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Publicaþia Asociaþiei Spiru Haret 2001

~ Anul VI - Nr. 15 - Noiembrie 2007 ~ Spiritul Spiriºtilor
Asociaþia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul Asociaþia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

De la Asociaþie ...

Asociaþia Spiru Haret prin reprezentantul ei Cristian
Floru, a acordat premiile Olimpicilor din anul ºcolar
2006/2007, la serbarea ºcolarã din 15 iunie 2007.
Iatã cuvântul adresat elevilor la serbarea din 
15 iunie 2007:

Dragi spiriºti ºi aparþinãtori

Cine a citit Saint Exupery?
Vã mai amintiþi de zicerea : « Eu vin din copilãria
mea ca dintr-o þarã » ?
Eu vin din Spiru ca dintr-o þarã ! Originea asta mi-a
dat legitimare, un soi de nobleþe ºi mi-a fost mereu
îndemn la respectul valorilor.

Ieri am pãºit în curtea ºcolii prima oara dupã mulþi
ani: am simþit aceeaºi emoþie magicã ca pe vremuri;
era acea bucurie pe care Sf. Augustin o numeºte
“expansiunea sufletului”. 
La fel ca de ziua ºcolii când mã-ntâlneam aici cu alþi
melancolici ca mine pe 2 decembrie (pe-atunci, aºa
cum unii au aflat, din motive politice ziua ºcolii
fusese devansatã cu 10 zile faþã de a patronului Sf.
Spiridon.  Acum sunt super-bucuros cã aproape 40
de melancolici din promoþia ’67 au venit azi aici din
patru zãri. Abia aºtept sã ne-mpãrtãºim ce-am mai
trãit între timp, de la plecarea din þara Spiru.
Acum 42 de ani au început lucrãrile de adãugare a
corpului nou, pe locul unor terenuri sportive sub-
folosite. Ne jucam voioºi printre dãrâmãturi; chiar
mi-amintesc cu emoþie cum mi-am dat prima
întâlnire acolo cu o fata de care mã-ndrãgostisem.
Aveþi idee ce dulce-i o-ntâlnire când chiuleºti de la
ore ?
Clãdirea ºcolii de-acum seamãna oarecum cu Shrek:
aratã nasol, nu e Fãt Frumos, da’ sugereazã cã nu-i
obligatoriu sã fii nemaipomenit de arãtos ºi
impunãtor ca sã fii bun ºi respectat ºi memorabil. 

Am fost întrebat de câteva ori în vremuri de
restriºte : Mã, de unde ai tu tãria asta ? Rãspunsul
meu secret era : De la pãrinþi ºi de la Spiru.

Vocaþia liceului nostru, confirmatã de domnul
Director Tigãnescu într-o discuþie îmbogãþitoare
avutã ieri, pare sã fie « Formarea de experþi cu sos
de cordialitate ºi toleranþã »  Iar o elevã multi-
premiantã mi-a definit tot ieri Spiru ca pe un « liceu
aerisit ».
Existã o listã lungã de elite româneºti - personalitãþi
culturale ºi sportive cu care liceul se mândreºte,
începând cu patronul Spiru Haret, continuând cu
Mircea Eliade pânã la recent dispãrutul Octavian
Paler; baschetbalistul lotului naþional Radu
Diaconescu a fost promoþie cu filozoful culturii
Andrei Pleºu. Ei, noi toþi venim din Spiru ca dintr-o
þarã comunã.
A propos de Pleºu, am citit recent o idee de-a lui
care mi s-a pãrut esenþialã: « Lucrul cel mai
dramatic care s-a întâmplat în timpul comunismului
a fost, pe lânga subminarea elitelor, erodarea
strategicã a respectului pentru elite »

Asociaþia Spiru Haret 2001, deschisã tuturor
absolvenþilor, încurajeazã excelenþa academicã a
elevilor spiriºti. Noi credem cã elitele meritã
apreciate ºi recunoscute de timpuriu.  O manifestare
recentã a spiritului spirist mi-a facut mare placere:
ieri la serbarea absolvenþilor claselor a XII-a, s-a
predat-preluat CHEIA ºcolii – simbol al intrãrii prin
porþile excelenþei, început de traseu, legitimare ºi
îndemn la efort susþinut pentru încadrarea între
elitele româneºti. 
Raluca Enescu a preluat CHEIA, dupã ce câºtigase
de douã ori locul întâi la Olimpiada naþionalã de
sociologie. Dacã sociologia ar avea o Olimpiadã
internaþionalã, sunt convins cã Raluca ar reprezenta
cu cinste liceul acolo.

In vara asta Raluca vrea sã descopere Sibiul.

http://www.spiru2000.ro:
http://www.spiru2000.ro:
http://groups.yahoo.com/group/membrii2001
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Urmãtorul punct pe harta viitoarelor ei descoperiri e
Universitatea Cambridge. Asociaþia Spiru Haret
2001 îi recunoaºte Ralucãi Enescu aspiraþia
constantã spre excelenþã ºi-i oferã un premiu care
sã-i uºureze parcurgerea traseului pe care ºi-l
propune. Ii dorim sã se bucure de el ºi sã ne þinã la
curent cu punctele de harta pe care le va descoperi
în viitor. 
Iar nouã tuturor ne doresc sã ne amintim mereu cã
« venim din Spiru ca dintr-o þarã »

Cristian Floru - promoþia 1967

Aveþi mai jos câteva cuvinte de mulþumire de la
Raluca Enescu, care a obþinut premiul I la
Olimpiada de Sociologie din anul 2007:

In primul rând, mulþumesc din tot sufletul
Asociaþiei Spiru Haret 2001 pentru tot sprijinul
acordat, pentru premiu ºi pentru urãrile de bine. 
(mulþumesc în special domnului Denis Maftei
pentru scrisoarea foarte drãguþã :-) ). 
Mã bucur enorm de faptul cã sunt elevã la Spiru ºi
sper din tot sufletul ca ºi generaþia mea sã ajungã,
pe viitor, sã facã pentru elevii liceului nostru
minunat ceea ce faceþi dumneavoastrã acum.
 Pentru mine acum urmeaza un an destul de greu, cu
bac ºi admitere la facultate (drept ºi ºtiinþe
politice)...dar pentru spiriºti nu existã imposibil,
nu-i aºa?
Mulþumesc foarte mult, încã o datã :-)

Raluca

Teodora Sustreanu si Raluca Enescu împreuna cu
Mihaela Rogalski la serbarea ºcolarã din 15 iunie
2007.

vxvxvxvxvxvxv
Aniversãri: 

Colegiul "Spiru Haret", pepiniera elitelor 

Se împlineºte anul acesta un
veac de la naºterea lui Mircea
Eliade (foto). Puþini sunt cei
care ºtiu cã Eliade a fost
"spirist" (cum le place multora
sã se numeascã), alãturi de o
întreagã elitã intelectualã
interbelicã ºi postbelicã
româneascã.
Actualul Colegiu "Spiru Haret"
s-a înfiinþat în 1903, la început

ca gimnaziu, în '20 devenind liceu. Aºezãmântul
purta numele lui Spiru Haret, personalitate proteicã
a culturii române. Cu ajutorul lui Titu Maiorescu,
Haret ºi-a dat doctoratul la Paris, cu o lucrare care a
stârnit un imens interes internaþional: "Sur
l'invariabilite des grandes axe des orbites
planetaires". Activitãþile universitare ºi politice din
þarã nu l-au îndepãrtat de doua dintre problemele de
fond ale societãþii: reforma învãþãmântului ºi
problema ruralã. Intreaga legislaþie de politicã
ºcolarã a lui Haret a fost caracterizatã de câteva
trãsãturi: caracterul naþional al învãþãmântului,
aºezarea acestuia pe o bazã democraticã, caracterul
unitar de la învãþãmântul primar la cel universitar;
corelarea programei cu problemele de dezvoltare ale
statului, respectul faþã de individualism, stabilitatea
corpului didactic, atragerea spre învãþãmântul
secundar a unor mari personalitãþi româneºti
(George Coºbuc, Mihai Sadoveanu, Octavian Goga,
Alexandru Macedonski, Gavril Muzicescu, Aurel
Vlaicu, Camil Ressu, George Enescu etc.).

Pe 15 februarie, când este aniversat omul Spiru
Haret, la Colegiu se desfãºoarã zilele "Haretiana", la
care au participat, de-a lungul anilor, absolvenþi din
diferite generaþii: acad. Alexandru Elian (promoþia
1928), prof. univ. de fizicã Gheorghe Brãnescu
(1934), istoricul Dan Amedeu Lãzãrescu (1937),
scriitorii Octavian Paler (1944), Andrei Pleºu
(1966), ing. Ion Iliescu (1948), editorul Valentin
Nicolau (1979), Alexandru Paleologu (1938) sau
acad. Dan Berindei (1941).

http://www.spiru2000.ro
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"Spiriºti" în panteonul cultural

Principiul "cultivãrii individualitãþii elevilor",
preconizat de Spiru Haret, a permis colegiului
formarea unor mari intelectuali.

Mircea Eliade a învãþat la "Spiru", între anii 1917-
1925. A fost coleg de clasa cu Haig Acterian, iar
fratele lui Haig, Arsavir, a fost la rândul lui coleg cu
Nicolae Ciorãnescu ºi Radu Tiþeica (promoþia
1922), cu Grigore Moisil (1923) sau cu Ioan I.
Ciorãnescu (1924), ori Barbu Brezianu (1928) ºi
Alexandru Ciorãnescu (1929).

Deºi colegiul a fost desfiinþat în 1948, fiind
considerat "liceu burghezo-moºieresc", ulterior a
revenit sub titulatura de Liceul "Spiru Haret",
pãstrându-ºi astfel patronul spiritual. Corpul
profesoral a continuat însã sã aplice vechile
principii. O figurã aparte în aceastã epocã
complicatã este Aurelia Teodorescu, directoarea
liceului. Prin preocuparea sa, corpul profesoral de la
"Spiru" se completeaza cu profesori de nivel
universitar, dar care - din motive de dosar - nu mai
puteau preda la Universitate. Foarte mulþi dintre
absolvenþi au luat atunci drumul strãinãtãþii: SUA,
Israel, Suedia, Anglia, Brazilia, Elvetia, Franþa,
Germania etc, liceul continuând însã sã producã
"vârfuri": Andrei Plesu, Matei Cazacu, Ioana
Diaconescu, Bedros Horasangian, Dinu Radulescu,
dr. Eugen Bratucu (care continua tradiþia medicalã a
foºtilor "spiriºti" dr. Ioan Juvara ºi dr. Corneliu
Axente), prozatorul Petru Popescu sau Dan Safran
(nepotul marelui Rabin de Romania ºi Geneva,
Alexandru Safran), Mihaela Georgescu, Mircea
Rogalski, Andrei Ralescu. Evenimentele tragice din
decembrie 1989 au rãpus ºi "spiriºtii" (Daniel Licu,
Cosmin Oprea si Andrei Parcanshi, declarati eroi
martiri). Un alt "spirist" - Andrei Frumuºanu - a fost
împuºcat la mineriada din septembrie 1991, în
împrejurãri niciodatã clarificate. Sã-l adãugam pe
aceastã listã pe colegul nostru - Pompiliu Ianculescu
(jurist la ZIUA) - mort la numai 26 de ani ºi pe
Petar Stoicovici, decedat în clasã, pe 24 ianuarie
2000.

Solidaritate pe viaþã

An de an, la "Spiru" se sãrbãtoreºte Ziua
Absolventului, ocazie cu care se adunã nu numai

foºti elevi din þarã, ci ºi din lume. Aceastã tradiþie a
fost respectatã, cu scrupulozitate, chiar ºi în epoca
comunismului. Era impresionant sã vezi cum
"spiriºti" din toate colþurile pãmântului veneau în
România acelor ani doar pentru a fi împreunã ºi a
discuta cu noile generaþii despre planurile de viitor.
Spiritul dezbaterilor a continuat ºi dupã 1990.

Pe 15 februarie 1996, colegiul a fost gazda unui
colocviu cu tema "Societatea civila. Societate
deschisa", la care au participat ca invitaþi trei foºti
absolvenþi: Dan Amedeu Lãzãrescu, Octavian Paler
ºi Andrei Pleºu. Un alt colocviu a fost ºi
"Intreprinzãtorul sfârºitului de mileniu" la care au
participat Ion Iliescu, Dorin Stana ("Blue Ridge
International") ºi Valentin Nicolau (director
"Nemira") sau "Devenire naþionalã ºi
francmasonerie". Dan Amedeu Lãzãrescu a citit la
"Haretiana '97" mesajul pe care dorea sã-l rosteascã
in '57 (la 20 de ani de la absolvire) - dar atunci nu a
mai fost lãsat sã o faca - deoarece era de faþã ºi Ion
Iliescu. Nicolae Constantinescu a arãtat o fotografie
a clasei sale din anul 1953, pe treptele liceului, între
douã lozinci "mobilizatoare", cu citate din Engels ºi
Lenin. Cum spiritele s-au încins peste poate (vorba
lui Caragiale), a intevenit diplomatul Alexandru
Paleologu. Textul atunci cenzurat este reprodus
integral de "Vlastarul" din 2 februarie 1997.

Vladimir Alexe ("spirist", promoþia 1967 )

vxvxvxvxvxvxv
Intâlnirea absolvenþilor promoþiei 1967

Aºa cum vã anunþasem în numãrul trecut al revistei
noastre în iunie anul acesta a avut loc întâlnirea
absolvenþilor promoþiei 1967. 

Pentru mai multe detalii vã sugerãm sã vizitaþi site-
ul de la adresa:
http://www.flickr.com/photos/mihaelanora/show/  

Si câteva cuvinte din partea participanþilor:

Cu toate efuziunile noastre sentimentale, datorate
unei întâlniri la aºa mare distanþa în timp, nota
dominantã a întâlnirii a fost bucuria, "iubirea" cum
frumos a spus Dan Ralescu, ºi optimismul bazat pe
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ceeace am reuºit sã facem ºi de care înþelegem sã
fim conduºi în continuare.

"Ca ieri ne luam cu toþi bacalaureatul
Si purcedeam cu mult curaj în viaþã.
Acum privim nostalgici anii-aceia,
Cu, coada ochiului la ghemul cel de aþã"
 
"Dar s-a vazut cã optimiºti noi suntem,
Intr-un sertar, adânc ghemul ascundem,
Dãm fir, ºi vânt la pupã, în continuare vieþii,
La fel ca în frumoºii ani ai tinereþii"
Luciliu

Am fost grozavi!
Am petrecut câteva zile minunate împreunã ºi nu
putem decât sã ne dorim sã ne revedem cu aceaºi
bucurie cât mai curând.
Cred cã putem trezi invidia multor generaºii.
Mai cred cã ceea ce am realizat noi zilele astea va fi
mult mai bine înþeles ºi sedimentat în timp, ºi sper
sã nu mã înºel.
Eu personal voi încerca sã trag învãþãmintele
necesare ºi sã încerc din ce în ce mai mult sã port
din nou pantaloni scurþi.
Nu de altceva decât din cauzã cã de abia începe
vara...
Urmeazã mulþumiri adresate voluntarilor,
organizatorilor ºi participanþilor.
Adicã la toþi !
Gefoi

Ce curios, am avut dreptate toþi anii aºtia de apã ºi
de luminã, petrecuþi departe de voi, de ºcoalã , de
tinereþea noastrã. ºi aºa, într-o dimineaþã ne-am
regãsit, de parcã ne despãrþisem acum câteva ore.
mã iertaþi dar eu refuz sã mã "fac mare". sã mã
“realizez" sã mã "integrez" ... 
Vã mulþumesc la toþi pentru organizare, pentru
prietenie, pentru amintiri.
Cum spunea Geafã -  reuniunea a fost numai un
pretext sã ne regãsim.- s-o facem mai des.
cu mult drag 
Miºu

vxvxvxvxvxvxv
Si apropos de întâlniri sunt zvonuri ca se pregãteºte
o reuniune pentru vara anului 2008, undeva în USA. 

Fiþi cu urechile ciulite ca sã nu rataþi anunþurile !!!

vxvxvxvxvxvxv
ªtiri din Presa

Economia României duduie
(traducere editatã a unui articol recent din Financial
Times furnizat de Nick Lerescu)

Din anul 2000 produsul naþional brut al þãrii a
crescut, în medie, cu peste 6% pe an. Nici o altã þarã
a Comunitãþii Europene nu se poate lãuda cu o atât
de bunã performanþã în afara þãrilor baltice, care
pornesc însã de la un total mult mai mic. Investiþiile
strãine s-au adunat anul trecut la mai mult de 10
miliarde de Euro, mai mult decât in orice altã þarã
vecinã. Rezultatele multora dintre aceste investiþii
par excepþionale. Casa Agricolã, de exemplu, care a
fost cumpãratã acum 5 ani de cãtre banca austriacã
Raiffeisen International pentru suma de 45 milioane
de dolari, este evaluatã astãzi la circa 2,5 miliarde de
Euro. Chiar socotind cele circa 250 milioane de
dolari investiþi de Raiffeisen pentru modernizãri,
profitul este mai mult decât atrãgãtor. 

Nu numai bancherii câºtigã. Salariul mediu anual a
ajuns la 7000 € ºi deºi aceastã sumã rãmâne una
dintre cele mai scãzute dintre þãrile Comunitãþii
Europene, rata creºterii a fost mai mare decât
oriunde.

In mijlocul atâtor ºtiri bune, îngrijorarea manifestatã
de unii economiºti pare nefondatã. La orizont apar
însã semne de îngrijorare. Creºterea salariilor,
prevãzute a se ridica în medie cu 25% în anul ce
vine (20% în termeni reali) - iar salariul minim
tocmai s-a ridicat cu 28% - se bazeazã pe o creºtere
a productivitãþii mai micã de 10% anual. Dacã
aceste creºteri ar fi implementate în industria
particularã, grijile ar fi mai mici dar cei care conduc
parada se gãsesc mai ales pe ºtatele de platã ale
statului. Pensiile vor fi mãrite cu încã ºi mai mult:
43% acum ºi 30% la începutul lui 2009. Presiunile
inflaþionare au început sã se manifeste. Rata
inflaþiei, care scãzuse regulat în trecut ajungând la
4% în luna iulie, a sãrit în August la 6%. Creºterea
salariilor a dus la o adevãratã dezlãnþuire a
creditelor. Acestea s-au ridicat cu 53% în 2006 ºi
50-60% în 2007. 

Unii economiºti gãsesc justificarea acestor creºteri
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în baza scãzutã de la care s-a plecat dar specialiºtii
Fondului Monetar Internaþional caracterizeazã
procentul de deficit înregistrat în contul curent, care
a ajuns la 14-15% din Produsul Naþional Brut drept
“periculos” ºi sunt îngrijoraþi cã economia e
“supraîncãlzitã”. Alþii însã, precum Diwaker Singh,
directorul companiei britanice Copper Beech,
tocmai a aprobat iniþierea unui plan de construcþii a
16.500 de locuinþe ce se întinde pe o duratã de cinci
ani ºi a cãrui valoare se ridicã la un total de 2,5
miliarde de €. Sã sperãm cã Dl. Singh este cel care
are dreptate.

K   Date economice

Rata de schimb la data de 28 noiembrie 2007
1 USD = 2.4171 LEI 1 GBP = 4.9794 LEI
1 EUR = 3.5615 LEI 1 CHF = 2.1645 LEI

vxvxvxvxvxvxv

Contabilitatea Asociaþiei are Probleme
Cerem Ajutorul Elevilor

De curând, trezorierul Asociaþiei a gãsit cã
socotelile întreprinse devin prea nesigure pentru
siguranþa viitorului fondurilor aflate în grije.
Situaþia a fost declanºatã de urmãtoarea problemã
simplã de matematicã. 
Sã zicem cã avem douã necunoscute pe care le
presupunem egale:
(1) x = y 
dacã înmulþim ambele numere cu x obþinem: 
(2) x   = xy 2

dacã scãdem din ambele pãrþi acelaºi numãr, sã
zicem y2

(3) x  - y  = xy - y2 2 2

care se poate scrie ºi
(4) (x + y)(x - y) = y(x-y) 
ce prin simplificare ne dã întâi
(5) x + y = y  
sau, substituind din prima ecuaþie

(6) 2y = y
sau, simplificând cu y

2 = 1 !!!!

Vã daþi seama ce implicaþii poate avea o astfel de
concluzie pentru finanþele noastre. 
Primul elev care explicã greºala va primi din partea
nefericitului trezorier un MP3 player drept semn al
recunoºtinþei eterne. Dacã poate confirma cã
socoteala e corectã, împãrþim banii dublaþi subit ;-)

Trimeteti raspunsurile pe adresa: 

Denis Maftei
90 Edgewood Ave., Unit 116 
Toronto, Ontario 
Canada, M4L3H1 
sau prin email la denismaftei@yahoo.ca

Si în încheiere pentru cã aproape a trecut anul ºi
suntem în preajma sãrbãtorilor de iarnã, vã dorim
Crãciun fericit ºi tradiþionalul LA MULTI ANI !!!
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