
IN MEMORIAM 

VASILE HAREA 

(18\J5Hl87) 
MIHAI LOZBA 

Exemplu de ridicare a personalităţii la conştiinţa neamului, viata şi opera pruf esorulu i 
Vasile Harea (13inlie 1895 ao ianunrte 1987) sint în acelaşi timp rnspuns angajat şi compe- 
tent la chemarea accstcj.couştuute într-una din epocile hotărîtoare pentru destinele unitătiietnlcc, 
lingvistice şi spirituale da eoromâue . Cel de al şaptelea fiu al unor răzeşi m o.cl eşti din Susleni. jude- 
ţul Orhei (tatăl practica şi Iemnăria, fiind, totodată cîntăreţ hiseri cesc}, Vasile Harea a .inteles 
de timpuriu răspunderea cu care il investeşte obştea, Tot ce a realizat profesorul pe parcursul 
tndeluugat.et şi rodnicei sale vieţi, printr-o trudă neostoită, a cărei plăcere ştia $-0 guste, Inari- 
ptndu-se, poartă pecetea confruntării neîncetate C11 interesele celor mulţi, în folosul cărorn a 
militat, alături de profesorii şi de colegii din şcoala soctologtcă. pentru reforma socială şi o 
nou ă şt.iin ţă, 

Ta rismul nu permitea poporu lu] accesul la cu lturri, iar cei ce beneficiau de acest privilegiu 
nu aveau de ales. Ei trebuiau să-şi însnşească limba ruă şi cultura dominantă, la care cei mai 
mulţi se opreau, aducindu-I servicii, uneori de valoare inestimabilă. Imprejurărilc istorice au 
făcut însă ca limba şi cultura maternă, posibilitatea de a le folosi şi dezvolta, alături de celelalte 
componente ale fiecărei entităţi etnice. să devină. la inceputul secolului al XX-lea, obiective ale. 
activităţii revoluţionare din imperiul ţarist. Acestea erau coudi (iile In care urma să se formeze 
copilul şi adolescentul Vasile Barca. 

Perspectiva a avut-o unchiul Vasile, staret la mănăstirea Via Arhiercas că de lîngă. Chi- 
şinău, care plnsează cOi'>ilulflltr-o familie rusească din a ce-t oraş, pentru a-i fi mai uşoară 
învăţătura in şcoli 

După absolvlrea şcolii elementare (1906), urmează cursurile şcolii medii urbane, tntentio .. 
nînd să facă, din clasa a cincea, liceul real (îi plăceau matematica şi geografia), dar după trei ani 
(1909) acelaşi unchi 11 îuscrie la cursul inferior al Seminarului teologic unde, pentru recuperarea 
cunoştinţelor de latină şi greacă, reia clasa a treia. Altă llmhă care se învăţa la seminar, şi fără 
de care pregătirea filologică ar fi rămas incompletă, era slavi veche. Cursurile mediu şi superior 
ale seminarului li dau posibilltatea să cunoască în profunzime limba şi Ilterntura rusă, îi procură 
cunosttnţe temeinice de istoria gindirii filosofice, de istoria culturii si de istorie 1n general. îi 
imprimă o gindire dtalect.lcă. 

Limba şi cultura română" ostraclzate sub dominaţia ţaristă, cuceresc p ozltla lor Ieglthnă 
In urma exercitării, în anii 1917 -1918, a dreptului de au todet.erm ina re a popoarelor Rusiei. 

Dintre tmprejurărtle şi evenimentele care an cont rlbuit la cunoaşterea istoriei românilor, 
la lntărtrea conştiinţei naţionale a t.inărulul Harea reţinem aici următoarele : despre romani ci 
află mai [nUi de la unchiul său, ap oi, ln cursul inferior, citeşte o istorie a lor în Ilmba rusă : In 
cursul superior al acm lnaru lui. colegul mai mare Ilie 'I'ocan li sfătuieşte să citească cartea lui 
Splridon Pulauznv despre rn.uan i, pe care autorul li descrie în toată aria lor, în eare include 
şi spaţ,ilil dintre Bllg şi Nistru; profesol'lll de liturgică şi omiletieă ConLantin Popovici îi punea 
uneori pe elevi să rostească preticile in limba romAnă, tot el fiind şi redactonll revistei "Lumi- 
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nătorul ", tlpărită eu chiriliţă in limba rODulnă; Maca rre Untul, profesor de lhuba m oldovene: ,," J' "1 ,'j . ,," l' b ' J . .,' . . . , .. .." .'" ..ne,rsca , 
e. splI,le<l e e',l (H ca <tm, a popm.u .Ul 1 on,n .est c aceeaşi un }xlsarabla .şi În Bucovtna, In TrlitIl'1\l!va- 
ma ŞI m Ronumia.Te arăta avantajul romănllor de a avea Bihlia tradusă in limhaIor !11C;i.dîl' '_ 
coiu: al XVII-lea. rusll traducînd-O abia la inceputulsecolutot al XIX-lea ;iu seminar se 'COlJe; 
mişcarea moldovenilor provocată de călugărul ieremonah Inocheut.te, careprceaca in Ilmba română 
Ja mănăstirea Balta de peste Nistru; în 1 !)OG avusese loc o grev[la serninarişUlol'., carecereau 
tutroduccrca Jtmbll romanetu seminar şi în serviciul 'divin, revendicări satisfăcute in 1907; 
protesorul de cintare hlacrtceascămoldovcuenscă T. Horlurogea le spunea că limba "moldov('- 
nească" e-t.e de aproapetnrudltă cu limba cutovlabtlor, lucru de care Vasile Hal'OO s-a convins 
singur stînd o vrem e în gazdă la () familie de aromant. 

în eondiţii.lcin care instruirea populaţiei in Iim1);1 română. prin şcoală nu lnlposihiîă si 
doar un procent infim. de popula tie moldovenească sttabisea ruseşte, soluţia pentru initiere'a 
procesului de luminare a poporului a fost presa :"IonPelival1împreună cllHalippaşialţi tineri 
entuziast! au scos la Chişinău primul ziar scrlsin limba moldovcnească"(cf.Emauoi1 Cateti.). 
Admiţînd in cele din urmă presa in limba romf\nă,guVel'IlUl ţarist a impus insă atlahetul ehirilic. 
Vasi'le Harea n vizitează pe P811. Halippa la redactie In 1913, eilld a 'îIlClput Si'l apară l'lvista 
"Cuvint moldovenesc", si se angajează aici ca redactor în lllai 1.\)16, .înaintea ultimului. lin de 
seminar. 

'in anii 1917 --1918 este redaeb.ol' la revisbl"Şlil'i ale conperaţjei din BasaralliQ". In 1\118- 
1919 lucrează în presă, fiindredaetorşi la ."România nouă", ziateditat de Oni8i[01' GllilJ\l. Paralel, 
e ales membru în Sfatul Ţării şi funcţionează ca Tedactol' şi secretar de :redacţie Ia 
organul cotirUan ll acestuia, .,SfabIl ţării". Va publica în timp articole, fOilet()ane, recenzii, tra- 
duceri, stuf1ii Şi111 'Ziarele si revistele "Luminătorul", "Adevarul", "Glasul\ării", "LtlInea", "Şe-oala 
Basarabiei". "Arhi'Vapelltl'U ştiinţăsj reforma socială ",,,Lamura ", "Tribuna", .,,'l'rihuuanouă", 
"Minerva", "Via ţa Basarabiei", ".Şcollla basal'abe\1l:1" ,,, Via \a romail1ească ", "Cuvînlul şeoalei", 
"EtlLO", "laşnl nOu'" "Iaşnl literar", "Ee-vistade istorie şi teorie literal'ă\'şi altele. Vapartioipa 
In 1923 la editarea ziarului "îndrumarea ", alătmi deB. CCl'nătesell,Hol'îaHulllhei,Şt. Bârsă- 
nescu, Oso:11' Franke şi alţii, luptînd hoHtrîL Împotriva mişeărilo!' fasciste, cuziste şi legionare. A 
publicat, deasemenea/in ,"iarele Tllseşti din Basarabia. 

La tcrminareastudiilol' nwdii, Vasile I--iarc3 interrţionează să faeă sttld.ii .sllperioal'e, .pe 
care Însă nil le-ar fi putu!ul'ma din lipă de miiloacemateriale. Se.îl1$c.r·ietotuşi.,.ln 1917, la·. Uni- 
versitatea .. Sf. VI8(limir" din Kiev, reuşind In f.elul ac.estasă-şiatnlne dJ!leol'porarea. P'este doi 
ani, obţine obursi\de.la Directoratl1l 'înv{tăll1intulu'idin Basarahiaşi se inserie,În Hl19,pcl1tl'll 
a IlI'Ula istoria şi slavistiea, la Ullive:rsitateadin laşi, undeÎncepesă.şideaexllrnenele. JIHlcelaşi 
Dl1,' depune la redacţia revistei "Arhiva pentru ştiinţă şi refor·ma socială'" .edjtatăd D.Gusti, 
stndiul Legislatia ştolaI'rl l'USeascii. inlegii.turii. cu invii.ţâmzntllldin Bllsarabia,carp'lal'e cditol'illnÎ. 
Aecstaîl convin2:e pe autor ""ă are aptitudini pronunţate .pentrufiJosoftie", dl1'ept .care.îu 1920 
el se fnscr.iela această secţie. ti urmează pe.D. Gusti, Lral1sferrtt .1a Bueureşti,şiklă aC.(jlo eAiamene 
1 II disciplillele profesorului: socio!ol2ie, ebiel\,esteUcă.. în 1921 (sau 1922)Frev1ne.1a Iaşi, und,e 
catedra eu cele trei discipline efa condusă. de P. Andrei, care îl suplinea pe 1. Petr(jvici, Este reluar- 
calde ,eful eatedrei, maiaIGs In u\'ma rehaLllhti de seminar Şcoala filosoficâ aJai 1{illpe din 
Wiirzbmg; şi clel·ccl.orulUniivCTsităţii, geograful, gcologul-$i paleontolo@ul LSim(jnescn,eăruia 
li pl'Mintă in 1\l22manuscl'isul broşurii Romdn ii de peste Nistru.şi care iipubliţiă lucrarea În 1923, 
tn eoleeţia bi1JlioLecii' "Cunoştinţe folOSitoare". 

Tel'minllld deSt1Sţinu.t lin i1924 examenele la secţia de filosofie a Faculllit:1i .'d,elstorie i 
Filosofie, eOllsacrăCloi·ani filosofiei lui Kant. ales pentru examenul de licenţă, peeafeil.vapro- 
lHovain t92fi cu şasebHe alhe liimcl1ţiltnea"magmlcum.lllindc".tn anU 1927 şi 1\)28 susţine 
exanlcnele ·de capacitate penll'L1 specialitatea filosofie Şi, reslYecth,pedaigogic, 11 urmarărera 
primeşte tiLlnlde Pl'ofcsorseenndariplmtru aceste discipline. 

în ianuarie 1 \)ilO, Ministerul Invăţămîntnlui li acordă () bursă pentru studii la Paris timp 
de paLru anI. Aici urmează cursurile la Sorbona şi la Eeole Normale Superieure şi îşi alege pentru 
teza de cloetorat tema Finalitatea i'n isloric. Este Insă nevoit, din motive financiare, să se întoarcă 
în ţar[l În 1 !)\2. Pesle eîţ.iva ani îşi formuleazl't, în acord cn P. Andrei, altă temă, "Filosofia/uiL N. 
Tolsloi, care lnUHO era redaetată şi depusă la l)niversitatea din Iaşi, dar evemimente tragice 
au făcut ca susţinerea să nu poată avea loc. La sfat1l111li M. Ralea, îşi rctrage teza de la Facualta- 
tea cleFilosofie şi Litere elin laşi şi o depune la Bucuresti, unele o susţine In iuuie 1942, In faţa co- 
mIsiei formală din D. Gusti, Şt. Ciobanu, George Br"itianu, M. Ralea şi A. N'arl)'. 

Pen Lru a se intreţine i aeşi aiuta f.raţii, Vasile Flal'eaeste nevoit să pl'el'teze, paralel cu 
studiile superioare, 'l, activitate 1'8vnunerată,EJ tradllcei publică In presăopcl'ebeJetristice de 
Ko]'o]enko, Kuprin etc. Din 1923iltHreazăIa BilJl10teca Universităţii, nnde este angajat intii 
cllslode (:1- ,1 luni ), apoi diurn.ist ("a fost prima mea numire Intr-un post 'itahill'ctribuit de stat"). 
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Lablr-ltotecă lucrează pînă in 1928, cind este numit profesor titular provizoriu In In- 
văţămîntul secundar din oraşul Huşi, unde se căsătoreşte cu Maria Andronic, originară din sutul 
.Iora de pe malul Nistrului. Este numit director la liceul de băieţi din localitate, dar In 1929, 
se îmbolnăveşte grav de pneumonie şi, pentru tratament, îşi dă demisia. 

In acelasi an, la înt'i septembrie, este numit asistent la catedra profesorulut P. Andrei. 
Pe acest post se Intoarce dela Paris In 1932, cind reia, concomitent, şi postul de profesor se- 
cunda r.transferat la Şcoala Normală "Vasile Lupu" din laşi, unde în 1933 este numit director. 
llJ. calltatearlln urmă. aduce îmbunătăţiri radicale procesului didactic şi situaţiei materiale Il 
şcolii. Această activitate a proîesorulul a fost descrtsă de Gh. Buga In Liceul PedagogiC _Vasile 
Lu pu » din .Iast.Contnbuut la istoria lnnăţămintului românesc. 125 de ani .' 1855-1980. 

Căutînd condiţii prielnice pentru elaborarea tezei de doctorat, în 1936 Vasile Hareatnaln- 
teazămlnlsterulut Cererea de transfer la Chişinău, care i-a fost aprobată. In oraşul de pe Bicu , 
profesorul are la inceput numai norma didactică la liceul B. P. Hasdeu", iar din 1938 şi pe ce" 
de dlrcctor. astfel că, avind la dispoziţie masiva bihliotecă din localitate şi condlţtil e materiale 
Oferite de socrul său, sporeşte 'ritmul elaborărtt tezei. 

In anul şcolar1940-1941 lucrează la lieeul "Gh. Lazăr" din Bucureşti. RevenlndJa Chişi- 
năuitn 1941, lucrează nici ptnă in 1944.' Din toamna anului 1944 predă la liceul "A. Vlaicu" 
din capitală şi la liceu' din Buftea, unde este şi director. Un an (1946-1\.147) nu profesează, 
fliI1d în proces cu mjnisterul, care i-a refuzat încadrarea în Bu cureşti, 

In martie 1947ocuj:iă prin concurs postul de şef de lucrări la Catedra de pedagogie 
a Universităţii din Iaşi, iar tn anulurmător este avansat conferenţiar. 

La Facultatea de Litere începe să lucreze la finele anului universitar 1947 -1948, cind, 
, la solicitarea facultăţii, ţine opt prelegeri de literatură rusă, care au fost bine apreciate. In anul 
următor (1948-1949), paralel cu normala Catedra de pedagogie ţine un curs săptămînal de 
două ore de istoria literaturii ruse şi sovietice, pe care il reia în vara anului 1949 la cursurile 
de pregătire a profesorilor de limba rusă din şcolile medii, iar In toamna aceluiaşi an este numit 
profesor suplinitor la literatura rusă şi sovietică, precum şi şef al Catedrei de limba i literatura 
rusă. 

In toamna anului 1952 este transferat ca lector şi şef de catedră la Institutul de Industrie 
Uşoară, devenit In 1955 facultate ti, Institutului Politehnic. în 1957 este din nou numit la Uni- 
versitate, pe postulde conferenţiar pentru cursul de literatură rusă. 

Se r-enslonează in 1965, fiind însă numit profesor consultant, iar din 1966 conducător de 
doetoratr'după ce mai avusese aceastătusărcjnare probabil în 1948. îndeplineşte această muncă 
pîuă In 1.979,c1nd, slmţindu-se obosit, cere să fie degrevat de ea. 

A. continuat să frecventeze bibUotecile, să elaboreze lucrări, să prezinte comunicări la 
sesiuni ştiinţifice, să publice. Totodată şi-a făcu t ordine În materialele nepublicate, si-a redactat 
memornle. Astfel. despre viaţa şi opera acestui gînditor şi profesor va fi uşor de scris, dacii 
celce va face acest lucru nu van silit să ocolească, să ascundă sau să denatureze adevărul, 
întrucît, cum spunea-un învăţat, nici o rătăcire nupoateti folositoare. precum nici un adevăr nu 
poate fi vătămător, 

Lista de lucrări acărturarutuutncomptetă incă, totalizează 12 cărţi, peste 70 de articore, 
16 cărţi traduse din Ilmharusă, 33 de recenzii, la care se adaugă circa 50 de lucrări şi materiale 

.manusertse tnsumtndpeste 2 000 de file. Intr-un studiu aparte se cuvine analizată contribuţia 
profesorului, ca redactor, la apariţia ziarelor şi revistelor la care a lucrat. 

Simpla trecere tn revistă a prohlernatlcii abordate de Vasile Harea In lucrările sale ar fl 
concludentă pentru locul de frunte pe care el il merită tn istoria culturii româneşti. 

Este regretabil că profesorului t-au Ilpslt rcoudlţlfle prielnice pentru. a face şcoală, o şcoală 
care să deschldăcalea adevărului în problema raporturilor româno-heteroglote sub aspect cultural 
şi lingvistic. Rămîne ca opera lui să servească în acest scop drept călăuză. 

'riparulexecutat sub cd. nr. 131 
la S.C. "Dosoftei" S.A. Iaşi 
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