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Ceeacea uimitîntotdeauna,
tmpiedlctnd
intr-obunămăsurăcercetările
riguroase
asupra
vieţiii activităţiideliteraţişi cărturaria Hljdcllor,a fostspiritullor,aproapelegendar.
O
obsesivă
şi nuo datădramatică
setede strălucire,
dcînălţareprinputeresauglorie,adusefie
defapteeroice,fie de realizăriexcepţionale
în ştiinţă,Inliteratură,pecetluieşte
destinulfiecăruia.Porninddela Increderea
in capacitatea
lorcreatoare,
In geniullor,Hijdeiişi-au regăsit
nobleţea
Încreaţie,Indemnitatea
şiorgoliul
ei.Şi-autransmisunulaltuiapasiunea
pentrucarte
şi studiu,spiritulIscoditor,
Irenetic,o imensănerăbdare
şi "voluptate
a trnbrăţişăru
.tntregulni,
de undepreocupăriaproapeclcloplcc,
deseoricontradictorii.
PrimejduiLe
de imposthllitatea
autorilor
dea-şiestimarealistputerile,proiectele,
Indeobşte
grandioase,
rărntntot atîteagesturi
intelectuale
Indrăzneţc,
fiecă devinoperepropriu-zise,
fiecă transpardoardinfragmente
de
operă.
HljdeiiIntruchlpează
prtn.parttctpare
firească.temperamentală,
un tip de creatorromantic.Ei aumoştenit
şiunspiritindependent,
mobil,capricios,
refractar,
oluciditate
sarcastlcă,
agresivă
care,asociate
cu bizareriaunorInclinaţtl,
cu o extravaganţă.
careadeseori
stupefia,cu
aplecarea
şocantăspreexagerare
şi mistificare,
i-aufăcutgreude inteles.celordinjur, lăsînd
şi posterităţii
o imaginedificilde restauratIn liniileei adevărate.
ChiardespreB. P. Hasdeu
se poatespuneIncă,aşa cumafirmaMirceaEliade,că a fost descoperitţeel
din urmădin
toate figurilemariale secoluluiXIX",l.
}
Izhltoareşi semnificative
sint totodatăcontinuitatea
de preocupări
de la o generaţie
la alta,creşterea
uneilucrăridingermenii,
dinideileIntllnitela predecesori,
dintr-unfeldete.
zaur,fărăpaternitateanume,al Iamiliei
, precumşiconlucrarea,
Inacestsens,a citorvageneraţii
la apariţiaunuicărturardetalialuiB.P. Hasdeu,"ullgeniuuniversal"
care"aizbutitaproape
pestetot"2.Deşifiecare.
facestudiiIn universităţi
străinede prcstlgtu.Iecţta,
incomparabilă;o
primesc
Inatmosfera
deculturăromânească,
InIntelesul
eiadînc,a familiei.Declaraţia
repetată
a luiB.P. Hasdeucă ar fi un autodidact,
susţinutăcusuperbie,
poatefi luată,astfel,ca venind
din deplinaconştiinţăa valoriitradiţieiculturalea neamuluiHljdeu.
A fostnedreptdinparteaIuiN.Iorgaşi a multora
să-Iconsidere
peB.P. Hasdeuun om
cucultura
peapucate,
dece
era
românesc
In
momentul
venirii
luila
Iaşi.Sint
opinii
caresefăcută
insinuează
în unulstrăin
dincele
mai
interesante
portrete
făcute
omului
Hasdeu:
"Ca
un
prinţsărac,slabşihnlnăvlcios,
prigonitdesoartă,caun om genialstrălucitor
deunspiritsatanic,impunător
printr-oştiinţăenciclopedică,
dobîndităla douăzeci
de aniIntreun duelşi un
banchetintim,caun originaldecarenu seputeaapropianimenifărăa fi utmitşi rănit deInsuşirilelui superioare
şi deinferioritatea
unuispiritagresiv,carenu cruţanimic,nicipentru
cel maisfintprincipiuori pentruceamaifireascălegătură,astfelcăzuel In Iaşi[.•.] străin
ca graişi spirit,In ţara undeclrmuiseră
şi domniseră
ai lui...3.
1 Mircea
Eliade,Introducere
laB.P. Hasdeu,
Scrieriliterare,
morale
şi politice,
I,Bucureşti
Fundaţiaregalăpentruliteraturăşi artă, 1937,p. LXXX.
2 G.Călinescu,
Istorialitera/urii
române
dela originipînăînprezent,
Bucureşti,
Fundaţia
regulăpentruliteraturăşi artă, 1941,p. 324.
3 N. Iorga,Istorialiteraturiiromâneşti
Înveacul
al XIX-lf'a,III, VălenlideMunte,Tip.
Neamulromânesc,1909,p. 297;
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Defapt,dintredestinele
Hljde!lor,
solidariIn voinţaşi mindriadea crea,doardestinul
Iul B.P. Hasdeus-aanalsubo zodienorocoasă,
Inprimulrindprin aceeacă moştenirea
româneascăprimităa fostfructificată
Incadrulculturiiromâne.
AcoloundeInaintaşii
puseseră
doar
niştesemne,trasaserăcitevaliniisau gr-ămădtseră
materiale,el ridicăun .edifieiu",gIndit
_pco scarăcolosală"
- cumli plăceasă spună,chiardacănu reuşeştedefiecaredatăsă-Idesăvtrşcască.
Prinmanifestarea
completă,
Inplinălumină,a personalităţii
saleesteluatărevansa
asupra.ursitei"tngratea antecesorilor,
carei-autrecutdarurileuneiaristocratice
trudrţllde
Intelectualttate,
Viaţaşi lucrărileunuisingurreprezentant
al acestei"dinastii"de cărturarişi literaţi,
Alexandru
Hljdeu,urmăriteaiciîn scopuladuceriiunorprecizări,
confirmă,
In afaracontinultătti anumitoripostazealespiritului,şi afirmaţiile
lui B. P. Hasdeureferitoare
la Indatorat-ea
faţă de celcareI-aajutatsă se formeze,
sttndu-Imereualăturicu tot ce ştia.Privităprinea
tnsăşl,aşacums-aconturatInaintedea-ifibănuitădescendenta,
activitatea
luiAlexandru
Hljdeu
reflectăconştiinţa
apartenenţei
şidatoriacontribuţiei
laculturaşiştiinţaromânească.
Cutoatecă
lucrărilelui sintscriseîn limbarusă,deşiuneleau fostpublicatedoarIn periodicele
ruseşti,
iaralteleaurămasîn manuscris,
Alexandru
Hljdeua fostcunoscut
detimpuriu,
prinintermediul
citorvascrieriesenţiale,de cărturariidin Principate,din Transilvania,
care-Iconsiderau
un
fruntaşal generaţiei
10r4•
S-anăscutla 30 noiembrie
1811,tn satulMişiurineţ,
districtulKremeneţdin Volinia
departedemoşiadela Cristineşti-Hotin,
considerată
frecvent
loculnaşteriilui".LaCristineşti
risipitulneamalHijdeilor
reuşeşte
săse întoarcăcevamaitirziu,probabil
după18156•
Alexandru
eraceldintiidinceitrei copii?dina douacăsătorie
a lui TadeuHljdeu.
învaţăla pensionul
fiilordenohilidepelîngăSeminarul
teologic
dinChişinău.
într-un
manuscris
defamiliese păstrează,
tradusIn polonă,un "cuvint"ţinut deAlexandru
la tnmormlntareaunuicolegdeseminar8•
Pagina,datînddinmartie1824,atestăo manifestare
precoce,
4 Oreconsiderare.amplă
a personalităţii
luiAlexandru
Hljdeua fostfăcută.maide curind
deMihaiDrăganÎnmonografia
B. P. Hasdcu.,
Iaşi,Junimea,1972(p.16-38,passim).
5 DataşiloculnaşteriiluiAlexandru
Hîjdeunu au fostprecizate
sau au fostindicate
inexactîn prezentările
biografice
de pînăacum.B. P. Hasdeusemnala
doar anul1811,fără
să menţioneze
undes.a născuttatălsău.Informaţia,
datămaiIntiilui IosifVulcanşi folosită
de acesta ("Familia",
IV,1868,nr. 11; Panlconulromân,Buda,Tip.Kocsi,1869,p. 135),
a fostpreluatăde maimulţi1Jiografi
ai lui Alexandru
Hijdeu.S-amaiafirmatInsăcă locul
naşteriiar fi satulCristlneşti,
InţinutulHotin(Calinic
Istrati,PrinsatulHăjdăilor; "Junimea
literară", XIV, 1925, nr. 5-7; Lucian Predescu,Familia Hâjdăilor,"Arhiva",
XXXVI,1929,nr. 1; Mihai Drăgan
, op, ctt., p. 16ş.a.). Ba chiar,LucianPredescu
polemiza
cu.PetreV. Haneş,carenotasecă Alexandru
se născusein Polonia(In 1811)şi că
"crade2- 3ani,cindtată-săus-aaşezatIa.Cristineştf"(Scriitoribasarabeni,
Bucureşti,
Alcalay,
1920,p. 164; Istorialiteraturiiromâneşti,
Bucureşti,
Ancora,1924,p. 176).
La ArhiveleStatuluiBucureşti,In FondulB. P. Haşdeu,voI.XXXVI,pachetul
DLIX,Intr-ocopiede pe jurnalulAdunăriideputaţilornobilimiidin Podolia,redactatla
15iunie1855,consemnlnd
dezbaterea
legatăde o cererea lui Boleslav
Hijdeu,eu privirela
Inscrierea
frateluisău,secretarul
gubernial
Alexandru
Hijdeu,şi a fiiloracestuiaîn decretul
departamentului
heraldic,esteinvocată.
mltrlcalui Alexandru
Htjdeu
, aflată In 1nscrisele
guvcrnămlntulut
Volinia,
districtulKremenet.,
.satutMşinrlnet
, .biserica
SfîntuluiIoanBogoslav,
la datade 30noiembrie
1811(f. 63recto).Aceeaşi
informaţie
esteînregislrată
în însemnările
genealogice
alelui Boleslav
Hijdeu,aflatela Biblioteca
Academiei
R. S. România,
îu Arhiua
B. P. Hasdeu,
mapaVI,ms.7,f. 17.Aicilocalitatea
estenumităMişiuririeţ.
În Slownik
gcograficZllY
Kt6lcstwa
P?lskiego
i innyclz
kraj6wslowiOllskich,
t. VI, W"rszawa1885,p. 513apare
localitateaMiziurence-cu variantalVlyziurynce.
Dealtfel,tot ln'districtulKremeneţse
năşţea,la 20 decemhrie
1812,Boleslav
Hî.ideu,
ceeace esteîn generalbinecunoscut.
6 Vezişi Ion 1. Nistor,Optscrisoriinedited2la TadeuHasdtH,"Codrul
Cosminului",
VIII, HJ33-1934.
7 Alexandru
şiBoleslnv
au av.uto soră,Michacla,
carea murittn 1827,la şase ani şi
jmnătate(cI.ElenaLinţa,C01lsideraţii
aSllpra
creaţi,i poetice
a lui TadmHljdcu,"Romanoslavica",XVII,1970).
Mărturia
existenţei
aeesteifiice
a lui TadeuHljdeuaJUaflat-oşi In mal1Uscrisulcitatmaij(lS.
B :fadcusza
Ianowego
synallyzdewa
R6inepisma
wBcsarabii,
LIII, I. 74 verso- f. 75
recto(Biblioteca
CenlralăUniversitară
"!VI.
Eminescu"
Iaşi,ms.V-29).
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cvast-poet.ică,
asemănătoare
cu începuturile,
maipuţincunoscute,
ale lui Tadeu9,
cu debutul
literaral luiBogdan
saual IulieiHasdeu.Din182(1
plnăîn 18:32,
AlexandruHljde.uurmează
Facultateade ştiinţejuridicedela Universitatea
din Harkov.Face,În acelaşitimp,şi studii
de ştiinţealenaturiişi de litere.SînLaniiin caret!nărulexplorează
febrilşi temerardiferite
domenii:matematicii,
fizicii,botanică,
drept,teologie,
filologie,
pnllt.tcă,
istorie,filozofie,
Iolclorlstică,literatură.ŞiaceastalIUdinnchotărtrca
dea-şialegeo anumedisciplină,
cidinsentimentul că i-arsta Inputeresăle cuprindă
pe toate.
Ca şi acestepreocupări
enciclopedtce,
desprecares-au dat, de la Inceput,informaţii
Indirecte,
aproxtmattvc!",
carepăreauplnănu demultnecontrolabilc,
studiilefăcutedeHljdcu
dupăterminarea
facultăţii
delaHarkovaufostinvăluite
Inlegendă.
El însuşiafirmăcăa audiat
Instrăinătfl:te
cursurile
defilozofic
şi mitologie
aleluiFr. Schelling
şi J. Gorres,
la Universitatea
dinMunchen,
trecindapoiprinHeldelherg,
deundes-arfi Intorsîn 18:1411•
Existăşi o ipoteză
asupraunuidoctoratInfilozofie
la Mtlnchen-",
daraceastarămînevagăşi nesusţinută.
AlexandruHljdeu,cit.şi fiul său,nu ar fi trecutClIvedereaun asemenea
titlu. Sigur estecă In
iunie183:3
era functionar
Ia Chişinău,
In cancelaria
generalului
Inzov,semnind"candidatIn
dreptşi filozofie,
.membru
al societăţilor
imperiale
dinMoscova'v".
TotatunciIncercasă obţină
o slujbăla Iaşi;cerereali estetnsărespinsăde Postelnlclcl+.
Ptnăla 1840practicăavocatura,fiind,In acestrăstimpşi eforal şcolilordin ţinutul
Hotin.In 1836se căsătoreacu EllsabetaDauksza
, alcăreitată era un nobilIltuancan,iar
mamadesclndeadin
familia
Morţun.
Căsătoria
stîrneşte
nedumerlrea
multora,pentrucă, parc-se,
Uza nu aveanici14 ani cindil cunoşteape ttnărulavocat,carese îngrijeade un proces
al mameisale,rămasăvăduvă'",în 1838senaşteTadeu(Bogdan)
şi in 1840Nicolae,
care va
Incepestudiila Academia
de picturădinPetersburg,
murind,probabildincauzarigoriiunei
tntemnltărl
politice!",
la 23 aprilie186017•
După1840,Alexandru
Hljdeuesteprofesor
deistorieşi statisticăIn Voliniaşi Podolia,
la liceeledinVinlta, RovnoşiCamenita.
Esteo epocădemuncăintensă,de studiuIndlrjit,dar
destuldetulbure,căciin.18·18
ti moarcvIn
Imprcjurărl
nu.tocmaiobişnuite,
soţia18,iarIn1850
esteobligatsărevinăInBasarabia.
Profesează
avocatura
maiintiila Chişlnău,
undesint daţila
Invăţăturăcopiii,apoUaHotin.Vanitosşi sfidător,eraprivitca un ompericulos,
intrtgantşi
turbulent,.deunde.inenurnărate
neplăceri
cu oficialităţile,
Instahllitatea
ln slujbe,precumşi
excluderea
deIa adunările
nobilimll
basarabene!".
Nuputeasă nu iriteşi mindriacu careîşi
"Abiaam implinitdin viaţă paişpeani,
Darsimtde-acual muzelorhar sfint,
Aş vreaz-ascultdoarstihurişi tropari,
în dansurizbenguitecu fetelesă cint"
"
(cf, Elena Linţa, 0p. cit.).
10Vezitn acestsensTr. 'Ionescu-Nlşcov,
Alexandru
Hasdeu.Contribntit
la cunoaşterea
familieiHasdeu,"Revistaistorică",
XXVII,1941,nr, 1-12, XXIX,1943,nr. 1-6.
11E. Dvoicenko-Markova,
Treiscrisori
alelui A.Hajdeuadresate
unoro.ameni
deştiinţă
ruşi (1865),"Limbaşi literaturiimoldovenească",
III, 1960,nr. 2; M. Ianover,Conlribuţii
privitoare
la activitatea
luiA.Hljdeu,idem,111,1960,
nr. 4; E. M.Dvoicellko-Markova,
Russkorumfnskie
litera/umlie
sviaziv pervotpo{ovine
XIX lIfka,Moskva,
Nallka,1966,p. 119-120.
12Em.C.Grigoraş,
prefaţălaAl.Hasdeu,Unfilozof
mistic,trad.M.Majewski,
Bucureşti,
Socec,1930şi la ALHasdeu,Problema
timpuluinostru,trad. N. Covali,Bucureşti,
Tiparul
universitar,1938.
13B.A.R.S.R.,
doc.49!MCCXCII.
14MihaiDrăgan,op. cit., p. 17.
15E. Dvoiccnco,
Inceputurile
literareale lui B. P. IIasdeu,Bucureşti,
Fundaţ.ia
regală
pcntruliteratură
şi artă,1936,p.18-19 ; GasparP. Haşdeu(Hlzdeu),Episoadedinviaţalui
Tadeu-Bogdan
petriceicu
Haşdeu,"Luceafărul",
XV,1lJ72,
nr.8.
16ZamfirC. Arbore,BasarabiaÎn secolulXIX, Bucureşti,Tip. Gohl,1898,p. 758;
E. Dvoicehko-Markova,
NicolaiHaşdcZl,
"Limbaşi literaturamoldovenească",
XVI, 1973,1.
17în ArhiVa
fl. P. IIaşdm,mapaVI, ms.7, f. 17,inlnsemnăriIe
genealogiCe
ale lui
BoleslavHljdeu,
estemenţionat:'i
ca datăa morţiilui NicolaeHîjdeudatade2:3aprilielX60.
Sepresupunea
pinăacumcă ar fi muritIn 1858,1859sau,fărăalteprecizări,
in 1860.
18E. Dvoieenco,
lnCepTl111rile
literare
..., p. 20.
19Uviu Marian,Alexandru
Hasdeuşi Academia
Romană,Bucureşti,Tip. Monitorul
oficial,1932,passim.
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subliniaobîrşianobilă,tradiţiacărturărcască
a familiei.Între intelectuali
era, însă, preţuit.
Aveafaimaunuiomcupreocupări
vaste,poliglot
(cunoştea
12limbi),erudttin istoriaromânilor,
deţinător al uneibiblioteci
demarevaloare,"plinădecelemairaricărţivechia istoriografilor
Daeo-Românie!",
dupăcumscria,cutctultndrcptăţ.it,
Costache
Stamati,careil asemuiachiar
cu DimitrieCantcmlr-".
Informaţii
despreactivitatealui, citevascrieriau circulatşi in ţară, cu deosebitecou,
tncădela 18:18.
Deaceea,cindin 1866seinfiinţea7.ă
la Bucureşti
Societatea
LiterarăRomână
(Academia
Română),
Alexandru
Hijdeuesteunuldincărturartichernatt
să intrein acestfor.
Darnu reuşeştesă plecela Bucureşti
şi esteobligatsă.renunţela calitateade membruactiv
al societăţiiacademice
române,careîl alegein 1870membruonorar-'.
Ultimaluidorinţăesteexprimată
repetatînscrisori22•
Oepistolă
din1867cătreB.P.Hasdeu,
Incăplinăde speranţă;'
rezumădramaexistenţei
sale: voiaduceultinmlserviciu
.scumpet
patrii
adestinaL
strămoşilor
şi
urmaşilor
mei
şi
poate
mă
voi
Iinişti
in
acea
ţară
fericilă,
căreia
Dumnezeu
i-a
un mareviitor.Acestgîndmălinişteşte,1miregenerează
puterile,mă facesă nu iau
in seamăprezentul"23.
Aniidinurmăşi-itrecechinuitdedurereaInslngurărlt,
cufundatInrnistieism24,
cum va trăispresf1rşit
şiB.P. Hasdeu.
Moare
la 9noiembrie
1872,inHotin25•
Alexandru
Hljdeuesteun cărturarIn bunăpartenerealizat.
Scrisullui, dincarese întrevădposibilităţi
remarcabile,
s-arisipitin preamulteşi preaîntinseproiecte,
neduse
, din
multecauze,pînă la capăt.Miidefile,eonţinind
poezii,studiipregătite.;pentruţipar,
alte
studiişi articoledoarîncepute
sauschiţate,pobe pentrudiferitetipuridedicţionare
şi maiales
conspecte,
însemnări,
excerpte
, adunatesistematic,
atestăcredinţain.rostulmunciisle,pecare,
in ciudavicisitudinilor,
orenrcepeamereucu o tenacitateneobişniittă'".
Alăturide scrierile
publicate,
puţineşi răzleţe,acestemanuscrise,
aproapenecunoscute,
sintmărturiidirecte.care
pottnlăturaneincrederea
manifestată
faţă eleuneleafirmaţiireferitoare
laamploarea
actlvităţli
luiAlexandru
Hijdeu,precumşiexagerările
tentative
lor dea-itreceIn seamămaimultdecît
a făcut.Pedealtăparte,elereprezintă,
Insensulcelmaipropriu,
un vastşantierinceput,unde
fiulŞi-apututfaceo bună ucenicie;le-aluatcuella venirea-In
ţară, Ie-apăstratşi s-a servit
deseoride ele.
Ceamaistatornică
preocupare
a luiAlexandru
Hljdeua fostlectura,dindiferite
unghiuri,
aideea
istoriei
şi
istoriei
legendare
a
românilor.
Fascinaţia
trecutului,
Intoarcerea
spre
inceputuri,
necesităţii
puneriiîn valoarea vieţiiistoriceşi spiritualea unuipopor,dominante
ale
căutărilor
luiHîjdeu,seintilneau
într-unfelşicuorientarea
vremiicătredescifrarea
şiafirmarea
spirituluietnic.
Prelungind
o tradiţiea familiei,Alexandru
Hljdeuestepasiona
t încăde tînărde descoperirea
şivalorificarea
creaţieipopulare
româneşti,
pecareo corelează
cuistoriaşielnografia.
Aşacumse vedeşi dinnumeroasele
eboşeşi semnalăriaflatein.manuscrisc,
îl interesaumai
cu seamămiturile,legendele,
credinţele,
obiceiurile.
În perioadastudiilorla Harkovşi In anii
următori,el publicăzecepoeziipopulareromâneşti
prelucrate,
tradusein limbarusă.poezii
apăruteInrevistele"
Vestnik
EvrQPI"
(1830),"Teleskop"
(1833)
şi "Molva"
(1835)27.
La Harkov
era şi membrualiunul cerc de folcloriştiucraineni,condusde 1. I. Sreznevski.
20.E.Dvoicenco,
Viataşi operalui C. Stainati,Bucureşti,
Cartearomânească,
[1933],
p. 36.
21LiviuMarian
, op. cit.
22Scrisori
cătreB. P. Hasdeu,In IuliuDragomirescu,
Ideileşi faptelelui BogdanPelriceiciiHaşdeu.Partia 1 (1836 1813),Bucureşti,
Tip. Gobl,1913,p. 41-46, In IonPelivan,
Din corespondenta
lui A.T. Haşdeu,"ViaţaBasarabled'",
XIII,1944,nr.3-4.
23Eufroslna
Dvoicenco,
Dinrelatiilelui Al,xaruiniHasdeucu fiul său Bogdan(DouC!
scrisoriinedite),
"Adevărul
literarşi artistic",XII, 1933,nr. p43.
24"Lesderniers
travauxdecettebelleet vasteintelligence
sontdeshymneset desoraisons"(TI.P. Hasdeu,
în .IulieB.P. Hasdeu,
oeuvrcsposihumes,
II, Paris,Hachetle- Bucureşti,
Socec, 1890,p. 259).
25"Columna
lui.Traian",IV,1873,nI'.3; B. P. Hasdeu,Siccogito,
Bucureşti,
Revista
nouă,1892,p. 81; LiviuMarian,op.cit.,p. 21; Eufrosina
Dvoiccnco,
Dinrelaţiile
....
26Ms.II-58, Biblioteca
CeutralăUniversitară
"M.Eminescu"
Iaşi; scrieridiversein
ArhiVa
B. P. Ilasdaz,mapaI-VII, B,A.H.S.R.,
în ms.1508,ArhiveleStatuluiBucureşti.
27E. Dvoicenco,
Alexandru
Hasdeuşi literaturarOmllnă
populară,Văleniide Munte,
Tip.Datinaromânească,
1936; vezişi capitolulALksandrHaşdeudinlucrareaRussko-rum!nskie... a aceleiaşiautoare.
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în colecţiileacestuiavor intra şi texte de literatură popularăromâneascăaduse
de Hljdcu28•
În dorinţa de a stirni interesul pentru folclorulromânesc,Hijdeu
publicăîn cele trei reviste amintite texte variate: cîntecede nuntă, legendeşi
balade,o doină,cîntecededragoste,
mentionind
eă acesteaar circulain Moldova,Bucovina,
In Muntenia,
Olteniasauîn Transilvania.
Estcaicimaidegrabăo Încercare
de improvizare
a unortexteînmanieră
populară,
bachiaruneorioevidentă
fanteziemistificatoare,
maiaccentuată în notelefilologice
şi istorice,
foarteîntinse,eeInsnţese
poeziile.
Apareastfel,de la inceput,
una dinblzareletngcmănărt
caracteristice
clahorărilor
acestuicărturar,căruianu-lpotfi pusa
totuşila lndoialăerudiţia,veneraţiafaţă de document.
O expllcaţie
o dă B. P. Hasdeu,cind
vorbeştedespreorientarea
naţionalăîmpinsăpînăla exagerăria tatăluisău, asemănătoare
cu orientarea
luiA. T. Laurian,E. Murgu,Gh.Asachl,Gh,Săulescu,
1.HeliadeRădulescuw.
Preocuparea
luiHljdcupentruexpresia
caracteristică
a geniului
popularare o justificare
mailargă,Inplanulfilozofiei
istoriei.
Lvauinfluenţat
Inchipdeosebit
ideilefilozofului
ucrainean
Gr. S. Skovoroda,
pe careIl defineadreptun geniusocratianal Rusiei,demnsă fie revelat
contemporanilor.
A preluatintegral,cu toatăIncărcătura
ei mistică,viziuneaacestuiaasupra
legăturiidintredestinulfiec;\ruipoporşi Indlvidualltatea
lui spirttualăw.
Dintr-odevoţiune
romantică
faţădeoriceformădecreaţiespirituală
camărturie
a istoriei,
Hljdeuîncearcă
săseidentifice
cuobiectuldestudiu,să pătrundăacea"necesitate
interioară",
..convingere
Iăuntrică="
eareunifică
o operă.în sensulacesta,pentruHljdeu"istoriascriitorilor
arcinaltamenirede a păstranu numaionoareaşi gloria,dar şi realitateaprelungită
a vieţii
secolelor
trecute,adică:o istoriebogată,vie,pe de o partetrebuiesă nepunăInadevăratul
punctde vedere,dincaresă se poatăvedeaclarspiritulsău şi acelaal secolului
său şi prin
aceastasă ne păzească
deunilateralitateşi exclusivitate
in conslderarea
progresului
luminilor.
exprimate
Inopera.
acestuiscriitorcareprezentant
al uneianumiteperioade
dinacelprogres;
iar
pe de altă partetrebuiesă trezească
In noio competlţlune,
o tnţelegere,
o recunoaştere
pentru
scriitorşi timpulsău,şi, astfel,să trezească
şi să lncurajeze
o parttclpare
rodnicăşi răsfrlntă
asupravieţiisociale,la tendinţele
spiritualeale mareluiom"3Z.
Ideileasuprarostuluicunoaşterii,
al Intelegeri!
istoricişiIegltătilor
el decurgla Hljdeu
dintr-oconcepţie
filozofică.
de sorginteidealistă.Istoriaar fi "motoruldezvoltăriispiritului
uman"33.
Filozofia
estevăzutăilumlnlst,
cao ştiinţăa vieţii,carepoatefi pătrunsăcuajutorul
raţiuniişi tndreptatăsprefolosulprogresului
umanităţii.
Alexandru
Hljdeueste,aşacumaf'irmaN.Bagdasar
, unuldinprimiieugetători
românicarelşipunprobleme
defilozofie
a istorieiS4•
Cutoatecă esteo manifestare
ocazională,
o expunere
publicăţinutăcuprilejulunuisnrşrtdean
şcolar(1842),Problema
timpuluinostru(apărutăpostum,abiaIn 1938)relevăun glnditorcare
formulează
cu maresiguranţă,cu o terminologie
constituită,cîtevaIntrehărtfundamentale
pentrucunoaşterea
istorică.Înrfurttdekantianism
şi cu precăderede hegelianlsm.Fdormnant
dealtfelInepocă,delecturile
dinHerder,Fichte,Schelling
şi Gorres,
Hljdeudcflneştecomponen"
28M.anovcr,
cit; vezişiMagdalena
Lăszlă,B. P. Hasdeudespre[olcloru!
ucrainean,
"RomanoslavlCa,
X,op,
1964.
'
29B. P. Hasdeu,In .JulîeB. P. Hasdeu,op.cii.,p. 260.
30Tr. .Ionescu-Nişcov,
Grigorie
Skoooroda
şi scrierile
filozofice
ale lui Alexandru
Hasdeu,
Romanoslavica".
II, 1958,Scrierile
filozofice
ale lui Alexandru
Hasdeuşi gîlldttorul
ucrainean
Griqorie
SanieiSkovoroda,
"Romanoslavica-,
Filologie,
XII, 1965;Magdalena
Laszl6,CUiva
dinscrierile
luiSkovoroda
aflatein mauscris
1nbibliotecile
dinRomdnia,
"Rornanoslaviea",
Filologie,XII, 1965.
31Al. Hasdeu,Unfilozof
mistic
..., Bucureşti,Socec,
1930,p. 10, 17.
32Ibidem,p. 8.în paralel,
iatăo scrisoare
semnifkativă,
illdie1nd
motivele
care11făceau
să fieIncintatdemanieralui B. ? Hasdeuln10nVodăcelCumplit:"îţi răspundpestepatru
zile,căciîn acestepatruzileţi-amcitit lucrăriletaledespredomnitorul
Ionşi ediţiaArhiveJ
talcistorice
româneşti.
Eusintfoarte,foartemulţ.umit
şideunaşidealta: inceadintiiadaptările
vechilor
evenimente
la manifestaţiunilc
vieţeiceleinouă,făcutedetine,carenumaijurnaliştilor
voştrinu le-aupreaplăcut,mieînsă,dimpotrivă,
Imiplacgrozav.Aceasta1nscmnează,
după
expresia
lui Niebhur:aInviatrecutulprinviaţascriitorului"
(In IuliuDragornirescu,
op.cit.,
p. 43).
33Al. Hasdeu,Problema
timpuluinostru,Bucureşti,Tiparuluniversitar,1938,p. 7.
34N. Bagdasar,
Istoriafilosofiei
romdnrşti,
ediţiaa doua,Bucureşti,Societatea
română
defilosofie,
1941,
p. 319--323;
vezişiIstoriafilozofiei
l'omdneti,
1,Bucureşti,
EdituraAcademiei
R. S. România,197:2,p. 330-340.
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leleevoluţiei
istorice- eseulialetnsistematizarea
ccrcctărlt
-, facedisocieri
nnantat«
referitoare
la viataistorică,la comunitatea
umană,se opreşteasupraroluluicultivăriispi;it,ullli
naţional
In existenţastatală,in culturăşi în limbă,vorbeştedespreraportuldintrepersonalitate
şi
colectivitate
1nistorie.Formulează
chiaripotezaunei"legia polarizaţ
lci"Inistoriaumanttăţ.li,
interpretatăevolutionist,
şi lncearcăo temerarăpericdizare.
Alăturide ::>1.
Kogălniceanu
şi
N, Bălcescu,
Alexandru
'Htjdeueste,astfel,un tnatntasIn domeniulfiluzufiei
istorici,prctigur!ndtotodatăoperade ginditormoderna lui B, P. Hasdeu.
Privireagcncrală
asupraistorieiîi era Inlesnltăde o cunoaştere
întinsăa cercetărilor
asupra.evoluţieiistoricela diferitepopoare.
Dinfişeleşiînsemnările
fărănumăraleluiHijdeu'",
din componenţa
fondului
.carerecuperînd
i-au apartmutw,
poate
fivechi
dedus
lecturilor,
lecturi
avlde, mereu
Inpasde
cucărţi
noutăţile,
pătimaş
scrieri
şiorizontul
rare.Constrîns
şi de
Irnprejurărt,
şi-aconsumat
tn aceastăIndeletnicire
bunăpartedinenergie.
Biblioteca
reprezenta
pentruel o avere,pe carenu incetasă şi-omărească.
Esterevelator,
atit pentrudorinţaluiAlexandru
Hljdeudea impulsiona
ştiinţa,cit şi
pentruceea ee acălăuz.itformnrea
lui IL P. Hasdeu,şi faptulcă înJ835anunţacăa tradus
maimultelucrărideistorie,dreptşi de lingvistică.
PrintreacesteaseaflauIstoria dreptului
romanÎn Evulmediude K. FI'.Savlgny,
Istoria.Romei
de B.G.Niebuhr,
Istoriamiticăa lumii
asiaticede .J.Giir.rc&,
Lncercări
asupraistorieiFranţeideFr. Guizot,Principiile
aneiştiinţenoi
de G.Vico,Istorialimbiişi scrieriistanedeP, J.Safarlk,Gramatica
comparată
a lui :F. BOpp37.
Deocamdată
estesigurcă a studiatatentacestecărţi,existente
in bihlioteca
lui, că. pregătise
un studiudespreVieo38,decare'va rămtnentaşat.
şi B. P.Hasdeu:b aceastăvremelucra
cuasidultate
la tălmăcirea
uneialtelucrări,Istorialeqislaţiilor
slaoedeW.Maciejowski,
pecare
o abandonează
Insă39nlU
Inaintede a scrie-unstudiudespreactivitatea
profesorului
polonezw,
IstoricpriIlyocaţie,
AlexandruHtjdeupleca
Intotdeauna
delaistoriaromânilor,
pentru
a seIntoarce
tot la ca,angajatIntr-unfeI.delare 1nposesie
atrecutuluişiurmelor
lui,elemente
deneînlocuit
Inştîinţă,considerate
IIIacelaşi
timppietredehotarInsusţlnerea
idealului
. naţional.
CitevadiscrsuriţinuteIasflrşitde an şcolardaumăsuravllhraţtet
patriotice
a acestuiperegrin
mesianic
In.
istoria
românească.
CeI'Cuuintcătre
eletiiişcoalci
ruşişi
tnotdooenţ
, rostit
1n
1837,păstrat
şidint1i,
Inmanuscriswva
circulat
doarţinniului.Hotinuhii,
în traducerearomânească
a Iui-CvStamati,
apărutăhinFoaiepentru-minte,
inimăşi literatură"(1838),reprodusăde
ftCurierul
românesc"
(1839)
şi parţialde FelixColsonln
lucrarea
luidespre
Principatele
Homân,
reluatăIn1855şi Inhroşură42.
DeosebituI
răsunetal cuvlntării
l-a făcutpe M.Kogălniceanu
să cearădelaC. Stamatiinformalii
asupralui Alexandru
HJjdeu,
săpuhlice
onotăIn"Dada
literară".Insoţ.ită
de un fragmentdintr-oa doua expunere,Suvmirede celetrccate,ideede
celede(aţă# aratare.
deceleoiitoareaMoldaviei,
ţinutăla Hotin,ln184043•
Era firescea aceste
discursuri,evocări
patetice
alegloriei
şi
demnităţii
străbune,
chemări
la
inălţarea.prin
cultură,
ca o omagicre
a tradiţiei,fărăde careun poporesteneputincios
şi supusvicisitudinilor,
să
interesezepe toţi românii.SeregăseaaicitonalitateacivicăInflăcăratăcare caracterizao
35ArhilJaB. P. Hasdeu,mapa1- VII.
36Cesar
GatanesGu,
g neralal
centrale
Iaşi,
Tip.r,Junimea,
1858,passim.
Inventare
aleCatal()g
hihlioh)ciisale
se Bibliotecei
aflăşi in Arhiva
B.dinlaşi,
P. Hasdeu,
mapa
ms.49.
37EufrosinaDvoicenco,
Douănoiedintr-orev/stă
fllscascll
despreA. Hasdea,"Revista
istorică",XX,193.4.
nr.J-3; Tr.Ionescu-Nişcov,
AkxandraHasdeu,idem,XXIX, 1943,
nr. 1-6.
38ArhivaB. P. Hasdu,mapa/V,ms..2.
39Tr. !onescu-Nişcov,
op. ciI.; E. Dvoicenko-l'l'Iarkova,
AhksandrHaşdeu V. A.
Matccvski,
"Limbaşi literaturamoldovenească",
XV,1972,nr. 2.
40ArhiveleStatlliuiBucureşti,ms. 1508,f. 161-171.
4l.ArhivaB. P. Hasdeu,mapaV, ms. 25.
U ,;FOaie
pentruminte,inimăşi literatură",I,1838,nI'.27.;"Curicrul
românesc",
X,
1839,nI', 10,11; FelixColson,
De['Malpresenlti de ['av(nirdes Principaa/es
de Moldavie
cideValachie,
Paris,Pougin,
1839,p. 26-il2; trad.C.stamati,Iaşi,Tip.Buciumul
român,1855;
trad. PetreV. Baneş(Vechea
slar1ăa lvloldOlJei),
Bucureşti,
Tip.'Urhana,1919.
Semnalăm
la
Bihliotţ1ea
Academiei
R. S. Româniaşi un manuscris
cn textultraduceriilui Stamati- ms.
fom. tl804.
n DDadaliterară",LI, 1840,p. 479-480.
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lntreagăgen\'!'atie.
Animalăelecredinteascmănătoare
, Epistolucătre români,apărută 1n
lSlJ9,arătao încredere
nestrâmutată
InUnire, actdecontinuitate
rezultatdindesfăşurarea
istoriei
naţioualc4'l.
Trimiţîndacestarticollui B. P. Hasdeuprunlru foaia "Homânia",Alexandru Hijdeuli cercaîntr-oscrisoaresă-ItraducăÎn respectnlstilului,biblie,căci a dorit
să-i.Idea
"tonulepist.alelor
apostollccsl.i''!".
Preaputindinsrrgulsăudecoleeţionar
şiscotocitor
alistorieiromâneşti
s-a transformat
in
opereproprin-z.ise
, în dudauneipermanente
intenţ.ii
de a elabora.încădin 18:l3declaracă se
ocupăde şaseanicu studiulistorieişi limbiiromâneşi lşicita linstudiu despreletopiscţe".
în 18:37,
Intr-unraportcătreComislunca
urheologlcă
din Petersburg,Hijdeuse angajasă
traducădouăcroniciromâneşti
pe carele dcscoperfse+".
în 1852un ziardin Chişinăuanunţa
că pregăteşte
o istorica Basarahieiw,
ceeace esteconfirmat
de Însemnările
din manuscrise.
în 1860li apareÎl1"Foiţa
deistorieşiliteratură"
o Notiţăasupraduotoperea luiCanimirVv4Q,
unde semnalascrieriaflateIn arhiveleruseşti,desprecareva atragantenţtaşi Academiei
RomâneIn 186950•
Ceeaceîl preocupa
Inultimiianieraajutorul
pecaresă-ldeaflului său. li ofereainformaţii,deluşirirererttoare
la numeroase
chestiuni
legatedeistoriaştliteraturaveche,li comunica
generos
rezultatele
cercetărilor
sale,pecaredoreasăI«vadăieşitela luminăîn studiileacestuia,
u l11den;na
să urmezeeditarea.
mOlllunentelor.
istorice,scrilndu-tcu deosebităclarvlztune:
.Cindtoatematerialele
vorfi adunate,atuncise vorgăsilucrători-artişti
şi lucrul va merge
fărăintrerupere
..DardespreaceastamaiInurmă; acumla lucrul"5l.Coresponda
intenseu
oameni.de.ştiinţă,şiscriitoridin. .f}tlsia,
le solicitacărţi,izvoarepentrustudiide. istorieşi
filologie
română>".
Proiectele.enunţate
in aceastăcorespondenţă
sintgrandioase:
oistoriegenerală
a românilor
(despre
unplanalIuiAlexandru
Htjdeu
(p(lltruoistoriea MOldovei
vorbeşte
şi1. Bogdan,careIZarfi găsitsemnalalat
în catalogul
hthllnteci!
IuiB.Kopitar'"),
o monografie
despre
N.Milescu
şivremea
Iuî.studii desprescrtert.atrihuitc
luiDosoftel,ediţii
detexte,studiideslavistiC. Sînttocmaicercetările
IniţiateIn aceastăperioaddeB.F. Hasdeu,cer-cetări
la carecolaborareacu tatălsău.paresă fi contribuitmult.Ale;saIldru
H!jdeusperasă.mairealizeze
tot
acumşi Sîteyalucrărifilologice.
:Unl1J.are
dicţ.ionar
istorie,bănuit, dealt.fel,
ln Jnsemnările
risipit.în manuscrise,
a.fostunuldinyiselesale54•
Sepoate.con?tata,astfel
că niciun subiect,
nifi o idee,nicio.prCOCl.jpare
alatăluin-aurămasfăr;Lecouln
acţivitaLeaItliB.
P. Hasdeu.
Undestil1
l11a,iingrat
auavu;tÎncercările
literarealeluiAlexandru
Hljdcu,care
COlIlplinesc,
calatoţi.reprezentanţii
acestei.familii
, eercetările
savante.·I-aufost şi li sînt încăatribuite
scriericarenu-iaparţin,în,timpccaltele,.cupaternitatesigură,sintaproape
nec11ll0Scutc.
Multtimpau fostconsiderate
aleluilegendele
istoricetn proză()Judecată
Fasirdăriadin
()rheişi Comoara
voicvodului
Prtriceicu,
publicate,
de fapt,de fratelesău,B(jKşIgv
Hijdeu(in
revista"Molva"
-- 1835),
precumşi povestirile
Dabijaşi IIfncul,apărutetot subjsemnătura
lui
/
"
U "ROIIlâllla",
1859,nI'.1; .luZ. C. Arbore,op. cit.,p. 760-763.Alexandru
Hljdeu
pregăteaşi Epistolaa douacătreromâni.
(el.E. DvoiccllCO,
Dinrelaţii/E
...)"
45IOIl}elivall,op.
efi.Căscrierea.
il aparţinenu.mai poatefi nicio'Indq}ală,
devreme
ce existăaceastăcorespondeIlţă
de.lucruIntretată şi fiu.
45E. ])voicenco.,
Alexandru
Hasdeuşi literalura
...., p. 4-5.Jn manuscrisele
aflatela
B.A.R.S.
R. existămaimulteîncercări
de acestfel,unelefolositeşi de B. P. Ha§deu.Dealtfel,
in spiritulacestor"colaborări"
care.îşi.treceau.
roadele
de la o generalie
la alta,B. P. Hasdeu
puteasăscriela doar14 ani căseocupădemulttimpdeistoriaMoldovei,
deadunarea
materialului,a tuturorizvoarelor
tipăriteşi manuscrise,
de la celemaivechiplnăla zi (cI.Studiişi
materiale
despreB. P. Hasdeu,Chişinău,
Carteamoldoventjllscă,
1966,p. 118-119).
47E. Dvoicenco,
Din relaţiile
•...
48IonOsadccnko,
Uneleconsideratii
alepreseirusedinsecolUl
XIXdesp1'e
B. P. Hasdeu,
"Limbaşi literaturamoldovenească",
VII, 1964,nr. 1.
49,;Foitade.istorieşi literatură",1860,martie.
50"Analele
Societăţii
Academice
Ro.rnâl1e",
t. 1,1867-1869,p. 203.
51In IuliuDragomirescu,
op. cii., p. 44.
"2E. Dvoicenko-Markova.
Treiscrisori
... ; M. Ianover,Contributii
... ; E. ])volcenkoMarkova,
Aleksandr
Haşdeui V. A.. Maţccvski
;;..
531.Bogdan,
Bari%meiKopitar,"Convorbiri
literare"
, XXVII,1894,nr. 12.
54B. P. Hasdeu,Siccogiio
..., p. 81.
13- Anuarulde lingVistică
Şiistorieliterară 211
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Boleslav
(în"SinoLecesf.va"-18:18)5;'.
Alexandru
Hîjdeua publicat()singurănaraţiune,Duca,
tn
•VestnikEvropl"(1830),
păstratăşiInmanuscris,
Inarhivalui 1.1.Srezncvski".
A fost şi esteconsiderată
- eronat- ca aparţ.lnlnd
lui Alexandru
Hljdeunaraţiunea
DomniaArnăuiului
, editatădinIniţtat.iva
lui B. P. HasdeuIn nColumna
lui 'I'raian"(1871)şi
apoiInvolum(1872)57.
Dupăspusele
fiului,Alexandru
Hljdeuar fi lucrat-omaiIntiiInruseşte
şiarfiscris-o
apoiInIimharomână-".
Înrealitate,
B.P. Hasdeu
a regăsit.
Inmulţimea
demanuscrise
ale antecesorilor
săi un text, pe carel-a tradus,l-a modificat
substanţial
şi l-a stilizatIntr-o
manierăcaracter
lsttcăw.Daracesttext- şi, In consecinţă,
şi Domnia
Arnăutului
- este alcătuit dintreipărtl:Dabi
ja şi Htncul
icerecorespund
povestirilor
publicate
deBoleslav
Hljdeu,şi
Duca.parteacorespunztnd
povestirii
semnate
deAlexandru
H1jdeu.
Textul,aşacums-apăstrat,
poatefi unprimtextsaudoaro copiea luişi a fostpublicatcu uneleadaos
uri deceidoifraţi.
tn urmăfiindprelucratdestuldeliberdeB. P. Hasdeu.
Ideeauneimlstirlcărt
In cazulDomniei
Arnăutului,
respinsăori ignoratăde uniicercetători60,
a intervenitfiresc,chiarInlipsaacestordovezi,adusemaidecurînd.Aceastacu atit
maimultcu cît desubiectul
povestirii
alcătuiteau fostapropiatenişte Incercări
In prozăale
lui Puşkin,dintimpulxilului In Basarahiav'.
Estevorbadespredouălegendecareaveauca
eroipe Duca,pe DafnaşipeDabijavodă,aceiaşica In naraţiuneaHljdeilor.
Seştiecă poetul
n-a stăruitasupralor, că manuscrisul
originala fostprobabildistrus,circulinddoarIntr-o
copiecare,deocamdată,
se credepierdută.
Estedepresupus
că celetrei povestiri,
evocări
Instilulnaratival letoplseţelor
dinMoldova.cu elernenterabutoase
desursăfolclorică,
s-auaflatIn.tondir]
detradiţiiistoricealefamiliei
Hljdeu,
fondfolositsuecsivdetoţiliteraţiiei, de undereluarea,
circulaţia
liberăa subiectelor
de la unulla altul. Îl inaugurase
TadeuHljdeucu scurtelegendeistoriceIn proză,ulterior
adnotateşi valorificate
deAlexandru
Hlj(l'eu
şicuprecădere
deH.r'. Hasdeu62•
Aşas-arexplica,
poate,dece,cutoatecă se aflauIntr-unsingurmanuscris,
cele.trcfnaratiunt
au fostpublicate
perinddeceidoifraţi,deceBoleslavfăcea
In 1838o trimitereluŢ.Jl1.CQ
publicatăIn 1830,fără
să indiceautorul,de ce Stamatişi apoiB. P. Hasdeutrec.tn seaa luiAlexandru
Hljdeuşi
ceeacefusese
publicat
de Boleelav,
atltatimpcUacestadin următrăil\tncă.Dinaceeaşi
mentalitate,a inutilităţiiImeipaternităţtIn cazulnaraţiuntlor
trasedintradiţiiistoriceşi populare,
poatecăvinedacănu e altcevaIamijloc- şifaptulcă tălmăcind
cel dintiiInruseştenuvela
Ale:r;ul1,dru
Lăpuşneanni
de C.Negruzzi,
in 185963,
Boleslav
Hljdeunumentioncază
numeleautoruluişiiscăleşte
traducerea
cunumele
propriu.
TotBoleslav
comunica
prin1878-1879
căintenţionează
săpublice
laViena,desigur
Inspiritulamintitaici,toatetradrţille
familiei
Htjdeu64•
1nacest
context,paredeasemenea
posibilcalegendele,
maialesdacăvorfi fostcomunicate
luiPuşkini
00Precizări
In legăturăcu prozaistoricăpublicatăde ceidoifraţiHijdeuse aduc mal
alesIn: E. Dvoicenco,
Alexandru
Hasdeuşi literaturarom<1nd
populară,Văleni1
de Munte,
Tip.Datinaromânească,
1936,p. 14; E. Dvolcenco,
Inceputurile
nuveleiistorice
roml1neşti
ln
rU$cte."Viaţaromânească",
XXIX,1937,4-5; Tr. Ionesc.u
Nişcov,Povestirile
lui Alrxandn..z
Hasdeu."Românoslavica",
I, 1948.nr. 1; E. Dvoichenko-Markoff,
PuskinanqiheRumanlan
Ris/oricui
LegeM,
New-York,
1948; Puşkin.Issledovania
i mqteriaU.
Moskva-Lcll,ingrad,
1953,
p. 193-202,213-240
; ValeriuCiobanu,
A.S. Puşkinşi literalllra
romdnă,
Involumul
Relatii
rOmdno-ruse
(ntrecui.Bucureşti,
1957,p; 123-130;Tr. Ionescu-Nişcov,Scrierile
lui Boleslav
lIasdeuin limbarusă."Romanoslavica",
Istorie,V,1962;Gh. Bezvicorii,
Contributii
la istoria
relatiilorrIJmâllO-rusC',
Bucureşti,
1962,p. 285--'289
; IonOsadcenko,
Boleslav
Fadecvici
Haşdeu
(npresaTusădinsecolul
XIX;;,Limba
şiliteraturamoldovenească",
VIII,1965,nr.2 ;E. M.Dvoicenko-Markova,
Russko-mmimkie
.., , p. 128-130.
56E. M.Dvoicenko-Markova;
Russko-rumînskie
.... p.128.
57"Columna
luiTraian",II, 1871,nr.17-26 ; ediţieprefaţatădeIosifVulcan,
Bucureşti,
Tip.Curţii,1872;ediţietngrijităşi prefaţatădeLiviul\1arian,
Chişinău.
Cartearomânească,
1930.
58
P. Hasdeu,
Coslacili
Stamail,
"Revista
nouă",I,a1888,
nr. 6.. şi analizatdoar
5gB.
Arhivu
B. P. Hasdeu,
mapa
V, InS.
24.Manuscrisul
fostsemnalat
de Tr. Ionescu-Nişcov,
in 1962(vezinotA55).
60MihaiDrăgan,op.cit.,p. 25-26; AI. Dima,Alexandru
Hasdeu,"Manuscriptum,
VIII, 1977,2.
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o deschideE. DvoiceIico
IIi inceputurile
nllvelei
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de cinevadin familiaHljdeu- cumş-a presupus'"
- să se fi Intors,stiltzatede poetulrus,
In arhivafamiliei,deundeau fostscoase
şipublicate
Independent
de Alexandru
şi de Boleslav
Hljdeu.Oricum,celpuţinDuca,apărutăIn 1830,prefigurează
povestirile
şi nuvelele
istorice
alelui Gh.Asachlşi C. Negruzzi,
ceeace tl aşază iarăşipe Alexandru
HljdcnprintreInaintaşt.
CeamalurnbrltăesteInsăpoezlaluiAlexandru
Hljdeu,într-adevăr
o.muzăncrecunoscută
,1Inăbuşită·6
..Demne
decercetare
şipunereInvaloare,
prinsentimentele
celetnsurlcţcsc,
aceste
versurisintşio oglindă
IncarepotfipriviteInceputurile
literarealeluiB.P. Hasdeu"?
Poeziile,
tncredlnţate
fiuluila venireaIn Iaşi,desigur
cusperanţacăvorfi tipăritemăcarInlimbaromână, s-aurăzleţit68,
nu preaau atrasatenţia,deşisintsemnalate,
sub diferitetitluri,in listele
bibliografice,
Incepind
cunotalui M. Kogălniceanu
din 184069•
Manuscrisul
care Inglobe
ază
majoritateaÎncercărilor
poetice,datateIntre1829--1843,
esteintitulatClipelede inspiraţie
aletinereţiilui Alcxatidru
Hijd.u, Acestmanuscris
li servilla editareaunuivolumselectivIn
limbarusă,apărutIn19567°.
Puţinedinversurile
luiaufosttranspuse,
Inschimb,
Inromâneşte:".
Printr-oapropiere
de creaţiapoeticăa lui Alexandru
Hljdeu, imagineaistortculu
i ar căpăta
alt relief.iar integrarea
lui In generatiapaşoptistăs-arjustificamaideplin.
Curareexcepţii,poezialui Alexandru
Hljdcuesteprogramatică.
Motivulfundamental
ti constituie
iubireafaţă de Moldova
şi trecutulei. Unciclude sonete,inspiratşi de sonetele
luiA.Micktewicz,
sefaceecoulimpresiilor
decălătorie
prinMoldova
şi Bucovina,
Intre18371839.Mirajulistorieistrăbune,cultuleroismului,
vizionarismul,
caracteristice
cărturarului,
n
dominăşi pepoet.în versurivibrante,
ample,
romantice,
stntevocatelocurişi numeglorioase,
deveniteadevărate
mituri(Suceanaţ
Mănăstirca
Neamt.ValeaAlbă,ştefancelMareş.a.),Un
dorrăscol
ltor de pămîntulţării,ca la C.Stamati,pătrundeşi aici.Renascbucuria,mîndria
de a Imhrăţlşaceeace nu poatefi înstrăinat(Frumuseţea
Moldooei,
PădurileMcldouei),
Increderea
Inviitor(Neamul
romanesc).
Despre
Moldova,
temăpreferatăa inspiraţiei
salepoetice,
vorbeşteHljdeuIntr-uncredopatetic,cu rezonanţeIncantatorit.,
lnruditecu tonalitatealui
AlecuRusso: "Da,eu ctnttotdeaunala fcI,/Căci
sfîntapatriemi-adat o insufleţire
unică/Şi
ar fi păcatsăo Inlocuiesc/Cu
un vis mlncinos.j
Iată de ce cint totdeaunala fel/Sfintul
cintec
al inimiimele"72.
Uneleversuri,concepute
Inperioada
primă,tnjurulanului1830.cindilpasiona
cudeosebire poeziapopulară,
auîmprumutat
aceastăfactură.Altelesintparafraze
saucelpuţinvariante
aleunormotiveInttlnite
la Gh.Asachi(MillianşiDina),Ienăchiţă
Văcărescu
(Amărîtă
turturcaş,
C.Conachi.Este,Insensmailarg,o arinitatecupoeţişicuo poeziedecareHijdeunus-asimţit
niciodatăizolat.
Printot cel-apreocupat,
cărturarul,
literalulAlexandru
Hljdeus-amenţinutIninteriorul
culturiiromâneşti,
fiindunprecursor
in multedomenii
şi In acelaşitimpunmodelşi unizvor
pentruoperaprodigioasă
a lui B. P. Hasdeu.
/
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B. P. Hasdeu,In JulieB. P. Hasdeu,op.cit.,p. 262-280.
72CtntcedespreMoldova,
In JulieB. P. Hasdeu,op.cit.,p. 264.

