IN MEMORIAM

VASILE HAREA
(18\J5Hl87)
MIHAILOZBA
Exemplude ridicarea personalităţii
la conştiinţa
neamului,
viataşi operaprufesorulu
i
VasileHarea(13inlie1895 ao ianunrte1987)sint în acelaşitimprnspunsangajatşi competentla chemarea
accstcj.couştuute
într-unadinepocile
hotărîtoare
pentrudestinele
unitătiietnlcc,
lingvistice
şispirituale
daeoromâue
. Celdeal şaptelea
fiualunorrăzeşimo.cl
eştidinSusleni.
judeţul Orhei(tatălpracticaşi Iemnăria,
fiind,totodatăcîntăreţhiseri
cesc},VasileHareaa .inteles
de timpuriurăspunderea
cu careil investeşte
obştea,Tot cea realizatprofesorul
peparcursul
tndeluugat.et
şi rodnicei
salevieţi,printr-otrudăneostoită,
a căreiplăcereştia$-0guste,Inariptndu-se,
poartăpeceteaconfruntării
neîncetate
C11
interesele
celormulţi,în folosulcărorna
militat,alăturide profesorii
şi de colegiidin şcoalasoctologtcă.
pentrureformasocialăşi o
nouă şt.iin
ţă,
Tarismulnupermiteapoporu
lu]accesul
la culturri,iarceicebeneficiau
deacestprivilegiu
nu aveaudeales.Ei trebuiausă-şiînsnşească
limbaruă şi culturadominantă,
la carecei mai
mulţise opreau,aducindu-Iservicii,
uneoride valoareinestimabilă.
Imprejurărilc
istoriceau
făcutînsăcalimbaşi culturamaternă,posibilitatea
dea lefolosişi dezvolta,
alăturidecelelalte
componente
alefiecăreientităţietnice.să devină.la inceputul
secolului
al XX-lea,obiective
ale.
activităţiirevoluţionare
dinimperiul
ţarist. Acesteaeraucoudi
(iileIn careurmasă seformeze
copilulşi adolescentul
VasileBarca.
Perspectiva
a avut-ounchiulVasile,staretla mănăstirea
ViaArhiercas
că delîngă.Chişinău,care plnseazăcOi'>ilulflltr-o
familieruseascădinace-toraş,pentrua-i fi mai uşoară
învăţăturain şcoli
Dupăabsolvlrea
şcoliielementare
(1906),
urmează
cursurile
şcoliimediiurbane,tntentio
..
nîndsăfacă,dinclasaa cincea,liceulreal(îiplăceaumatematica
şi geografia),
dardupătrei ani
(1909)
acelaşiunchi11îuscriela cursulinferioral Seminarului
teologic
unde,pentrurecuperarea
cunoştinţelor
delatinăşi greacă,reiaclasaa treia.Altăllmhăcareseînvăţala seminar,
şi fără
decarepregătirea
filologică
ar fi rămasincompletă,
eraslaviveche.Cursurile
mediuşi superior
aleseminarului
li dauposibilltatea
săcunoască
în profunzime
limbaşiIlterntura
rusă,îi procură
cunosttnţe
temeinice
de istoriagindiriifilosofice,
de istoria culturiisi de istorie1ngeneral.îi
imprimăo gindiredtalect.lcă.
Limbaşi culturaromână"
ostraclzate
subdominaţia
ţaristă,cuceresc
pozltlalor Ieglthnă
In urmaexercitării,
în anii1917-1918, a dreptuluide autodet.erm
inare a popoarelor
Rusiei.
Dintretmprejurărtle
şi evenimentele
carean contrlbuitla cunoaşterea
istorieiromânilor,
la lntărtreaconştiinţei
naţionale
a t.inărulul
Hareareţinemaiciurmătoarele
: despreromanici
aflămai[nUide la unchiulsău,apoi,ln cursulinferior,citeşteo istoriea lorîn Ilmbarusă: In
cursulsuperioral acmlnarului.colegulmaimareIlie'I'ocanli sfătuieştesă citeascăcartealui
Splridon
Pulauznv
desprern.uan
i, pe careautorulli descrieîn toatăarialor, în eareinclude
şispaţ,ilil
dintreBllgşi Nistru;profesol'lll
deliturgicăşi omiletieă
ConLantin
Popovici
îi punea
uneoripe elevisărostească
preticilein limbaromAnă,
tot elfiindşi redactonll
revistei"Lumi-
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nătorul
",
rODulnă;
,," ,
J'
"1tlpărită
,'j .eu
,,"l'chiriliţă
b inlimba
' J . .,'
. Maca
. rre.Untul,
, .. profesor
.." de lhuba
.'" moldovene:
..ne,rsca
e.splI,le<l
e e',l(Hca<tm,
a popm.u
.Ul1on,n.estcaceeaşi
un}xlsarabla
.şiÎnBucovtna,
In TrlitIl'1\l!vamaŞImRonumia.Te
arătaavantajulromănllor
dea aveaBihliatradusăinlimhaIor!11C;i.dîl'
'_
coiu:al XVII-lea.
ruslltraducînd-O
abialainceputulsecolutot
alXIX-lea;iuseminar
se'COlJe;
mişcarea
moldovenilor
provocată
decălugărul
ieremonah
Inocheut.te,
careprceaca
inIlmbaromână
Jamănăstirea
BaltadepesteNistru;în 1!)OG
avuseseloco grev[laserninarişUlol'.,
carecereau
tutroduccrca
Jtmbllromanetuseminarşi în serviciul
'divin,revendicări
satisfăcute
in 1907;
protesorul
de cintarehlacrtceascămoldovcuenscă
T. Horlurogea
le spuneacă limba"moldov('nească"e-t.edeaproapetnrudltă
culimbacutovlabtlor,
lucrude careVasileHal'OO
s-aconvins
singurstîndo vreme în gazdăla ()familiede aromant.
în eondiţii.lcin
careinstruirea
populaţiei
in Iim1);1
română.
prinşcoalănu lnlposihiîăsi
doarun procentinfim.de popula
tie moldovenească
sttabisearuseşte,soluţiapentruinitiere'a
procesului
deluminare
a poporului
a fostpresa:"IonPelival1împreună
cllHalippaşialţitineri
entuziast!
au scosla Chişinău
primulziarscrlsinlimbamoldovcnească"(cf.Emauoi1
Cateti.).
Admiţînd
in celedinurmăpresain limbaromf\nă,guVel'IlUl
ţarista impusinsăatlahetulehirilic.
Vasi'le
Harean vizitează
pe P811.
Halippa
la redactieIn 1913,eillda 'îIlClput
Si'laparăl'lvista
"Cuvintmoldovenesc",
si seangajează
aicica redactorîn lllai1.\)16,
.înaintea
ultimului.lin de
seminar.
'inanii1917
--1918esteredaeb.ol'
la revisbl"Şlil'i
aleconperaţjei
dinBasaralliQ".
In1\1181919lucrează
înpresă,fiindredaetorşi
la."România
nouă",ziateditatdeOni8i[01'
GllilJ\l.
Paralel,
e ales membruîn SfatulŢării şi funcţionează
ca Tedactol'şi secretarde :redacţie
Ia
organulcotirUan
ll acestuia,
.,SfabIl
ţării".Vapublicaîntimparticole,
fOilet()ane,
recenzii,
traduceri,stuf1ii
Şi111
'Ziarele
sirevistele
"Luminătorul",
"Adevarul",
"Glasul\ării",
"LtlInea",
"Şe-oala
Basarabiei".
"Arhi'Vapelltl'U
ştiinţăsjreformasocială
",,,Lamura
", "Tribuna",
.,,'l'rihuuanouă",
"Minerva",
"Viaţa Basarabiei",
".Şcollla
basal'abe\1l:1"
,,, Via\a romail1ească
", "Cuvînlul
şeoalei",
"EtlLO",
"laşnlnOu'""Iaşnlliterar","Ee-vistade
istorieşiteorieliteral'ă\'şi
altele.Vapartioipa
In1923la editareaziarului"îndrumarea
", alătmideB. CCl'nătesell,Hol'îaHulllhei,Şt.
Bârsănescu,Oso:11'
Frankeşi alţii,luptîndhoHtrîL
Împotriva
mişeărilo!'
fasciste,
cuzisteşi legionare.
A
publicat,deasemenea/in
,"iarele
Tllseşti
din Basarabia.
La tcrminareastudiilol'
nwdii,VasileI--iarc3
interrţionează
să faeăsttld.ii
.sllperioal'e,
.pe
careÎnsănille-arfi putu!ul'ma
dinlipă demiiloacemateriale.
Se.îl1$c.r·ietotuşi.,.ln
1917,la·.Universitatea..Sf.VI8(limir"
dinKiev,reuşindIn f.elulac.estasă-şiatnlne
dJ!leol'porarea.
P'estedoi
ani,obţineobursi\de.laDirectoratl1l
'înv{tăll1intulu'idin
Basarahiaşi
seinserie,În
Hl19,pcl1tl'll
a IlI'Ula
istoriaşi slavistiea,
la Ullive:rsitateadin
laşi,undeÎncepesă.şideaexllrnenele.
JIHlcelaşi
Dl1,'
depunela redacţiarevistei"Arhiva
pentruştiinţăşi refor·ma
socială'"
.edjtatăd D.Gusti,
stndiulLegislatia
ştolaI'rl
l'USeascii.
inlegii.turii.
cuinvii.ţâmzntllldin
Bllsarabia,carp'lal'e
cditol'illnÎ.
Aecstaîlconvin2:e
peautor""ă areaptitudinipronunţate
.pentrufiJosoftie",
dl1'ept
.care.îu1920
elsefnscr.iela
aceastăsecţie.ti urmează
pe.D.Gusti,Lral1sferrtt
.1aBueureşti,şiklă
aC.(jlo
eAiamene
1IIdisciplillele
profesorului:
socio!ol2ie,
ebiel\,esteUcă..
în 1921(sau1922)Frev1ne.1a
Iaşi,und,e
catedraeuceletreidiscipline
efacondusă.
deP. Andrei,
careîl suplinea
pe1.Petr(jvici,
Estereluarcalde ,efuleatedrei,maiaIGs
Inu\'marehaLllhtide seminar
Şcoala
filosoficâ
aJai 1{illpe
din
Wiirzbmg;
şi clel·ccl.orulUniivCTsităţii,
geograful,
gcologul-$i
paleontolo@ul
LSim(jnescn,eăruia
lipl'Mintă
in1\l22manuscl'isul
broşurii
Romdn
ii depesteNistru.şicareiipubliţiă
lucrarea
În 1923,
tn eoleeţiabi1JlioLecii'
"Cunoştinţe
folOSitoare".
Tel'minllld
deSt1Sţinu.t
lini1924examenele
la secţiadefilosofie
a Faculllit:1i
.'d,elstorie
i
Filosofie,
eOllsacrăCloi·ani
filosofiei
luiKant.alespentruexamenul
delicenţă,peeafeil.vaprolHovaint92ficu şasebHealheliimcl1ţiltnea"magmlcum.lllindc".tn
anU1927şi 1\)28susţine
exanlcnele
·decapacitate
penll'L1
specialitatea
filosofieŞi,reslYecth,pedaigogic,
11urmarărera
primeştetiLlnldePl'ofcsorseenndariplmtru
acestediscipline.
în ianuarie1\)ilO,
Ministerul
Invăţămîntnlui
li acordă()bursăpentrustudiila Paristimp
depaLruanI.Aiciurmează
cursurile
la Sorbona
şilaEeoleNormale
Superieure
şi îşialegepentru
tezadecloetorat
temaFinalitatea
i'nisloric.
EsteInsănevoit,dinmotivefinanciare,
săseîntoarcă
înţar[lÎn1!)\2.Pesleeîţ.iva
aniîşiformuleazl't,
înacordcnP. Andrei,
altătemă,"Filosofia/uiL
N.
Tolsloi,carelnUHOeraredaetatăşi depusăla l)niversitatea
dinIaşi,darevemimente
tragice
aufăcutcasusţinerea
sănupoatăavealoc.Lasfat1l111li
M.Ralea,îşirctragetezadela FacualtateacleFilosofie
şiLitereelinlaşişi odepunela Bucuresti,
uneleo susţineIniuuie1942,Infaţa comIsieiformalădinD. Gusti,Şt. Ciobanu,
George
Br"itianu,
M.Raleaşi A.N'arl)'.
PenLrua seintreţinei aeşiaiutaf.raţii,VasileFlal'eaeste
nevoitsă pl'el'teze,
paralelcu
studiilesuperioare,
'l,activitate1'8vnunerată,EJ
tradllcei publicăInpresăopcl'ebeJetristice
de
Ko]'o]enko,
Kuprinetc.Din1923iltHreazăIa
BilJl10teca
Universităţii,
nndeesteangajatintii
cllslode
(:1-,1luni), apoidiurn.ist
("afostprimameanumireIntr-unpost'itahill'ctribuit
destat").
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Lablr-ltotecă
lucreazăpînăin 1928,cindestenumitprofesor
titular provizoriu
In Invăţămîntulsecundar
dinoraşulHuşi,undesecăsătoreşte
cuMariaAndronic,
originară
dinsutul
.Iorade pe malulNistrului.
Estenumitdirectorla liceuldebăieţidinlocalitate,dar In 1929,
se îmbolnăveşte
gravde pneumonie
şi, pentrutratament,îşi dă demisia.
In acelasian,la înt'i septembrie,
estenumitasistentla catedraprofesorulut
P. Andrei.
Pe acestpostse Intoarcedela ParisIn 1932,cindreia,concomitent,
şi postulde profesor
secunda
r.transferatla ŞcoalaNormală
"Vasile
Lupu"dinlaşi,undeîn 1933estenumitdirector.
llJ.calltatearllnurmă.aduceîmbunătăţiri
radicaleprocesului
didacticşi situaţieimateriale
Il
şcolii.Aceastăactivitatea proîesorulul
a fostdescrtsă
de Gh.BugaInLiceulPedagogiC
_Vasile
Lupu»din.Iast.Contnbuut
la istorialnnăţămintului
românesc.
125deani.' 1855-1980.
Căutîndcondiţii
prielnice
pentruelaborarea
tezeidedoctorat,
în 1936VasileHareatnalnteazămlnlsterulut
Cererea
detransferla Chişinău,
carei-a fostaprobată.In oraşuldepe Bicu,
profesorul
arela inceputnumainormadidactică
la liceulB. P. Hasdeu",iar din1938şi pe ce"
dedlrcctor.astfelcă,avindla dispoziţie
masivabihliotecă
dinlocalitateşi condlţtil
e materiale
Oferite
de socrulsău,sporeşte
'ritmulelaborărtt
tezei.
Inanulşcolar1940-1941
lucrează
lalieeul"Gh.Lazăr"dinBucureşti.
RevenlndJa
Chişinăuitn 1941,lucreazănici ptnă in 1944.'Dintoamnaanului1944predălaliceul"A.Vlaicu"
din capitalăşi la liceu'din Buftea,undeesteşi director.Un an (1946-1\.147)
nu profesează,
fliI1dîn procescu mjnisterul,
carei-a refuzatîncadrarea
în Bucureşti,
In martie1947ocuj:iă
prin concurspostulde şefde lucrărila Catedrade pedagogie
a Universităţii
din Iaşi,iar tn anulurmătoresteavansatconferenţiar.
La FacultateadeLitereîncepesă lucrezela fineleanuluiuniversitar
1947-1948, cind,
,la solicitarea
facultăţii,ţineoptprelegeri
deliteraturărusă,careau fostbineapreciate.
In anul
următor(1948-1949),
paralelcu normalaCatedrade pedagogie
ţineun curs săptămînal
de
douăorede istorialiteraturiiruseşi sovietice,
pe careil reiaîn varaanului1949la cursurile
depregătire
a profesorilor
delimbarusădinşcolile
medii,iar Intoamnaaceluiaşi
an estenumit
profesor
suplinitor
la literaturarusăşi sovietică,
precumşi şefal Catedreidelimbai literatura
rusă.
Intoamnaanului1952estetransferatcalectorşişefdecatedrăla Institutulde Industrie
Uşoară,devenitIn 1955facultateti,Institutului
Politehnic.
în 1957estedinnounumitla Universitate,
pepostuldeconferenţiar
pentrucursulde literaturărusă.
Ser-enslonează
in 1965,fiindînsănumitprofesor
consultant,
iar din1966conducător
de
doetoratr'după
cemaiavusese
aceastătusărcjnare
probabil
în 1948.îndeplineşte
aceastămuncă
pîuăIn1.979,c1nd,
slmţindu-se
obosit,ceresăfiedegrevatde ea.
A.continuatsă frecventeze
bibUotecile,
să elaboreze
lucrări,să prezintecomunicări
la
sesiuniştiinţifice,
săpublice.
Totodatăşi-afăcut ordineÎn materialele
nepublicate,
si-aredactat
memornle.
Astfel.despreviaţaşi operaacestuigînditorşi profesorva fi uşorde scris, dacii
celceva faceacestlucrunu van silitsă ocolească,
să ascundăsausă denaturezeadevărul,
întrucît,cumspunea-un
învăţat,niciorătăcirenupoatetifolositoare.
precumniciun adevărnu
poatefi vătămător,
Listadelucrăriacărturarutuutncomptetă
incă,totalizează
12cărţi,peste70de articore,
16cărţitradusedinIlmharusă,
33derecenzii,
la carese adaugăcirca50delucrărişimateriale
.manusertse
tnsumtndpeste
2 000defile.Intr-unstudiuapartese cuvineanalizatăcontribuţia
profesorului,
ca redactor,la apariţiaziarelorşi revistelor
la carea lucrat.
Simplatreceretn revistăa prohlernatlcii
abordatedeVasileHareaInlucrărilesalear fl
concludentă
pentruloculdefruntepe careel il meritătn istoriaculturiiromâneşti.
Esteregretabil
căprofesorului
t-auIlpsltrcoudlţlfle
prielnice
pentru.
a faceşcoală,o şcoală
caresădeschldăcalea
adevărului
înproblema
raporturilor
româno-heteroglote
sub aspectcultural
şi lingvistic.Rămîneca operalui să servească
în acestscopdreptcălăuză.
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