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SCHIŢĂ DE PORTRET JUBILIAR. 
VASILE HAHEU LA 60 DE ANI

Cu emoţii suntem astăzi alături 
de bunul nostru prieten şi coleg, dom-
nul Vasile Haheu, la onorabila vârsta 
pe care o aniversează. Se zice că pri-
etenii nu se aleg, prietenii sunt daţi 
de la Dumnezeu. Doar având priet-
eni adevăraţi, simţi că trăieşti pe acest 
pământ şi lumea e mai frumoasă, căci 
Lumea este făcută să se iubească şi ni-
ciodată să nu se duşmănească.

Este un prilej deosebit pentru noi să 
ne exprimăm respectul şi recunoştinţa 
faţă de unul dintre adevăraţii prieteni 
– Vasile Haheu, om de omenie şi de o 
cumsecădenie rară. S-a născut într-un 
mijloc de vară, pe când multe dintre 
bunătăţile pământului dau în pârg, îm-
biindu-te cu culorile şi aromele lor, dar 
mai ales cu gustul lor proaspăt. Venea 

în viaţă într-un sat din sudul Moldovei– Giurgiuleşti, localitate de oameni har-
nici şi frumoşi la trup, chip, dar mai ales la suf let. Satul natal se înalţă falnic şi 
măreţ pe platoul unei terase de la confluenţa Prutului zbuciumat cu bătrâna dar 
falnica Dunăre, care, obosită parcă de itinerariile europene, o coteşte brusc spre 
dreaptă, continuându-şi lin drumul spre mare. Dincolo de Dunăre, în dreptul 
satului până în zări se înalţă bătrânii, dar încă viguroşii munţi ai Dobrogei. Lo-
curi pitoreşti, cu structuri măreţe, care nu puteau să nu inf luenţeze formarea 
unei personalităţi pe măsură. Fire melancolico-romantică, adaugă mai multe şi 
din caracterele eroilor preferaţi din cărţile citite. Către vârsta adolescenţei face 
cunoştinţă cu poezia simbolistă care îl marchează enorm şi pe mult timp.

Drumul vieţii parcurs de dl Vasile Haheu a fost greu, cu multe încercări, 
dar el a reuşit să le învingă pe toate cu multă tenacitate, optimism şi muncă asi-
duă. Căldura suf letească, bunătatea, omenia şi cumsecădenia i-au fost cultivate 
încă din copilărie, de către scumpii părinţi, care au fost mândri de copiii pe care 
i-au crescut, i-au educat şi i-au ajutat în toate, ori de câte ori a fost nevoie. Tata 
Petrea a fost mereu mândru de fecior şi doar moartea prematură nu i-a permis 
să-i admire pe deplin performanţele. Mama Sanda a fost o mamă bună şi un 
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bun prieten nu doar pentru jubiliar, ci a devenit o narativă Mama Sanda pentru 
mai multe generaţii de arheologi, care găseau în căsuţa ei loc de odihnă trupe-
ască şi suf letească.

Dragostea de carte pe care a desluşit-o şi pe care a îndrăgit-o cu mult înain-
te de a merge la şcoală a devenit o pasiu-
ne a vieţii. Părinţii trăiau o revelaţie când 
copilul Vasea, pe la vârsta de patru anişori, 
citea ziare oaspeţilor casei. După absolvi-
rea şcolii din satul natal Giurgiuleşti, rai-
onul Vulcăneşti (în prezent Cahul), şi-a 
continuat studiile la Institutul Pedagogic 
de Stat „Ion Creangă”din Chişinău (în 
prezent Universitatea Pedagogică). În ul-
timii ani de studii este pasionat de istorie 
veche şi arheologie.

Şi-a început cariera de cercetător-ar-
heolog în sectorul de arheologie a Secţiei 
de Etnografie şi Studiul Artelor a AŞM, 
antrenat ca şi alţi colegi tineri, proaspeţi 
absolvenţi – Oleg Leviţki, Eugen Sava, Ser-
ghei Agulnicov, Svetlana Andruh în grupul 
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săpăturilor de salvare, colindând zi de zi 
localităţile Moldovei în vederea depistării 
siturilor arheologice din zonele de constru-
cţii, pe care tot ei le cercetau în lunile de 
vară.

Între anii 1989-1991 are şansa de a re-
aliza o stagiune la prestigiosul Institut de 
Istorie a Culturii Materiale de la Sankt Pe-
terburg (pe atunci Leningrad) unde l-a avut 
ca îndrumător pe marele cunoscător al pe-
rioadei scitice Konstantin Marcenko, mai 
contactând în discuţii cu aşa specialişti de 

seamă ca Iu. Andreev, A. Shcheglov, E. Rogov, M. Vakhtina ş.a.
Pe parcursul anilor, dl Vasile Haheu a activat fructuos şi în diferite funcţii, 

de la laborant superior la cercetător ştiinţific. Din anul 1984 a fost organiza-
torul şi conducătorul a şapte expediţii arheologice, destul de productive, fiind 
conducătorul cercetărilor de la fortificaţia getică Alcedar La Cordon. Însă ora 
de vârf a norocului arheologic i-a surâs în anul 1991, 
când în satul de baştină Giurgiuleşti descoperă şi 
studiază necropola eneolitică de acolo, obiectiv de 
unicat pentru regiune cu un inventar şi un context 
arheologic excepţional, asemănător ca valoare com-
plexelor descoperite la Varna, Bulgaria. Peste câţi-
va ani (1997), împreună cu colegul Oleg Leviţki, în 
acelaşi sat, descoperă şi valorifică o importantă ne-
cropolă hallstattiană târzie, care contribuie esenţial 
la rezolvarea problemei apariţiei culturii getice.

Vasile Haheu a publicat patru lucrări monogra-
fice şi în jur de o sută de articole şi studii (unele în 
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colaborare). În ultimii ani este atras de tematica istoriei viti-viniculturii din 
Moldova (de la origini până în evul mediu), pe marginea căreia, împreună cu 
prietenul şi colegul său din domeniul respectiv, Dumitru Bratco, au publicat în 
jur de 15 studii în ediţii prestigioase din republică şi la care intenţionează de 
curând să finiseze o lucrare monografică. În prezent, dl Vasile Haheu activează 
în cadrul Centrului de Arheologie a Institutului Patrimoniului Cultural AŞM 
în calitate de cercetător ştiinţific, specialist în cultura tracă-getică, fiind un spe-
cialist experimentat, cu suf let mare, inimă deschisă, cu dăruire de sine şi cu 
receptivitate deosebită la oricare adresare, mai cu seamă, atunci când i se cere 
un ajutor.

În această oră a mărturisirilor, am fi dorit să destăinuim nişte gânduri alese 
despre dl Vasile Haheu nu doar în calitate de cercetător, dar şi ca om. În ce 
priveşte familia, colegilor le place să glumească, zicând: „Vasile a fost căsătorit 
odată şi pentru totdeauna”. Cu soţia Valentina, colegă de grupă la facultate, 
trăiesc împreună deja de patruzeci de ani. Au trecut prin multe, dar au reuşit să 
apere şi să păstreze ceea ce-i mai important – dragostea, stima şi atitudinea de 
grijă unul faţă de altul. Dintr-o căsătorie reuşită au rezultat şi copii pe măsură.

Fiica Cezara, absolveşte liceul şi îşi i-a masteratul în SUA, după care susţi-
ne teza de doctor în Anglia, unde se şi stabileşte cu traiul, bucurând părinţii 
cu performanţe profesionale deosebite, dar mai ales cu cele două nepoţele Sa-
brina şi Anabela. Fiica Vera absolveşte facultatea de limbă chineză la Univer-
sitatea Liberă din Berlin, unde se şi căsătoreşte, aducând buneilor o altă mare 
bucurie – nepoţeii Marit şi Elias. Fratele ei geamăn Petru este la Chişinău, di-
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rector-manager al unei firme de programe 
computerizate moldo-engleze, urmând a bu-
cura părinţii (sperăm!) şi cu urmaşi naţionali, 
pe care aceştia abia îi aşteaptă. Cu siguranţă, 
Cezara, Vera şi Petru s-au străduit să fie aşa 
cum şi-au dorit părinţii să-i vadă întotde-
auna. Or, din suf let, suf let răsare, valoarea 
creşte valoare şi doar prin muncă se reuşeşte 
ascensiunea spre culmi. Copiii dlui Vasile 
Haheu şi ai dnei Valentina Haheu vor purta 
în suf lete mereu căldura şi răbdarea cu care 
au fost trataţi pe cărarea vieţii, altoindu-li-se 
de către aceşti minunaţi părinţi dragostea de 
oameni, de carte şi de tot ce e frumos şi sfânt 
pe acest pământ. Pentru ei, casa părintească, 
părinţii servesc drept un altar în faţa căruia 
nu încetează nici pentru o clipă să se închine, 
dragostea faţă de părinţi constituind piatra de 
temelie a tuturor virtuţilor.

La acest ceas aniversar, dragul nostru pri-
eten Vasile Haheu, ne exprimăm respectul şi 
recunoştinţa, urându-ţi sănătate, succese în 
toate, putere de muncă, inspiraţie, dragoste şi 
stimă din partea familiei, colegilor şi a celor 
dragi.

Să rămâi şi în continuare aşa precum te ştim, tenace în toate şi exigent cu 
tine însuţi şi cu alţii, dar înţelegător cu oamenii şi să păstrezi acelaşi optimism 
pentru depăşirea provocărilor pe care ni le rezervează viaţa şi aceiaşi energie 
pentru noi realizări în toate direcţiile de dezvoltare intelectuală şi spirituală. Ce 
mai este de făcut (şi este!) se ştie în detalii şi doar încă ceva ani de sănătate ar fi 
suficienţi pentru a le realiza pe toate.

Cu drag şi profund respect, 
La mulţi, mulţi ani şi toţi fericiţi!

Doctor conferenţiar în agricultură, 
cercetător ştiinţific superior, 

I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic 
de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 

Dumitru Bratco


