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Ceea ce a uimit întotdeauna, tmpiedlctnd intr-o bună măsură cercetările riguroase asupra 
vieţii i activităţii de literaţi şi cărturari a Hljdcllor, a fost spiritul lor, aproape legendar. O 
obsesivă şi nuo dată dramatică sete de strălucire, dc înălţare prin putere sau glorie, aduse fie 
de fapte eroice, fie de realizări excepţionale în ştiinţă, In literatură, pecetluieşte destinul fiecă- 
ruia. Pornind de la Increderea in capacitatea lor creatoare, In geniul lor, Hijdeii şi-au regăsit 
nobleţea În creaţie, In demnitatea şi orgoliul ei. Şi-au transmis unul altuia pasiunea pentru carte 
şi studiu, spiritul Iscoditor, Irenetic, o imensă nerăbdare şi "voluptate a trnbrăţişăru .tntregulni, 
de unde preocupări aproape clcloplcc, deseori contradictorii. PrimejduiLe de imposthllitatea 
autorilor de a-şi estima realist puterile, proiectele, Indeobşte grandioase, rărntn tot atîtea gesturi 
intelectuale Indrăzneţc, fie că devin opere propriu-zise, fie că transpar doar din fragmente de 
operă. 

Hljdeii Intruchlpează prtn.parttctpare firească. temperamentală, un tip de creator ro- 
mantic. Ei au moştenit şi un spirit independent, mobil, capricios, refractar, o luciditate sarcastlcă, 
agresivă care, asociate cu bizareria unor Inclinaţtl, cu o extravaganţă. care adeseori stupefia, cu 
aplecarea şocantă spre exagerare şi mistificare, i-au făcut greu de inteles .celor din jur, lăsînd 
şi posterităţii o imagine dificil de restaurat In liniile ei adevărate. Chiar despre B. P. Hasdeu 
se poate spune Incă, aşa cum afirma Mircea Eliade, că a fost descoperitţeel din urmă din 
toate figurile mari ale secolului XIX",l. } 

Izhltoare şi semnificative sint totodată continuitatea de preocupări de la o generaţie 
la alta, creşterea unei lucrări din germenii, din ideile Intllnite la predecesori, dintr-un fel de te. 
zaur, fără paternitate anume, al Iamiliei , precum şi conlucrarea, In acest sens, a citorva generaţii 
la apariţia unui cărturar de talia lui B. P. Hasdeu, "ull geniu universal" care "a izbutit aproape 
peste tot"2. Deşi fiecare. face studii In universităţi străine de prcstlgtu.Iecţta, incomparabilă;o 
primesc In atmosfera de cultură românească, In Intelesul ei adînc, a familiei. Declaraţia repetată 
a lui B.P. Hasdeu că ar fi un autodidact, susţinută cu superbie, poate fi luată, astfel, ca venind 
din deplina conştiinţă a valorii tradiţiei culturale a neamului Hljdeu. 

A fost nedrept dinpartea Iui N. Iorga şi a multora să-I considere pe B. P. Hasdeu un om 
cu cultura făcută pe apucate, străin de ce era românesc In momentul venirii lui la Iaşi. Sint opi- 
nii care se insinuează în unul din cele mai interesante portrete făcute omului Hasdeu: "Ca un 
prinţ sărac, slab şi hnlnăvlcios, prigonit de soartă, ca un om genial strălucitor de un spirit sata- 
nic, impunător printr-o ştiinţă enciclopedică, dobîndită la douăzeci de ani Intre un duel şi un 
banchet intim, ca un original de care nu se putea apropia nimeni fără a fi utmit şi rănit de In- 
suşirile lui superioare şi de inferioritatea unui spirit agresiv, care nu cruţa nimic, nici pentru 
cel mai sfint principiu ori pentru cea mai firească legătură, astfel căzu el In Iaşi [ .•. ] străin 
ca grai şi spirit, In ţara unde clrmuiseră şi domniseră ai lui. .. 3. 

1 Mircea Eliade, Introducere la B. P. Hasdeu, Scrieri literare, morale şi politice, I, Bucureşti 
Fundaţia re gală pentru literatură şi artă, 1937, p. LXXX. 

2 G. Călinescu, Istoria litera/urii române de la origini pînă în prezent, Bucureşti, Fundaţia 
regulă pentru literatură şi artă, 1941, p. 324. 

3 N. Iorga, Istoria literaturii româneşti În veacul al XIX-lf'a, III, Vălenlide Munte, Tip. 
Neamul românesc, 1909, p. 297; 
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De fapt, dintre destinele Hljde!lor, solidari In voinţa şi mindria de a crea, doar destinul 
Iu l B. P. Hasdeu s-a anal sub o zodie norocoasă, In primul rind prin aceea că moştenirea româ- 
nească primită a fost fructificată In cadrul culturii române. Acolo unde Inaintaşii puseseră doar 
nişte semne, tr asaseră citeva linii sau gr-ămădtseră materiale, el ridică un .edifieiu", gIndit 
_pc o scară colosală" - cum li plăcea să spună, chiar dacă nu reuşeşte de fiecare dată să-I de- 
săvtrşcască. Prin manifestarea completă, In plină lumină, a personalităţii sale este luată revansa 
asupra .ursitei" tngrate a antecesorilor, care i-au trecut darurile unei aristocratice trudrţll de 
In telectualttate, 

Viaţa şi lucrările unui singur reprezentant al acestei "dinastii" de cărturari şi literaţi, 
Alexandru Hljdeu, urmărite aici în scopul aducerii unor precizări, confirmă, In afara cont inul- 
tătti anumitor ipostaze ale spiritului, şi afirmaţiile lui B. P. Hasdeu referitoare la Indatorat-ea 
faţă de cel care I-a ajutat să se formeze, sttndu-I mereu alături cu tot ce ştia. Privită prin ea 
tnsăşl, aşa cum s-a conturat Inainte de a-i fi bănuită descendenta, activitatea lui Alexandru Hljdeu 
reflectă conştiinţa apartenenţei şi datoria contribuţiei la cultura şi ştiinţa românească. Cu toate că 
lucrările lui sint scrise în limba rusă, deşi unele au fost publicate doar In periodicele ruseşti, 
iar altele au rămas în manuscris, Alexandru Hljdeu a fost cunoscut de timpuriu, prin intermediul 
citorva scrieri esenţiale, de cărturarii din Principate, din Transilvania, care-I considerau un 
fruntaş al generaţiei 10r4• 

S-a născut la 30 noiembrie 1811, tn satul Mişiurineţ, districtul Kremeneţ din Volinia 
departe de moşia de la Cristineşti-Hotin, considerată frecvent locul naşterii lui". La Cristineşti 
risipitul neam al Hijdeilor reuşeşte să se întoarcă ceva mai tirziu, probabil după 18156• Alexandru 
era cel dintii din cei trei copii? din a doua căsătorie a lui Tadeu Hljdeu. 

învaţă la pensionul fiilor de nohili de pe lîngă Seminarul teologic din Chişinău. într-un 
manuscris de familie se păstrează, tradus In polonă, un "cuvint" ţinut de Alexandru la tnmor- 
mlntareaunuicolegdeseminar8• Pagina, datînd din martie 1824, atestă o manifestare precoce, 

4 O reconsiderare.amplă a personalităţii lui Alexandru Hljdeu a fost făcută .mai de curind 
de Mihai Drăgan În monografia B. P. Hasdcu., Iaşi, Junimea, 1972 (p. 16-38, passim). 

5 Data şilocul naşterii lui Alexandru Hîjdeu nu au fost precizate sau au fost indicate 
inexact în prezentările biografice de pînă acum. B. P. Hasdeu semnala doar anul 1811, fără 
să menţioneze unde s.a născut tatăl său. Informaţia, dată mai Intii lui Iosif Vulcan şi folosită 
de acesta ("Familia", IV, 1868, nr. 11; Panlconul român, Buda, Tip. Kocsi, 1869, p. 135), 
a fost preluată de mai mulţi 1Jiografi ai lui Alexandru Hijdeu. S-a mai afirmat Insă că locul 
naşterii ar fi satul Cristlneşti, In ţinutul Hotin (Calinic Istrati, Prin satul Hă jdăilor ; "Junimea 
literară", XIV, 1925, nr. 5-7; Lucian Predescu, Familia Hâjdăilor, "Arhiva", 
XXXVI, 1929, nr. 1; Mihai Drăgan , op, ctt., p. 16 ş.a.). Ba chiar, Lucian Predescu 
polemiza cu. Petre V. Haneş, care notase că Alexandru se născuse in Polonia (In 1811) şi că 
"cra de 2 - 3 ani, cind tată-său s-a aşezatIa .Cr istineştf" (Scriitori basarabeni, Bucureşti, Alcalay, 
1920, p. 164 ; Istoria literaturii româneşti, Bucureşti, Ancora, 1924, p. 176). 

La Arhivele Statului Bucureşti, In Fondul B. P. Haşdeu, voI. XXXVI, pachetul 
DLIX, Intr-o copie de pe jurnalul Adunării deputaţilor nobilimii din Podolia, redactat la 
15 iunie 1855, consemnlnd dezbaterea legată de o cerere a lui Boleslav Hijdeu, eu privire la 
Inscrierea fratelui său, secretarul gubernial Alexandru Hijdeu, şi a fiilor acestuia în decretul 
departamentului heraldic, este invocată. mltrlca lui Alexandru Htjdeu , aflată In 1nscrisele gu- 
vcrnămlntulut Volinia, districtul Kremenet., .satut Mşinrlnet , .biserica Sfîntului Ioan Bogoslav, 
la data de 30 noiembrie 1811 (f. 63 recto). Aceeaşi informaţie este înregislrată în însemnările 
genealogice ale lui Boleslav Hijdeu, aflate la Biblioteca Academiei R. S. România, îu Arhiua 
B. P. Hasdeu, mapa VI, ms. 7, f. 17. Aici localitatea este numită Mişiuririeţ. În Slownik gcogra- 
ficZllY Kt6lcstwa P?lskiego i innyclz kraj6w slowiOllskich, t. VI, W"rszawa 1885, p. 513 apare 
localitatea Miziurence- cu varianta lVlyziurynce. Dealtfel, tot ln' districtul Kremeneţ se 
năşţea, la 20 decemhrie 1812, Boleslav Hî.ideu, ceea ce este în general bine cunoscut. 

6 Vezi şi Ion 1. Nistor, Opt scrisori inedite d2 la Tadeu HasdtH, "Codrul Cosminului", 
VIII, HJ33-1934. 

7 Alexandru şi Boleslnv au av.ut o soră, Michacla, care a murit tn 1827, la şase ani şi 
jmnătate (cI. Elena Linţa, C01lsideraţii aSllpra creaţi, i poetice a lui Tadm Hljdcu, "Romanoslavi- 
ca", XVII, 1970). Mărturia existenţei aeesteifiice a lui Tadeu Hljdeu aJU aflat-o şi In mal1Uscri- 
sul citat mai j(lS. 

B :fadcusza Ianowego synallyzdewa R6inepisma w Bcsarabii, LIII, I. 74 verso - f. 75 
recto (Biblioteca Cenlrală Universitară "!VI. Eminescu" Iaşi, ms. V -29). 
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cvast-poet.ică, asemănătoare cu începuturile, mai puţin cunoscute, ale lui Tadeu9, cu debutul 
literar al lui Bogdan sau al Iuliei Hasdeu. Din 182(1 plnă în 18:32, Alexandru Hljde.u urmează 
Facultatea de ştiinţe juridice de la Universitatea din Harkov. Face, În acelaşi timp, şi studii 
de ştiinţe ale naturii şi de litere. Sîn L anii in care t!nărul explorează febril şi temerar diferite 
domenii: matematicii, fizicii, botanică, drept, teologie, filologie, pnllt.tcă, istorie, filozofie, Iolclo- 
r lstică, literatură. Şi aceasta lIU din nchotărtrca de a-şi alege o anume disciplină, ci din sentimen- 
tul că i-ar sta In putere să le cuprindă pe toate. 

Ca şi aceste preocupări enciclopedtce, despre care s-au dat, de la Inceput, informaţii 
Indirecte, aproxtmattvc!", care păreau plnă nu demult necontrolabilc, studiile făcute de Hljdcu 
după terminarea facultăţii de la Harkov au fost invăluite In legendă. El însuşi afirmă că a audiat 
In străinătfl:te cursurile de filozofic şi mitologie ale lui Fr. Schelling şi J. Gorres, la Universitatea 
din Munchen, trecind apoi prin Heldelherg, de unde s-ar fi Intors în 18:1411• Există şi o ipoteză 
asupra unui doctorat In filozofie la Mtlnchen-", dar aceasta rămîne vagă şi nesusţinută. Alexan- 
druHljdeu, cit. şi fiul său,nu ar fi trecut ClI vederea un asemenea titlu. Sigur este că In 
iunie 183:3 era functionar Ia Chişinău, In cancelaria generalului Inzov, semnind "candidat In 
drept şi filozofie, .membru al societăţilor imperiale din Moscova'v". Tot atunci Incerca să obţină 
o slujbă la Iaşi; cererea li este tnsă respinsă de Postelnlclcl+. 

Ptnă la 1840 practică avocatura, fiind, In acest răstimp şi efor al şcolilor din ţinutul 
Hotin. In 1836 se căsătorea cu Ellsabeta Dauksza , alcărei tată era un nobil Iltuancan, iar 
mama desclndeadin familia Morţun. Căsătoria stîrneşte nedumerlrea multora, pentru că, parc-se, 
Uza nu avea nici 14 ani cind il cunoştea pe ttnărul avocat, care se îngrijea de un proces 
al mamei sale, rămasă văduvă'", în 1838 se naşte Tadeu (Bogdan) şi in 1840 Nicolae, care va 
Incepe studii la Academia de pictură din Petersburg, murind, probabil din cauza rigorii unei 
tntemnltărl politice!", la 23 aprilie 186017• 

După 1840,Alexandru Hljdeu este profesor de istorie şi statistică In Volinia şi Podolia, 
la liceele din Vinlta , Rovno şi Camenita. Este o epocă de muncă intensă, de studiu Indlrjit, dar 
destul de tulbure, căci in. 18·18 ti moarcvIn Imprcjurărl nu. tocmai obişnuite, soţia18, iar In 1850 
este obligat să revină In Basarabia. Profesează avocatura mai intii la Chişlnău, unde sint daţi la 
Invăţătură copiii, apoUa Hotin. Vanitos şi sfidător, era privit ca un om periculos, intrtgant şi 
turbulent, .de unde.inenurnărate neplăceri cu oficialităţile, Instahllitatea ln slujbe, precum şi 
excluderea de Ia adunările nobilimll basarabene!". Nu putea să nu irite şi mindria cu care îşi 

"Abia am implinit din viaţă paişpe ani, 
Dar simt de-acu al muzelor har sfint, 
Aş vreaz-ascult doar stihuri şi tropari, 
în dansuri zbenguite cu fetele să cint" " 

(cf , Elena Linţa, 0p. cit.). 
10 Vezi tn acest sens Tr. 'Ionescu-Nlşcov, Alexandru Hasdeu. Contribntit la cunoaşterea 

familiei Hasdeu, "Revistaistorică", XXVII, 1941, nr, 1-12, XXIX, 1943, nr. 1-6. 
11 E. Dvoicenko-Markova, Trei scrisori ale lui A. Hajdeu adresate unor o.ameni de ştiinţă 

ruşi (1865), "Limba şi literaturii moldovenească", III, 1960, nr. 2; M. Ianover, Conlribuţii 
privitoare la activitatea lui A. Hljdeu, idem, 111,1960, nr. 4; E. M. Dvoicellko-Markova, Russko- 
rumfnskie litera/umlie sviazi v pervot po{ovine XIX lIfka, Moskva, Nallka, 1966, p. 119-120. 

12 Em. C. Grigoraş, prefaţă la Al. Hasdeu, Un filozof mistic, trad. M. Majewski, Bucureşti, 
Socec, 1930 şi la AL Hasdeu, Problema timpului nostru, trad. N. Covali, Bucureşti, Tiparul 
universitar, 1938. 

13 B.A.R.S.R., doc. 49!MCCXCII. 
14 Mihai Drăgan, op. cit., p. 17. 
15 E. Dvoiccnco, Inceputurile literare ale lui B. P. IIasdeu, Bucureşti, Fundaţ.ia re gală 

pcntruliteratură şi artă, 1936, p.18-19 ; Gaspar P. Haşdeu (Hlzdeu), Episoade din viaţa lui 
Tadeu-Bogdan petriceicu Haşdeu, "Luceafărul", XV, 1lJ72, nr.8. 

16 Zamfir C. Arbore, Basarabia În secolul XIX, Bucureşti, Tip. Gohl, 1898, p. 758; 
E. Dvoicehko-Markova, Nicolai HaşdcZl, "Limba şi literatura moldovenească", XVI, 1973, 1. 

17 în ArhiVa fl. P. IIaşdm, mapa VI, ms. 7, f. 17, inlnsemnăriIe genealogiCe ale lui 
BoleslavHljdeu, este menţionat:'i ca dată a morţii lui Nicolae Hîjdeu data de 2:3 aprilie lX60. 
Se presupunea pină acum că ar fi murit In 1858, 1859 sau, fără alte precizări, in 1860. 

18 E. Dvoieenco, lnCepTl111rile literare ... , p. 20. 
19 Uviu Marian, Alexandru Hasdeu şi Academia Romană, Bucureşti, Tip. Monitorul 

oficial, 1932, passim. 
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sublinia obîrşia nobilă, tradiţia cărturărcască a familiei. Între intelectuali era, însă, preţuit. 
Avea faima unui om cu preocupări vaste, poliglot (cunoştea 12 limbi), erudtt in istoria românilor, 
deţină tor al unei biblioteci de mare valoare, "plină de cele mai rari cărţi vechi a istoriografilor 
Daeo-Românie!", după cum scria, cu tctul tndrcptăţ.it, Costache Stamati, care il asemuia chiar 
cu Dimitrie Cantcmlr-". 

Informaţii despre activitatea lui, citeva scrieri au circulat şi in ţară, cu deosebit ecou, 
tncă de la 18:18. De aceea, cind in 1866 se infiinţea7.ă la Bucureşti Societatea Literară Română 
(Academia Română), Alexandru Hijdeu este unul din cărturartichernatt să intre in acest for. 
Dar nu reuşeşte să plece la Bucureşti şi este obligat să. renunţe la calitatea de membru activ 
al societăţii academice române, care îl alege in 1870 membru onorar-'. 

Ultima lui dorinţă este exprimată repetat în scrisori22• O epistolă din 1867 cătreB.P.Hasdeu, 
Incă plină de speranţă;' rezumă drama existenţei sale:  voi aduce ultinml serviciu .scumpet patrii 
a strămoşilor şi urmaşilor mei şi poate mă voi Iinişti in acea ţară fericilă, căreia Dumnezeu i-a 
destinaL un mare viitor. Acest gînd mă linişteşte, 1mi re generează puterile, mă face să nu iau 
in seamă prezentul"23. Anii din urmă şi-i trece chinuit de durerea Inslngurărlt, cufundat In rnis- 
tieism24, cum va trăi spre sf1rşit şi B. P. Hasdeu. Moare la 9 noiembrie 1872, in Hotin25• 

Alexandru Hljdeu este un cărturar In bună parte nerealizat. Scrisul lui, din care se în- 
trevăd posibilităţi remarcabile, s-a risipit in prea multe şi prea întinse proiecte, neduse , din 
multe cauze, pînă la capăt. Miide file,eonţinind poezii, studii pregătite.;pentruţipar, alte 
studii şi articole doar începute sau schiţate, pobe pentru diferite tipuri de dicţionare şi mai ales 
conspecte, însemnări, excerpte , adunate sistematic, atestă credinţa in .rostul munciisle, pe care, 
in ciuda vicisitudinilor, orenrcepea mereu cu o tenacitate neobişniittă'". Alături de scrierile 
publicate, puţine şi răzleţe, aceste manuscrise, aproape necunoscute, sint mărturii directe .care 
pot tnlătura neincrederea manifestată faţă ele unele afirmaţii referitoare la amploarea actlvităţli 
lui Alexandru Hijdeu, precumşi exagerările tentative lor de a-i trece In seamă mai mult decît 
a făcut. Pe de altă parte, ele reprezintă, In sensul cel mai propriu, un vast şantier inceput, unde 
fiul Şi-a putut face o bună ucenicie; le-a luat cu ella venirea-In ţară, Ie-a păstrat şi s-a servit 
deseori de ele. 

Cea mai statornică preocupare a lui Alexandru Hlj deu a fost lectura, din diferite unghiuri, 
a istoriei şi istoriei legendare a românilor. Fascinaţia trecutului, Intoarcerea spre inceputuri, 
ideea necesităţii punerii în valoare a vieţii istorice şi spirituale a unui popor, dominante ale 
căutărilor lui Hîj deu, se intilneau într-un fel şi cu orientarea vremii către descifrarea şi afirmarea 
spiritului etnic. 

Prelungind o tradiţie a familiei, Alexandru Hlj deuestepasiona t încă de tînăr de des- 
coperirea şi valorificarea creaţiei populare româneşti, pe care o corelează cu istoria şi elnografia. 
Aşa cum se vede şi din numeroasele eboşe şi semnalări aflate in .manuscrisc, îl interesau mai 
cu seamă miturile, legendele, credinţele, obiceiurile. În perioada studiilor la Harkov şi In anii 
următori, el publică zece poezii populare româneşti prelucrate, traduse in limba rusă. poezii 
apărute In revistele" Vestnik EvrQPI" (1830), "Teleskop" (1833) şi "Molva" (1835)27. La Harkov 
era şi membru aliunul cerc de folclorişti ucraineni, condus de 1. I. Sreznevski. 

20.E. Dvoicenco, Viata şi opera lui C. Stainati, Bucureşti, Cartea românească, [1933], 
p. 36. 

21 Liviu Marian , op. cit. 
22 Scrisori către B. P. Hasdeu, In Iuliu Dragomirescu, Ideile şi faptele lui Bogdan Pelri- 

ceicii Haşdeu. Parti a 1 (1836 1813), Bucureşti, Tip. Gobl, 1913, p. 41-46, In Ion Pelivan, 
Din corespondenta lui A. T. Haşdeu, "Viaţa Basar abled'", XIII, 1944, nr.3-4. 

23 Eufroslna Dvoicenco, Din relatiile lui Al, xaruini Hasdeu cu fiul său Bogdan (DouC! 
scrisori inedite), "Adevărul literar şi artistic", XII, 1933, nr. p43. 

24 "Les derniers travaux de cette belle et vaste intelligence sont des hymnes et des orai- 
sons" (TI. P. Hasdeu, în .Iulie B. P. Hasdeu, oeuvrcsposihumes, II, Paris, Hachetle - Bucureşti, 
Socec, 1890, p. 259). 

25 "Columna lui. Traian", IV, 1873, nI'. 3; B. P. Hasdeu, Sic cogito, Bucureşti, Revista 
nouă, 1892, p. 81; Liviu Marian, op. cit., p. 21 ; Eufrosina Dvoiccnco, Din relaţiile .... 

26 Ms. II-58, Biblioteca Ceutrală Universitară "M. Eminescu" Iaşi; scrieri diverse in 
ArhiVa B. P. Ilasdaz, mapa I-VII, B,A.H.S.R., în ms. 1508, Arhivele Statului Bucureşti. 

27 E. Dvoicenco, Alexandru Hasdeu şi literatura rOmllnă populară, Vălenii de Munte, 
Tip. Datina românească, 1936 ; vezi şi capitolul AL ksandr Haşdeu din lucrarea Russko-rum!n- 
skie ... a aceleiaşi autoare. 
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în colecţiile acestuia vor intra şi texte de literatură populară românească aduse 
de Hljdcu28• În dorinţa de a stirni interesul pentru folclorul românesc, Hij deu 
publică în cele trei reviste amintite texte variate: cîntece de nuntă, legende şi 
balade, o doină, cîntece de dragoste, mentionind eă acestea ar circula in Moldova, Bucovina, 
In Muntenia, Oltenia sau în Transilvania. Estc aici mai degrabă o Încercare de improvizare 
a unor texte în manieră populară, ba chiar uneori o evidentă fantezie mistificatoare, mai accentua- 
tă în notele filologice şi istorice, foarte întinse, ee Insnţese poeziile. Apare astfel, de la inceput, 
una din blzarele tngcmănărt caracteristice clahorărilor acestui cărturar, căruia nu-l pot fi pusa 
totuşi la lndoială erudiţia, veneraţia faţă de document. O expllcaţie o dă B. P. Hasdeu, cind 
vorbeşte despre orientarea naţională împinsă pînă la exagerări a tatălui său, asemănătoare 
cu orientarea lui A. T. Laurian, E. Murgu, Gh. Asachl, Gh, Săulescu, 1. Heliade Rădulescuw. 

Preocuparea lui Hljdcu pentru expresia caracteristică a geniului popular are o justificare 
mai largă, In planul filozofiei istoriei. Lvau influenţat In chip deosebit ideile filozofului ucrainean 
Gr. S. Skovoroda, pe care Il definea drept un geniu socratian al Rusiei, demn să fie revelat 
contemporanilor. A preluat integral, cu toată Incărcătura ei mistică, viziunea acestuia asupra 
legăturii dintre destinul fiec;\rui popor şi Indlvidualltatea lui spirttualăw. 

Dintr-o devoţiune romantică faţă de orice formă de creaţie spirituală ca mărturie a istoriei, 
Hljdeu încearcă să se identifice cu obiectul de studiu, să pătrundă acea "necesitate interioară", 
.. convingere Iăuntrică=" eareunifică o operă. în sensul acesta, pentru Hljdeu "istoria scriitorilor 
arc inalta menire de a păstra nu numai onoarea şi gloria, dar şi realitatea prelungită a vieţii 
secolelor trecute, adică: o istorie bogată, vie, pe de o parte trebuie să ne pună In adevăratul 
punct de vedere, din care să se poată vedea clar spiritul său şi acela al secolului său şi prin 
aceasta să ne păzească de unilateralitate şi exclusivitate in conslderarea progresului luminilor. 
exprimate In opera. acestui scriitor ca reprezentant al unei anumite perioade din acel progres; iar 
pe de altă parte trebuie să trezească In noi o competlţlune, o tnţelegere, o recunoaştere pentru 
scriitor şi timpul său, şi, astfel, să trezească şi să lncurajeze o parttclpare rodnică şi răsfrlntă 
asupra vieţii sociale, la tendinţele spirituale ale marelui om"3Z. 

Ideile asupra rostului cunoaşterii, al Intelegeri! istorici şi Iegltătilor el decurg la Hljdeu 
dintr-o concepţie filozofică. de sorginte idealistă. Istoria ar fi "motorul dezvoltării spiritului 
uman"33. Filozofia este văzută ilumlnlst, ca o ştiinţă a vieţii, care poate fi pătrunsă cu ajutorul 
raţiunii şi tndreptată spre folosul progresului umanităţii. Alexandru Hljdeu este, aşa cum af'ir- 
ma N. Bagdasar , unul din primii eugetători români care lşi pun probleme de filozofie a istorieiS4• 
Cu toate că este o manifestare ocazională, o expunere publică ţinută cu prilejul unui snrşrt de an 
şcolar (1842), Problema timpului nostru (apărută postum, abia In 1938) relevă un glnditor care 
formulează cu mare siguranţă, cu o terminologie constituită, cîteva Intrehărt fundamentale 
pentru cunoaşterea istorică. Înrfurtt de kantianism şi cu precădere de hegelianlsm.Fdormnant 
dealtfel In epocă, de lecturile din Herder, Fichte, Schelling şi Gorres, Hljdeu dcflneştecomponen- 

" 

28 M.anovcr, op, cit; vezi şi Magdalena Lăszlă, B. P. Hasdeu despre [olcloru! ucrainean, 
"RomanoslavlCa, X, 1964. ' 

29 B. P. Hasdeu, In .Julîe B. P. Hasdeu, op. cii., p. 260. 
30 Tr. .Ionescu-Nişcov, Grigorie Skoooroda şi scrierile filozofice ale lui Alexandru Hasdeu, 

Romanoslavica". II, 1958, Scrierile filozofice ale lui Alexandru Hasdeu şi gîlldttorul ucrainean 
Griqorie Saniei Skovoroda, "Romanoslavica-, Filologie, XII, 1965; Magdalena Laszl6, CUiva 
din scrierile lui Skovoroda aflate in mauscris 1n bibliotecile din Romdnia, "Rornanoslaviea", Filo- 
logie, XII, 1965. 

31 Al. Hasdeu, Un filozof mistic ... , Bucureşti,Socec, 1930, p. 10, 17. 
32 Ibidem, p. 8. în paralel, iată o scrisoare semnifkativă, illdie1nd motivele care 11 făceau 

să fie Incintat de maniera lui B. ? Hasdeu ln10n Vodă cel Cumplit:" îţi răspund peste patru 
zile, căci în aceste patru zile ţi-am citit lucrările tale despre domnitorul Ion şi ediţia ArhiveJ 
talc istorice româneşti. Eu sint foarte, foarte mulţ.umit şi de una şi de alta: in cea dintii adaptările 
vechilor evenimente la manifestaţiunilc vieţei celei nouă, făcute de tine, care numai jurnaliştilor 
voştri nu le-au prea plăcut, mie însă, dimpotrivă, Imi plac grozav. Aceasta 1nscmnează, după 
expresia lui Niebhur:a Invia trecutul prin viaţa scriitorului" (In Iuliu Dragornirescu, op. cit., 
p. 43). 

33 Al. Hasdeu, Problema timpului nostru, Bucureşti, Tiparul universitar, 1938, p. 7. 
34 N. Bagdasar, Istoria filosofiei romdnrşti, ediţia a doua, Bucureşti, Societatea română 

de filosofie, 1941, p. 319--323; vezi şi Istoria filozofiei l'omdneti, 1, Bucureşti, Editura Academiei 
R. S. România, 197:2, p. 330-340. 
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lele evoluţiei istorice - eseu l ia le tn sistematizarea ccrcctărlt -, face disocieri nnantat« referitoare 
la viata istorică, la comunitatea umană, se opreşte asupra rolului cultivării spi;it,ullli naţional 
In existenţa statală, in cultură şi în limbă, vorbeşte despre raportul dintre personalitate şi 
colectivitate 1n istorie. Formulează chiar ipoteza unei "legi a polarizaţ lci" In istoria umanttăţ.li, 
interpretată evolutionist, şi lncearcă o temerară pericdizare. Alături de ::>1. Kogălniceanu şi 
N, Bălcescu, Alexandru 'Htjdeu este, astfel, un tnatntas In domeniul filuzufiei istorici, prcti- 
gur!nd totodată opera de ginditor modern a lui B, P. Hasdeu. 

Privireagcncrală asupra istoriei îi era Inlesnltă de o cunoaştere întinsă a cercetărilor 
asupra. evoluţiei istorice la diferite popoare. Din fişele şi însemnările fără număr ale lui Hijdeu'", 
din componenţa fondului de cărţi .care i-au apartmutw, poate fi dedus orizontul lecturilor, 
lecturi avlde , mereu In pas cu noutăţile, recuperînd pătimaş scrieri vechi şi rare. Constrîns şi de 
Irnprejurărt, şi-a consumat tn această Indeletnicire bună parte din energie. Biblioteca reprezenta 
pentru el o avere, pe care nu inceta să şi-o mărească. 

Este revelator, atit pentru dorinţa lui Alexandru Hljdeu de a impulsiona ştiinţa, cit şi 
pentru ceea ee acălăuz.itformnrea lui IL P. Hasdeu, şi faptul că în J835 anunţa căa tradus 
mai multe lucrări de istorie, drept şi de lingvistică. Printre acestea se aflau Istoria dreptului 
roman În Evul mediu de K. FI'. Savlgny, Istoria .Romei de B. G. Niebuhr, Istoria mitică a lumii 
asiatice de .J.Giir.rc&, Lncercări asupra istoriei Franţei deFr. Guizot,Principiile anei ştiinţe noi 
de G. Vico, Istoria limbii şi scrierii stane deP, J.Safarlk, Gramatica comparată a lui :F. BOpp37. 
Deocamdată este sigur că a studiat atent aceste cărţi, existente in bihlioteca lui, că . pregătise 
un studiu despre Vieo38,de care 'va rămtnentaşat. şi B. P.Hasdeu: b această vreme lucra 
cu asidultate la tălmăcirea unei alte lucrări, Istoria leqislaţiilor slaoe de W.Maciejowski, pe care 
o abandonează Insă39nlU Inainte de a scrie-un studiu despre activitatea profesorului polonezw, 

Istoric priIlyocaţie, AlexandruHtjdeupleca Intotdeauna de la istoria românilor, pentru 
a se Intoarce tot la ca, angajat Intr-un feI .de lare 1n posesie atrecutului şi urmelor lui, elemente 
de neînlocuit In ştîinţă, considerate III acelaşi timp pietre dehotarInsusţlnerea idealului . naţional. 
Citeva discrsuri ţinute Ia sflrşit de an şcolar dau măsuravllhraţtet patriotice a acestui peregrin 
mesianic In. istoria românească. CeI- dint1i, 'Cuuintcătre eletiii şcoalci ţinniului.Hotinuhii, ruşi şi 
tnotdooenţ , rostit 1n 1837, păstrat şi Inmanuscriswva circulat doar în traducerea românească 
a Iui-CvStamati, apărută hinFoaie pentru-minte, inimă şi literatură" (1838), reprodusă de 
ftCurierul românesc" (1839) şi parţial de Felix Colsonln lucrarea lui despre Principatele Homân, 
reluată In 1855 şi Inhroşură42. DeosebituI răsunet al cuvlntării l-a făcut pe M. Kogălniceanu 
să ceară delaC. Stamatiinformalii asupra lui Alexandru HJjdeu, săpuhlice o notă In "Dada 
literară". Insoţ.ită de un fragment dintr-o a doua expunere, Suvmire de celetrccate,idee de 
cele de (aţă # aratare. de cele oiitoareaMoldaviei, ţinută la Hotin,ln 184043• Era firesc ea aceste 
discursuri,evocări patetice alegloriei şi demnităţii străbune, chemări la inălţarea.prin cultură, 
ca o omagicre a tradiţiei, fără de care un popor este neputincios şi supus vicisitudinilor, să 
intereseze pe toţi românii. Se regăsea aici tonalitatea civică Inflăcărată care caracteriza o 

35 ArhilJa B. P. Hasdeu, mapa 1- VII. 

36 Cesar GatanesGu, Catal()g g neral al Bibliotecei centrale dinlaşi, Iaşi, Tip. Junimea, 
1858, passim. Inventare ale hihlioh)ciisale se află şi in Arhiva B. P. Hasdeu, mapa r, ms.49. 

37 Eufrosina Dvoicenco, Două noie dintr-orev/stă fllscascll despre A. Hasdea, "Revista 
istorică", XX, 193.4. nr.J-3; Tr. Ionescu-Nişcov, Akxandra Hasdeu, idem, XXIX, 1943, 
nr. 1-6. 

38 Arhiva B. P. Hasdu, mapa/V, ms .. 2. 
39 Tr. !onescu-Nişcov, op. ciI.; E. Dvoicenko-l'l'Iarkova, Ahksandr Haşdeu V. A. 

Matccvski, "Limba şi literatura moldovenească", XV, 1972, nr. 2. 
40 Arhivele Statlliui Bucureşti, ms. 1508, f. 161-171. 
4l. Arhiva B. P. Hasdeu, mapa V, ms. 25. 
U ,;FOaie pentru minte, inimă şi literatură",I, 1838, nI'. 27.; "Curicrul românesc", X, 

1839, nI', 10, 11 ; Felix Colson, De ['Mal presenl ti de ['av(nir des Principaa/es de Moldavie 
ci de Valachie, Paris, Pougin, 1839, p. 26-il2 ; trad. C. stamati, Iaşi, Tip. Buciumul român, 1855; 
trad. Petre V. Baneş (Vechea slar1ă a lvloldOlJei), Bucureşti, Tip.' Urhana,1919. Semnalăm la 
Bihliotţ1ea Academiei R. S. România şi un manuscris cn textul traducerii lui Stamati - ms. 
fom. tl804. 

n DDada literară", LI, 1840, p. 479-480. 



lntreagă gen\'!'atie. Animală ele credinte ascmănătoare , Epistolu către români, apărută 1n 
lSlJ9, arăta o încredere nestrâmutată In Unire , act de continuitate rezultat din desfăşurarea istoriei 
naţioualc4'l. Trimiţînd acest articol lui B. P. Hasdeu prunl ru foaia "Homânia", Alexan- 
dru Hijdeu li cerca într-o scrisoare să-I traducă În respectnl stilului ,biblie, căci a dorit 
să-i.Idea "tonul epist.alelor apostollccsl.i''!". 

Prea putin din srrgul său de coleeţionar şi scotocitor al istoriei româneşti s-a transformat in 
opere propr in-z.ise , în duda unei permanente intenţ.ii de a elabora. încă din 18:l3 declara că se 
ocupă de şase ani cu studiul istoriei şi limbii române şi lşi cita lin st udiu despre letopiscţe". 
în 18:37, Intr-un raport către Comislunca urheologlcă din Petersburg, Hijdeu se angaja să 
traducă două cronici româneşti pe care le dcscoperfse+". în 1852 un ziar din Chişinău anunţa 
că pregăteşte o istoric a Basarahieiw, ceea ce este confirmat de Însemnările din manuscrise. 
în 1860 li apare Îl1"Foiţa de istorie şi literatură" o Notiţă asupra duot opere a lui Cani mir Vv4Q, 
unde semnala scrieri aflate In arhivele ruseşti, despre care va atraga ntenţta şi Academiei 
Române In 186950• 

Ceea ce îl preocupa In ultimii ani eraajutorul pecare să-l dea flulu i său. li oferea informa- 
ţii,deluşiri rererttoare la numeroase chestiuni legate de istoriaşt literatura veche, li comunica 
generos rezultatele cercetărilor sale, pe care dorea să I« vadă ieşite la lumină în studiile acestuia, 
u l11den;na să urmeze editarea. mOlllunentelor. istorice, scrilndu-t cu deosebită clarvlztune: 
.Cind toate materialele vor fi adunate, atunci se vor găsi lucrători-artişti şi lucrul va merge 
fără intrerupere .. Dar despre aceasta mai Inurmă ; acum la lucrul"5l. Coresponda intens eu 
oameni .de . ştiinţă,şi scriitori din . .f}tlsia, le solicita cărţi, izvoare pentru studii de. istorie şi 
filologie română>". Proiectele.enunţate in aceastăcorespondenţă sint grandioase: o istorie generală 
a românilor (despre un plan alIui Alexandru Htjdeu (p(lltru o istorie a MOldovei vorbeşte şi 1. Bog- 
dan, care IZar fi găsit semnalalat în catalogul hthllnteci! IuiB. Kopitar'"), o monografie despre 
N. Milescu şi vremea Iuî. studi i despre scrtert.atrihuitc lui Dosoftel,ediţii de texte, studii de slavis- 
tiC. Sînt tocmai cercetările Iniţiate In aceastăperioad de B. F. Hasdeu, cer-cetări la care cola- 
borarea cu tatăl său.pare să fi contribuit mult. Ale;saIldru H!jdeu spera să. mai realizeze tot 
acum şi Sîteya lucrări filologice. :Un l1J.are dicţ.ionar istorie, bănuit, dealt.fel, ln Jnsemnările 
risipit. în manuscrise, a. fost unul din yiselesale54• Se poate.con?tata,astfel că nici un subiect, 
nifi o idee, nici o.prCOCl.jpare alatălui n-au rămas făr;Lecouln acţivitaLeaItliB. P. Hasdeu. 

Un destil1 l11a,iingrat au avu;t Încercările literare ale lui Alexandru Hljdcu,care COlIlplinesc, 
cala toţi. reprezentanţii acestei . familii , eercetările savante. ·I-au fost şi li sînt încă atribuite 
scrieri care nu-i aparţin, în,timp cc altele,.cu paternitate sigură, sint aproape nec11ll0Scutc. 

Mult timp au fost considerate ale lui legendele istorice tn proză () Judecată Fa sirdăria din 
()rhei şi Comoara voicvodului Prtriceicu, publicate, de fapt, de fratele său, B(jKşIgv Hijdeu (in 
revista "Molva" -- 1835), precum şi povestirile Dabija şi IIfncul, apărute tot subjsemnătura lui 

/ 

7 UN PRECURSOR; ALEXANDRU H!JTIEU 

" 

U "ROIIlâllla", 1859, nI'. 1; .luZ. C. Arbore, op. cit., p. 760-763. Alexandru Hljdeu 
pregătea şi Epistola a doua către români. (el. E. DvoiccllCO, Din relaţii/E ... )" 

45 IOIl}elivall,op. efi. Că scrierea. il aparţine nu. mai poate fi nici o' Indq}ală, de vreme 
ce există această corespondeIlţă de .lucru Intre tată şi fiu. 

45 E. ])voicenco., Alexandru Hasdeu şi literalura .... , p. 4-5.Jn manuscrisele aflate la 
B.A.R.S. R. există mai multe încercări de acest fel, unele folosite şi de B. P. Ha§deu. Dealtfel, 
in spiritul acestor "colaborări" care . îşi. treceau. roadele de la o generalie la alta, B. P. Hasdeu 
putea să scrie la doar 14 ani că se ocupă de mult timp de istoria Moldovei, de adunarea materia- 
lului, a tuturor izvoarelor tipărite şi manuscrise, de la cele mai vechi plnă la zi (cI. Studii şi 
materiale despre B. P. Hasdeu, Chişinău, Cartea moldoventjllscă, 1966, p. 118-119). 

47 E. Dvoicenco, Din relaţiile •... 
48 Ion Osadccnko, Unele consideratii ale presei ruse din secolUl XIX desp1'e B. P. Hasdeu, 

"Limba şi literatura moldovenească", VII, 1964, nr. 1. 
49 ,;Foita de .istorie şi literatură", 1860, martie. 
50 "Analele Societăţii Academice Ro.rnâl1e", t. 1, 1867 -1869, p. 203. 
51 In Iuliu Dragomirescu, op. cii., p. 44. 
"2 E. Dvoicenko-Markova. Trei scrisori ... ; M. Ianover, Contributii ... ; E. ])volcenko- 

Markova, Aleksandr Haşdeu i V. A .. Maţccvski ;; .. 
53 1. Bogdan, Bari%mei Kopitar, "Convorbiri literare" , XXVII, 1894 ,nr. 12. 
54 B. P. Hasdeu, Sic cogiio ... , p. 81. 
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Boleslav (în "Sin oLecesf.va"-18:18)5;'. Alexandru Hîjdeu a publicat () singură naraţiune,Duca, tn 
• Vestnik Evropl" (1830), păstrată şi In manuscris, In arhiva lui 1. 1. Srezncvski". 

A fost şi este considerată - eronat - ca aparţ.lnlnd lui Alexandru Hljdeu naraţiunea 
Domnia Arnăuiului , editată din Iniţtat.iva lui B. P. Hasdeu In nColumna lui 'I'raian" (1871) şi 
apoi In volum (1872)57. După spusele fiului, Alexandru Hljdeu ar fi lucrat-o mai Intii In ruseşte 
şiarfi scris-o apoi In Iimha română-". În realitate, B. P. Hasdeu a regăsit. In mulţimea de manuscrise 
ale antecesorilor săi un text, pe care l-a tradus, l-a modificat substanţial şi l-a stilizat Intr-o 
manieră caracter lst tcăw. Dar acest text - şi, In consecinţă, şi Domnia Arnăutului - este alcă- 
tuit din trei părtl: Dabi ja şi Htncul icere corespund povestirilor publicate de Boleslav Hljdeu, şi 
Duca. parteacorespunztnd povestirii semnate de Alexandru H1jdeu. Textul, aşa cum s-a păstrat, 
poate fi un prim text sau doar o copie a lui şi a fost publicat cu unele adaos uri de cei doi fraţi. 
tn urmă fiind prelucrat destul de liber de B. P. Hasdeu. 

Ideea unei mlstirlcărt In cazul Domniei Arnăutului, respinsă ori ignorată de unii cerce- 
tători60, a intervenit firesc, chiar In lipsa acestor dovezi, aduse mai de curînd. Aceasta cu atit 
mai mult cu cît de subiectul povestirii alcătuite au fost apropiate nişte Incercări In proză ale 
lui Puşkin,din timpul xilului In Basarahiav'. Este vorba despre două legende care aveau ca 
eroi pe Duca, pe Dafnaşi pe Dabija vodă, aceiaşi ca In naraţiuneaHljdeilor. Se ştie că poetul 
n-a stăruit asupra lor, că manuscrisul original a fost probabil distrus, circulind doar Intr-o 
copie care, deocamdată, se crede pierdută. 

Este de presupus că cele trei povestiri, evocări In stilul narativ al letoplseţelor din Moldo- 
va. cu elernenterabutoase de sursă folclorică, s-au aflat In .tondir] de tradiţii istorice ale familiei 
Hljdeu, fond folosit suecsiv de toţi literaţii ei, de unde reluarea, circulaţia liberă a subiectelor 
de la unul la altul. Îl inaugurase Tadeu Hljdeu cu scurte legende istorice In proză, ulterior 
adnotate şi valorificate de Alexandru Hlj(l'eu şi cu precădere de H.r'. Hasdeu62• Aşa s-ar explica, 
poate, de ce, cu toate că se aflau Intr-un singur manuscris, cele. trcfnaratiunt au fost publicate 
pe rind de cei doi fraţi, dece Boleslavfăcea In 1838 o trimitere luŢ.Jl1.CQ publicată In 1830, fără 
să indice autorul, de ce Stamati şi apoi B. P. Hasdeu trec. tn seaa lui Alexandru Hljdeu şi 
ceea ce fusese publicat de Boleelav, atlta timp cU acesta din urmă trăil\ tncă. Din aceeaşi menta- 
litate, a inutilităţii Imei paternităţt In cazul naraţiuntlor trase din tradiţii istorice şi populare, 
poate că vine dacănu e altceva Ia mijloc - şi faptul că tălmăcind cel dintii In ruseşte nuvela 
Ale:r;ul1,dru Lăpuşneanni de C. Negruzzi, in 185963, Boleslav Hljdeu numentioncază numele au- 
torului şi iscăleşte traducerea cu numele propriu. Tot Boleslav comunica prin 1878-1879 că intenţi- 
onează să publice la Viena, desigur In spiritul amintit aici, toate tradrţille familiei Htjdeu64• 1n acest 
context, pare de asemenea posibil ca legendele, mai ales dacă vor fi fost comunicate lui Puşkini 

00 Precizări In legătură cu proza istorică publicată de cei doi fraţi Hijdeu se aduc mal 
ales In: E. Dvoicenco, Alexandru Hasdeu şi literatura rom<1nd populară, Văleni1 de Munte, 
Tip. Datina românească, 1936, p. 14 ; E. Dvolcenco, Inceputurile nuvelei istorice roml1neşti ln 
rU$cte. "Viaţa românească", XXIX, 1937,4-5; Tr. Ionesc.u Nişcov, Povestirile lui Alrxandn..z 
Hasdeu. "Românoslavica", I, 1948. nr. 1; E. Dvoichenko-Markoff, Puskin anq ihe Rumanlan 
Ris/oricui LegeM, New-York, 1948 ; Puşkin. Issledovania i mqteriaU. Moskva-Lcll,ingrad, 1953, 
p. 193-202,213-240 ; Valeriu Ciobanu, A. S. Puşkin şi literalllra romdnă, In volumul Relatii 
rOmdno-ruse (n trecui. Bucureşti, 1957, p; 123-130; Tr. Ionescu-Nişcov,Scrierile lui Boleslav 
lIasdeu in limba rusă. "Romanoslavica", Istorie, V, 1962 ;Gh. Bezvicorii, Contributii la istoria 
relatiilor rIJmâllO-rusC', Bucureşti, 1962, p. 285--'289 ; Ion Osadcenko, Boleslav Fadecvici Haşdeu 
(n presa Tusă din secolul XIX;;,Limba şi literatura moldovenească", VIII, 1965, nr. 2 ; E. M. Dvoi- 
cenko-Markova, Russko-mmimkie .. , , p. 128 -130. 

56 E. M. Dvoicenko-Markova; Russko-rumînskie .... p.128. 
57 "Columna lui Traian", II, 1871, nr.17-26 ; ediţie prefaţată de Iosif Vulcan, Bucureşti, 

Tip. Curţii, 1872; ediţie tngrijită şi prefaţată de Liviu l\1arian, Chişinău. Cartea românească, 
1930. 

58 B. P. Hasdeu, Coslacili Stamail, "Revista nouă", I, 1888, nr. 6.. 
5g Arhivu B. P. Hasdeu, mapa V, InS. 24. Manuscrisul a fost semnalat şi analizat doar 

de Tr. Ionescu-Nişcov, in 1962 (vezi notA 55). 
60 Mihai Drăgan, op. cit., p. 25-26; AI. Dima, Alexandru Hasdeu, "Manuscriptum, 

VIII, 1977, 2. 
61 Seria supoziţiilor o deschide E. DvoiceIico IIi inceputurile nllvelei .... 
62 B.A.RS.R, ms. 90., 1. 62 rec;to -- f. 64 recto. 
e3 E. M. Dvoicellko-Markova, Russko-rumînskie .... p. 222. 
0' E. Dvo1cenco. lncepuiuril literare ... , p. 33. 
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de cineva din familia Hljdeu - cum ş-a presupus'" - să se fi Intors, stiltzate de poetul rus, 
In arhiva familiei, de unde au fost scoase şi publicate Independent de Alexandru şi de Boleslav 
Hljdeu. Oricum, cel puţin Duca, apărută In 1830, prefigurează povestirile şi nuvelele istorice 
ale lui Gh. Asachl şi C. Negruzzi, ceea ce tl aşază iarăşi pe Alexandru Hljdcn printre Inain- 
taşt. 

Cea mal urnbrltă este Insă poezla lui Alexandru Hljdeu, într-adevăr o .muză ncrecunoscută 
,1 Inăbuşită·6 .. Demne de cercetare şi punere In valoare, prin sentimentele ce le tnsurlcţcsc, aceste 
versuri sint şi o oglindă In care pot fi privite Inceputurile literare ale lui B. P. Hasdeu"? Poeziile, 
tncredlnţate fiului la venirea In Iaşi, desigur cu speranţa că vor fi tipărite măcar In limba româ- 
nă, s-au răzleţit68, nu prea au atras atenţia, deşi sint semnalate, sub diferite titluri, in listele 
bibliografice, Incepind cu nota lui M. Kogălniceanu din 184069• Manuscrisul care Inglobe ază 
majoritatea Încercărilor poetice, datate Intre 1829--1843, este intitulat Clipele de inspiraţie 
ale tinereţii lui Alcxatidru Hijd. u, Acest manuscris li servil la editarea unui volum selectiv In 
limba rusă, apărut In 19567°. Puţine din versurile lui au fost transpuse, In schimb, In româneşte:". 
Printr-o apropiere de creaţia poetică a lui Alexandru Hljdeu , imaginea istortculu i ar căpăta 
alt relief. iar integrarea lui In generatia paşoptistă s-ar justifica mai deplin. 

Cu rare excepţii, poezia lui Alexandru Hljdcu este programatică. Motivul fundamental 
ti constituie iubirea faţă de Moldova şi trecutul ei. Un ciclu de sonete, inspirat şi de sonetele 
lui A. Micktewicz, se face ecoul impresiilor de călătorie prin Moldova şi Bucovina, Intre 1837- 
1839. Mirajul istoriei străbune, cultul eroismului, vizionarismul, caracteristice cărturarului, n 
domină şi pe poet. în versuri vibrante, ample, romantice, stnt evocate locuri şi nume glorioase, 
devenite adevărate mituri (Suceanaţ Mănăstirca Neamt. Valea Albă, ştefan cel Mare ş.a.), Un 
dor răscol ltor de pămîntul ţării, ca la C. Stamati, pătrunde şi aici. Renasc bucuria, mîndria 
de a Imhrăţlşa ceea ce nu poate fi înstrăinat (Frumuseţea Moldooei, Pădurile Mcldouei), In- 
crederea In viitor (Neamul romanesc). Despre Moldova, temă preferată a inspiraţiei sale poetice, 
vorbeşte Hljdeu Intr-un credo patetic, cu rezonanţe Incantatorit., lnrudite cu tonalitatea lui 
Alecu Russo : "Da, eu ctnt totdeauna la fcI,/Căci sfînta patrie mi-a dat o insufleţire unică/Şi 
ar fi păcat să o Inlocuiesc/Cu un vis mlncinos.j Iată de ce cint totdeauna la fel/Sfintul cintec 
al inimii mele"72. 

Unele versuri, concepute In perioada primă, tn jurul anului 1830. cind il pasiona cu deosebi- 
re poezia populară, au împrumutat această factură. Altele sint parafraze sau cel puţin variante 
ale unor motive Inttlnite la Gh. Asachi (Millian şi Dina),Ienăchiţă Văcărescu (Amărîtă turturcaş, 
C. Con achi. Este, In sens mai larg, o arinitate cu poeţi şi cu o poezie de care Hijdeu nu s-a simţit 
niciodată izolat. 

Prin tot ce l-a preocupat, cărturarul, literalul Alexandru Hljdeu s-a menţinut In interiorul 
culturii româneşti, fiind un precursor in multe domenii şi In acelaşi timp un model şi un izvor 
pentru opera prodigioasă a lui B. P. Hasdeu. / 

05 Valeriu Ciobanu, 0p. cit., p.123-124. 
66 B. P. Hasdeu, In Julie B. P. Hasdeu, op, cit., p. 261- 
67 S-a spus, astfel, că "mai toată literatura începătoare a lui B. P. Hasdeu poartă pecetea 

acestor două influenţe, lmprumutfnd din însemnările şi planurile tatălui şi bunicului său, uneori 
repetind ideile şi chiar expresiile lor" (E. Dvoicenco, Inceputurile literare ... , p, 32). 

68 Minuti ndohnot» IZia motoâostt Alixandra Ghijdeu, Biblioteca Centrală Universitară 
.M. Eminescu" Iaşi, ms. II - 58; poezii In Arhiva B.P. Hasdeu, mapa V, B.A.R.S.R., In 
rns, 1508, Arhivele Statului Bucureşti. 

69 Manuscrisul de la Iaşi a fost prezentat mai amănunţit de Lucian Predescu (op. cit.) 
şi de Valeriu Ciobanu (op, Cit). 

70 Jzbrannoe. ediţie îngrijită de I. K. Vartician, prefaţă de 1. S. VasiIenko, Chişinău, 
1956. O mică antologie In limba rusă apăruse şi In 1930. 

71 Citeva poezii au apărut In: B. P. Hasdeu, Costachi Siamati ... ; Iuliu Dragomirescu, 
0p. cit., p. 9 ; Gh. Cardaş, Pocţii şi prozatorii Basarabiei pină, la Unire, Bueureşti, Alcalay, p. 141, 
148-151; tn "Manuscriptum", VIII, 1977, nr. 2. Mai multe texte tn limba rusă (cu traduceri 
in francez:l) publicase B. P. Hasdeu, In Julie B. P. Hasdeu, op. cit., p. 262-280. 

72 Ctntce despre Moldova, In Julie B. P. Hasdeu, op. cit., p. 264. 


