeaºi ,,Epocã“ mi-o dã de a pãrãsi
viaþa publicã.

De regulã miniºtrii nu rãspund prin presã la atacurile ce li se aduc prin
gazete; dar cazul de faþã meritã o excepþie.

Acum trei sãptãmâni, partidul ordinii mi-a devastat casa în miezul nopþii1;
acum mã ameninþã cu ceva ºi mai drastic.

Socoteam cã, ca sinucidere politicã, actul de la 28 aprilie era destul de reuºit,
ºi cã era suficient. Dar dacã partidul ordinii crede cã atâta nu ajunge ºi cã se cu-
vine sã-ºi mai dea ºi lovitura de graþie, nu eu îmi voi permite sã-l contrazic.
Fiecare are dreptul sã fie singur judecãtor în regularea propriilor sale afaceri.

Dar pentru acelaºi motiv, sã nu fie supãrare dacã ºi eu îmi voi cãuta de treabã,
fãrã sã mã preocup de binevoitoarele sfaturi ºi avertizãri ce mi se dau prin organul
care exprimã aºa de bine vederile ºi metodele cavalerescului partid advers. Chiar
dacã aº fi avut gustul de a pãrãsi viaþa publicã, desigur cã nu de frica ,,Epocei“ ºi
a nocturnilor mei vizitatori de la 28 aprilie o voi face vreodatã; din contrã.

Cât pentru atacurile pornite în contra mea din cer senin, pe tema deja rãsu-
flatã de acum 11 ani a trãdãrii2, nu le voi rãspunde niciun cuvânt, pentru cã nu
vãd cu ce drept aº cerca sã împiedic pe onorabilii mei detractori sã se scoboare
cât de jos le va plãcea.

Primiþi, vã rog, domnule director, asigurarea distinsei mele consideraþii ºi
amiciþii.

Haret

1. În seara de 28 aprilie 1910 fusese în sala „Dacia“ o întrunire a opoziþiei ºi dupã
aceasta o ceatã de manifestanþi au trecut prin strada unde locuia Haret ºi au aruncat cu pietre
în geamurile casei.

2. În anul 1899, opoziþia a dus o violentã campanie în contra guvernului Sturdza, care
s-a ºi retras în ziua de 30 martie, acel an. În toate întrunirile ºi în toate ziarele se repeta
acuzaþiunea adusã de Take Ionescu lui Dim. Sturdza, cã, prin afirmaþiunea ce fãcuse dintr-o
întrunire din 1894 (cã în adevãr ºcoalele româneºti din Ardeal nu puteau primi pe ascuns
subvenþiuni de la guvernul român), ar fi trãdat cauza naþionalã. Fiindcã Haret fãcea parte din
ministerul prezidat de Sturdza atunci, era numit ºi el trãdãtor…
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XIX.

Cãtre G. Tutoveanu1

Scrisoare din 3 martie 19072

Cu note de Gr. Teodossiu

Stimate domnule Tutoveanu,

Conform apelului ce mi-ai trimis, îþi expediez azi douã pachete cu cãrþi,
pentru biblioteca popularã ce vrei sã înfiinþezi la Bârlad. Nu te aºtepta la mare
lucru, pentru cã þi-am trimis ce am putut ºi eu gãsi prin cãrþile mele.

Ce vei crede cã face pentru bibliotecã, opreºte; ce nu, fã cu ele ce vei crede
mai bine.

Urez noroc ºi izbândã.
Al d-tale devotat,

Haret

XX.

Cãtre I. Ciorãnescu
Cu note de G. N. Costescu

1. Scrisoare din 2 septembrie 1908

Domnule învãþãtor,

Având a vã vorbi în interes de serviciu, vã rog sã veniþi, sã mã vedeþi acasã
la mine în Bucureºti, str. Verde nr. 7, sâmbãtã, 6 septembrie, la ora 7 seara.

Haret

Dl I. Ciorãnescu, astãzi profesor la ºcoala de surdo-muþi din Bucureºti, era prin 1907
învãþãtor la ºcoala din comuna Moroeni, judeþul Dâmboviþa. Fiind nedreptãþit de un inspector,
care-i vizitase ºcoala, a trimis ministrului o scrisoare, prin care se plângea de nedreptatea ce i se
fãcuse ºi de neajunsurile ce întâmpina la ºcoalã.

Seria B / 321

1. G. Tutoveanu, fost institutor în oraºul Bârlad, este cunoscut prin activitatea sa
culturalã ºi literarã. D-sa este autorul volumelor de versuri: Albastru, Tinereþe, Patria.
Sonete. Astãzi, deºi este pensionar, nu înceteazã de a activa în domeniul poeziei.

2. Aceastã scrisoare a fost trimisã dlui G. Tutoveanu cu prilejul iniþiativei sale pentru
întemeierea Bibliotecii Publice din Bârlad, iniþiativã care a ºi izbutit pe deplin. Originalul
scrisorii lui Haret, se aflã în pãstrarea dlui G. Tutoveanu.
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Peste câteva zile, Haret îi rãspunde prin scrisoarea de mai sus, în plicul cãreia avusese grija
sã punã ºi douã bilete de tren cl. II-a, dus ºi întors.

Iatã cum descrie dl Ciorãnescu întâlnirea din casa ministrului:
„Prezentându-mã în birou, mã priveºte lung ºi-mi vorbeºte cu un grai prietenos, pe care

n-am sã-l uit niciodatã:
– Care va sã zicã, dumneata eºti dl Ion Ciorãnescu?
– Da, domnule ministru, eu sunt.
– Mã bucur cã te vãd ºi-mi pare bine cã te cunosc. Am citit articolele d-tale. Uite, aici, am

pus ºi semn în revistã, cã m-au interesat cele arãtate de d-ta. Felul însã, în care scrii, fãrã sã þii
seama, de nimic, fãrã sã menajezi nimic, te aratã parcã ai vroi sã te rãzboieºti cu toatã lumea. ªi
cine duce rãzboi mai capãtã ºi lovituri, nu numai el sã loveascã, iar cei loviþi sã-l cruþe.

Acum aº vrea sã te vãd la muncã constructivã, dacã eºti tot atât de dârz ºi de îndemânatic. Aº
vrea sã te trimit în Germania pentru doi-trei ani, sã faci studii pentru învãþãmântul surdo-muþilor.

– Dar, domnule ministru, mã iertaþi! Eu nu sunt normalist ºi nici nu ºtiu limba germanã…
– Tocmai pentru cã nu eºti normalist, vei merge, ca sã vezi singur, cu mintea limpede, cum

stau lucrurile ºi sã te iniþiezi prin bunul simþ, cu care vãd cã eºti înzestrat…
Audienþa se sfârºeºte cu îndemnul: Vezi, mai gândeºte-te asupra acestui lucru ºi scrie-mi“.

2. Scrisoare din 17 septembrie 1908

Stimate domnule Ciorãnescu,

Rãspunsul d-tale m-a bucurat, dar în acelaºi timp m-a cam încurcat. Merge-
rea ºi a d-nei Ciorãnescu ar fi bine, farã îndoialã, dar eu sunt foarte sãrac, ºi chiar
pentru d-ta aveam de acum înainte sã cer ºi sã capãt creditul necesar. Te previn cã
poate sã am greutãþi din partea asta.

În orice caz, timpul fiind înaintat, plecarea d-tale, sau a d-tale ºi a d-nei, nu
ar putea sã aibã loc decât pe la primãvarã. Eu am intrat în concediu ºi mã întorc
la 1 noiembrie ºi numai atunci pot cere creditul.

Dacã ai ceva sã-mi scrii, poþi sã-mi scrii la Valea-Cãlugãreascã, unde mai
stau pânã la 1 octombrie.

Haret

Rãspuns la scrisoarea prin care dl Ciorãnescu îi spunea cã s-a hotãrât sã meargã în Germania.

3. Scrisoare din 16 noiembrie 1908

Domnule Ciorãnescu,

Am cãpãtat un credit, din care aº putea sã-þi dau pânã la 1 aprilie un ajutor
de câte 200 lei pe lunã pentru studii de pedagogie în Germania.

Dupã 1 aprilie ajutorul s-ar continua din alte fonduri. Te rog sã-mi faci cu-
noscut cât de curând dacã-þi convine ºi dacã eºti dispus sã pleci fãrã întârziere.

Haret

Primitorul scrisorii spune, în lãmuririle ce ne-a trimis, cã primind scrisoarea lui Haret, a venit
la Bucureºti în vacanþa Crãciunului (1908) ºi, fiind oprit de uºier, n-a putut intra în minister. Aºteptând
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pe afarã, a fost vãzut de Haret, care tocmai ieºea ºi care l-a oprit, întrebându-l de ce nu a plecat, cãci
i s-a ordonanþat 750 lei. L-a luat cu dânsul acasã, a trimis sã se încaseze ordonanþa de platã ºi i-a fãcut
o scrisoare cãtre Beldiman, ministrul României la Berlin, ca sã-i înlesneascã admiterea la cursuri;
apoi i-a dat un certificat pentru a obþine bilet gratuit de cãlãtorie pânã la graniþã.

4. Scrisoare din 21 aprilie 1909

Domnule Ciorãnescu,

Ajutorul d-tale nu þi se putea trimite când l-ai cerut, pentru cã noul buget
nu era încã pus în execuþie. Acum am dat ordin sã þi se trimitã îndatã. Întârzierea
dupã 1 aprilie a provenit din cauzã cã fondul fiind foarte mic pentru ajutoare în
strãinãtate ºi cereri grozav de multe, a fost foarte greu sã facem împãrþirea.

Haret

Rãspuns la o scrisoare din Berlin, prin care dl Ciorãnescu se plângea cã n-a primit ajutorul
acordat.

5. Scrisoare din 25 iulie 1909

din Valea Cãlugãreascã

Domnule Ciorãnescu,

Îmi pare rãu cã nu te-am putut vedea la trecerea d-tale prin Bucureºti. Aº fi
voit sã ºtiu mai de aproape cum mergi cu studiul ºi pe când crezi sã te poþi întoarce.

Ar fi foarte de dorit ca ºi dna Ciorãnescu sã înveþe metoda. ªcoala de
surdo-muþi va avea nevoie, de mare dezvoltare, ºi ne va trebui personal mult.

Îþi restituiesc certificatul, dupã ce am luat cunoºtinþã de el.
Cu privire la cele ce-mi scrii despre fondurile comunale ale ºcolilor, pot sã-

þi spun cã prima plângere a învãþãtorilor nu e întemeiatã, aceea relativã la
suprimarea îndemnizãrii de transport la cercurile culturale. Pentru aceea avem
un fond în bloc, de unde se va plãti.

E mai greu cu indemnizarea de locuinþã pentru învãþãtorii diriguiþi care au
gospodãriile lor. Nu de drag le-am suprimat, ci pentru cã fondurile pe care mi
le-au pus la dispoziþie sunt cu desãvârºire nesuficiente. Sunt aºa de nesuficiente,
încât nu vãd cum voi putea duce lucrurile, dacã nu mi se va mãri cota de 17%.
Ne batem cu niºte greutãþi de care n-au idee cei care nu ºtiu cum stau lucrurile.

Haret

Prin rândurile de mai sus, Haret rãspunde dlui Ciorãnescu, care-i scrisese cã rãu s-a fãcut de
s-a suprimat ajutorul de transport ce se dedea învãþãtorilor obligaþi a frecventa cercurile culturale,
precum ºi indemnizaþia de chirie a învãþãtorilor directori care aveau case.

Seria B / 323
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„În convorbirile ce am avut cu Spiru Haret, spune dl Ciorãnescu, am fost sfãtuit sã nu mai
scriu la ziare ºi reviste articole care privesc ºcoala, pânã nu-l întreb ºi pe d-sa. Sau de am vreo
nemulþumire sau nedumerire, sã-i fac cunoscut, cã e bucuros sã i se atragã atenþia în mod onest ºi
dezinteresat.“

6. Scrisoare din 27 decembrie 1909

Doamnã,

Deunãzi când dl Ciorãnescu a fost prin Bucureºti, a lãsat la mine un certi-
ficat de la direcþia ºcolii de surdo-muþi din Berlin. D-sa plecând, certificatul a
rãmas la mine, ºi nu ºtiu ce sã fac cu el, pentru cã nu ºtiu adresa dlui Ciorãnescu
la Berlin. Vã rog sã-mi arãtaþi dacã nu pot sã-l trimit dv.

Haret

Scrisoarea e adresatã soþiei dlui Ciorãnescu. Dânsul ne dã urmãtoarele lãmuriri:
„Certificatul, de care e vorba în aceastã scrisoare, fusese lãsat pe biroul ministrului, ca sã ia

cunoºtinþã de modul cum îºi face datoria la ºcoala de surdo-muþi din Berlin. Deºi acel certificat,
nu mai avea nicio importanþã, Haret, om ordonat ºi scrupulos, a gãsit cu cale sã-l trimitã d-nei
Ciorãnescu, ca sã nu se piardã“.

XXI.

Cãtre P. S. Episcopul Pimen
Cu note de Grig. Teodossiu

Telegrama din 30 noiembrie 1908

Urez ca Seminarul, care serbeazã astãzi reînfiinþarea sa, sã trãiascã ºi sã
prospere ca un puternic centru religios pentru România de la Gurile Dunãrii.

Urez profesorilor ºi ºcolarilor energie, stãruinþã în îndeplinirea datoriilor
lor, iar P. S. Tale viaþã lungã, ca sã conduci paºii lor pe cãile cele bune.

Haret

La începutul anului ºcolar 1908–1909, ministrul Haret înfiinþase un seminar clerical în Ga-
laþi. Acestui seminar i se dãduse numele: „Seminarul St Apostol Andrei“, în urma propunerii
episcopului Pimen al Dunãrii deJos.

Cu prilejul sãrbãtoririi patronului ºcoalei, în ziua Sfântului Apostol Andrei, episcopul Pimen
mulþumeºte ministrului Haret. iar acesta îi rãspunde prin telegrama de mai sus.

(,,Biserica Ortodoxã Românã“, an XXXII, nr. 10 din ianuarie 1909, p. 1181.)
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XXII.

Cãtre d-ºoara Lucreþia Popescu

Scrisoare din 26 iulie 1909

Domniºoara,

Am informaþii bune în privinþa activitãþii d-v. în ºcoalã ºi afarã din ºcoalã.
Dar în acelaºi timp mi se spune cã mediul în care lucraþi nu este destul de prielnic
acelei activitãþi. De aceea vã rog sã-mi arãtaþi dacã sunteþi dispusã a trece la un alt
loc mai potrivit ºi la care anume. Nu ºtiu dacã voi putea satisface cererea dv., dar
mã voi sili. Ar fi bine sã-mi indicaþi mai multe soluþii, pentru cã, dacã nu se va pu-
tea adopta una, sã putem recurge la alta. Ar fi iar bine ca rãspunsul dv. sã nu
întârzie, pentru cã acum e momentul când se fac numirile ºi mutãrile.

Haret

Aceastã scrisoare ne-a fost trimisã de dl Ion Gh. Ursu, învãþãtor în comuna Mãlureni-
Covurlui. D-sa ne spune cã d-ºoara cãreia e adresatã a fost mutatã atunci, de la Zorleni-Tutova,
la Podul Turcului-Tecuci; apoi s-a cãsãtorit cu dânsul. Cerând sã-i înapoiem originalul, zice: „Co-
pilele noastre doresc a o pãstra, fiind un imbold la muncã constructivã“.

XXIII.

Cãtre Gh. Dumitrescu-Bumbeºti

1. Scrisoare din 26 martie 1910

Stimate domnule Dumitrescu1,

Vezi te rog, alãturata scrisoare, pe care o primesc de la un foarte bun învãþãtor
din judeþul Iaºi. Este foarte de dorit, sã i se trimitã de urgenþã controlorul ce cere.
Dacã nu i se trimite, a cui va fi vina, dacã se va produce vreo greºealã? Vezi cã el
singur îl cere.

Ceea ce nu înþeleg este pentru ce controlorii aceºtia parcã într-adins cautã
sã loveascã în învãþãtorii cei mai de seamã. Vezi ce a zis unul despre Dorin.
Deunãzi a mai fost interviul mizerabil dat de unul din ei la o gazetã. Ce scop au
oamenii aceºtia?

Haret
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1. Atunci primitorul scrisorii era inspector ai Casei Centrale a Cooperativelor.
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2. Scrisoare din 27 martie 1910

Stimate domnule, Dumitrescu1,

Îmi spuseseºi cã ai sã însãrcinezi pe cineva, ca sã se ocupe cu chestia rea-
rendãrii moºioarei mele la obºtea sãtenilor. Spune-mi te rog, ce s-a fãcut, pentru
cã contractul actual expirã peste, trei sãptãmâni2.

Al d-tale,
Haret

3. Scrisoare din 15 aprilie 1910

Stimate domnule Dumitrescu3,

Te rog sã mã ierþi cã te supãr iar; dar nesiguranþa în care sunt lãsat mã sileºte
la asta.

Þi-am scris deunãzi, întrebându-te dacã cooperativa dã urmare vorbei pe
care mi-ai spus-o d-ta acum o lunã, în privinþa vinului. De atunci, vãzând cã nu
am niciun rãspuns þi-am scris sã te întreb, – ºi, vãzând cã nu-mi rãspunzi, am
cãutat sã vãd pe dl Dimitriu.

D-ta mi-ai dat rãspunsuri evazive. De altã parte, doi sau trei negustori care
mereu mã îndesau cu vorba zilele trecute, acum vãd cã nu dau semne de viaþã.

Eu însã am trebuinþã sã ºtiu cu precizie cum stau. De aceea te rog foarte
mult sã-mi spui dacã cooperativele sunt sau nu decise sã ia ceva de la mine,
când ºi cum mai ales zilele astea am avut o mare supãrare acolo la vie cu un foc,
pe care l-am suferit, ºi cu atât mai mult vreau sã hotãrãsc într-un fel.

Eu nu înþeleg de ce am atâtea greutãþi. De jur împrejurul meu, vecinii mei
vând vin cu mult mai prost cu preþuri mai mari decât cele pe care le cer eu.

Pe urmã ºtiu cã cooperativa nu a pierdut de la vinul meu; din contra, l-a
vândut cu preþ foarte bun. Atunci ce este? I s-a pãrut cã cer prea mult? Pentru
ce nu-mi spune cel puþin?

Haret

1. Cooperaþia, în þara noastrã, a început încã din 1899, din iniþiativa ºi sub patronajul
lui Haret. Între propagandiºtii ºi îndrumãtorii cooperaþiei, puºi de marele ministru, a fost ºi
G. Dumitrescu-Bumbeºti, fost învãþãtor, care a trecut ca inspector la Casa Centralã a Bãn-
cilor populare, sub îndrumarea ºi controlul cãreia erau puse cooperativele ºi a rãmas pânã în
1920, când a ieºit la pensie. Apoi a rãmas ca membru în Consiliul de administraþie al coope-
rativelor ºi bãncilor. A murit în anul 1939.

2. Odatã cu înfiinþarea bãncilor populare ºi a cooperativelor (obºtilor) de arendare, Haret
a fost cel dintâi proprietar care a dat pildã sãtenilor cu arendarea moºiei din Lipia, judeþul Buzãu.
La expirarea contractului, se adreseazã prin scrisoarea de mai sus lui Dumitrescu-Bumbeºti,
inspectorul Casei Centrale, ca sã se îngrijeascã de reînnoirea contractului tot cu sãtenii.

3. În acel timp, primitorul scrisorii era tot inspector. Haret îºi cumpãrase vie la Valea
Cãlugãreascã ºi þinea sã ajute propãºirea cooperativelor, îndemnându-le la cumpãrarea
diferitelor produse care intrau în sfera lor de activitate.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 326



4. Scrisoare din 2 mai 1910

Stimate domnule Dumitrescu,

Mi se denunþã de un om de încredere cã la Lãmoteºti-Ilfov, niciun þãran nu
poate face vreun împrumut la banca popularã, pânã ce nu plãteºte 10 lei preo-
tului, 10 lei învãþãtorului ºi 5 lei casierului.

Poate cã o anchetã ar dovedi adevãrul.
Al d-tale devotat,

Haret

5. Scrisoare din 2 august 1910 

din Valea-Cãlugãreascã

Stimate domnule Dumitrescu,

Þi-am scris cã vreau ca Al. sã nu mai facã parte din obºtea de la Lipia, ºi
þi-am arãtat ºi motivele. Acum îmi scrie o cumnatã a mea cã i-a spus Volãnescu
de la Sãrata-Monteoru cã controlorii Breviceanu ºi Morcovescu, departe de a
þine seamã de voinþa mea, i-au spus ca nu se poate ca Al. sã lipseascã din obºte,
cã chiar eu l-am rugat sã rãmânã în ea ºi ca ei nu vor permite ca sã iasã; în orice
caz toate reclamaþiile oamenilor ei nu le iau în seamã. ªi cu toate astea, eu încã
nu am primit arenda întreagã pe câºtigul trecut; iar oamenii se plâng cã ei au
plãtit ceea ce erau datori, dar Al., în loc sã le dea chitanþã din condicã, le-a dat
pe hârtie liberã.

Rog sã fie lucru înþeles: dacã Al. rãmâne în obºte, eu nu mai dau moºia, pen-
tru cã nu vreau ca ºi eu ºi þãranii sã fim pungãºiþi de dânsul. Dar mi s-ar pãrea
curios ca tocmai Casa Centralã a Obºtiilor þãrãneºti sã fie cauza dizolvãrii primei
obºtii înfiinþate în judeþul Buzãu de mine ºi cu atâtea greutãþi, precum ºtii.

Al d-tale devotat,
Haret

Din aceastã scrisoare reiese cã Haret, deºi arendase Obºtei moºia, însã aflând cã se fac
abuzuri în administraþia ei, face apel la Dumitrescu-Bumbeºti, ca, în calitatea lui de inspector al
Casei Centrale, sã ia mãsuri de înlãturarea unui rãu conducãtor.

6. Scrisoare din 24 martie 1912

Stimate domnule Dumitrescu,

Statutele Cooperativei franceze de vii, pe care mi le-ai dat sunt foarte inte-
resante, ºi pot sã ne fie foarte utile ºi noua. Vom cãuta sã ne folosim de ele, la
constituirea societãþii noastre.
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Eu plec în strãinãtate la 1 aprilie pentru douã luni. Dacã manuscrisul d-tale
îþi va fi necesar în timpul acesta, fii bun de mi-l cere sãptãmâna asta, afarã de
miercuri, când voi lipsi din Bucureºti. Te rog însã ca la întoarcerea mea sã mi-l
mai dai.

Al d-tale,
Haret

Deºi cooperaþia nu mai depindea de resortul Ministerului Instrucþiunii Publice, de când tre-
cuse la Casa Centralã a Bãncilor Populare, însã Haret era tot veghetor al acestei miºcãri.

XXIV.

Cãtre G. Georgian

Scrisoare din 6 decembrie 1910

Domnule învãþãtor,

Îþi mulþumesc foarte mult pentru fotografii, dar îmi pare rãu cã te plângi de
neajunsurile ce zici cã þi s-au fãcut ºi þi se fac. Ce puteam eu sã-þi fac, dacã nu
mi-ai spus nimic? Chiar dacã mi-ai fi spus, nu ºtiu de te-aº fi putut ajuta mult,
pentru cã acum ºtiu din experienþã cã un ministru nu poate mai nimic face con-
tra micilor tirani de pe la þarã; dar cel puþin aº fi cercetat ºi aº fi încercat.

Te încunoºtinþez cã am înfiinþat postul II la Schela-Cladovei ºi am mutat la
el pe d-ºoara Georgian. Dar trebuie sã ne trimitã o petiþie, cerând chiar d-sa
aceastã mutare, ca sã fim în regulã.

Haret

Aceastã scrisoare ne-a fost trimisã de dl sublocotenent D. Popescu din partea bunicului sãu
Gheorghe Georgian (n. 1864 fost învãþãtor, subrevizor ºcolar). Nu ºtim ce fotografii îi va fi trimis,
nici de ce anume se plângea.

+Opere_vol_XI.qxd  12/3/2010  12:46 PM  Page 328



Seria B / 329

XXV.

Cãtre Mihail Popescu

Scrisoare din 7 decembrie 1910

Note de Gh. Adamescu

Domnule Administrator,

Puþinã vreme dupã înfiinþarea Casei ªcoalclor, dv. aþi fost chemat a o con-
duce, ºi v-aþi îndeplinit aceastã îndatorire de zece ani încoace numai cu o micã
întrerupere.

În timpul acesta, Casa a trecut prin mari greutãþi, nu numai acelea care sunt
inseparabile de orice început, dar ºi greutãþi speciale unei instituþii chemate a
împlini o sarcinã foarte grea ºi foarte însemnatã, cu niºte mijloace insuficiente
ºi nu totdeauna sigure.

Dv. aþi ºtiut sã vã îndepliniþi însãrcinarea în aºa mod încât nu numai Casa
ªcoalelor a devenit, sub conducerea dv, una din cele mai vaste ºi mai bine orga-
nizate din marile noastre administraþii, prin imensele servicii ce a adus ºi con-
tinuã a aduce învãþãmântului ºi culturii naþionale. Ea a deschis cãi noi, s-a în-
grijit ºi a rezolvat probleme grele, de care pânã la dânsa nimeni nu se preocupa;
toate acestea fãrã niciun sacrificiu pentru stat, ba încã venind în ajutorul ºi al
comunelor, în împrejurãrile cele mai grele.

Pentru aceste mari servicii, þara vã va fi recunoscãtoare. Iar noi, care de
atâþia ani ne-am bucurat de colaborarea dv. harnicã, priceputã ºi onestã, în îm-
prejurãri grele, ne-am socotit dator a vã da cel puþin acest semn de mulþumire,
de a vã înainta portretul dv., pe care vã rugãm sã-l atârnaþi în cabinetul adminis-
tratorului Casei ªcoalelor, ca sã rãmânã acolo, ca amintire a aceluia care a fost
unul din principalii ci întemeietori.

Primiþi, vã rugãm, dle Administrator, asigurarea distinsei noastre consi-
deraþiuni.

Ministru,
Haret

Aceastã scrisoare este mai mult o adresã oficialã, la fel cu aceea care s-a trimis lui Petre
Gârboviceanu, administrator al Casei Bisericii (p. 66). Mihail Popescu era administrator al Casei
ªcoalelor, numit pentru prima datã de Haret, în 1901. În decembrie 1910, guvernul fiind hotãrât a
demisiona, Haret a socotit cã se cade a mulþumi funcþionarilor superiori, numiþi de el, pentru serviciile
fãcute, deoarece ºi ei asemenea aveau sã demisioneze. E luatã dupã un concept al lui Haret.
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XXVI.

Cãtre Flor Constantinescu

1. Scrisoare din 1911

Stimate domnule Constantinescu,

Cele ce-mi anunþi prin scrisoarea d-tale nu mã surprind deloc. În toate zilele
îmi vin ºtiri de nedreptãþi tot aºa de mari, care se fac în toate pãrþile. E un sistem
întreg de-a se cãpãtui toþi rãii ºi a se lovi în oamenii cinstiþi ºi muncitori. În
cercarea ce zici sa faci, o poþi face, dar nu cred sã aibi vreun succes. Îi cunosc
îndeajuns, ca sã fiu sigur de asta.

Al d-tale devotat,
Haret

2. Scrisoare din 7 noiembrie 1911

Stimate domnule Constantinescu,

Mã întrebi ce trebuie sã faci în chestia banchetului dlui Arion. Eu cred ca
întrucât nu se poate tãgãdui cã dl Arion a îmbunãtãþit lefurile, ar fi just sã
participaþi la banchet prin o delegaþie. Cred însã cã acea delegaþie ar trebui sã fie
mai puþin numeroasã, pentru cã e sigur cã banchetul va fi politic ºi cã la dânsul se
vor spune atâtea lucrãri neplãcute, încât delegaþilor nu le va ticni ospãþul.

Haret

În prima scrisoare, Flor Constantinescu (n. 1857), fost director al ºcoalei nr. 2 de bãieþi din
Buzãu ºi revizor ºcolar al judeþului Buzãu, comunicã lui Haret fapte pe care nu le-am putut afla.

În a doua scrisoare e vorba de un banchet ce se oferea lui C. C. Arion, care în 1911 devenise
ministru al Instrucþiunii Publice.
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XXVIII.

Cãtre P. P. Carp1

Cu note de Gh. Adamescu

Scrisoare deschisã din 1 martie 19122

Domnul meu,

În ºedinþa de ieri a Camerei3, aþi crezut necesar sã vã procuraþi un succes
uºor, punându-mã în cauzã, ºi pe mine. Zic pe mine, pentru cã, deºi d-v nu aþi
pronunþat numele meu, l-au pronunþat alte voci anonime, cu asentimentul d-v.

ªtiu cã Partidul Conservator, pe care-l prezidaþi d-v, nu trãieºte decât din le-
gende. De câte ori poate, el creeazã câte o legendã, cu care-ºi duce zilele pânã
când o poate înlocui cu alta mai proaspãtã.

Sunt mãgulit cã neînsemnata mea persoanã a putut ºi ea contribui, în felul
acesta, pentru a da ceva aliment vieþii politice unui partid care altfel nu poate trãi.

Dar nu gãsiþi oare cã cântecul acesta s-a cam învechit ºi nu mai ameþeºte pe
nimeni? Aceasta-i o simplã întrebare; vã rog sã nu o luaþi ca un semn de impa-
cienþã sau de ironie din parte-mi. Dar poate cã d-v, care aþi dovedit cã sunteþi
mãiestru în arta de a fãuri capital politic pentru partidul d-v, nu ar trebui sã
pãrãsiþi niºte creaþiuni atât de ingenioase, ca cunoscutele afaceri liberale ca
petrolul ºi cu puºcãriile, spre exemplu.

Aº fi în drept sã mã dispensez de a mã ocupa de cuvintele d-v de ieri. Sunt
deja doi ani trecuþi, de când unul din actualii d-v colegi formulase tot ca d-v ºi
tot în Camerã aceeaºi învinovãþire contra mea4. Am somat atunci, nu numai pe
dl Filipescu(66), dar întregul d-sale partid, sã producã mãcar un început de probã
pentru cele ce spunea. Rãspunsul nu a venit, ºi, ca orice afacere de onoare, sunt
în drept a trece cu dispreþ peste niºte insinuãri pe care nu vreau sã le calific.

Mã înºel. Anul trecut, acelaºi coleg al d-v a crezut de cuviinþã sã repete acu-
zaþia din 1909, în Camerã sau în Senat5. Dar chiar de aº fi consimþit a mai
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1. Scrisoarea s-a publicat în ziarul ,,Viitorul“ de la 3 martie 1912.
2. Petre P. Carp era atunci preºedintele guvernului (1911–1912) ºi ministru de Finanþe.
3. În ºedinþa Camerei de la 29 februarie 1912, rãspunzând unor întrebãri ale deputatului I.

Miclescu, Carp a vorbit de „Þãranii uciºi de aceia chiar care le asigurase impunitatea când îi
trimitea, la rãscoale“ (rãscoalele din 1907) ºi a zis apoi: „Acuzaþiunea aceasta nu se îndreaptã
în contra întregului partid; nu am probe ºi nici nu cred cã direcþiunea Partidului Liberal sã fi
instigat la rãscoale; dar am convingerea ºi cred cã toþi instigatorii erau înscriºi în clubul
partidului liberal“. Iar în textul publicat se noteazã: „Aplauze prelungite“, ºi ,,Voci: Stere!
Haret!“ (Dezbaterile Adunãrii Deputaþilor 1911–1912, p. 948. ªedinþa de la 29 februarie 1912.)

4. E vorba de Nicolae Filipescu.
5. Aluzie la în interpelãrile ce i s-au adresat guvernului liberal în Senat, în ianuarie

1908, de cãtre C. Dissescu ºi Titu Maiorescu ºi, la discuþia rãspunsului la Mesaj în Camerã,
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rãspunde la dânsa, nu aº mai fi putut sã o fac în timp util, deoarece nu am aflat
de ea decât peste o lunã.

Deunãzi, un articol de o paternitate foarte transparentã a revenit asupra ace-
luiaºi lucru. Nu am putut lua cunoºtinþã de dânsul prin mine însumi, pentru cã
foaia în care s-a publicat, azi organ acreditat al guvernului ce conduceþi, nu o
poate atinge un om care se respectã1.

Acum însã, când chiar d-v, ºeful partidului ºi al guvernului conservator, vã
însuºiþi învinuirile coreligionarilor d-v politici, gãsesc de cuviinþã sã vã rãspund.

Aºadar veþi ºti, Domnul meu, cã acuzaþiile de instigaþie, chiar repetate de
dvs., nici nu mã tulburã, nici nu mã înspãimântã. Vã declar cã am instigat ºi
înainte de 1907, ºi dupã 1907; cã instig ºi astãzi atât pe cât pot, ºi voi instiga atât
cât voi mai avea zile. Am instigat ºi voi instiga pentru scoaterea þãrãnimii din
întuneric, neºtiinþã ºi sãrãcie, pentru scoaterea ei de sub robia strãinilor ºi a cãmã-
tarilor, a acelora a cãror parte o luaþi d-voastrã astãzi, prin încurajarea trusturilor,
prin persecutarea bãncilor populare ºi a obºtilor sãteºti. Instig pentru ca masa celor
desmoºteniþi de soartã, de vitregia timpurilor ºi de o oligarhie fãrã suflet, sã se
ridice ºi ei în rândul oamenilor.

Sunt, Domnul meu, oameni care gãsesc cã instigaþia aceasta are ºi ceva bun
într-însa. Sunt alþii, printre care ºi d-voastrã, cãrora nu le place. Puteþi sã vã pãstraþi
pãrerile, dar ºi eu le pãstrez pe ale mele, ºi nu mã preocup deloc nici de ce veþi
gândi, nici de ce veþi face d-v. Socotesc cã vã închipuiþi lesne cã, atunci când am
întreprins acþiunea mea, în deplinã maturitate a minþii mele ºi cu un fond intelectual
care îmi dã dreptul sã lucrez dupã capul meu, ºtiam eu bine pe cine aveam sã supãr
ºi eram bine hotãrât a nu le cere pãrerea asupra celor ce aveam sã fac.

În aceeaºi stare de spirit mã gãsesc ºi azi. Declar pentru a zecea oarã cã nu
retractez, nu reneg ºi nu regret niciun fapt, niciun rând, nicio iotã din ce am
lucrat, am scris sau am vorbit în viaþa mea politicã.

Nu vreau sã ºtiu nici de insinuãrile d-v, nici de atacurile nimãnui.
Voi continua activitatea mea trecutã fãrã nicio altã schimbare, decât cã sper

s-o pot face ºi mai rodnicã în viitor, graþie experienþei ºi autoritãþii ce am dobândit,
ºi cunoºtinþei mai exacte ce am de forþele ºi de tactica adversarilor mei2.

Cu aceasta sper sã contribui, în limita slabelor mele mijloace, sã fac sã nu
mai fie posibilã o nenorocire, ca aceea din 1907, fruct atât al lipsei de luminã ºi
de dreptate, cât ºi al egoismului ºi lipsei de înþelegere a lucrurillor în pãturile
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la 3 ºi 4 decembrie 1909 (Vezi vol. VI din Operele lui Spiru Haret, p. 12 ºi 13 ºi p. 37 º. u.
ºi 251 º.u.).

1. În ,,Epoca“ din 30 mai 1910 se publicase un articol în care se spunea cã Haret ,,a
rãsculat pe þãrani“… ,,a fost spionul strãinilor…“ ºi se întrebuinþau expresii de o violenþã
extraordinarã ºi lipsite de cea mai elementarã urbanitate.

2. În 1912 Haret înfiinþase „Liga Deºteptarea“ (vezi vol. IX din Operele lui Spiru Haret
p. 25 din Introducere).
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care, precum vãd, nu ºi-au schimbat încã mentalitatea, precum ºi inimei ºi inca-
pacitãþii fenomenale ale guvernului de atunci.

Aceastã instigaþie am fãcut-o ºi voi continua.
Altfel de instigaþie nu intrã nici în principiile mele, nici în ale Partidului

Liberal. Ea nu se potrivea deloc cu concepþia ce avem de solidaritatea claselor
sociale, nici cu iubirea noastrã sincerã pentru þãrãnime. Cât pentru regimul
prezidat de dl G. Gr. Cantacuzino, el a cãzut atunci cum cade el totdeauna, pentru
cã timpul ºi oamenii merg înainte, iar el dã înapoi1.

Cunoaºteþi d-v ºi amicii d-v ºi alte fapte pe lângã cele ce am arãtat aici?
Aveþi vreo dovadã cã acþiunea s-a depãrtat vreun moment de la ceea ce este
datoria ºi dreptul oricãrui cetãþean sau ministru cu dor de Þara lui? Atunci
pentru ce nu le daþi pe faþã? Pentru ce de cinci ani nu faceþi decât sã insinuaþi ºi
sa fugiþi îndatã ce vã apucã cineva de scurt. Nu de mult, nu v-aþi sfiit sã publicaþi
documente trunchiate, când aþi crezut cã aceasta va poate servi la ceva: ºi vreþi
sã vã creadã cineva când spuneþi cã posedaþi arme de care nu vã serviþi?

Domnul meu, sunteþi ajuns la o vârstã înaintatã, ºi vã fãliþi cã aþi trãit
într-un mediu mai deosebit decât acesta al nostru, al simplilor muritori, care nu
datorãm situaþiile noastre decât muncii, priceperii ºi onestitãþii noastre. Vã rog
sã spuneþi d-v, ce nume poartã, în lumea d-v, faptul de a arunca contra cuiva
învinovãþiri pe care nu eºti în stare sã le dovedeºti?

La noi, el poartã un nume pe care l-aþi auzit acum trei luni în Senat2.
Ca sã vã cruþ neplãcerea de a vi-l aminti ºi eu, vã invit sã faceþi d-v ceea ce

nu a putut face colegul d-v în 1909. Vã rog sã consideraþi aceastã invitaþie ca o
somaþie, pe care sunt în drept sã v-o adresez.

Am vãzut eu ieri, cã d-v consideraþi ca o dovada suficientã convingerea d-v
personalã. Aceasta este o glumã. Valoarea probantã a convingerilor d-v o
cunoaºtem de când am vãzut din ce elemente v-aþi format-o în afacerile liberale
de la pescãrii, de la petrol, de la tramvai ºi atâtea altele. Îmi daþi voie sã nu mã
mulþumesc cu dânsa. Ba din contrã, s-ar potrivi sã aplic ºi eu detractorilor mei
parafraza unor rânduri pe care le-am gãsit tocmai în ziarul d-v oficios, unde am
vãzut ºi discursul dv. de ieri: ,,D. Carp nu înþelege – cãci nu vede mai departe
de propriul sãu partid, – cã sunt oameni care desfid calomnia, cãci oricât de
meºteºugit ar fi mânuitã, ea nu-i poate niciodatã atinge. Iar dacã ar fi vorba sã
fie apãraþi, le face un adevãrat zid conºtiinþa publicã, ea care pãstreazã admiraþia
întreagã pentru cel atacat, – ºi tot dispreþul pentru calomniatori“.

Vã rog, Domnul meu, sã primiþi asigurarea consideraþiunii ce vã conserv.

Spiru C. Haret
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1. Guvernul prezidat de G. Gr. Cantacuzino se retrãsese în 1907, din pricina rãscoalelor
þãrãneºti ºi deputaþii majoritãþii lui sprijineau noul guvern liberal prezidat de dl A. Sturdza,
din care fãcea parte ºi Haret.

2. Nu putem preciza la ce anume se referã Haret.
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I.

Cãtre Episcopul latin din Bucureºti

1. Scrisoare din 19 iunie 1897

Monseniore,

Aflu cã P.S.V. s-a plâns cã o adresã trimisã de minister ar fi fost fãcutã
într-o manierã nepotrivitã. Îl rog pe P.S.V. sã creadã cã sunt extrem de întristat
de faptul cã un astfel de incident v-a putut nemulþumi pe P.S.V. ºi sunt gata sã
fac în aºa fel încât pe viitor sã nu se mai petreacã asemenea lucruri. Însã, cum
detaliile expedierii corespondenþei scapã supravegherii mele directe, ºi cum îmi
este imposibil sã iau mãsurile necesare fãrã a ºti exact despre ce este vorba, rog
pe P.S.V. a binevoi sã-mi aducã la cunoºtinþã ce anume v-a nemulþumit ºi promit
sã vã dau neîntârziat satisfacþie.

Primiþi, vã rog, Monseniore, asigurarea înaltei mele consideraþiuni. 

Haret

2. Scrisoare din 28 septembrie 1897

Monseniore,

Pentru a putea da declaraþia pe care P.S.V. mi-o cere, binevoiþi a-mi adresa
o cerere în care sã se arate raþiunile pe care P.S.V. se bazeazã. Cererea va rãmâne
la minister, ca punct de plecare a declaraþiei noastre.

Primiþi etc., 

Haret

3. Scrisoare din 29 septembrie 1897

Monseniore,

Mi s-a relatat tristul incident de la Dersca; de asemenea, mi s-a spus cã
P.S.V. vrea sã întreprindã o vizitã pastoralã în judeþul Dorohoi ºi sã meargã chiar
la Dersca.

Îl rog pe P.S.V. sã binevoiascã a-mi permite sã-i dau sfatul de a amâna aces-
te vizite. Am sã-mi expun imediat motivele pentru care consider aceastã amânare
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utilã atât intereselor pe care le reprezintã P.S.V., precum ºi acelora al cãror repre-
zentant sunt eu însumi.

Prefectul de Dorohoi ne înºtiinþeazã cã în întreg judeþul spiritele sunt ex-
trem de agitate pentru moment, ca urmare a întâmplãrii de la Dersca. Aceastã
agitaþie poate oricând, de la incidentul cel mai mãrunt, sã-ºi schimbe caracterul
ºi sã ia o întorsãturã care ar fi foarte neplãcutã nu numai pentru guvern, dar ºi
pentru liniºtea Bisericii Catolice din Regat. Vizita pastoralã a P.S.V. tocmai în
acest moment ar putea fi lesne greºit interpretatã.

Or P.S.V. ºtie cât de lesne impresionabil este spiritul popular.
Sunt convins cã vizita P.S.V. la Dorohoi n-ar fi avantajoasã pentru intere-

sele Bisericii Catolice; ºi adaug rãspicat, cã ar crea dificultãþi guvernului,
deoarece ar putea spori agitaþia în localitate.

Aceste raþiuni au mare importanþã pentru cãlãtoria P.S.V. la Dersca. Îmi
permit sã insist pe lângã P.S.V., atât cât stã în puterea mea, pentru a vã convinge
sã renunþaþi la aceastã cãlãtorie. Administraþia localã ne aduce la cunoºtinþã cã
se teme de tulburãri la Dersca ºi este nevoitã sã ia mãsuri de prevedere pentru a
asigura ordinea. Prezenþa P.S.V. ar paraliza eforturilor administraþiei, iar aceasta
ar fi depãºitã ºi n-ar mai fi în mãsurã sã-i asigure P.S.V. respectul cuvenit din
partea populaþiei. Iatã de ce prefectul roagã insistent sã i se acorde timpul de a
liniºti spiritele, lucru pe care nu l-ar putea face în cazul vizitei P.S.V. la Dersca.
Or, cum are responsabilitatea menþinerii ordinii publice, este firesc sã nu-i fie
zãdãrnicite mãsurile.

Mânat de aceste consideraþiuni, cãrora, sunt convins cã P.S.V. le apreciazã
semnificaþia cât ºi dorinþa mea de-i fi de folos ºi de a sluji în acelaºi timp inte-
resele þãrii, îmi permit sã vã rog încã o datã, P.S.V., sã vã amânaþi vizita pasto-
ralã în judeþul Dorohoi ºi mai ales sã va anulaþi cãlãtoria la Dersca.

Primiþi, vã rog, Monseniore, asigurarea înaltei mele consideraþiuni.

Haret

XLI.

Cãtre directorul ziarului „Le Temps“

Scrisoare din 5 ianuarie 1905

Domnule Director,

În numãrul din 26 decembrie 1904 al ziarului „Le Temps“ a fost publicat
un interviu pe care dl Delyanni, ministru al Greciei la Paris, a binevoit a-l acor-
da unuia dintre redactorii dumneavoastrã, în scopul de a prezenta felul sãu de a
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vedea lucrurile, precum ºi cel al compatrioþilor sãi, în problemele naþiona-
litãþilor din Macedonia.

În acest interviu, dl Delyanni a considerat de cuviinþã sã mã acuze în mod
direct, citând câteva fraze desprinse dintr-un raport pe care, în 1901, ca ministru
al Intrucþiunii Publice ºi al Cultelor din România, l-am adresat Majestãþii Sale
Regele Carol, privind chestiunea ºcoalelor ºi bisericilor româneºti din Macedonia.

La momentul când „Le Temps“ publica acest document încã fãceam parte din
guvern, fapt care m-a împiedicat sã rãspund imediat. O datã liber, însã, mã grã-
besc sã profit de libertatea mea pentru a vã ruga, domnule director, sã binevoiþi a
da loc în stimabilul dumneavoastrã ziar, acestor câteva rânduri, prin care vreau sã
vorbesc despre anumite alegaþiuni ale domnului ministru al Greciei.

Întâi de toate, pentru a pleda o cauzã cãreia Grecia îi acordã aºa de mare
preþ, procedeul domnului Delyanni, în ceea ce mã piveºte personal, nu mi se
pare ireproºabil. De fapt, lucrarea la care se raporteazã dl Delyanni cuprinde
aproape 200 de pagini in-4°, iar Excelenþa Sa nu citeazã decât trei fraze scoase
din context, suprimând orice legãturã cu ceea ce le precede ºi ceea ce urmeazã
dupã acestea. În felul ãsta poþi atribui oricui oriºice afirmaþii. Dacã dl Delyanni
ar fi avut cunoºtinþã de raportul meu în întregime, ar fi putut vedea cã ceea ce
reiese în primul rând din el este profunda mea convingere cã sacrificiile pe care
le facem pentru cauza fraþilor noºtri din Macedonia ar fi trebuit ºi ar fi putut da
rezultate mai bune dacã s-ar fi procedat altfel.

Cât despre necesitatea ºi legitimitatea acestor sacrificii, nu existã diver-
genþe de opinie în rândul compatrioþilor mei. Adversarii mei politici mi-au putut
reproºa cã nu fac destul pentru cauza românilor din Macedonia; iar eu am putut
considera cã adversarii mei ar fi trebuit sã facã mai mult; însã niciunii nu putem
considera vreodatã c-am fi fãcut prea mult. Însufleþirea dezbaterilor noastre
dovedeºte interesul capital pe care România îl acordã acestei chestiuni.

Dl Delyanni mai afirmã cã în raport aº fi vorbit de 124.000 de români în
Macedonia. ªi în acest caz Excelenþa Sa se înºalã. Cifra pe care o citeazã nu
figureazã nicãieri în raportul meu, ºi asta din simplul motiv cã, în pofida statis-
ticilor incomplete ºi interesate care existã, sunt suficiente elemente pentru a
putea aprecia ºi afirma – asemenea celebrului om de stat ºi diplomat Rangabé,
care reprezenta în 1878 Grecia la Congresul de la Berlin – cã numãrul cuþo-vla-
hilor, depãºea acum 50 de ani, 600.000, ºi avem motive sã credem cã actual-
mente nu e departe de un milion. Suntem, aºadar, foarte departe de realitate ºi e
firesc ca pe viitor România sã îºi impunã sacrificii încã ºi mai mari decât cele
din trecut, pentru a nu lãsa sã disparã de pe harta naþiunilor un grup atât de mare
de fraþi care vorbesc aceeaºi limbã. Este mai puþin lesne de înþeles îndârjirea
Greciei în a-i împiedica pe cuþo-vlahi sã-ºi foloseascã propria limbã, dacã este
adevãrat, aºa cum spune dl Delyanni, cã numãrul nu depãºeºte 12.000.
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Teama de a nu abuza de ospitalitatea stimabilului dumneavoastrã ziar mã
împiedicã, domnule director, sã discut celelalte alegaþiuni incluse în interviul
domnului Delyanni.

Totuºi, nu mã pot abþine sã nu-l liniºtesc pe Excelenþa Sa în legãturã cu
acþiunea noastrã, atât de legitimã, orice s-ar spune despre ea. Pentru a cita doar
o singurã cifrã, am sã-i aduc la cunoºtinþã cã numãrul elevilor români, care acum
doi ani, nu era decât de 3.200, depãºeºte astãzi 5.500. Pentru cine cunoaºte
metodele de terorizare a cuþo-vlahilor de cãtre greci pentru a le îndepãrta copiii
de ºcoalele româneºti, aceastã cifrã spune multe; sperãm, însã cã ne vom putea
descurca ºi mai bine. Pentru aceasta nu vom avea nevoie sã organizãm bande
armate, nici sã apelãm la excomunicãri majore, nici sã le interzicem oamenilor
înmormântarea în pãmântul sfânt, nici sã-i alungãm din bisericile construite pe
banii lor, nici sã-i silim sã se roage lui Dumnezeu într-o limbã pe care n-o înþeleg.
Ataºamentul românilor pentru limba lor românã, pe care n-au încetat s-o
vorbeascã de veacuri întregi, va fi de ajuns.

Îmi cer scuze, domnule director, pentru lungimea acestei scrisori pe care
afirmaþiile domnului Delyanni în ce mã priveºte ºi interesul european al ches-
tiunii o explicã pe deplin. Primiþi, vã rog, odatã cu expresia recunoºtinþei mele
pentru ospitalitatea dumneavoastrã, asigurarea înaltei mele consideraþiuni.

Spiru C. Haret,
profesor la Universitatea din Bucureºti,

fost ministru al Cultelor ºi al Instrucþiunii Publice

XLVIII.

Cãtre Fr. Picavet

Scrisoare din 20 octombrie 1906

Domnule director,

Regret nespus necesitatea în care mã vãd silit de a apela pentru a doua oarã
la amabilitatea dumneavoastrã, spre a vã ruga sã binevoiþi a insera aceste câteva
rânduri în „Revue Internationale de l’Enseignement“ („Revista Internaþionalã a
Învãþãmântului“), ca rãspuns la articolul pe care dl Al. Xenopol l-a publicat în
numãrul din 15 iunie 1906 al revistei ºi în care sunt acuzat în mod direct.

De altfel, þinând cont de turnura pe care dl Xenopol vrea sã o dea discuþiei
ºi, de asemenea, credinþa mea cã nu se cuvine sã expui într-o revistã strãinã o
chestiune care ne dezbinã pe noi, românii, ºi sã te serveºti aici de metodele
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discuþiei politice, care n-au nicicum de-a face cu metodele ºtiinþifice, sunt
hotãrât sã nu continui aceastã polemicã, chiar dacã dl Xenopol va considera de
cuviinþã sã furnizeze mai departe revistei informaþii de felul celor din 15 iunie.

Rãspunsul meu va fi cât se poate de scurt, limitându-mã la a remarca
anumite alegaþiuni ale domnului Xenopol. Cât priveºte chesiunea de fond, fac
trimitere la scrisoarea mea, pe care aþi avut bunãvoinþa de a o include în numãrul
din 15 iunie 1905 al revistei, ºi mai ales la „Raportul adresat Majestãþii Sale
Regele României“, raport din care am avut onoare sã vã trimit un exemplar ºi
care expune de manierã completã ºi amãnunþit planul reformei pe care am
întreprins-o ºi dus-o la bun sfârºit pe perioada ministeriatului meu.

1. N-am sã insist asupra chestiunii diferenþierii învãþãmântului primar, rural
ºi urban. Am explicat în scrisoarea mea precedentã cã ceea ce urmãresc, de fapt,
conservatorii este sã limiteze învãþãmântul þãranilor, pentru a le bloca accesul la
cariere liberale ºi, mai ales, pentru a împiedica instituirea sufragiului universal.
Dovezi sunt din belºug, iatã câteva dintre ele:

Nu conservatorii, ci eu însumi am ridicat pentru întâia oarã problema
învãþãmântului agricol la þarã ºi am ºi rezolvat-o; eu am creat mai multe mii de
grãdini ºcolare ºi mi-am dedicat timpul – nu douã zile pe lunã cum afirmã dl
Xenopol, ci un timp mai mult decât suficient – practicii agricole. Dar conser-
vatorii, odatã ajunºi la putere, au suprimat obligativitatea ºcoalei pentru þãrani,
fapt care a fãcut sã scadã brusc cu peste 50% frecvenþa în ºcoalele rurale. Existã
ºcoale care au rãmas complet goale.

Anul trecut, conservatorii au desfiinþat douã ºcoale normale din ºapte, iar pe
celelalte au încercat sã le dezorganizeze, deºi am avea urgentã nevoie de în jur
de 7.000 de noi dascãli. ªi tot conservatorii au anulat aproape tot ceea ce fãcusem
eu pentru învãþãmântul agricol în ºcoalele rurale, fãrã a pune nimic în loc.

2. Dl Xenopol vorbeºte despre grija conservatorilor de a combate proleta-
riatul intelectual. Or ei sunt cei care au dublat fãrã niciun rost numãrul funcþio-
narilor pe care liberalii, fãrã a se sinchisi de popularitatea acestora, îl redusese
considerabil în 1901; ºi tot conservatorii sunt cei care au reinstituit toate
gimnaziile ºi ºcoalele secundare de fete pe care eu le desfiinþasem, pentru a le
înlocui cu ºcoale profesionale. Dimpotrivã, conservatorii au urmãrit sistematic
distrugerea cu orice chip a acestui învãþãmânt profesional, pe care eu l-am creat
aproape de la zero. 

În aceeaºi ordine de idei, eu, nu conservatorii, am aplicat mãsura limitãrii
numãrului de elevi al ºcoalelor secundare încã din 1885 ºi mai apoi în 1897 ºi
în 1901; dar conservatorii sunt cei care, din contrã, atât în 1899 precum ºi în
1905, au înlãturat orice piedici ºi au fãcut din nou clase de 90 de elevi, pe care
eu reuºisem sã le fac sã disparã aproape de tot.

Cu greu se poate vedea în aceste mãsuri preocuparea pe care dl Xenopol
binevoieºte a o atribui partidului sãu.
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3. În ce priveºte trifurcarea liceului, introdusã prin legea din 1898, nu
consider necesar sã insist, þinând cont de faptul cã publicul francez, care, din
1902 are ceea ce aº putea numi dubla-cvadrifurcare, este în mãsurã sã judece
singur dacã obiecþiunile domnului Xenopol au vreun temei.

Nu mã pot, totuºi, abþine sã nu rectific o afirmaþie care i-ar putea speria pe
cititorii dumneavoastrã: nu este adevãrat cã legea din 1898 ar prevedea fizica ºi
matematica la liceu.

Eroarea este cu atât mai surprinzãtoare cu cât dl Xenopol a fãcut parte din
comisia care a redactat programele actuale, al cãror – în parantezã fie spus –
mare admirator ºi apãrãtor zelos era pe atunci, precum ºi al altor dispoziþii ale
legii din 1898. Între timp, însã, multe lucruri s-au schimbat.

4. Dl Xenopol judecã aspru desfiinþarea examenelor de sfârºit de an în licee,
mãsurã pe care am realizat-o în 1904 ºi gãseºte cã ar fi trebuit sã încep mai
degrabã cu ºcoalele primare. N-am fãcut-o deoarece voiam sã cântãresc mai întâi
rezultatele ºi pentru cã este mai rezonabil sã faci un experiment pe 60 de ºcoale,
pentru a-l extinde mai apoi la alte 6.000, decât invers. Dl Xenopol ar fi trebuit,
însã, sã ºtie cã intenþia mea era aceea de a extinde mãsura ºi la ºcoalele primare.
De altfel, dacã revolta domnului Xenopol împotriva mea ar fi îndreptãþitã, ce sã
zicem de succesorul meu, care a gãsit de cuviinþã sã desfiinþeze dintr-o datã
anumite garanþii indispensabile pe care eu le pãstrasem ºi care, de aceea, îºi
revendicã el meritul pentru mãsura pe care am aplicat-o eu în 1904?

5. În privinþa sistemului pe care l-am introdus prin legea din 1898 pentru
numirea profesorilor universitari, reiese chiar din articolul domnului Xenopol
cã prevede ºi concursul precum ºi numirea pe baza cãrþilor ºi lucrãrilor
ºtiinþifice. Nu existã nicio universitate din lume, demnã de aceastã denumire,
care sã impunã concursul ca unic mod de recrutare a personalului didactic ºi e
caraghios sã ne gândim cã, în sistemul concursului exclusiv, pe care-l susþine
partidul nostru conservator, Pasteur ºi Wurtz ºi-ar fi vãzut admirabilele lor opere
aruncate la gunoi ºi ar fi fost siliþi sã dea concurs pentru a disputa unor tineri
necunoscuþi dreptul de a ilustra învãþãmântul francez superior.

Dar, aceasta nu este singura problemã pe care o ridicã asupra acestui punct
dl Xenopol. Vorbeºte, de asemenea, ºi despre abuzurile care s-au comis în ulti-
mii ani în privinþa numirilor universitare, sub oblãduirea legii din 1898. Dl
Xenopol are dreptate în privinþa acestui punct ºi sunt întru totul de pãrerea sa;
doar cã ar fi trebuit sã se exprime rãspicat, ca sã înþeleagã toatã lumea cã acest
grav reproº nu-i priveºte decât pe coreligionarii sãi politici actuali. Într-adevãr,
cu toate cã eram autorul legii, ºi cã dupã promulgarea sa am condus în continuare
afacerile ministerului vreme de cinci ani, numãrul numirilor fãcute de mine este
extrem de restrâns ºi provoc pe oricine, inclusiv pe dl Xenopol, sã îndrãzneascã
sã afirme cã existã una singurã care sã merite reproºurile pe care le-a formulat
dumnealui. Dimpotrivã, abia ajunºi la putere, conservatorii n-au ezitat sã creeze
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în jur de treizeci de noi posturi pentru a-ºi instala partizanii a cãror numire a
stârnit cel mai adesea mare scandal, având în vedere calitãþile aleºilor, în
majoritate iluºtri necunoscuþi, dincolo de serviciile politice fãcute; pentru aceºtia
s-a recurs la mijloace mai mult decât dubioase spre a le fi deschise cu de-a sila
uºile universitãþilor. Totuºi, cazurile acestea, care-au stârnit la noi o indignare
generalã, nu dovedesc metehne ale legii, ci lipsa de scrupule a celor ce o pun în
practicã; ºi nu mi-aº dori ca aceia care mã acuzã azi pe mine sã trebuiascã într-o
zi sã dea socotealã de propria lor responsabilitate în aceastã chestiune.

6. Iatã-mã ajuns la ultima alegaþiune a domnului Xenopol, care este, probabil,
ºi cea mai neaºteptatã; aceea a pretinselor rele intenþii ale Partidului Liberal faþã
de Universitatea din Iaºi ºi a tentativelor sale de a o desfiinþa sau de a o reduce. E
oare cu putinþã ca dl Xenopol, care este istoric, sã cunoascã atât de prost istoria
evenimentelor contemporane care s-au petrecut sub ochii sãi? Nu ºtie oare cã un
guvern liberal a completat aceastã universitate prin înfiinþarea Facultãþii de
medicinã, tocmai acea facultate împotriva cãreia atribuie liberalilor planurile cele
mai mârºave? Oare a uitat sau n-a ºtiut niciodatã cã în 1888, în momentul
retragerii de la putere, guvernul liberal pregãtise totul ºi era pe cale sã înceapã
construcþia frumoasei ºi impunãtoarei clãdiri care adãposteºte azi universitatea,
lucrare pe care conservatorii au amânat-o vreme de cinci ani fãrã niciun motiv?

Dl Xenopol realizeazã oare ce spune atunci când pune în cârca liberalilor –
chiar „ajutaþi de prietenii lor, junimiºtii“ – ideea de a desfiinþa Facultãþile de
medicinã ºi de drept de la Iaºi? Dar ideea aceasta a fost propusã ºi susþinutã de
domnul doctor Istrati, pe atunci ministru al Instrucþiunii Publice în guvernul
conservator, culoare politicã din care face parte ºi dl Xenopol însuºi. Aceastã idee
fãcea parte din moºtenirea pe care predecesorii noºtri la putere ne-au lãsat-o, însã
niciunul dintre noi n-a luat-o vreodatã în serios, ºi este cel puþin ciudat cã dl
Xenopol considerã ca fiind meritul domnului Vlãdescu faptul de a fi renunþat la
ea, de vreme ce noi am abandonat-o încã din 1901, lucru pe care, sã nu se supere
domnul Xenopol, dar am fi putut foarte bine sã nu-l facem, dacã nu voiam.

Voi încheia aceastã scrisoare printr-o ultimã observaþie.
Dl Xenopol îºi exprimã dorinþa ca partidele politice sã se punã de acord

asupra principiilor fundamentale ale organizãrii ºcolare, în scopul de a evita pe
viitor schimbãri perpetue.

Aceastã dorinþã eu mi-am exprimat-o încã din 1898 ºi am întreprins chiar
primii paºi în acest sens. Însã pentru a arãta modul cum conservatorii au
acceptat propunerile mele ºi soliditatea convingerilor lor, nu voi da decât un
singur exemplu.

Prin legea datã de mine în 1898 am adoptat principiul trifurcãrii liceului.
Aceastã idee, care se vehicula de ceva vreme la noi, fusese deja introdusã
într-un proiect de lege al predecesorului meu conservator. Or, a fost de ajuns ca
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eu sã fiu cel care a adoptat-o pentru ca Partidul Conservator sã se ridice împo-
triva unei instituþii pe care, doi ani mai înainte, chiar el o susþinuse.

ªi aº mai putea cita o serie nesfârºitã de exemple de soiul acesta, dar ab uno
disce omnes.

Primiþi, vã rog etc.,

Spiru C. Haret,
profesor la Universitatea din Bucureºti,

fost ministru al Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor

XLIX.

Cãtre C. Dissescu

3. Scrisoare deschisã din 20 septembrie 1907

Domnule Senator,

Tocmai am luat cunoºtinþã de scrisoarea deschisã pe care aþi binevoit a mi-
o adresa în data de 19 a lunii în curs ºi, neîntârziat, doresc sã vã asigur de
receptarea ei.

Totodatã, nu pot sã nu admir dialectica dumneavoastrã, care vã face sã
ajungeþi la concluzia cã mie nu-mi este îngãduit sã vorbesc despre suferinþele
þãranilor, cãci ar însemna cã sunt de acord cu revoltele; dar care, în numele
spiritului de conciliere, întreþine o campanie ce face apel la sentimentele cele
mai nefaste ºi al cãrei þel nu este altul decât acela de a agita spiritele.

Nu vreau sã discut aici raþiunile îndârjirii cu care se urmãreºte scopul deloc
creºtinesc, de a demonstra în ciuda oricãrei evidenþe, cã dascãlii ºi preoþii sunt
vinovaþi de a fi pus la cale rãzmeriþele. Trebuie doar sã constat cã îndârjirea e
aºa de mare, încât duce la greºeli tactice de neînchipuit. Dau drept exemplu doar
cazul institutorului Alexandrescu din Iludeºtii-Mari. Denunþat de primar, acesta
a beneficiat de o ordonanþã de anulare a judecãtorului; a fost achitat ºi de
comisia judiciarã din Iaºi, în faþa cãreia l-am trimis, ºi care, cum se ºtie, este
alcãtuitã din doi membri ai Curþii de Apel ºi dintr-un profesor universitar.
Aceste sentinþe sunt inserate în broºura pe care o citaþi, la numerele 37 ºi 38, la
aceeaºi paginã cu anexele 3 ºi 36, pe care le-aþi citat. Totuºi, treceþi sub tãcere
aceste elemente, care sunt decisive, ºi-mi reproºaþi mie cã m-am bazat doar pe
pãrerea unui revizor ºcolar pentru a admite nevinovãþia lui Alexandrescu. Aº
vrea sã ºtiu de ce. Probabil în speranþa cã am sã las fãrã rãspuns aceastã acu-
zaþie, aºa cum am fãcut cu atâtea altele.
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Pentru moment, nu vreau sã analizez mai mult scrisoarea dumneavoastrã.
Acest unic exemplu ar fi chiar de ajuns pentru a mã scuti de a o mai face vreodatã. 

În orice caz, sper cã veþi recunoaºte cã modul acesta de a gândi nu are
menirea de-a mã încuraja sã fac retractarea pe care mi-o cereþi atât de amical.
Sper cã veþi recunoaºte cã retractarea este un lucru neplãcut pentru un om care
nu este obiºnuit cu acest exerciþiu ºi cã e dificil pentru un om de vârsta mea sã
înceapã meseria de cãlãtor de la o opinie la alta. Este o meserie care necesitã o
anumitã elasticitate a convingerilor ºi o anumitã obiºnuinþã pe care n-o poþi
dobândi decât la o vârstã ceva mai fragedã ca a mea.

Astfel, dacã ar fi sã aleg între retractare ºi interpelare, prefer, totuºi, inter-
pelarea. 

Sfârºind aceastã scrisoare, daþi-mi voie sã întrezãresc o speranþã, domnule
Senator.

Constat rigoarea catonianã cu care-i judecaþi pe bieþii dascãli ºi preoþi de
þarã, încât nu admiteþi în favoarea lor nici mãcar verdictele justiþiei.

Speranþa, din pãcate, destul de timidã, pe care îndrãznesc s-o am, este cã
acest precedent va face ca pe viitor sã nu se mai acorde favoruri, onoruri ºi
recompense acelora pe care judecãþi cum se cuvine i-au condamnat pentru fapte
defãimãtoare.

Primiþi, domnule Senator, asigurarea distinsei mele consideraþiuni.

Spiru C. Haret

V.

Cãtre R. Poincaré, avocat francez

Scrisoare deschisã din 4 martie 1900

Domnule,

Cu o bucurie lesne de închipuit, am aflat despre sosirea domniei voastre
printre noi. Este întotdeauna o plãcere sã primeºti vizita unor prieteni ºi Ro-
mânia îndrãzneºte sã spere cã Franþa rãmâne în continuare pentru ea sora mai
mare ºi prietenã de nãdejdie, la bine ºi la greu.

Pentru noi, bieþi exilaþi la porþile Orientului, cum v-aþi exprimat încã de la
primele cuvinte pe care le-aþi rostit la Bucureºti, este o plãcere, o consolare sã
ne gândim cã fraþii noºtri mai norocoºi care au rãmas în Occident ºi cãrora
norocul le-a surâs întotdeauna nu ne-au uitat cu desãvârºire. Astfel, dragostea
românilor pentru Franþa nu este doar un sentiment vag ºi spontan; ci mai curând
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nevoia de a ne încãlzi inima, îndureratã de adversitatea secularã, la flacãra sim-
patiei pe care ºtim cã o gãsim la fraþii noºtri mai mari.

Dar acestui sentiment firesc i se adaugã cel de recunoºtinþã, de vreme ce,
abia ce am reuºit sã ne revenim ºi Franþa s-a ºi grãbit sã ne punã la dispoziþie
tezaurul învãþãturilor sale, al ideilor sale liberale, al artelor ei, din care tinerimea
noastrã îºi trage de ºaizeci de ani încoace forþa care i-a permis sã facã dintr-o
þarã destul de barbarã, o þarã civilizatã, în ciuda neajunsurilor legate de longitu-
dinea sa geograficã, împotriva cãrora nu e nimic de fãcut. Recunoºtinþa noastrã
n-a mai avut limite atunci când, dupã rãzboiul din Crimeea, Franþa a îmbrãþiºat
cauza noastrã ºi ne-a dat posibilitatea de a ne dezvolta liber ºi de a ne realiza
visul de veacuri: unirea celor douã principate.

Este adevãrat cã mai târziu, manifestarea simpatiilor oamenilor politici
francezi faþã de noi a cãpãtat forme ceva mai dificil de înþeles pentru minþile
noastre orientale.

E vorba de întâlnirea de la Salzburg din 1869, la care împãratul Napoleon
ne oferea Austriei ca monedã de schimb pentru nu ºtiu ce combinaþie diplo-
maticã. E vorba de condiþia pusã în 1878, la Congresul de la Berlin de cãtre dl
Waddington, reprezentantul Franþei, pentru recunoaºterea „Independenþei Ro-
mâniei“, cucerite cu sângele nostru: aceea de a acorda în bloc naturalizarea
pentru o jumãtate de milion de israeliþi. E vorba de propunerea din 1881 a dom-
nului Barrère, delegat al Franþei la congresul de la Londra, de a ne fi luate
drepturile suverane asupra Dunãrii în favoarea Austro-Ungariei. Trec peste alte
incidente pe care polemicile zilei le-au dat uitãrii.

Trebuie sã recunoaºtem cã, în aceste diverse circumstanþe, era cam greu de
priceput mobilul pur prietenesc care determina diplomaþia francezã sã procedeze
astfel. ªi totuºi, cu multã bunãvoinþã ºi în pofida posibilitãþilor noastre reduse de
a înþelege, rezultat al educaþiei noastre incomplete ºi al civilizaþiei noastre
insuficient avansate, am reuºit totuºi sã-l pricepem. Dovada fiind faptul cã Franþa
este iubitã în continuare la noi la fel ca ºi acum patruzeci de ani ºi cã, atâta cât
putem s-o facem în cercul restrâns al activitãþilor noastre, n-am ºovãit în a ne
dovedi dragostea noastrã faþã de Franþa, adesea pe propriul nostru risc ºi pericol.

E de ajuns sã aduc aminte cã în 1870, Parlamentul român acoperea cu
aplauze vorbele ministrului Afacerilor Externe, care declara cã România se va
afla de partea unde va flutura drapelul francez. Câteva luni mai târziu, în martie
1871, Bucureºtiul se mobiliza pentru a-i împiedica pe cei câþiva nemþi sã
sãrbãtoreascã între ei victoriile pe care poporul german le obþinuse asupra
Franþei, fapt care ne-ar fi cauzat probleme mai mari decât acela de a auzi, la noi
acasã, lucruri care nu ne fac plãcare. Toate aceste au o anumitã semnificaþie, mai
ales dacã þinem cont de faptul cã se petreceau în timpul sau dupã victoriile
germane, în timpul sau dupã cãlãtoria domnului Thiers în Europa, care a fost
încununatã de succesul binecunoscut. Sprijinindu-mã pe acest trecut ºi pe faptul
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cã îmi cunosc compatrioþii, cred cã pot sã afirm cã sentimentele lor faþã de
Franþa nu vor suferi nicio schimbare ca urmare a incidentului care se desfãºoarã
în acest moment între zidurile noastre.

E adevãrat cã ºi de astã datã inteligenþa noastrã este supusã la o grea
încercare. Fãrã sã vrem, atitudinea Franþei faþã de noi în afacerea Rallier ne pare
aidoma cu modul cum s-a comportat faþã de Venezuela ºi de Republica Haiti,
acum câteva luni. ªi atunci, pretenþiile mai mult sau mai puþin legitime ale
cetãþenilor francezi au fost susþinute de demonstraþii navale ºi sãrmanele
republici au fost nevoite sã se supunã ºi sã plãteascã indemnitãþi a cãror justifi-
care completã încã nu s-a realizat, dupã spusele celor interesaþi, cel puþin.

Este adevãrat cã, în cazul nostru, demonstraþiile navale au lipsit ºi cã mij-
loacele prin care s-a ajuns sã ni se punã condiþii, care amintesc pânã la identificare
de cele impuse defunctului preºedinte al Republicii Haiti, Heureux, nu prea intrã
în categoria mijloacelor pur diplomatice; … nu este, însã, problema noastrã.

M-aº bucura, domnule, dacã din toate cele ce-aþi citit aþi cãpãta con-
vingerea cã prietenia pe care românii o au pentru Franþa este la fel de mare ca
ºi pânã acum. ªi poate cã aceastã demonstraþie nu a fost de prisos, deoarece am
înþeles cã nu prea ºtiaþi cum sã interpretaþi scenele al cãror teatru a fost Calea
Griviþei zilele trecute.

Sã nu uitãm, domnule, cã principalul cusur al copiilor, al popoarelor tinere ºi
al celor ce se aflã la porþile Rãsãritului, este curiozitatea. Or, populaþia Bucu-
reºtiului voia sã vadã cu ochii ei un lucru pe care nu-l mai vãzuse niciodatã, de
600 de ani de când existã þara noastrã ºi pe care nu-l crezuse posibil pânã atunci.
Voia sã vadã un tribunal extraordinar, creat prin violarea Constituþiei þãrii, format
în majoritate din strãini, care veneau sã judece în capitala þãrii, într-o limbã
strãinã, un litigiu între Statul nostru independent ºi un întreprinzãtor strãin, deºi
contractul cu acest strãin prevedea jurisdicþia tribunalelor ordinare ale þãrii drept
singura admisibilã.

Dumneavoastrã, domnule, care sunteþi un mare avocat ºi un eminent om de
Stat, trebuie sã recunoaºteþi cã era un lucru clar menit a stârni curiozitatea
publicului. ªi sunt convins cã dacã aºa ceva s-ar petrece la Paris, ar stârni o
asemenea curiozitate încât, brava populaþie a Parisului n-ar ezita sã dãrâme
zidurile, ba poate chiar ºi tribunalul extraordinar ca sã vadã mai bine cum e fãcut.

Din fericire, poporul român nu împinge pânã la indiscreþiune dorinþa sa de
instruire. Avrut sã vadã, a vãzut. E mulþumit. Acum va putea povesti nepoþilor cum
era înþeles în 1900 respectul datorat suveranitãþii unui popor liber ºi sentimentului
demnitãþii sale.

Dupã toate cele ce v-am spus, sper cã veþi înþelege acum motivul celor câteva
strigãte care s-au auzit din stradã în timpul frumoasei dumneavoastrã pledoarii ºi
de care aþi afirmat cã nu vreþi sã þineþi cont. Desigur, nu mi-aº permite sã vã spun
eu de ce anume trebuie sã þineþi cont pentru necesitãþile cauzei pe care o apãraþi.
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Însã, principiul pe care l-aþi expus, ca toate principiile ordinii sociale, nu poate fi
considerat de manierã absolutã, fãrã a risca uneori sã te înºeli. Se poate întâmpla
ca tocmai în stradã sã se afle adevãrul ºi dreptatea. S-a putut constata aceastã
ciudatã inversiune într-o afacere faþã de care, cea care a trezit mânia domniei
voastre împotriva României, nu face doi bani; mã refer la afacerea Panama.

De altfel, curioºii din ziua respectivã sunt în majoritate oameni educaþi ºi
sunt sigur cã atunci când vor afla cã strigãtele lor tulburã pacea augustului loc
în care sunt dezbãtute interesele domnului Hallier, se vor grãbi sã pãrãseascã
piaþa, sau oricum strigãtele lor vor deveni foarte discrete. O vor face cu atât mai
mult cu cât fac parte în majoritate, din acea tinerime românã pe care chiar
domnia voastrã aþi elogiat-o.

Astfel, nu m-ar mira dacã aº afla cã strigãtele care v-au atras în mod special
atenþia, erau ale tânãrului doctor în drept de la facultatea din Paris, adus cu forþa
la tribunalul extraordinar, ca sã-l poatã admira mai în largul sãu.

Astfel, relaþiile poliþiei pariziene cu jovialii locuitori ai Cartierului Latin
amintesc de metodele dragului nostru general Algiu ºi cred cã vânzãtorii ambulanþi
de la cafeneaua Harcourt ar putea depune mãrturie dacã ar mai fi pe lumea asta.

Sã nu vã mire maniera aceasta neobiºnuitã de a veni în slujba curiozitãþii
oamenilor. La noi, poliþia foloseºte uneori metode pe care e de mirare sã le vezi
la porþile Orientului, cãci sunt metode deosebit de civilizate, judecând dupã ceea
ce se petrece uneori chiar în Paris.

Închei aceastã scrisoare, deja prea lungã, cu speranþa cã va fi izbutit câtuºi
de puþin sã sã ne aducã aprecierea unui om de meritul domniei voastre. Dacã am
reuºit sã-mi ating acest þel, consider c-am adus un serviciu însemnat þãrii mele.

Primiþi, vã rog, domnule, expresia înaltei mele consideraþiuni.

Un prieten al Franþei, dincolo de toate
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XVII.

Cãtre Edmond Demolins

Scrisoare din ianuarie 1906

Domnule,

În ultimul numãr din noiembrie-decembie al revistei „La Science Sociale“, pe care o conduceþi
cu atâta autoritate, am citit o scrisoare a domnului Grigorovitza, conceputã în termeni foarte severi,
în legãturã cu învãþãmântul public din România, ca de exemplu reforma învãþãmântului – mica
reformã, ca sã citez expresia domnului Grigorovitza, realizatã în ultimii ani.

Desigur, nimeni nu-i profet în þara lui; ne mirã totuºi faptul cã dl Grigorovitza, care este
profesor de liceu ºi care are aspiraþii mai înalte, a simþit nevoia de a-ºi prezenta þara în ochii
publicului francez în culori aºa de întunecate, mai ales atunci când realitatea îi dezminte
totalmente afirmaþiile.

Dacã e adevãrat cã direcþia învãþãmântului nostru n-a fost, pânã în prezent,
cea care ar fi trebuit sã fie, trebuie sã recunoaºtem cã problema aceasta a apãrut
ºi în alte þãri, fãrã ca acestea sã fi întrzãrit un dezastru atât de apropiat, precum
o face dl Grigorovitza. De altfel, reforma realizatã la noi în 1898 ºi 1899 ur-
mãrea sã imprime educaþiei naþionale direcþia naþionalã doritã de onorabilul
dumneavoastrã corespondent. 

E adevãrat cã vicisitudinile constituþionale au fãcut ca între timp sã se revinã
la greºelile dinainte; dar cred cã dl Grigorovitza n-ar trebui sã le reproºeze asta
decât prietenilor domniei sale, care sunt autorii acestei bulversãri.

Cât despre reforma învãþãmântului nostru, aceasta a acoperit toate ramurile
învãþãmântului public ºi a creat, ca sã zic aºa, de la zero învãþãmântul profesional.

Mã întreb ce dimensiuni ar fi trebuit sã aibã pentru a satisface cerinþele domnului Grigo-
rovitza.

De altfel, pentru ca sã fiþi mai în mãsurã sã judecaþi chiar dumneavoastrã
personal lucrurile, îmi iau libertatea de a vã trimite, împreunã cu aceastã
scrisoare, trei volume, în francezã, care vã vor putea informa pe larg asupra pro-
porþiilor ºi caracterului reformei noastre. Printre altele, aceste lucrãri vã vor da
posibilitatea sã apreciaþi valoarea afirmaþiei domnului Grigorovitza, cã reforma
constã într-o simplã imitaþiune a programelor nemþeºti.

Am fi crezut cã domnul Grigorovitza cunoaºte mãcar lucrurile legate de
Germania, de vreme ce a stat acolo mai mulþi ani, datoritã facilitãþilor pe care i
le-am acordat în vremea ministeriatului meu. Vãd, însã, cã nu e deloc aºa.
Germania a adoptat sistemul actual de învãþãmânt secundar abia în noiembrie
1900, adicã aproape trei ani dupã ce legea noastrã din martie 1898 îl realizase
deja; ºi mai adaug cã reforma francezã din 1902 se inspirã din aceleaºi viziuni
ca ºi cele care ne-au impus nouã deciziile patru ani înainte.
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Cum nu e cu putinþã ca aceste douã mari þãri, cu o civilizaþie atât de
avansatã, sã se fi luat ºi ele dupã cineva, avem tot dreptul sã credem cã suntem
pe calea cea bunã, dat fiind cã ºi acestea au ajuns la aceleaºi concluzii, obligaþi
de nevoi similare alor noastre.

Sper, domnule, cã veþi binevoi a aprecia sentimentul care m-a fãcut sã vã adresez aceastã
scrisoare, pe care regret cã am fãcut-o aºa de lungã. Nu amorul propriu de autor, ci dorinþa foarte
legitimã de a nu lãsa sã-mi fie judecatã patria pe baza unor aprecieri prea puþin justificate, ºi mai
ales într-o þarã a cãrei simpatie ne este mai presus de orice.

Aceastã consideraþiune îmi dã ºi curajul de a spera cã veþi binevoi a introduce aceastã
scrisoare în admirabila dumneavoastrã revistã.

Primiþi, vã rog, domnule, asigurarea înaltei mele consideraþiuni.

Spiru C. Haret,
profesor la Universitatea din Bucureºti,

fost ministru al Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor
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NOTE

1. Ion Ghica (1816–1897), scriitor, economist ºi om politic. Studii de inginerie, mate-
matici ºi economie în Franþa. Profesor la Academia Mihãileanã din Iaºi. Preºedinte al
Academiei Române. Unul dintre organizatorii societãþii secrete ,,Frãþia“. Membru al Comi-
tetului revoluþionar care a pregãtit declanºarea Revoluþiei de la 1848.

2. Bei de Samos (1856). Prim-ministru al Þãrii Româneºti în timpul domniei lui Al.I.
Cuza. Lider al coaliþiei care l-a detronat pe Cuza. Preºedinte al Consiliului de Miniºtri instalat
de Locotenenþa domneascã (11 februarie – 10 mai 1866) ºi al guvernelor din 15 iulie 1866 –
21 februarie 1867, 18 decembrie 1870 – 11 martie 1871. Lider al liberalilor moderaþi. Fondator
al Partidului Naþional Liberal. Lucrãri: Scrisori cãre Vasile Alecsandri, Convorbiri economice.

3. Spiridon Popescu (1864–1933), scriitor ºi publicist. A colaborat la revistele „Avân-
tul“, „Viaþa româneascã“, „Adevãrul literar ºi artistic“ etc. Scrieri: Scrisori cãtre vãrul meu,
Moº Gheorghe la expoziþie, Rãtãcirea de la Stoborani. 

4. Simion Mehedinþi (1868–1962), geograf. Membru al Academiei Române. Profesor la
Universitatea Bucureºti. Proprietar ºi director al revistei ,,Convorbiri literare“. Lucrãri: Pro-
blemele geografiei contemporane ca ºtiinþã despre Cosmos, Cãtre noua generaþie, Poporul,
Altã creºtere: ªoala muncii, Titu Maiorescu, Terra.

5. George Coºbuc (1866–1918), scriitor. Membru al Academiei Române. Spiru Haret
l-a numit ºef de birou la Ministerul Instrucþiunii Publice ºi al Cultelor. Referendar la Casa
ªcoalelor. Traducãtor al unor scrieri de Vergiliu, Schiller, Dante, al lucrãrilor Sacontala,
Mahabarata. Conducãtor al revistelor: ,,Vatra“, ,,Foaie interesantã“, ,,Sãmãnãtorul“, ,,Viaþa
literarã“. Scrieri: Balade ºi idile, Fire de tort, Cântece de vitejie. 

6. Alexandru Vlahuþã (1858–1919), scriitor. A condus publicaþiile ,,Sãmãnãtorul“, ,,Viea-
þa“, ,,Lamura“. Din 1901 a funcþionat ca referendar la Casa ªcoalelor. La sugestia lui Haret
scrie România pitoreascã, Din trecutul nostru ºi Pictorul Grigorescu. Alte scrieri: Nuvele,
Poezii, Dan.

7. Haret se referã la Partenie Clinceni (1847–1910), Mitropolit al Moldovei ºi Sucevei.
8. Ion Simionescu (1873–1944), geolog ºi paleontolog. Membru ºi preºedinte al Aca-

demiei Române. Lucrãri: Sate din România, Tratat de geologie, Introducere în paleon-
tologie, Oraºe din România, Þara noastrã.

9. Pusilanimitate (franþuzism), laºitate.
10. A debursa, a cheltui, a plãti din buzunarul propriu.
11. Ivan Siºmanof, ministrul Instrucþiunii Publice din Bulgaria.
12. Se va vedea mai departe cum Haret intrã în conflict cu generalul Averescu, ministrul

de Rãzboi, din cauza exceselor produse prin introducerea învãþãmântului militar în ºcoli.
13. Grigore Ureche (1590–1647), cronicar. Mare vornic al Þãrii de Jos pe vremea domniei

lui Eremia Movilã. Logofãt. Spãtar. Scrieri: Letopiseþul Þãrii Moldovei de când s-au descãlecat
þara ºi de cursul anilor ºi de viaþa domnilor care scrie de la Dragoº pânã la Aron-vodã.
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14. Referirea este la Psaltirea slavonã, scrisã în Serbia, în anul 1346, din ordinul lui
Branko Mladenovici, lucrare aflatã în Fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române.

15. Fulgerul, aºa era denumit trenul care sosea din Viena.
16. Théodule Ribot (1839–1916), filosof ºi psiholog. Fondator al psihologiei franceze.

A înfiinþat ºi a condus ,,Revue philosophique de la France et de l’étranger“. Lucrãri:
L’Hérédité. Étude psychologique, Les Maladies de la mémoire, Les Maladies de la volonté,
Les Maladies de la personnalité, La Psychologie du raisonnement : recherches expéri-
mentales par l’hypnotisme.

17. Referinþa lui Haret este la Dimitrie A. Sturdza, C. Colescu-Vartic (ed.), Acte ºi
documente relative la istoria renascerei României 1391–1841, vol. I, Institutul de arte gra-
fice Carol Göbl, Bucureºti, 1900.

18. Haret se referã la pictorul Nicolae Grigorescu.
19. Pompiliu Eliade (1869–1914), istoric literar. Profesor de limba francezã la

Universitatea Bucureºti. Membru corespondent al Academiei Române. Directorul Teatrului
Naþional din Bucureºti. Lucrãri: De l’influence française sur l’esprit public en Roumanie.
Les origines. Étude sur l’état de la société roumaine à l’époque des règnes phanariotes, His-
toire de l’esprit public en Roumanie au dix-neuvième siècle, Filosofia lui La Fontaine.

20. A travers la Roumanie (fr.), prin România.
21. La Roumanie contemporaine (fr.), România contemporanã. 
22. „Semãnãtorul“, publicaþie apãrutã la Bucureºti. La 2 decembrie 1901 apare la

Bucureºti primul numãr sub direcþia lui George Coºbuc ºi a lui Alexandru Vlahuþã. În
1905–1906 la conducerea revistei vine Nicolae Iorga. Curentul ,,semãnãtorist“ a fost creat la
revista „Sãmãnãtorul“.

23. Vasile Lascãr (1852–1907), jurist ºi om politic. Deputat ºi senator liberal. Fruntaº
al grupãrii ,,drapeliste“. Ministru.

24. Constantin I. Stoicescu (1852–1911), jurist ºi om politic român. Doctor în drept la
Paris. Funcþii administrative. Avocat. Membru al Partidului Naþional Liberal. Deputat. De
mai multe ori ministru.

25. Emil Costinescu (1844–1921), finanþist ºi om politic. Unul dintre fondatorii ºi
directorii Bãncii Naþionale a României. Deputat liberal. De mai multe ori ministru în
guverne liberale.

26. Nerva Hodoº (1869–1913), bibliograf ºi bibliolog. Fondator al bibliografiei
româneºti. Este fiul lui Iosif Hodoº, vicecomite al Zarandului, membru al Academiei Române.
Este frate cu scriitorii Enea Hodoº ºi Alexandru Hodoº (Ion Gorun). Bibliograf la Biblioteca
Academiei Române. A înfiinþat „Revista bibliograficã“, prima publicaþie româneascã de profil.
A organizat ºi sistematizat colecþiile Bibliotecii Academiei ºi ale Bibliotecii Adunãrii Depu-
taþilor. Lucrãri: Bibliografia româneascã veche, vol. I (1508–1716), vol. II (1716–1808), vol.
III (1809–1817, în colaborare cu I. Bianu), Publicaþiunile periodice româneºti (ziare, gazete,
reviste), tomul I, Catalog alfabetic (1820–1906, în colaborare cu Al. Sadi-Ionescu), Vitejiile lui
Mihai-Vodã apreciate în Apus (1595–1599). Documente din vremurile acelea.

27. Nuvele, noutãþi.
28. Bon bourgeois (fr.), bun bughez.
29. Este vorba de Pompiliu Eliade, cumnatul lui Sp. Haret.
30. La morte-saison (fr.), sezon mort.
31. Nicolae C. Coculescu (1866–1952), astronom. Profesor de astronomie la Univer-

sitatea din Bucureºti. În 1908 a înfiinþat Observatorul astronomic din Bucureºti. Lucrãri:
Chestiunea calendarului, Teoria refracþiei astronomice, Tratat elementar de astronomie.
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32. David Emanuel (1854–1941), matematician. Membru al Academiei Române. Profesor
de algebrã superioarã ºi de teoria funcþiilor la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti.

33. A augura, a prevesti, a prezice.
34. Ion Kalinderu (1840–1913), jurist. Membru ºi preºedinte al Academiei Române.

Administrator al Domeniilor Coroanei. 
35. Învãþãtorii erau taillables et corvéables à merci (fr.), învãþãtorii funcþionau fãrã

recunoaºterea corespunzãtoare a poziþiei lor sociale.
36. Constantin Angelescu (1869–1948), medic ºi om politic. Profesor universitar.

Reformator al ºcolii româneºti în perioada interbelicã. Deputat ºi senator. Ministru. În
perioada 30 decembrie 1933 – 3 ianuarie 1934 ocupã poziþia de preºedinte al Consiliului de
Miniºtri al României. A fost cel dintâi ministru plenipotenþiar al României la Washington,
începând din ianuarie 1918.

37. Malotea, hainã (lungã pânã la pãmânt), de obicei cãptuºitã cu blanã (scumpã),
având marginile din faþã tivite cu blanã, uneori cu guler ºi manºete de blanã, purtatã, în
trecut, de femei.

38. Bimestru, interval de douã luni.
39. Lipsca, Leipzig.
40. Longanimitate, rãbdare, reþinere.
41. Mihail G. Orleanu (1859–1942), om politic. Ministru. Legea Orleanu din 1910

interzicea dreptul la asociere ºi de grevã a tuturor salariaþilor. 
42. G.D. Scraba (1868–1940), sociolog. Profesor. Director în Ministerul Justiþiei.

Deputat. Lucrãri: Sociologie, La dialectique historique, Vasile Conta.
43. Constantin Bungeþeanu (1879–1948), economist. Profesor la Academia de Înalte

Studii Comerciale ºi Industriale.
44. Vasile Kogãlniceanu (1863–1921), agronom. Fiul lui Mihail Kogãlniceanu. Fon-

deazã în 1895, împreunã cu Vintilã C.A. Rosetti, Liga votului universal. A întemeiat ziarul
,,Steaua Dunãrii“. A fost directorul ziarului ,,Agrarul“. Lucrãri: Legislaþia agrarã ºi mãsurile
luate în favoarea agriculturii de la 1864 pânã azi, Agrarienii ºi industriaºii, Împroprie-
tãririle tãrãneºti, Istoricul chestiunii tãrãneºti.

45. Teodor Bãlãºel (1869–1941), teolog. Folclorist. Preot-paroh în ªtefãneºti, Vâlcea,
preºedinte al „Consistoriului duhovnicesc“ al Eparhiei Râmnicului. A cules balade, doine,
cântece haiduceºti, legende, tradiþii, datini, obiceiuri din Oltenia. Lucrãri: Bãuturile
spirtoase. Foloasele ºi pagubele ce aduc ele omului. Conferinþã popularã, Casele ºi curþile
þãrãneºti, Polemici ºi cronici, Povestiri populare române, Împãratul ºi ciobanul. Povestiri
morale culese din popor, Cântece populare olteneºti.

46. Vintilã Brãtianu (1867–1930), inginer ºi om politic. Prim-ministru al României în
perioada 1927–1928. Fiu al Ion C. Brãtianu. Secretar general în Ministerul Finanþelor.
Primar al Capitalei. Ministru de Rãzboi. Ministru de Finanþe. ªeful Partidului Naþional
Liberal (1927–1930), director al Bãncii Româneºti. Lucrãri: Pacea de robire, Refacerea þãrii
ºi consolidarea financiarã, Politica de stat a petrolului în urma noii constituþii ºi a legii
minelor, Din economia naþionalã.

47. I.G. Duca (1879–1933), om politic. Ministru al Educaþiei. Ministru al Agriculturii.
Ministru al Afacerilor Externe. Ministru al Afacerilor Interne. Prim-ministru al României (14
noiembrie ºi 30 decembrie 1933). A fost asasinat de legionari. 

48. „La Revue philosophique de la France et de l’étranger“, revistã fondatã de Théo-
dule Ribot, în 1876. Iniþial lunarã, apoi trimestrialã. A fost condusã, în timp, de L. Lévy-
Bruhl, E. Bréhier, P. Masson-Oursel ºi P.M. Schuhl. 
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49. Atlasul dupã Louis Bonnefont a fost tradus ºi adaptat pentru utilizarea în ºcolile
româneºti. Atlasul a fost tipãrit în anul 1868 la Paris (editor: Lanée, tipografia: E Donnaud)
din ordinul regelui Carol I ºi sub coordonarea lui August Treboniu Laurian.

50. Titlul acelei broºuri nu se cunoaºte.
51. Broºura nu s-a publicat în Operele lui Spiru Haret.
52. Întâlnirea de la Dacia a avut loc pe 11 februarie 1907.
53. Carol Storck (1854–1926), sculptor român. Fiul sculptorului Karl Storck ºi frate al

sculptorului Frederic Storck. Dintre creaþiile sale menþionãm statuile pentru Palatul de
Justiþie din Bucureºti, statuia lui Carol Davila ºi a lui Theodor Aman.

54. Referinþa este la revista ºtiinþificã ,,V. Adamachi“ din Iaºi.
55. Constantin Kiriþescu (1876–1965), biolog. Autor de manuale scrise în colaborare

cu A. Popovici-Bâznoºanu: Zoologia, Botanica. Lucrãri: Istoria rãzboiului pentru întregirea
României. 1916–1919, 3 vol.

56. Constantin Stere (1865–1936), om politic, jurist, scriitor. Pentru participarea la
miºcarea narodnicistã este condamnat de regimul þarist la ani grei de închisoare ?i surghiun
în Siberia (1886–1892). În 1892 se stabileºte la Iaºi. Profesor de drept constituþional ºi
adminsitrativ la Universitatea din Iaºi. Rector al Universitãþii din Iaºi. A fost al doilea
preºedinte al Sfatului Þãrii (2 aprilie – 25 noiembrie 1918), jucând un rol important în Unirea
Basarabiei cu România. A fondat revista „Viaþa româneascã“, apãrutã la Iaºi, la 1 martie 1906.
Lucrãri: Evoluþia individualitãþii ºi noþiunea de persoanã în drept: studiu sociologic ºi juridic,
Marele rãzboi ºi politica României, În preajma revoluþiei.

57. În 1910 C. Dissescu era membru al Partidului Conservator-Democrat condus de
Take Ionescu.

58. Celãlalt Partid Conservator (Junimist) era condus de P.P. Carp.
59. Anghel Demetriescu (1847–1903), critic literar. Profesor la diferite licee. Membru

corespondent al Academiei Române. Autor de studii despre Bolintineanu ºi Eminescu. A
tradus Istoria romanã de Dio Cassius, lucrare premiatã de Academia Românã.

60. D.L. este Dimitrie August Laurian.
61. Provizor, administrator, intendent.
62. Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti (1868–1946), scriitor. A fost judecãtor. A fost

membru al Academiei Române. Scrieri: În lumea dreptãþii: nuvele ºi schiþe, Puiul, Privighe-
toarea, Bietul Tric, Niculãiþã Minciunã.

63. Ion Agârbiceanu (1882–1963), scriitor ºi ziarist. Membru al Academiei Române.
Parlamentar. Scrieri: Arhanghelii, Ceasuri de searã, Domniºoara Ana, În pragul vieþii,
Vremuri ºi oameni. Lumea nouã.

64. Constantin Sandu-Aldea (1874–1927), inginer agronom ºi scriitor. Membru
corespondent al Academiei Române. A fost profesor de agriculturã la ªcoala centralã de
agriculturã de la Herãstrãu. Fondatorul al ºtiinþei ameliorãrii plantelor în România. Scrieri:
În urma plugului, Pe drumul Bãrãganului, Douã neamuri, Ameliorarea plantelor agricole.

65. Primum vivere, deinde philosophari (lat.), mai întâi trãieºte ºi pe urmã filosofeazã.
66. Emanoil Grigorovitza (1857–1915) publicist ºi istoric. Lucrãri: Dicþionar geografic

al Bucovinei, Chipuri ºi graiuri din Bucovina.
67. Nicolae Filipescu (1862–1916), om politic. Preºedinte al Partidului Conservator

(1915–1916). Primar al Capitalei (1893–1895). De mai multe ori ministru. Contribuþii
teoretice la dezvoltarea doctrinei conservatoare româneºti. Scrieri: Cãtre un nou ideal,
Discursuri politice, Pentru România Mare.
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