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PREFAȚĂ 

 

Bogdan Petriceicu Hasdeu – personalitate  proeminentă 

și enciclopedică a culturii române din a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, dar și pentru întreaga noastră cultură 

națională.  

Spirit expansiv, efervescent, cu propensiune spre 

gigantism, devorat de ambiția construcțiilor monumentale, 

impulsionat de proiecte irealizabile într-o viață de om, B.P. 

Hasdeu și-a încercat puterea de creație, ca altădată Dimitrie 

Cantemir, în mai multe sfere de intelectualitate, realizându-se 

la nivelul cel mai înalt al posibilităților. Dintre acestea, în 

activitatea creativă a savantului, exegeza reține trăsături 

esențiale de: filolog, lingvist, istoric, folclorist, poet, 

dramaturg, publicist, critic literar, însușiri, care îi conturează 

imaginea, proiectată încă în epocă, de spirit enciclopedist.  

Operele hasdeene de istorie, literatură, lingvistică, 

filologie, etnologie, folcloristică îi determină un loc prestigios 

în ierarhia valorilor naționale. Această realitate îl determină pe 

Mircea Eliade să-l califice la dimensiunea de „geniu de o 

înspăimântătoare vastitate”, „unul dintre cele mai uluitoare 

genii pe care le-a zămislit natura” sau, după cum va aprecia 

Mihai Drăgan, un om „care se naște o dată la un secol”, 

asemenea lui D. Cantemir, I. Heliade- Rădulescu, M. Eminescu, 

N. Iorga sau G. Călinescu, adică un homo universalis cu mari 

dispoziții creatoare, un monstrum eruditionis.. 

Superioritatea realizării literare a lui B.P.Hasdeu este 

remarcată prin scrierile în proză,  lucrări cu un puternic 

caracter istoric, precum Răzvan și Vidra, Ioan Vodă cel 

Cumplit, Domnița Elena, Desțărarea lui Petru Rareș,  clădite 

pe situații memorabile, care denotă o construcție solidă, cu 

acțiuni strânse, generate de un conflict major și întreținute de o 

intensă tensiune dramatică. Astfel, despre Răzvan și Vidra, 
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Dumitru Micu susține că este „prima piesă istorică românească 

de răsunet ... cea mai valoroasă din câte s-au scris în secolul 

XIX”. În acest sens, Hasdeu poate fi considerat un precursor al 

modernismului literar românesc. 

Fiind un întemeietor al lingvisticii, filologiei și 

lexicologiei românești, studiile hasdeene din aceste domenii 

reprezintă o adevărată bogăție de idei și opinii, care, deși 

exprimate încă în secolul al XIX-lea, au rămas actuale, 

deschizând noi perspective de cercetare și anticipând unele 

momente cheie ale lingvisticii teoretice actuale, ale istoriei 

limbii. Astfel, prin lucrările sale Cuvente din bătrâni, dicționarul 

Etimilogicum Magnum Romaniae și prin teoria circulației 

cuvintelor, Hasdeu a fundamentat lingvistica modernă. 

Chiar dacă B.P. Hasdeu nu poate fi trecut în rândul 

primilor culegători de folclor din spațiul etnic românesc, el 

trebuie, fără îndoială, considerat între primii care înțeleg că 

producția artistică populară nu se limitează la baladă și cântec 

liric și că o cercetare științifică a creației anonime naționale 

impune culegerea tuturor speciilor, cum a încercat, prin 

propriul exemplu el însuși. 

Împătimit de istorie și mitologie, pasionat în special de 

originile neamului și de misterele apariției popoarelor, dornic 

de a da poporului său o lucrare istorică de sinteză adevărată, 

B.P. Hasdeu realizează „prima carte istorică” a poporului 

român – Istoria critică a românilor, un adevărat magazin 

istoric (pentru care este decorat de regele Carol I cu medalia de 

aur), în care este explicată cu mare claritate istoria poporului. 
Prin multitudinea preocupărilor sale, prin erudiție, prin 

scrierile sale, variate ca gen și specie, B.P. Hasdeu a îmbogățit 

enorm epoca sa, aducând astfel o contribuție considerabilă 

dezvoltării istoriei, lingvisticii, literaturii și culturii românești. 

 

N. Luchianciuc 
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SIMBOLISM COSMOLOGIC PATRIA ÎN OPERA LUI 

HASDEU 

 

Virgil NISTRU ŢIGĂNUŞ, 

prof. univ., dr. 

 

„O, da, această limbă ce sună româneşte 

Căci apa murmurândă în cuibul din izvor 

E tot aceeaşi apă ş-atunci când rătăceşte 

Ducând în depărtare al Ţării sale dor.”   („Severin”)
1 

 

Ascultăm cadenţa, parcă mai grăbită, a Maşinii 

Timpului la o depărtare de 180 de ani de la ivirea în lume a lui 

Bogdan Petriceicu Hasdeu, autorul acestor versuri, cel ce a 

sporit numărul neobosiţilor slujitori ai Patriei de pământ cu 

ascultarea profetică a Patriei din Ceruri. Lumina „ce în lume a 

revărsat-o” are unduirea gândirii eminesciene reflectate în 

„anticismul limbii”: „Eu din Români îmi trag sorgintea / C-o 

sfântă dragoste-i iubesc / Şi pentru tot ce-i românesc / oricând, 

şi braţele şi mintea / şi sufletul mi le jertfesc” („Sunt Român”) 

Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a format într-o perioadă 

astrală a culturii naţionale, în care etosul valorilor perene 

(istorice, religioase, sociale) a influenţat conştiinţa 

pătrunzătoare a unei generaţii iluminate. Astfel se motivează 

vastitatea enciclopedică a operei lui Hasdeu cu virtuţile şi 

antinomiile ei. Interpretarea hermeneutică a acestor forme de 

gândire şi de limbaj îmbogăţeşte, credem, sensurile de 

adâncime generatoare de creativitate. Dintru început 

menţionăm că, nu rareori şi fără sfială contemporaneitatea 

prezintă simptome de uscăciune culturală. (Nu întâmplător am 

folosit timpul prezent al predicatului). Inspiraţi de un cunoscut 

termen hegelian, confirmăm faptul că Hasdeu a construit un 

edificiu al spiritului naţional fiind interesat de „structura 
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întregului”
2
. Astfel, întregul istoriei românilor de pretutindeni 

se identifică temeinic cu întregul Patriei (agresată de felurite 

paradigme...imperiale). 

Un întreg existenţial îl explică astfel pe Hasdeu în 

„mirabila sa călătorie”, un pelerinaj al spiritului juvenil 

înzestrat cu voinţa responsabilă de a reconstrui şi a valoriza 

fenomenala lume românească – un prototip de rezonanţă al 

ispititoarei Europe. Feciorul eminentului profesor Alexandru 

Hâjdău, un adolescent bucovinean, a conturat „harta” 

destinului său – având ca reper Cristineştii septentrionali. A 

ajuns la Iaşi, în „Florenţa” României, după stagii liceale (la 

Chişinău), universitare (la Harkov) şi cazone (în mereu-

surprinzătoarea Krimeea). A venit acasă păşind nu pe „un pod 

de flori”, ci pe întinsul curatului său suflet. 

Judecător aici la Cahul în febra dezbaterilor unioniste, a 

fost demis de „autonomistul” Vogoride. În replică, tânărul 

Bogdan a editat un săptămânal pe frontispiciul căruia vegheau 

cele patru silabe ale dăinuirii noastre: România. Mai multe mii 

de volume ale Hâjdeilor s-au încredinţat Bibliotecii 

universitare din Iaşi. Conştient, ca şi alţi români în căutare de 

sine, potrivnici nepăsării şi mărginirii în secularul „proces între 

apăsaţi şi apăsători” (într-o epocă „în care spiritul de partidă a 

prefăcut chestiunile de stat în lupte de indivizi, când sublimul 

rol al revoluţiei al căreia scop e înnoirea instituţiilor s-a coborât 

(...) monopolizând patriotismul”)
3 

de necesitatea unui model 

moral, Bogdan Petriceicu Hasdeu a decis: „Vom apăra 

românismul punându-l mai presus de orice alte consideraţiuni.” 

Filologul semnala astfel un exemplu de metalimbaj: 

românismul semnifica o dimensiune istorică, o sălăşluire 

spirituală, un postulat: „Nimănui nu-i va fi iertat a încălca 

pământul României”, nota autorul „Cuventelor den bătrâni” 

după Congresul de la Paris din 1856.  
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Osmoza dintre temeinicia studiului, sensibilitatea 

vaticinară şi deschiderea bine cumpănită spre noile orientări 

europene explică idealul creator al lui Hasdeu. Unitatea 

spirituală a românilor de pretutindeni a reprezentat matricea 

unui înălţător proiect de conştiinţă. 

„Aţi fost voi oare la Abrud? / Acolo-s munţii o 

comoară” („Adevărul”) Întrebarea nu avea conotaţii turistice. 

Din România ideală nu putea lipsi Ardealul martiric. Cu Iulia 

(Faliciu) din Roşia Abrudului a Munţilor Apuseni şi-a 

întemeiat o familie moldoveanul din Cristineşti. El este unul 

dintre fondatorii Societăţii „Transilvania” pentru „răspândirea 

culturii naţionale”. Cu îndemânarea diecilor din alte veacuri, 

Hasdeu va „şterge colbul de pe cronici”. A venerat deopotrivă 

fervoarea romantică şi liniştea clasică la Bucureşti, într-o 

prestigioasă colaborare cu Alexandru Odobescu. Are „mandat” 

să studieze documente referitoare la români în Serbia, la 

Belgrad (unde a interpretat un fragment din „Pravila” 

voievodul Matei Basarab) la Budapesta (care deţinea un 

valoros manuscris pentru români, „Anonymus Lugshiensis”). 

Numele său a prezentat la Krakovia, Lemberg, Genova, 

Florenza, Paris, Sankt Petersburg, adică în „crucişul şi în 

curmezişul” legendarului, creştinului – dintru obârşii- 

continent, pe care Bogdan Petriceicu Hasdeu l-a abordat ca pe 

o Bibliotecă a adevărului în „umbra Crucii”, pentru noi 

susţinută de geometria sensibilă a „Columnei lui Traian”. 

Acestui „regat” al umanităţii creatoare Hasdeu i-a sporit 

prestigiul prin opere cardinale: „Istoria critică a Românilor” (I, 

1873), „Cuvente den batrâni” (I – III, 1878-1881 – o 

constelaţie de simboluri ale căror semnificaţii şi-au pus 

amprenta pe herbul neamului nostru), „Etymologicum 

Magnum Romaniae” (I-IV, 1886-1898 – o sinteză a 

înţelepciunii în labirintul babilonic, tezaur străbun, călăuză 

pentru „fiinţa dinlăuntru”. „Două-trei cuvinte dintr-o limbă, 
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spunea Profesorul de la Universitatea bucureşteană, pot 

restaura o istorie naţională”). Se adaugă opera literară, studiile 

de folclor cu un accent pe acea elocinţă simfonică a pădurilor: 

„Frunzele şoptesc / Stelele sclipesc / Şi-n cale s-opresc / ... / 

Gios, la trunchiul bradului / Creşte floarea fagului / Ea de soare 

se fereşte / şi de umbră se lipeşte ...”.
4 

Basmul („oglindă a 

realităţii visului”) este pentru români cel mai bogat izvor de 

credinţe sau noţiuni mitologice şi date linguistice, sublinia 

acest patriarh al culturii românilor, care aprecia, în termeni 

eminescieni, „adevărata cugetare ca fond” şi „adevărata artă – 

ca formă”.
5 

Cu această rară înzestrare, răspunzând unei chemări 

lăuntrice, el şi-a asumat cu dreaptă măsură canossa poeziei, 

care nu a fost nici „recreaţie”, nici „gimnastică a condeiului”, 

aşa cum au apreciat autoritar unii istorici literari. Dimpotrivă, 

fierul liric influenţează celelalte registre ale discursului său, 

începând cu „Fragmentele autobiografice” (unde, pe cărările 

scrisului, ploaia de teamă pare să anime biblic „un trunchi 

tăiat”). 

„Aş fi vrut să mă prefac în raza de soare care în acel 

moment cădea pe câmpiile Moldovei mele iubite”, scria 

Bogdan.
6
 Metamorfoza se amâna pentru că aripile largi ale 

păsărilor în zbor îi dezvăluiau întregul patriei: „Carpaţii cu cele 

mai felurite lanţuri şi vârfuri; la sud – Dunărea...care face 

vârtejuri sau bolboroseşte la gura ei sau se rostogoleşte într-o 

lavă liniştită. Pe întinderea dintre aceste hotare şerpuiesc fluvii, 

râuri, se înalţă coline şi văi, se întind păduri şi păşuni; albastrul 

apei se contopeşte cu verdeaţa de smaragd...”
7
        

Precum părinţii înzestraţi cu darul înaintea-vederii, 

Hasdeu are revelaţia poporului român ca păstrător al 

simbolismului cosmic: muntele („Suum Dacis montem”, spune 

poetul Statiu) e locaşul sacru, popasul de piatră pe căile 

Cerului. Codrul e un sălaş majestuos al vieţii fără moarte. 

Moşteniţi de la străromâni, bradul şi stejarul pădurilor şi ai 
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neamului. (Într-o neezitantă paranteză ne întrebăm: de ce 

tocmai codrii seculari sunt sfâşiaţi de unii contemporani?) Scria 

Hasdeu: „invaziile hunice, avarice şi sclavice de prin secoli ai 

creştinismului, deşi revărsate pretutindeni pe câmpie, totuşi nu 

se întâlneau nicăieri cu străbunii noştri”.
8
 Pentru „muza noastră 

poporană”, demnitatea brazilor, îndelunga răbdare a stejarilor, 

„agerul şoim (fratele neamului român şi prinţ solar peste 

moldoveni, munteni, ardeleni, bănăţeni) au devenit simboluri 

providenţiale”. 

Iată de ce, pentru „Adevăratul poet” „sunt clipe când 

văpaia cea sublimă / se urcă strălucind”. Aceasta este dovada 

„cugetărilor lui Dumnezeu”. De la arhetipul simbolurilor 

necuprinderii („În jos zâmbeşte Cerul / pământul plânge-n 

sus...”) – la asumarea dramatică a canonului fiinţial, Bogdan 

Petriceicu Hasdeu configurează un univers afectiv – etosul 

celor „mulţi ca stelele din cer”. Pentru ei, „Ţara se deşteaptă 

voioasă, zâmbitoare / ... / de raze-nconjurată / scăldându-se-n 

Lumină...” 

În drama „Răzvan Vodă” se configura triada apoteotică 

a României „ ...Le văzui acele locuri şi din văz le sărutai / 

Ţara-mi, unde însuşi iadul parcă se preface-n rai”.
9
 Un Rai al 

Unirii, înveşnicită în cununa ţărilor române, pecetluită cu 

aceleaşi temeiuri după mai bine de un deceniu de la petrecerea 

unuia dintre arhitecţii ei spirituali. Dar, lui Hasdeu, „geniu de o 

înspăimântătoare vastitate”, cum îl caracterizează Mircea 

Eliade, i-a fost dat să urmeze ca un martir, „suişul cel fără de-

apus” („Dumnezeu”). Ondulaţia Luminii celei Neapropiate l-a 

învăluit până la margini („până la cele din urmă hotare” zice 

Lucian Blaga).
10 

Credinţa în nemurirea sufletului apropie lumea văzută şi 

de multe ori, plânsă de lumea visată. Astfel s-a apropiat de 

orizonturile timpului Bogdan Petriceicu Hasdeu. Realitatea 

scriiturii – semne şi trepte spre Dumnezeire – ca în frescele de 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

14 
 

la Mănăstirea Suceviţa – conturează un tablou cosmic. 

„Dumnezeu. Nemurire. Destăinuire”, „astfel gândesc”, 

mărturisea senectul Bogdan în faţa pronaosului unde a aşezat 

ultima sa carte: „Sic cogito”. Să-i citim cu grijă acel răscolitor 

epilog. Gândirea părintelui care şi-a pierdut neaşteptat unicul 

copil nu s-a rătăcit cum au crezut unii. Ar fi voit, prin cântecul 

său adus eternităţii – o pavană - , să ridice pământul de pe 

mormântul Iuliei în zarea cea fără sfârşit. Aceasta nu a fost 

alchimie, meşteşugire păgână ci rugăciune şi strigăt de tată 

către „trupul sufletesc” (cum spune Apostolul Pavel în I 

Corinteni, XV, 41, 76) pentru că „cea mai supremă lege e legea 

de-a iubi”. 

A iubi cu dragoste milostivă care poate fi înlăcrimată, 

Ţara, Neamul, Copiii şi neuitând să rosteşti ca în Psalmul 42, 3: 

„Doamne, trimite Lumina Ta!” 

 

Repere bibliografice: 

1. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Scrieri literare, postfaţă şi 

bibliografie de P. Cornea, Ed. Minerva, 1989 (trimiterile la 

opera poetică – în această ediţie) 

2. G.W.F. Hegel, Fenomenologia spiritului, Ed. Academiei, p. 

33 

3. B.P. Hasdeu, Comentariul asupra titlului domnilor români 

în Scrieri istorice, vol. I, ed. îngrijită, prefaţă şi bibliografie 

de A. Sacerdoţeanu, Ed. Albatros, 1973, p. 170 

4. Idem, Frunză verde. O pagină pentru istoria literaturii 

române în Studii de folclor, ediţie îngrijită şi note de N. 

Bot, prefaţă de Ovidiu Bârlea, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

1979, pp. 37-55.  

5. Idem, Eminescu în vol. „Eminescu, poetul naţional”, I, 

Antologie, introd., note şi comentarii de Gh. Ciompec, Ed. 

Eminescu, 1983, pag. 83. 

6. Idem, Fragmente autobiografice în vol. Duduca Mamuca, 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

15 
 

ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de I. Şeuleanu, Ed. 

Dacia, 1973, p. 82 

7. Idem, ibidem, pag. 94 

8. Idem, Studii de folclor, Ed. cit., p.52 

9. Idem, „Răzvan şi Vidra”, Prefaţă, note şi bibliografie de 

Antoaneta Macovei, Ed. Albatros, 1979 

10. Virgil Nistru Ţigănuş, Relevanţe sapienţiale în „Cronos. 

Poiesis. Hermeneutică şi valoare poetică în literatura 

română a secolului al XIX-lea”, Ed. Alma, 1995; p. 74 

(teza de Doctorat).     
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B. P. HASDEU, PROMOTOR AL METODEI 

COMPARATIV- ISTORICE ÎN CERCETAREA 

LIMBILOR 

 

Victor AXENTI,  

Departamentul Limbi și Literaturi 

 

Abstract: Le fondateur de la linguistique, de la 

philologie et de la lexicographie scientifique roumaine, 

Bogdan Petriceicu Hasdeu, a été le premier linguiste roumain 

qui a largement utilisé la méthode comparative-historique 

(Principii de filologie comparativ ario- europeana) et qui a 

souligné le substrat dacique. Il a formulé et argumenté, pour la 

première fois, la théorie de la circulation des mots. 

Bogdan Petriceicu Hasdeu a appliqué les principes de 

la méthode comparative-historique, dans l 'étude de l'histoire 

de la langue roumaine et du substrat traco-dacique. Le savant 

roumain a mis en évidence les éléments communs autochtones 

dans les langues roumaines et albanaise, car les deux langues 

ont un substrat commun  d’origine trac. 

 

Operele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în sfera 

lingvistică sunt o sursă bogată de idei, deschizând perspective 

de cercetare în lingvistica generală și în studiul istoriei limbii 

române.  

Savantul român a formulat, pentru prima dată în 

lingvistica mondială, vestita teorie a circulației cuvintelor 

valabilă până azi, deoarece explică  în mod suficient cum, în 

ciuda eterogenității de origine a vocabularului unei limbi, 

aspectul ei specific e determinat de formele gramaticale, 

cuvintele, sunetele cu  cea mai mare frecvență. 

Întemeietor al lingvisticii, filologiei şi lexicografiei 

ştiinţifice româneşti, B. P. Hasdeu a fost primul lingvist român 
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care a folosit larg metoda comparativ - istorică (Principii de 

filologie comparativă ario-europeană) şi care a atras atenţia 

asupra substratului dacic.   

Manifestându-se pregnant în materie de indo-

europenistică, comparativistică, Hasdeu a avut o atitudine 

critică faţă de tezele - postulate de A. Schleicher. Contrar 

teoriei expuse de A. Schleicher privind scindarea continuă a 

așa-numitei strălimbi (originare) în limbi înrudite şi unitatea 

acesteia, B.P. Hasdeu e de părerea că strălimba a existat sub 

forma unor grupuri dialectale apropiat înrudite. 

Savantul român a considerat însă că metoda 

reconstituiri(reconstrucţiei) elaborată de August Schleicher a 

avut o importanţă deosebită pentru comparativistică. A. 

Schleicher a publicat o gramatică comparată a limbilor indo-

europene, în care şi-a propus să reconstituie pe baza 

materialului furnizat de limbile indo-europene cunoscute, 

limba europeană primitivă (strălimba). Opera cuprinde o 

fonetică şi o morfologie comparată, adică o descriere a 

sunetelor şi un studiu asupra flexiunii şi formării cuvintelor în 

indo-europeana primitivă şi în principalele sale ramuri de 

limbi. Influenţat de principiile filozofiei hegeliene şi de 

evoluţionismul darwinist care câştiga teren în epocă, dar mai 

ales de teoriile inovatoare ale lui W. von Humbold, Schleicher 

accentuează caracterul evolutiv şi determinist al dinamicii 

limbilor. El postulează existenţa a două faze distincte în 

evoluţia limbilor: faza iniţială, de dezvoltare plenară, organică, 

şi o fază istorică marcată de decadenţă şi de pierdere a 

capacităţilor expresive. Procesul de îmbătrânire a limbilor, 

culminând cu dispariţia lor succesivă în istorie are, după 

August Schleicher, un caracter inerent, de neînlăturat. 

Un merit important al acestui lingvist, a cărui operă a 

circulat ca un adevărat manual universitar câteva decenii la 

rând, constă în sublinierea caracterului de lege al schimbărilor 
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care afectează nivelul fonetic al limbilor. Contribuţia cea mai 

importantă a acestui cercetător la evoluţia ideilor lingvistice o 

reprezintă însă formularea teoriei arborelui genealogic, 

referitoare la disocierea şi evoluţia limbilor dintr-un trunchi 

iniţial comun. Principiile metodei comparativ-istorice B. P. 

Hasdeu le-a aplicat la studierea istoriei limbii române, în 

special, a substratului trac o-dac ic al acesteia. Savantul român 

a relevat elementele comune autohtone în limbile română şi 

albaneză, datorită originii trace comune a substratului celor 

două limbi. 

Câteva probleme în legătură cu substratul dac în limba 

română. Se ştie că cele mai importante rezultate privind 

originea diferitelor limbi s-au obţinut începând cu secolul al 

XIX-lea când, prin elaborarea unei noi metodologii în 

lingvistică, bazată pe metoda comparativ - istorică, s-au 

clasificat limbile după originile lor. Prin această metodă s-a 

stabilit că limbile în care se constată apropierea lexicală, 

comunitate în structura gramaticală sau a fondului vechi 

lexical, precum şi evidenţierea unor corelaţii fonetice regulate, 

au o origine comună. 

Astfel s-au clasificat limbile existente pe glob şi cele 

dispărute în familii de limbi: indo-europene, ugro-finice, 

caucaziene, samito-hamitice etc. La rândul lor, aceste familii 

de limbi se împart fiecare în mai multe grupe, în funcţie de 

evoluţia istorică a societăţii umane. În cadrul limbilor indo-

europene s-a sesizat existenţa mai multor grupe de limbi, cum 

ar fi greaca, armeana, albaneza, limbile slavice, limbile 

indiene, limbile romanice. E de remarcat că limbile vechi care 

astăzi nu se mai vorbesc se recunosc ca substrat în diferite 

limbi modeme şi contemporane. 

Problema studierii substratului dac în limba română a 

fost iniţiată de B. P. Hasdeu şi continuată apoi de Al. 

Philippide, O. Densuşeanu, A. Rosetti ş.a. 
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Studiile cercetătorilor amintiţi se referă îndeosebi la 

recunoaşterea cuvintelor de origine traco-dacică şi daco-

moesică din fondul principal de cuvinte al limbii române, prin 

corespondenţa lor în limba albaneză, sau care nu au putut fi 

explicate ca provenind din latină, greacă, slavă etc. 

Unii lingvişti au demonstrat prin studii de lingvistică, 

acceptate şi pe plan internaţional că limba daco-moesică este 

diferită de limba tracă, dar înrudită îndeaproape. Această idee 

promovată de B. P. Hasdeu
1
, acum a fost demonstrată a fi 

verosimilă. în sprijinul acestei concluzii se aduc numeroase 

argumente ştiinţifice: 

În cazul în care daco-moesica şi traca ar fi dialecte, dar 

nu limbi deosebite, atunci în referirile etimologice, lingvistul ar 

trebui să aibă posibilitatea de a reconstitui o limbă comună, nu 

ca să recurgă la norma indo-europeană; dacă ar fi dialecte şi nu 

limbi diferite nu ar trebui să existe deosebiri în repartiţia 

geografică a numelui de locuri; trăsăturile caracteristice 

foneticii istorice ale limbii daco- moesice prezintă unele 

deosebiri în evoluţie de la norma indo-europeană faţă de cele 

ale limbii trace
2
. 

Cercetările lingvistice au pus în evidenţă faptul că daco- 

moesica este limba de origine a albanezei, în care se remarcă şi 

o componenţă ilirică. 

De asemenea, studiile de lingvistică au precizat că în 

limba română nu se poate identifica un substrat neindo-

european(explicat prin ipoteza aşa-zisei indo-europenizări a 

populaţiilor neolitice de pe teritoriul vechii Dacii). 

Unii cercetători mai afirmă(confirmă)că un şir de 

                                                           
1
 Vraciu, Ariton. Studii de lingvistică generală, vol. III. Iaşi: Junimea, 1972, 

p. 180. 
2
 Enăchiuc, Viorica. Câteva probleme în legătură cu substratul dac în limba 

română în   Dacia magazin. Nr. 19, 2005. 
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cuvinte care mai înainte erau atribuite altui substrat, când au 

fost analizate temeinic, au putut fi explicate prin limba daco-

moesică, de ex. cuvintele: argea, baci, bâr, bucur, bunget, 

buză, cătun, ciucă, ciut, copil, fluier, gard, gata, guşă, măgură, 

pârâu, strungă, ştiră, ţap, urdă. 

Cu toate că cele consemnate mai sus sunt cunoscute pe 

plan internaţional prin numeroase studii de specialitate, mai 

sunt cercetători care, când se referă la substratul dac al limbii 

române, în loc să folosească termenul de limbă daco-moesică, 

folosesc termenul de limba traco - dacilor, care nu mai 

corespunde adevărului istoric. 

E cazul să constatăm un fapt că, pe bună dreptate, că 

multe erori se comit în legătură cu prezenţa substratului dac în 

limba română din cauza lipsei unei metode de lucru în 

clarificarea etimologiei cuvintelor. 

Toate cuvintele din limba română cărora li s-a putut 

atribui o origine latină au fost considerate ca provenite din 

limba latină. În acest caz, nu s-a ţinut seama că în orice 

moment istoric, orice limbă posedă în vocabular împrumuturi 

lexicale din diferite limbi contemporane. Astfel, cercetările 

lingvistice au reuşit să pună în evidenţă că în vocabularul 

limbii latine au existat împrumuturi din limbile greacă, tracă, 

daco-moesică, celtă, persană, etruscă sau din alte limbi. S-a 

considerat că cuvintele şcoală, cameră sunt de origine latină. 

Cercetările infirmă acest lucru, considerându-le, pe bună 

dreptate, ca fiind de origine greacă. 

Ca şi vechii cronicari impresionaţi de asemănarea 

izbitoare dintre română şi latină, lingviştii contemporani au 

emis ipoteza că limba ocupanţilor latini a înlocuit-o pe cea a 

autohtonilor geto-daci. B. P. Hasdeu, înţelegând că această 

ipoteză este absurdă
1
, s-a străduit să justifice moştenirea de la 

                                                           
1
 Enăchiuc, Viorica. Câteva probleme în legătură cu substratul dac în limba 

română în   Dacia magazin. Nr. 19, 2005, p.18.  
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autohtoni a unor cuvinte româneşti care au corespondent în 

limba albaneză. Ca urmare, unii lingvişti succesori au admis 

ipoteza că sunt autohtone cuvintele româneşti care nu au 

corespondent asemănător în latină sau slavă, nu au fost 

împrumutate de la popoarele vecine şi au corespondent în 

limba albaneză. 

Deci se consideră ca sigur moştenite din substrat 

cuvintele găsite ca atare în scrierile vechi. În care limbi? 

O bună parte din savanţi folosesc comparaţii mai ales 

cu sanscrita, fiindcă această limbă indo-europeană s-a păstrat în 

scrieri, i se cunoaşte pronunţarea şi s-a despărţit de limbile 

geto- dacă, tracă, latină, şi slavă cu mult înainte de ocuparea 

Daciei de către romani, poate cu mai mute milenii. Se 

consideră că deducţiile făcute de lingvişti privind reconstrucţia 

unei limbi indo-europene comune sunt ipoteze care au o 

probabilitate de a fi adevărate
1
: 

a. s-a presupus că cuvântul jivină este de origine slavă, 

este şi în rusă. Existenţa cuvântului jivana în sanscrită - animal 

viu - justifică ipoteza că şi cuvântul jivină ar putea avea 

rădăcini autohtone. 

b. plug este un cuvânt care nu are corespondent înrudit 

în latină, dar are în limbile slave şi baltice. Existenţa cuvântului 

plug şi în engleză ( plough -[plau]), limba care nu a suferit 

influenţe slave, argumentează o ipoteză că acest cuvânt, 

răspândit pe o arie mare, este moştenit din limba veche comună 

şi este autohton în limba română.    

c. conjuncţia şi care leagă, după unii lingvişti, este 

descendent din latinul sic, care înseamnă aşa. În sanscrită şi 

însemna a lega, a ataşa, a înnoda, sens care corespunde 

semanticii sugerată de morfemul şi în limba română în cuvinte 

ca înşira, şir, şirag, înşirui. Prin urmare, conjuncţia şi este 

                                                           
1
 Găluşiţă - Alecu, Mioara. Controverse asupra unor probleme de lingvistică 

în Dacia magazin. Nr. 19, 2005. 
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autohtonă Mai mulţi cercetători au afirmat că multe din 

cuvintele de uz curent din limba română sunt autohtone. S-a 

argumentat aceasta pentru peste 300 de cuvinte. 

Întrucât se poate demonstra că influenţa substratului dac 

în limba română, aşa cum s-a arătat mai sus, nu se remarcă 

numai în vocabularul limbii, ci şi în fonetică şi gramatică, 

stăpânirea romană asupra unei părţi din Dacia între anii 106-

271 d.H. a prilejuit împrumuturi directe din limba latină 

folosită ca limbă oficială, fapt ce confirmă ipoteza lui 

B.P.Hasdeu privind înlocuirea limbii autohtonilor cu limba 

latină. Folosită ca limbă oficială, latina a dat limbii române un 

caracter romanic. 

În concluzie ţinem să remarcăm că ilustrul savant B. P. 

Hasdeu, deschizător de drumuri în lingvistică şi promotor al 

multor  metode  şi  concepte  lingvistice,  este  şi astăzi actual 

şi principiile metodei comparativ-istorice ale sale merită să fie 

abordate în mod creator. 

Prin studiile sale de limbă, în care mânuia metoda 

comparativă cu o dezinvoltură puțin  curentă în acea epocă de 

primă experimentară a ei, savantul a ridicat problema 

substratului traco - dacic, a elementelor vechi germanice și a 

celor slavone  în limba noastră, a dialectelor și a relațiilor 

acestora cu limba întregului popor, ajungând el însușii la 

rezultate valabile, sau lăsând urmașilor prilejul de a confirma 

practic importanța chestiunilor puse de el.   
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B.P. HASDEU POETUL: VIZIUNE ŞI DRAMĂ 

 

Liliana GROSU, dr., conf.univ. inter., 

Departamentul Limbi şi literaturi 

   

Abstract: Poetry is a component part of the great 

creation of B. P. Hasdeu, a great cosmopolitan genius. Poetry, 

as a primary literary dimension, represents a vision. From this 

point of view, the poet reports poetry to the two main 

directions: religion and history, which makes the literary 

prospective oscillate between reality and idealism. B.P. 

Hasdeu’s poetry must be judged and appreciated through the 

biographical lens, which leads to the second dimension of 

Hasdean poetry – the drama, which is born of the poet’s 

individual destiny, projected against the background of the loss 

of the beloved being, his daughter, Julia; as well as of the 

sharing of collective suffering, caused by social 

disenchantments, by the spirit of time, and by the age of “lie”. 

It can be asserted with certainty that B.P. Hasdeu has with 

dignity risen up the encyclopaedic personality scale.  

 

Eu din români îmi trag sorgintea. 

         C-o sfântă dragoste-i iubesc 

         și pentru tot ce-i românesc, 

         oricând, și brațele și mintea 

         și sufletul mi le jertfesc. 

(Sunt român) 

 

B.P. Hasdeu provine dintr-o familie cu tradiţii 

cărturăreşti, iar această zestre spirituală l-a consacrat, aşa cum 

afirma Nicolae Dabija, drept o adevărată “cultură 

enciclopedică”, iar “munca sa titanică” se reflectă în istorie, 
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literatură, filologie, folcloristică, memorialistică, critică literară 

şi nu numai. 

Poezia – parte componentă a vastei creaţii a lui B. P. 

Hasdeu – a întâmpinat, la începuturi, destulă suspiciune şi 

rezistenţă din partea criticii literare, susţinându-se faptul că 

“geniul universal” Hasdeu a izbutit “aproape peste tot” şi mai 

puţin în poezie. O clarificare în acest sens ne oferă Mircea 

Zaciu: „Nu ne aflăm în prezenţa unui diletant, ci a unei 

conştiinţe care concepea Poezia într-o accepţiune foarte largă, 

chiar dacă mult diferit de modalităţile proprii secolului 

nostru”
1
. Pentru înţelegerea poeziei lui B.P. Hasdeu nu e 

nevoie de o înţelegere a contextului istoric de creaţie, ci mai 

mult de pătrunderea în universul intim am poetului, versul său 

accede spre idee, nu spre expresie, poetul eliberându-se, pe 

calea versului, de propriile trăiri interioare. Conştiinţa actului 

său de creaţie, într-un fel de ars poetica a sa, poetul o dezvăluie 

plenar în volumul de poezie Viersul (1872), într-o atitudine de 

confesiune, de lirism interior şi profesiuni sentimentale. 

Acelaşi critic literar, Mircea Zaciu, afirmă ca, în ceea ce 

priveşte poezia, “Hasdeu rămâne un caz nerezolvat”
2
.  

Erudiția, vasta și multilaterala sa cultură ne-o denotă 

puterea creatoare a poeziei sale, delicatețea expresiilor, 

combinarea semnificațiilor, vibrația ideilor și a sentimentelor, 

care îmbogățesc substanțial universul liric din epocă. Tudor 

Vianu susţine că “valoarea unor poeme trebuie căutată în 

ineditul temelor, frumuseţea lor, în conţinutul şi înălţimea 

ideilor”
3
. 

Poezia marelul geniu universal reprezintă, în primă 

dimensiune literară, viziune. Pentru B.P. Hasdeu poezia 

                                                           
1
Zaciu M., Postfaţă la volumul B.P. Hasdeu „Sarcasm şi ideal”, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1975, p. 245. 
2
Zaciu M., op.cit., p. 235. 

3
 Vianu T., B.P. Hasdeu poetul, în Figuri şi forme literare, 1946, p. 84. 
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înseamnă gândire estetică, inspiraţie, iar “sfera ei nu se rezumă 

la vers, ci semnifică viziune, indiferent că aceasta se exprimă 

prin istorie, prin dramă, prin stihuri”
1
. Poetul raportează poezia 

la două domenii predilecte: religie şi istorie, ceea ce face ca 

perspectiva literară să penduleze între realitate şi idealitate. 

Din istorie Hasdeu împrumută realitate, ca apoi s-o înalţe la 

grad de idealitate, atribuindu-i acesteia sensibilitate, cugetare şi 

viziune. Această perspectivă de interpretare a poeziei o 

propune însuşi autorul: “Istoricul simte şi vede cu ochii 

cugetului panorama tuturor scenelor trecute, cărora le dă o 

nouă viaţă; căci dacă nu o simte, nu o vede, opera sa rămâne 

rece şi diformă”
2
. 

Poezia se cuprinde în imagine şi idee poetică, de aceea 

B.P. Hasdeu susţine poezia vizionară, care pretinde gust şi 

imaginaţie, aceasta fiind cauza, esenţa şi criteriul poeziei ca 

artă poetică. Poezia înseamnă, aşadar, imaginaţie, dar nu strict 

ruptă de realitate, ci este expresia pertinentă a idealului 

transcendent, este “restaurarea” unei realităţi trăite, simţite 

până la nivelul de dramă. Cugetarea poetului  fuzionează 

forţele  antagonice ale realităţii, bucuria cu tristeţea, sarcasmul 

şi drama: “… râsul şi jalea/ Te-mpresoară şi te-mbată” (lui N. 

Nicoleanu) sau “În jos atârnă-n greutate lutul/ În sus se-nalţă-al 

însuflării foc…” sau “poetul râde-n amărâte plânse/ Sau geme 

el în hohote drăceşti!” (Adevăratul poet). 

Pentru a te pătrunde de profunzimea versului hasdeian, 

poezia lui B.P. Hasdeu trebuie judecată şi apreciată prin prisma 

biograficului, aşa cum susţine şi I.C. Chiţimia în Istoria 

literaturii române (1968). Acest fapt devine şi mai evident 

atunci când poetul face următoarea remarcă: “Şi scormonind în 

viaţa mea până în straturile copilăriei celei mai fragede, am 

găsit pretutindeni suferinţă, pretutindeţi tentaţiune, pretutindeni 

                                                           
1
 Zaciu M., op.cit., p. 236. 

2
 B.P. Hasdeu: Bătrânul Baba-Novac, în: Românul, 19 aprilie, 1868, p. 336. 
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problema cea mare a vieţii”. Aşadar, de aici se desprinde cea 

de-a doua dimensiune a poeziei hasdeiene – drama. În acest 

sens, Tudor Vianu vede în B.P. Hasdeu “un poet al durerii 

crude şi al deznădejdii”
1
. Suferinţa, drama lui B. P. Hasdeu se 

naşte din destinul particular al poetului, proiectat pe fundalul 

pierderii fiinţei iubite, a fiicei Iulia, precum şi împărtăşirea 

suferinţei colective, în veacul cuprins de “minciuna curtezană”. 

În funcţie de acestea, versul capătă o nuanţă sumbră şi un ton 

răscolitor:  

O poezie neagră, o poezie dură, 

O poezie de granit, 

Mişcată de teroare şi palpitând de ură, 

Ca vocea răguşită pe patul de tortură, 

Când o silabă spune un chin nemărginit! 

   (Viersul) 

Dorul este acea latură sufletească care-l leagă nemijlocit 

de spiritul viu al iubitei fiice, o chinuitoare şi continuă suferinţă 

îi inundă fiinţa. Poetul creează o poezie ce cuprinde acest 

sentiment – dorul, încercând o definiţie a noţiunii pe care o 

exprimă. În prima parte a poeziei cu acelaşi titlu, poetul 

încearcă să realizeze o comporaţie între fenomenul „undei”, 

care vine din „depărtate văi”, risipindu-se „prin mii şi mii de 

căi” şi dorul, care vine dintr-un spaţiu nedefinit, depărtat, dar 

care „revărsat în mine/ Cât este de profund”, cum susţine 

autorul. În partea a doua a poeziei comparaţia capătă alte 

proiecţii, mai vaste, cuprinzând imaginea soarelui, care „aruncă 

voluptos/ Lumină şi căldură”, iar în acest context poetul scrie: 

Şi dorul meu îşi are 

Un soare născător; 

Un cer fără hotare 

Străbate ş-al meu dor; 

                                                           
1
 Vianu T., Arta prozatorilor români, Chişinău, Editura Hyperion, 1991, p. 

121. 
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Dar prin întunecime, 

Pe drumu-i răcoros, 

El vine din nălţime 

Şi cald şi luminos! 

   (Dorul) 

Ultimul vers al poeziei, cel mai sugestiv, oferă definiţia 

complexă şi profundă a acestui sentiment: „Aşa-i şi doru-n 

lume.../ Rămâne tot senin,/ Nu simte şi n-aude/ Sarcasmul 

trivial:/ Ispitele-i sunt crude – /Şi-i pur ca un cristal” (Dorul). 

Tudor Vianu vedea în poezia Dorul o prefigurare a 

sentimentului eminescian din poezia La steaua, anume 

„apariţia unui sentiment în sufletul omenesc încărcat de 

trecutul şi adâncimile pe care le-a străbătut până la ivirea lui în 

lumină”
1
. 

Propria tragedie a vieţii, pierderea iubitei fiice, devine 

moment de cotitură în întreaga creaţie poetică şi dramatică a 

marelui enciclopedist. În acest context, M. Zaciu afirmă: 

“Împrejurările biografice au smuls acestui suflet năruit cântecul 

aspru şi crispat care-l individualizează”
2
. Drama interioară îi 

năruie fiinţa, capătând accente de disperare şi revoltă: “Nimica 

nu mă doare./ Şi totuşi mor./ Fiinţa-mi de boală şi nu de vârstă 

moare,/ Murind de dor” (La casa de nebuni). Poetul simte o 

chemare, numai de el auzită, “dar nopţi şi zile-ntr-una aud 

ciudate şoapte/ În piept şi-n cap”, “vorbesc cu nevăzutul şi 

dânsu-mi povesteşte”, iar într-un final, această chemare se 

transformă-ntr-o contopire mult râvnită şi aşteptată: “Trec 

somnoros prin lume, şi numai printer stele/ Mai sunt deştept:/ 

Mă duc! mă duc la tine, lumina vieţii mele/ Nu mai aştept!” 

(La casa de nebuni). În această stare, “motivele sale preferate 

sunt zvârcolirea conştiinţei chinuite şi descompunerea cărnii 

                                                           
1
 Vianu T., B.P. Hasdeu poetul, în vol. Figuri şi forme literare, Bucureşti, 

Casa Şcoalelor, 1946, p. 86. 
2
 Zaciu M., op.cit., p. 246. 
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bolnave a omului, nebunia şi moartea”
1
. Aceste momente – 

dominanta sumbră, struna monocordă, nevroza, anunţă, într-un 

anume fel, poetica discursiv-tenebră a lui George Bacovia. 

În prefaţă la volumul “Poezii”, apărut în 1873, poetul 

explică motivul pentru care şi-a  împărtăşit propria suferinţă, 

care, deşi este un aspect intim, poate interesa şi pe alţii: 

“Niciodată n-aş fi cutezat a scoate la lumină această anatomie a 

suferinţelor mele, dacă nu ştiam că unora le place sumbra şi 

violent pictură a lui Caravaggio, în care vezi numai oase şi 

muşchi în loc de frageda şi catifelata carne”
2
. Ceea ce vrea să 

sublinieze, să sugereze poetul este faptul că sentimentele 

extreme ale vieţii proprii atrag alte impresii şi sentimente care 

se asociază cu acestea, creând fraternităţi de suferinţă. 

Durerea apare exprimată prin diferite versuri sugestive, 

poetul lăsându-se „în prada jalei ş-a zbuciumului”, plângând de 

milă, de ciudă, că lumea-i crudă: „În inimă durere, ş-o lacrimă 

pe geană,/ Şi-n piept suspinul greu...”, „Oftam făr’să voiesc”, 

„Suspin cristalizat” (Dedicaţiune) sau „...căci o durere crudă/ 

Mă ţine-n nemişcare pe strat de suferinţă”, „Mă zbuciumă 

durerea.../ Şi apele sunt grele, ba până şi ţărâna” (Elegia 3 din 

Tristele). Principalul motiv al durerii, descris plenar în poezia 

Aşteptând, este, însă, pierderea fiicei: „Tu ai murit, şi totu-i 

rece,/ Şi totu-i iarnă fără vis”, „Tu nu mai eşti: murit-au toate!/ 

De-atunci eu mă gândesc mereu:/ Ce dulce vis, ce voluptate,/ 

Când ea muri, să mor şi eu!”, fapt pentru care „gemând, în 

lume-am revărsat/ Odorul meu de poezie!”. O singură nuanţă 

capată fiinţa poetului, cea a sumbrului, a macabrului, iar 

atmosfera dominantă e tristă: 

Sunt trist şi trist sunt totdeauna. 

De când..? de ce să spui de când? 

O ştie soarele şi luna 

                                                           
1
 Idem, p. 236. 

2
 B.P. Hasdeu, Scrieri, vol. I, Chişinău, Ştiinţa, 1993, p. 292. 
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De-atunci privindu-mă la rând! 

 

Sunt trist; nu-mi cereţi veselie, 

Lasăţi-mă să plâng mereu. 

A a râde eu? Ce ironie! 

Ce râs grozav a râde eu! 

Această atmosferă grea, presantă, ar putea fi schimbată 

doar dacă şi-ar revedea, cel puţin pe-o clipă, fiica dragă: 

Pe-o clipă numai lasă raiul 

Şi vino-n sânul părintesc. 

Sau, ca o stea cu mii de raze, 

Întinde-o rază prin eter 

Până la mine să străbată: 

Un capăt jos şi altu-n cer! 

Singura alinare pentru poet este răspunsul ce-l primeşte: 

„Şi nevăzută ea-mi răspunde:/ - Nu pot veni, dar sunt;/ Fii 

mângâiat!..”, „Tu vei putea să-nvingi ispita,/ Căci doar eşti 

tatăl meu!”. Suferinţa, din dragoste pentru fiică, e crucea pe 

care trebuie „pân la sfârşit” s-o ducă, pentru că „A crede ş-a 

iubi, atâta/ Ne cere Dumnezeu”, afirmă cu certitudine poetul. 

În plan imediat apare suferinţa colectivă provocată de 

disensiunile sociale din România la 1859-1860, când, aşa cum 

scrie poetul: “…ar fi o ironie să cânt cu flori şi stele/ În veacul 

nostru pe pământ, Când ele sunt o larvă grimată cu văpsele,/ Iar 

adevărul geme tempeste şi rezbele./ Blestem, urgie, neguri, 

pucioasă şi mormânt!” (Viersul). Problemele vieţii româneşti 

par a fi pentru poet “o imensă rană” ce “exaltă din cangrenă un 

colosal miasm!”. Primul său volum de poezie, “Sarcasm şi 

ideal”, pune în evidenţă, chiar prin titlu, voluptatea maximă a 

poetului pentru ideal, pentru ordine şi angajare socială. Din 

conţinutul ideatic al poeziilor nu lipseşte îndemnul la cultivarea 

unui specific naţional, regăsit, mai cu seamă, în lectura 

cronicarilor, care au scris istoria în adevăratele ei repere. 
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În spirit istoric sunt scrise poeziile: Vornicul Iancu 

Moţoc, Ştefan Vodă Tomşa şi vornicul Moţoc la Leopole, 

Ionaşcu Vodă, Ştefan şi Radul ş.a. Aceste poezii devin puncte 

de referinţă asupra fibrei de cruzime umană, în timp ce 

“adevărul” zace pe câmpul de bătălie. Teratologicul inundă 

viziunea poetică, “urâciunea, monstruosul, putregaiul, 

ameninţă în marşul lor triumfal frumuseţea, puritatea, sfârşind 

prin a modifica însăşi substanţa umană”
1
. Poetul creează 

situaţii originale, inspirate din realităţi locale, de epocă, 

asimilând sensuri istorice posibile: 

O goană-nverşunată 

Se va porni pe dată 

În lumea cea curată 

Pe bietul nesupus, 

Ce nu vrea să-nţeleagă, 

Că trebuie o plagă 

Să fie ţara-ntreagă, 

Când buba şade sus! 

  (Complotul bubei) 

O chestiune cu rezonanţe istorice şi naţionale, pusă în 

evidenţă de B.P. Hasdeu în poezie, este problema limbii 

române, păstrarea graiului strămoşesc, pentru că: “Niciodată 

altă limbă,/ De pre buze româneşti,/ Nu se-ndoaie, nu se 

schimbă/ După gândul ce gândeşti” (Să vorbim româneşte). 

Poetul îndeamnă propria naţiune să nu “strice” graiul 

strămoşesc, după moda altor popoare (de ex. moda 

franţuzească), pentru că “la mânie, la iubire/ La suspin şi 

chiuit,/ După chiar a noastră fire/ Graiul nostru e croit” (Să 

vorbim româneşte), iar în final poetul face o declaraţie, urmată 

de un îndemn: 

Românimea cât trăieşte 

Graiul nu şi-l va lăsa; 

                                                           
1
 Idem, p. 240. 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

31 
 

Să vorbim dar româneşte. 

Orice neam în limba sa! 

  (Să vorbim româneşte). 

Poetul compară limba, “această limbă sublimă şi naivă,/ 

Puternică şi blândă, infern şi paradis,/ Menită dezmierdării şi 

urei deopotrivă”, în poezia Severin, cu izvorul, imprimându-i 

semnificaţii adânci: 

O da, această limbă ce sună româneşte, –  

Căci apa, murmurândă în cuibul din izvor, 

E tot aceeaşi apă ş-atunci când rătăceşte 

Zicând în depărtare al ţărei sale dor. 

   (Severin) 

Gândul sugerat de poet ne trimite la ideea că oriunde nu 

ne-am afla, nu am “rătăci”, asemenea izvorului, nu ne putem 

schimba “apa”, substanţa limbii, izvorul ei rămâne acelaşi şi se 

exprimă în cel mai sublim sentiment omenesc – dorul. Poetul 

continua meditaţia făcând apel la latinitate şi la rădăcinile 

latineşti ale neamului său: “O, neamule latin!” şi îşi compară 

neamul cu brazii veşnic semeţi şi verzi, ce rezistă în timp: 

“Români-s brazi, în mica lor moşie,/ Prin rădăcini şi ramuri 

împletiţi…” (La moartea caporalului Ciornei…). În accepţia 

poetul românitatea va renaşte în momentul în care îşi va 

cunoaşte rădăcinile şi când, datorită operelor străbune, adevărul 

va ieşi la iveală. În acest sens, poetul declară: “Când opera 

străbună admiră strănepoţii,/ Aproape-i deşteptarea şi timpul 

mai senin” (Severin), acesta e momentul când “latinitatea 

mândră, putinte, luminoasă,/ Renaşte dezlănţată din negru-i 

cimitir!” pentru a chema la unitate de “grai şi sânge”, de “chip 

şi nume”, pentru că “totu-i plin în juru-mi de urmele romane,/ 

De gloria străbună, de geniul latin!”, declară poetul. 

Unicitatea poetică a lui B. P. Hasdeu se dezvăluie şi 

prin gândurile inspirate, unele cu statut de afortism, prezente în 

creaţia sa poetică. Un exemplu în acest sens sunt versurile: 
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Tu viaţa ştii prin moarte şi razele prin umbre, 

Mărirea prin cădere şi binele prin rău! 

    (Severin) 

Aceste imagini contrastante: viaţa – moartea, razele – 

umbrele, mărirea – căderea, binele – răul, deşi sunt uzuale, iar 

realităţile exprimate prin acestea sunt categorii filozofice evidente, 

sensurile redate sunt efective, adevărate şi concret redate. 

De aceeaşi substanţă aforistică sunt şi versurile: 

Numai moartea e viaţă-ntre vieţi 

  (Moartea schimbă scaieţi în tulpine) 

sau 

Descrie vorba plastică morminte, 

Dar niciodată al inimii mormânt. 

   (Adevăratul poet) 

Cuvântul a constituit în toate timpurile şi constituie 

elementul esenţial al comunicării, al exprimării. Cuvântul 

creează imagini, prefigurează şi materializează gândirea 

umană, descrie, în cele mai mici nuanţe, natura, universul, dar 

“niciodată al inimii mormânt”, tainele nescrise şi nerostite ale 

sufletului, sentimentele pe care le încearcă inima în bătaia ei 

ritmică. 

Aşadar, destinul poetic al lui B. P. Hasdeu, contrariat 

sub aspect critic, şi-a făcut apariţia în literatura de epocă şi a 

reprezentat arta constructivă a literaturii de mai târziu. 

Misiunea sa, înţeleasă „pe o scară colosală”, explică 

universalismul său, angajarea pe noi piste, asimilarea totală a 

culturii şi istoriei româneşti, promovarea şi cultivarea 

specificului naţional, precum şi conferirea unor dimensiuni 

majore valorilor spirituale ale vremii. Indiferent de polemici, 

de aprecierea sau dezaprecierea ochiului critic, de tendinţele 

civilizaţiilor, de direcţia procesului literar naţional şi universal, 

B. P. Hasdeu s-a ridicat cu demnitate la scara de personalitate 
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enciclopedică, realizând o muncă şi un efort demn de remarcat 

şi apreciat: 

Mulţi proşti au zis ş-o să mai zică: 

Hasdeu n-a isprăvit nimică... 

 Ei au dreptate când mă râd, 

Căci eu, dacă eram cu minte, 

Aş fi murit mult mai-nainte. 

 Ca gura proştilor s-o-nchid. 

Mulţi proşti atâta fac de cată 

Tot ce-a greşit Hasdeu vrodată: 

 O fac cu rost şi fără rost. 

O fi, n-o fi, e sigur una: 

Hasdeu muncise totdeauna 

 Şi n-a fost niciodată – prost. 

   (Mulţi proşti au zis...) 
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ESENŢELE CREAŢIEI LITERARE HASDEENE 
 

Ludmila BALŢATU, dr., conf. univ., 

Departamentul Limbi şi literaturi 
 

Abstract: B. P. Hasdeu left us a valuable literary and 

scientific inheritance. B. P. Hasdeu can be included in the list 

of the most appreciated scientists in our country due to his vast 

and cosmopolitan knowledge, due to his perfect knowledge of 

many languages. 

There have been written so many opinions about B. P. 

Hasdeu, that a simple classification of them would be a 

difficult action. 

B. P. Hasdeu was a man of his epoch and by means of 

his activities took part at all great events of modernization of 

Romania.  
 

De la bun început vom remarca următoarele adevăruri 

incontestabile, confirmate de mulţi savanţi cu renume: B. P. 

Hasdeu ne-a lăsat o valoroasă moştenire literară şi ştiinţifică. 

Prin cunoştinţele sale vaste şi multilaterale, prin cunoaşterea 

perfectă a multor limbi, el poate fi inclus în lista celor mai 

valoroşi oameni de la noi. 

În rândurile ce urmează ne vom concentra nemijlocit 

atenţia la scrierile sale literare care prezintă interes şi pentru 

generaţia în creştere. 

Mai întâi de toate se cere de subliniat că marele erudit 

al neamului nostru era ferm convins în faptul că adevărata 

literatură îşi găseşte izvorul în creaţia orală a poporului. După 

cum afirmă Pavel Zavulan: „În general, interesul lui B. P. 

Hasdeu pentru creaţia orală cuprindea o sferă foarte vastă, în 

care intra nu numai folclorul autohton şi cel al popoarelor 

slave, ci şi cel italian, lituanian, albanez, francez, persan ş.a 
1
”. 

                                                           
1
 Zavulan P. Creaţia literară a lui B. P. Hasdeu şi folclorul. Chişinău: 
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Or, exemple cele mai concludente în privinţa 

posibilităţii studierii folclorului naţional în plan comparativ cu 

creaţia orală a altor popoare sunt studiile lui B. P. Hasdeu de 

folcloristică comparată ce poartă următoarele titluri: „Frunză 

verde”, „Bradul şi viişoara. Baladă populară albaneză”, „Cucul 

şi turturica în România, în Persia, în Francia”, „Doina. 

Originea poeziei poporane” etc. 

În această ordine de idei vom atrage atenţia că Hasdeu 

evidenţiază nu doar ceea ce contribuie la apropierea folclorului 

diferitor neamuri, ci un deosebit accent el pune pe specificul 

creaţiei populare autohtone, adică pe ceea ce a apărut 

independent, pe teren naţional. Dovadă elocventă o constituie 

studiul apărut de sub pana lui, ce poartă titlul „Frunză verde...”. 

În urma numeroaselor cercetări, renumitul savant conchide că 

„frunza verde” din cântecele noastre populare s-a născut odată 

cu poporul nostru, la noi acasă, pe teritoriul Daciei, unde 

anume şi s-au format străbunii noştri în curs de secole. 

În linii generale, opiniile lui B. P. Hasdeu despre folclor 

le putem spicui din scrierile sale publicistice şi din operele sale 

ştiinţifice, îndeosebi din prefaţă la „Cărţile poporane...”, studiu, 

ce-i inclus în volumul II al arhicunoscutei sale lucrări „Cuvente 

den bătrâni”. Anume aici un spaţiu aparte este rezervat cărţilor 

populare ale Românilor începând cu sec. XVI, în legătură cu 

literatura populară nescrisă. 

Prezintă interes, în linia celor relatate, şi următoarele 

constatări ale exegeţilor: „Preocupările lui Hasdeu, referitoare la 

speciile folclorice, s-au soldat cu câteva analize interesante despre 

originea dacică a doinei şi originea latină a horei şi a colindei. Lui 

Hasdeu îi aparţin şi două studii mai ample despre balada „Cucul şi 

turturica” şi basmul „Povestea numelor” care se consideră printre 

primele monografii folclorice în ţările europene”
1
.  

                                                                                                                           

Ştiinţa, 1983, p. 19. 
1
 Botezatu E., Gaţac V. Dobrovolskii C. Istoria literaturii moldoveneşti, v. 
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Aşadar, se poate trage concluzia că B. P. Hasdeu 

concepe folclorul într-un sens foarte larg, incluzând în această 

noţiune întreaga cultură populară. Mai mult ca atât: el a dat o 

rezolvare justă problemei raportului dintre folclor şi literatura 

scrisă. Miezul concepţiei lui B. P. Hasdeu privind folclor-

literatura naţională îl putem formula în felul următor: folclorul 

constituie sursă de inspiraţie pentru literaţi. Literatura scrisă, 

pentru a câştiga în originalitate, pentru a-şi îmbogăţi conţinutul 

de idei şi a-şi desăvârşi forma artisitică, trebuie să valorifice 

experienţa creatoare a poporului. 

În lumina acestor evidenţe vom sublinia că variate 

elemente folclorice conţin şi operele în proză hasdeene – 

romanul istoric „Ursita”, monografia „Ioan –Vodă cel Cumplit”. 

Rândurile ce urmează se referă la monografia „Ioan-

Vodă cel Cumplit”, care a fost scrisă de B. P. Hasdeu în baza a 

324 izvoare bibliografice: cronici, lucrări istorice, documente. 

Dar, lumea spirituală a personajelor, emoţiile lor, atmosfera 

vremurilor evocate, sunt redate veridic graţie nu doar unei 

documentări minuţioase, ci şi datorită cunoaşterii profunde a 

creaţiei orale. În aşa mod, autorul a reuşit să evoce, într-o 

formă literară atrăgătoare, una dintre cele mai glorioase pagini 

din istoria Moldovei, trecută sub tăcere până la Hasdeu. Iar 

simpatia scriitorului pentru Ioan-Vodă vine din tendinţa 

domnitorului de-a se sprijini pe păturile largi ale poporului. 

Eroul central – Ioan-Vodă – apare în faţa cititorului ca 

un brav ostaş, autorul redând detaliat şi portretul lui fizic: „faţă 

închisă, păr des şi negru ca pana corbului, o frunte înaltă, ochi 

mici şi negri, în care se răsfrângeau cu o deosebită energie şi 

repeziciune toate pasiunile şi toate mişcările sufletului: în 

momente de mulţumire prin expresia cea mai simpatică, în 

momente de mânie se umpleau de sânge, fulgerând...”. 

                                                                                                                           

2. Chişinău: Ştiinţa, 1988, p.341. 
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Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că şi versurile lui 

B. P. Hasdeu au un bogat conţinut de idei şi tematică majoră. 

Concludentă, în această ordine de idei, e poezia 

„Frunzele”, ce are o semnificaţie de simbol: 

  „Arboru-i ideea 

     Frunzele-s acelea 

  Ce-nviază ţara 

    Şi-o ridică sus...” 

Altfel fie spus, simbolul frunzelor e însuşi poporul, 

autorul având o deosebită încredere în forţele lui morale, fiind 

încrezut că el, poporul va rezista la orice încercări grele 

datorită imensei sale dragoste şi incontestabilului devotament 

faţă de pământul natal. 

Pe aceeaşi linie, vom remarca următoarele: B. P. 

Hasdeu a scris versuri din tinereţe până la adânci bătrâneţe, dar 

opera-i principală poetică este drama istorică „Răzvan şi 

Vidra”, despre care exegetul Emil Alexandrescu afirmă 

următoarele: „Răzvan şi Vidra este o dramă romantică care are 

ca temă exaltarea trecutului glorios şi critica prezentului 

decăzut”
1
. Aceste afirmaţii sunt argumentate din considerentul 

că caracterul romantic al dramei rezidă în faptul că ascensiunea 

protagonistului ei de la rob eliberat la domn al Moldovei este 

excepţională şi se desfăşoară în circumstanţe excepţionale. 

Pe de altă parte se cuvine să subliniem că: autorul face 

uz de analiză psihologică a lui Răzvan. După afirmaţiile lui Ion 

Ciocanu: „Răzvan este personajul cel mai dramatic, tragic 

chiar, deoarece acţionează nu numai sub presiunea Vidrei; 

aceasta e doar un catalizator al patimii lui; germenele „răului” 

se află în Răzvan însuşi, el fiind un romantic înnăscut, un 

ambiţios care îşi dezvăluie pe parcurs esenţa demonică”
2
. 

                                                           
1
 Alexandrescu E. Analize şi sinteze de literatura română. Iaşi: Casa 

editorială Moldova, 1996, p. 104. 
2
 Ciocanu I. Literatura română. Chişinău: Prometeu, 2003, p. 98. 
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În continuarea gândurilor spuse anterior criticul literar 

precizează, cu temei, că autorul, în procesul scrierii acestei 

drame, s-a menţinut stilistic în marginile dramei, explorând la 

maximum calităţile şi defectele lui Răzvan. 

La o lectură mai atentă se constată că, rămânând, în linii 

mari, o dramă de tip romantic, această operă a lui Hasdeu 

îmbină în mod original şi elemente realiste esenţiale. 

Reeşind din cele expuse, vom adăuga doar: piesă 

menţionată marchează punctul culminant în creaţia artistică a 

lui B. P. Hasdeu. Ea a exercitat o influenţă vădită asupra 

dramaturgiei de evocare istorică din deceniile ulterioare. 

Dacă e să vorbim de evocarea istorică în scrierile 

hasdeene, vom evidenţia şi următoarele: marele nostru geniu, 

Mihai Eminescu, a întrevăzut în ele o nouă metodă, pozitivă 

oarecum, în cercetarea istoriei naţionale. Graţie acestui fapt, 

încet încet istoria noastră se reconstruieşte piatră cu piatră, ca 

manifestarea uniformă a unui singur geniu naţional, a geniului 

poporului. 

Aici este necesar să revenim, în calitate de argument, 

iarăşi la monografia „Ion Vodă cel Cumplit”. Anume în ea sunt 

evocate, într-o formă literară inedită, unele dintre cele mai 

glorioase pagini din trecutul nostru. 

Dacă privim mai adânc, în această monografie Hasdeu 

făcea aluzii şi la problemele stringente sociale şi politice din 

vremea sa. 

În linia celor relatate, bazându-ne pe opiniile savanţilor, 

vom adăuga următoarele: „Ca şi întreaga operă literară şi 

ştiinţifică a lui Hasdeu, monografia aceasta se distinge printr-o 

vădită notă retorică. Autorul merge atât  de departe în simpatia 

sa pentru voievodul român, încât îl compară cu marii generali 

ai lumii Cezar, Napoleon ş.a”
1
. 

                                                           
1
 Loghin C. Istoria literaturii române. Cernăuţi: Tipografia Mitropolitului 

Silvestru, 1939, p. 243. 
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În convingerea că monografia „Ion Vodă cel Cumplit” 

este nu numai o lucrare ştiinţifică, ci şi o operă literară inspirată, 

vom evidenţia iarăşi faptul că, în descrierea acţiunilor săvârşite 

de acest domnitor, atât în timp de pace, cât şi pe câmpul de 

luptă, Hasdeu utilizează un material extrem de bogat şi variat, 

introducând multipli termeni noi, citând pasaje din operele unor 

autori de peste hotare, apelând la creaţii poetice populare. 

Privind în contextul prezentat mai sus,  nu trebuie să 

pierdem din vedere că, la fel ca şi în alte scrieri cu tematică 

istorică, „ ... în monografia „Ion-Vodă cel Cumplit” tratarea 

unui subiect din trecut îi prilejuieşte autorului abordarea unor 

probleme actuale pentru acel timp... Fiecare fapt istoric, afirma 

scriitorul, este o învăţătură, adresată într-un moment oarecare 

ce se va ivi cândva în viitor” 
1
. 

Pe firul acestor convingeri, marele erudit al neamului 

nostru, B. P. Hasdeu, a reuşit să lase posterităţii o valoroasă 

moştenire, manifestându-se în mai toate domeniile de 

îndeletnicire umană, deschizând pretutindeni căi nebătute de alţii. 

În sprijinul acestei idei vin şi numeroasele aprecieri date 

personalităţii şi creaţiei lui. Din numeroasele studii putem 

desprinde şi ideea că el a fost un excelent soţ şi părinte. 

Onoarea familiei era pentru B. P. Hasdeu mai presus de orice. 

În încheiere, voi apela la următoarele îndemnuri ale 

exegeţilor: „Şi totuşi calea de a pătrunde „mintea înflăcărată” şi 

„sufletul aprins” al celui mai mare gânditor al sec. al XIX –lea 

este de a citi şi reciti cuvintele întrupate în opere nepieritoare, 

aşezate de el însuşi – un Meştere Manole redivivus – sub 

semnul autohton al creaţiei”
2
. 

 

                                                           
1
 Botezatu E., Gaţac V., Dobrovolskii C. Istoria literaturii moldoveneşti, v. 

2. Chişinău: Ştiinţa, 1988, p.365. 
2
 Stancu I. B. P. Hasdeu, omul. În: B. P. Hasdeu. Scrieri, v. I. Chişinău: 

Ştiinţa, 1993, p. 20. 
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Abstract: Bogdan Petriceicu Hasdeu’s personality and 

literary works gave rise to divergent views - some criticized 

and challenged him either for certain attitudes to political or 

cultural events or for the works that completed his creation, 

but others appreciated him especially for the roads opening in 

his works, for vastness and encyclopaedism, or for his patriotic 

activism. Realizing a historical perspective on how the 

Hasdean creation was received in different periods of time, we 

can see that the interest in the study of the Hasdean creation 

began quite late in the interwar period, although the scientist's 

literary works were explored by many of his contemporaries. In 

this respect we will remark that Hasdeu’s post-mortem literary 

creation will be spread out by the famous scholars, 

philologists, and historians who have updated it, specifying it 

in the history of literature, science, and Romanian culture. 

Keywords: the Hasdean personality and creation, 

Hasdeu's literary achievement, patriotic activism, divergent 

views. 

 

At certain stages of the evolution of artistic 

consciousness, in some literature, some names of authors, some 

book titles, some characters, and criticism of divergence of 

opinion only justify the prestige of literary values or the failure 

of others. It is a legacy through which all the generations and 
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literary promotions, regularity related to appearances, gestures, 

and mimics of the phenomenon pass, which also reveal the 

complexity and essence of the artistic metamorphoses. 

„If our past has been stepped up throughout history, if 

the present is uncertain, and the future is an illusion, our 

existence finds its purpose in the fact that we have ancestors 

who gave brilliance to the Bessarabian name in the Romanian 

culture and the Romanian name in the universal culture, " as 

stated by Maria Şleahtiţchi. The author referred to such 

personalities as Bogdan Petriceicu Hasdeu, Constantin Stere, 

Eugeniu Coseriu, who " make us be due to the fact that  they 

were”.
1
  

A man, an individual, a person is defined in the course 

of his life or after his passing away, through his work - a 

crowning in a certain historical context of his efforts, 

aspirations and own creations. In this respect, we can talk about 

the vast, surprising and original literary work of the 

B.P.Hasdeu, which as well as his attitudes and relations with 

other Romanian or foreign personalities of that time, was not 

always convenient, being vehemently challenged or 

reevaluated and appreciated to its right value. 

The research interest in Hasdeu's work began quite late, 

in the interwar period, although the scholar's creation was 

explored by many of his contemporaries, distinct personalities 

such as Titu Maiorescu, Nicolae Iorga, Ovidiu Densusianu, 

Mircea Eliade, who have projected a completely 

uncontroversial image of the writer, as some of them saw in the 

Hasdean creation an uncontrolled, discontinuous and full of 

contradictions work, but at the same time the scholars noticed 

the artistry and richness of Hasdeu’s ideas. In this regard, we 

                                                           
1
 Șleahtițchi, Maria. B.P.Hasdeu, critic literar. În: B.P.Hasdeu –un secol de 

nemurire. Materialele conferinței științifice. Cahul, 20 noiembrie, 2007,  

p.74. 
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can state  that many of his contemporaries, some of them even 

being his fierce adversaries, regarded Bogdan Petriceicu  

Hasdeu as a precious philologist and linguist, poet, playwright 

and prose writer, publicist, folklorist, historian, spiritist 

philosopher and, last but not  least, an encyclopedist , a man of 

great knowledge. These aspects of the Hasdean personality can 

be captured in the memoirs of his contemporary N. Gane, 

whom he knew in 1986, and one of his few colleagues who had 

studied him closely, but who often attacked him or praised him 

on certain occasions: „And he really knew a lot. He was a very 

rich and complex nature, endowed with many and diverse 

skills, some of them with no resemblance or affinity to each 

other. Thus, he was also a playwright, lyrical and satirical poet, 

philologist, historian, spiritist philosopher, specialties that 

usually exclude each other and which can hardly be met in one 

person.”
1
 

Later, B.P.Hasdeu's literary work will be propagated by 

literary illustrators, philologists, and historians, who have 

updated it, specifying its place it in the history of Romanian 

literature, science and culture. 

In this respect, it is important to mention the attempt of 

Iuliu Dragomirescu who tried to produce a monograph about 

B.P.Hasdeu. Although he had all the manuscripts and 

numerous information and explanations left by the scholar, he 

still manages to complete only partly a biography of the writer. 

The second great moment of the critical perception of 

B. P. Hasdeu's work during the interwar period is marked by 

the works published by another literary historian and writer, 

Liviu Marian, the son of the great ethnologist Simon Florea 

Marian, who felt the need to create the book wanted by the 

Romanian readers from all over the world so much, but 

                                                           
1
 Gane, N. Dicurs la Academie. În: B.P.Hasdeu. Antologie. București, 1972, 

p. 37. 
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especially for the Bessarabians, who saw in the figure of the 

writer, born in Cristinești Hotin, the most complex personality 

that represented them in the Romanian „pantheon”.
1
 

A remarkable contribution to rediscovering the creation 

of the scholar is Mircea Eliade, who exalts entirely different 

coordinated multi-dimensional work of B.P.Hadeu. Thus, 

between 1925-1940, Mircea Eliade writes numerous essays, 

thirty in number, and five conferences, as well as the 1937 

edition, all of which are dedicated to the „magician from 

Campina”. Mircea Eliade emphasizes the creative force, the 

aspiration for as many and diverse experiences, Hasdeu's 

historical connotation, underlining: „Let us not forget his 

genius, especially his superhuman work. It must be the polar 

star to guide the new generation.”
2
 

Other articles dedicated to titanium highlight the 

analytical ability and subtle observation of the author. Mircea 

Eliade underlines the fact that the creation of the „magician 

from Campina” combines several possibilities of various 

creation: action, art, history, and philosophy. Here, Mircea 

Eliade realizes an interesting parallel between Hasdeu and 

Nicolae Iorga, saying: "His true genius is precisely what he 

was accused of: in his indecency. It is the proof of his dynamic 

soul, of his mind anxious for great things, for unknown aspects 

of the truth. Hasdeu could not stick to one activity for a long 

time. When the mystery had been revealed to him, the charm 

began to be scattered." 

In the article Hasdeu and the Romanian Culture, 

Mircea Eliade assigned Hasdeu’s  place in the Romanian 

culture and literature. Bogdan Petriceicu Hasdeu's personality 

                                                           
1
 Marian, Liviu. Bogdan Petriceicu Hasdeu: Contribuții biografice și 

exegeze asupra operei. București: Vestala, 2016, p. 5. 
2
 Eliade, Mircea. Despre Eminescu şi Hasdeu.  Ediție îngrijită şi prefață de 

MirceaHandoca. Iași: Junimea, 1987. 
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is included in the tradition of encyclopedic writers of 

Romanian literature, among them, there are Ion Heliade-

Rădulescu and Nicolae Iorga. M. Eliade regards Hasdeu as 

Romania's second genius after Mihai Eminescu. 

About Hasdeu's encyclopedism, Mircea Eliade also 

speaks on the Radio Romania, dedicating to him two radio 

conferences. The literary historian and critic Alexandru Zub, 

referring to Mircea Eliade's studies and preoccupations with 

Hasdeu's work and its reconsideration, states: „Trying to define 

the Hasdean genius with a congenial comprehension power, 

Mircea Eliade discovered it evolving under the sign of that 

encyclopedism illustrated in Romanian culture by all the 

outstanding scholars.”
1
  

The Hasdean contribution to the artistic development of 

Romanian literature is also highlighted by Tudor Vianu, who in 

his Art of Romanian Prose Writers places B. P. Hadeu  among 

the four names of scholars and writers of that time, alongside 

Alexander Odobescu, Anghel Demetriescu and Nicolae Iorga, 

„in whom the artist's consciousness never ceased to support the 

one of the scientist's.”
2
 In this respect, the Romanian expositor 

remarked the author’s predilection and passion for history, who 

strongly advocated the principle of scientific rigor, but at the 

same time he considered that history writing also claimed a 

literary vocation, underlining in the preface of the first edition 

of Ioan Vodă cel Cumplit that „a historian is an uvriér and an 

artist at the same time”. Unlike his predecessors, in his 

historical works Hasdeu „doesn’t take into consideration the 

extensive and rich periods of Balcescu's oratory speeches”, he 

proved to be careful not only to the criticism of the documents 

but also to their composition as a whole, which have a 

„perspective” and „a colouring”. This perspective was noted by 

                                                           
1
 Zub, Alexandru. Mircea Eliade și tradiția enciclopedică românească. 

2
 Vianu, Tudor. Arta prozatorilor români. Chișinău: Hyperion, 1991, p. 120. 
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Hasdeu himself: „As far as coloring is concerned, I know so 

much that deep in my heart I felt what the pen was writing, and 

when the heart feels, the pen becomes short, laconic and quick 

as the beats of the pulse.” 

At the same time, the Romanian critic notes the 

physiological concerns of B.P. Hasdeu, which surpass in 

portrait art. The intuition of the portrait artist is proven 

especially by the faces of the rulers, such as Ioan Vodă and 

Vlad Țepeș, found in his literary works Ioan Vodă cel Cumplit 

and Filosofia portretului lui Țepeș. Through these historical 

personalities, the author attempted to promote the 

autochthonous ruler model and to restore the distorted image in 

the era of some Romanian rulers distinguished through an „iron 

will” and „either by intelligence, by activity or by vice,” such 

as Vlad Țepeș or Ioan Vodă. To support Hasdeu’s insights 

Tudor Vianu mentioned that author „seeks the foundation in 

disciplines such as physiology and phrenology”
1
. This way we 

see that by introducing such physiological and psychological 

tests, B. P. Hadeu intends to demonstrate that „a pure natural 

science, like physiognomy, can serve as a pure archeological 

science: iconography.” 

Although, until now, various remarkable studies about 

the literary work of the great writer and scholar were written by 

such remarkable personalities as George Călinescu, Tudor 

Vianu, P. Constantinescu, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, etc., 

still the academician Eugen Smion states: „One hundred years 

after his death on August 25, 1907, B. P. Hasdeu is, if not a 

great unknown, a little-known writer, despite the admiration he 

has got, in the 1930s by the critics and philosophers of the 

generation of George Calinescu and Mircea Eliade. ” 

A new exegesis is provided by I. Oprișan in his 

numerous studies on the creation of B.P.Hasdeu. The author 

                                                           
1
 Ibidem, p. 121. 
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portrays Hasdeu as a „dramatic chronicler,” underlining that 

„he is one of the first critics to make the distinction between 

the poetic text (drama) and his representation on the stage ( in 

the theater)”. Referring to the Hasdean poetic creation, I. 

Oprișan notifies the writer's innovative intention, which was 

confessed by Hasdeu himself that he wants to create a „Black 

poetry, a hard poetry, a granite poetry” of the romantic essence. 

The interpreter finds that Hasdeu's most distinctive hallmark of 

Hasdeu's lyrical creation is „opening it towards the experiment, 

trying new and new prosodic forms, leading to the 

transformation of rhythmic-graphic searches within an end in 

itself”. 

As for prose writings, the Romanian critic has the 

certainty that Hasdeu can be considered as a precursor of 

modernism, especially by his admirable novel Duduca 

Mamuca (Micuța), about which the exegete says „it has an 

unnatural beauty for the era in which an artistic perfection 

appeared, which Hasdeu has never touched”. Though it is 

known that the novel Duduca Mamuca (Micuţa) was judged 

soon after its first publication, the author being accused in a 

press trial (dated from 1863)  of  „harmful passages to good 

morals” of the Romanian society. 

The superiority of Hasdeu's literary achievement is 

remarked by literary exegesis in the sphere of theater, through 

plays having a strong historical character, built on memorable 

situations, which denotes a solid construction, with strong 

actions, generated by a major conflict and maintained by an 

intense dramatic tension. Thus, about Răzvan and Vidra, 

Dumitru Micu claims that it is „the first Romanian historical 

play with a response ... the most valuable of what was written 

in the XIX-th century.”
1
  Teodor Vârgolici

1
 claims that through 
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such writings as Ioan Vodă cel Cumplit, Răzvan and Vidra, 

Domnita Elena, The Descent of Petru Rareş, Bogdan Petriceicu 

Hasdeu made the foundations of the historical novel in 

Romanian literature, having as central characters not only 

crowned figures but also persons from the shadow of history, 

who still decide on its destiny. 

Taking into account the above mentioned, we can 

conclude that Hasdeu’s literary work has assured him a 

prestigious place in the hierarchy of Romanian national values, 

thus we can qualify him for the dimension he assigns to Mihai 

Dragan, who claimed that „Hasdeu belongs to the category of 

people born once in a century ”
2
 or the appreciation of Mircea 

Eliade, who saw in Hasdeu a „genius of a frightening 

immensity”, „one of the most stunning geniuses that the 

Romanian nation has conceived”, or, as Dumitru Micu will 

point out - „a fainting spirit, a dionysiac, a titanic nature”.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
1
 Vârgolici, Teodor, Opera literară a lui B.P.Hasdeu. În: România literară, 

nr. 20, 2008; disponibil și pe www.romlit.ro/opera_literar_a-

_lui_b._p._hasdeu. 
2
 Drăgan, Mihai.Fugurină. În: B.P.Hasdeu. Antologie. București, 1972, p. 

163. 
3
 Micu, Dumitru. Istoria literaturii române de la creația populară la 

postmodernism. București: Saeculum, 2000, p. 108. 
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ORIENTĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE  

ÎN CERCETAREA FOLCLORULUI LA B. P. HASDEU 
 

Ala BODLEV, 

Departamentul Limbi şi Literaturi 
 

Abstract: B.P.Hasdeu was a great specialist in the field 

of popular culture. His activity as a linguist and folklorist 

coincides with the initial period in the Romanian science. We 

owe him the first compilations and the first emphasis on 

folklore value. Publishing many articles on popular culture, 

Hasdeu has grounded the theoretical and methodological 

principles of the folklore. 
 

Personalitatea lui B. P. Hasdeu a dominat dezvoltarea 

folcloristicii româneşti. El este cel dintâi care dă o concepţie 

ştiinţifică folclorului şi-i stabileşte relaţia cu toate celelalte 

discipline: istorie, filologie, psihologie etc. A rămas un 

exemplu neegalat de cercetător multilateral, ale cărui vaste 

cunoştinţe şi putere de investigaţie au provocat admiraţia fără 

rezerve a contemporanilor, dând impulsul dezvoltării 

folclorului şi deschizând perspective printr-o nouă concepţie şi 

o nouă metodă de cercetare.  

Contribuţia acestui titan al culturii noastre e prea puţin 

preţuită. Cunoscut în primul rând ca scriitor, apoi ca istoric şi 

mai cu seamă ca lingvist, se uită că el a adus o contribuţie de 

aceeaşi importanţă în domeniul folclorului. Mircea Eliade 

concretizează că o ediţie a operelor complete ar cuprinde „cam 

20 de volume mari ce s-ar întinde pe aproximativ 12.000 

pagini”
 1

. 

Acţiunea fondatoare a lui Hasdeu constă, aşadar, în 

aceea că prin prestigiul erudiţiei sale a impus introducerea în 

                                                           
1
 Mircea Eliade, Prefaţă la B.P.Hasdeu: Scrieri literare, morale şi politice, 

t.I, Bucureşti, 1937, pag. V-VI. 
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folcloristica românească de criterii epistemologice solide ce 

corelau distinct principiul comparării, „pe de o parte cu 

informaţia istorică şi lingvistică controlabilă, pe de alta cu datul 

tipologic, emancipat însă de dogmatisme doctrinare”
1
 

Format sub influenţa ideologiei paşoptiste şi a 

curentului istorico – popular, Hasdeu se impune ca teoretician, 

îndrumător animator, fundamentând prin operele sale, prin 

metode de investigare şi prin întreaga sa activitate, cercetarea 

ştiinţifică modernă a folclorului şi anticipând direcţiile de 

dezvoltare şi metodologia de lucru (monografică şi 

comparativistă), constând în esenţă din studierea folclorului 

într-o strânsă corelaţie cu disciplinele umaniste înrudite: 

literatura, sociologia, istoria religiilor, dreptul, dar mai ales din 

punctul de vedere hasdeian, cu istoria şi lingvistica. Contribuţia 

lui la dezvoltarea folcloristicii începe cu delimitarea sferei 

disciplinei, a raporturilor ei cu ştiinţele tangente şi auxiliare şi 

cu fixarea unei terminologii proprii. Pentru prima dată în istoria 

folcloristicii româneşti, concepţia despre folclor înglobează 

întreaga cultură populară, „toate prin câte se manifestă spiritul 

unui popor, obiceiele lui, ideile-i despre sineşi şi despre lume, 

literatura lui cea nescrisă…”
2
.  

Preocupările folclorice ale lui B. P. Hasdeu încep de 

timpuriu. Primul imbold i-a venit din însăşi familia lui. Bunicul 

său, Tadeu Hasdeu a cules specii folclorice, în special legende 

populare despre Dragoş, Traian şi Dochia, Papură Vodă etc. 

Interesul pentru folclor se va menţine şi la Alexandru Hasdeu, 

tatăl lui Bogdan, care i-a dat suport ştiinţific, publicând textul 

folcloric şi însoţindu-l cu note explicative. Încă din copilărie, 

Bogdan a dovedit că dispune de o memorie fantastică şi de o 

poftă de lucru greu de egalat. Cam prin 1852, la doar 14 ani, 

                                                           
1
 Viorica Nişcov, Eşti atât cât povesteşti: O fenomenologie a basmului, 

Bucureşti, Humanitas, 2012 
2
 Etymologicum Magnum Romaniae, II, p. XII, Bucureşti, Minerva, 1970 
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Hasdeu cercetase nenumărat izvoare istorice, reuşind să adune 

o colecţie fabuloasă, din care nu lipsesc manuscrise vechi, 

foarte valoroase
1
, el „se avântă în domeniul culturii populare a 

strămoşilor săi îndepărtați, redactând studiu neterminat, dar cu 

atâtea implicaţii folclorice, Reminiscenţe ale credinţelor 

dacice, care alcătuia partea I-a studiului mai vast Reminiscenţe 

ale credinţelor mitologice la români. Prin comparaţii cu 

mitologiile popoarelor antice, îndeosebi celţi şi scandinavi, 

căutând puncte comune chiar şi cu mitologia indiană”
2
 ne 

demonstrează vastitatea orizontului său cultural. 

Astfel B. P. Hasdeu începe de timpuriu să se preocupe 

de folclor. Încă din perioada studiilor liceale este interesat de 

mitologia dacilor. 

În perioada sa de debut a fost şi culegător de folclor. 

Colecţia de prin anii 1852-1854 de folclor moldovenesc 

constând din 57 de texte: 32 cântece lirice, 2 strigături, 12 

balade, 4 ghicitori, 5 descântece, 1 pluguşor, datează potrivit 

cercetărilor prin 1853, an când abia audia cursurile universitare 

din Harkov (Romanenco susţine că Hasdeu le-ar fi cules din 

zona Chişinăului – Dubăsari în timpul vacanţei şcolare). Aceste 

texte reproduc cu fidelitate formele dialectale, semn că tânărul 

culegător a fost călăuzit de norma respectării autenticului
3
. 

Monumentalele lucrări Etymologicum Magnum 

Romaniae şi Dicţionarul limbii istorice şi poporane a 

românilor înregistrează termeni populari pe care Hasdeu îi 

consideră „interesanţi pentru istoria culturii şi civilizaţiei 

noastre”
4
. Sub pretextul tematic al cuvintelor-titlu sunt înserate 

                                                           
1
 Bogdan Petriceicu Hasdeu, folcloristul unui neam întreg. Ziarul Lumina, 

2oct, 2009. 
2
 B.P.Hasdeu, Studii de folclor, ed. îngrijită de N. Bot, prefaţă Ov.Bărlea, 

Cluj-Napoca, Dacia, 1979, pag.7. 
3
 Ion C. Chiţimia, Folclorişti şi folcloristica românească, Bucureşti, 1968, 

pag.42. 
4
 Iordan Datcu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românesc. 
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ştiinţe teoretice pe probleme şi bogate informaţii de folclor şi 

etnografie, care dau materialului cuprins caracterul unei 

adevărate colecţii critice. Simbioza dintre folclor şi lingvistică 

se datorează, după opinia sa, faptului că ambele se constituie ca 

ramuri ale filologiei comparate; astfel înţeleasă, filologia 

comparată devine o ştiinţă prin intermediul căreia „fenomenele 

îşi arată înrâurirea originară”, Hasdeu considerând că folclorul 

poate servi ca document istoric. Posibilităţile sale de folclorist 

Hasdeu le reprezintă în Cărţile poporane ale românilor în sec 

XVII în legătură cu literatura poporană cea nescrisă  şi vol.2 

al lucrării Cuvente den bătrâni, distinsă de Academia Română 

în 1880 cu premiul „I. Heliade Rădulescu”în valoare de 5000lei 

aur. Prin noutatea concepţiei, siguranţa metodei, valoarea 

intrinsecă a textelor, editate cu o mare scrupulozitate critică îi 

adusese o notorietate care depşise graniţele ţării. Punând bazele 

cercetării populare, prin editarea ştiinţifică a textelor şi prin 

studii de literatură populară comparată, prin stabilirea 

izvoarelor, influenţelor, circulaţiei motivelor Hasdeu pune 

bazele generale ale folcloristicii româneşti. Raportând literatura 

populară orală la cărţile populare, Hasdeu defineşte caracterul 

anonim, colectiv şi popular al folclorului, evidenţiază 

spontaneitatea actului creator  şi variabilitatea textului 

folcloric, explicată prin contaminare şi contopire.  

Timp de aproape o jumătate de veac, folclorul nu a 

lipsit din periodicele publicate sub egida lui. Hasdeu şi 

colaboratorii săi publică numeroase materiale folclorice şi 

articole referitoare la cultura populară în Foaie de istorie 

româna, Lumina, Satyrul, Traian, Columna lui Traian şi 

Revista nouă
1
. În aceste ziare şi reviste publică I. C. Fundescu, 

                                                                                                                           

Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, pag. 222. 
1
 Ovidiu Papadima, Folclorul în periodicele lui Hasdeu, în Studii de istorie a 

literaturii române de la C.A. Rosetti la G. Călinescu, Bucureşti, 1968, 

pag.224, 
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Miron Pompiliu, Petre Ispirescu, apoi colaboratorii mai 

apropiaţi şi elevii lui Hasdeu: G. Dem. Teodorescu, Gh. 

Tocilescu, L. Şăineanu, I. A. Candrea ş.a.
1
 

Activitatea lui de îndrumător se va desfăşura cu mai  

multă eficienţă în cadrul Academiei Române după alegerea lui 

ca membru activ în 1877. Va depune efort ca cercetările să fie 

călăuzite spre sectoare mai importante ale culturii populare, 

concepând un plan de largă cuprindere a problemelor 

etnografice şi folclorice pentru a putea obţine o primă viziune 

de ansamblu asupra acestui domeniu atât de vast şi de 

complicat. La început îşi împarte atribuţiile cu Alecsandri, 

acestuia revenindu-i problemele de poezie şi muzică populară, 

în timp ce Hasdeu va urmări realizarea planului vast de 

cercetare integrală a culturii populare. 

Exemplul îl dă el însuşi prin lansarea celor 2 chestionare, 

cel juridic din 1877, apoi cel lingvistic din 1884. Dacă cel dintâi 

era orientat asupra aspectelor economice şi sociale ale satului, 

dând prioritate obiceiurilor din ciclul familial şi gospodăresc, în 

cel de-al doilea accentul cade asupra mitologiei populare şi a 

ciclului calendaristic. Hasdeu mai iniţiază în cadrul Academiei o 

seamă de monografii referitoare la unele obiceiuri primordiale ca 

naşterea, nunta, înmormântarea, apoi sărbătorile de peste an. 

Academia va desăvârşi valorificarea cercetărilor folclorice prin 

publicarea monografiilor făcute sub auspiciile ei, precum şi a 

celor izvorâte din inițiativele proprii ale autorilor. În acest sens, 

Hasdeu putea să constate cu satisfacţie în ultimul deceniu al 

secolului al XIX-lea: „una din cele mai folositoare lucrări făcute 

de Academie au fost publicaţiile de literatură poporală”
2
. 

                                                           
1
 Goia Vistian, B. P. Hasdeu şi discipolii săi, Bucureşti, Minerva, 1987, 

pag.29. 
2
 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hasdeu,, Bucureşti, Minerva, 1970 pag. 30 
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Alte contribuţii ale lui Hasdeu privesc metodologia 

cercetării. O contribuţie majoră este realizarea arhivei 

folclorice naţionale. În această direcţie un rol esenţial l-au avut 

chestionarele pe care le-a lansat. Chestionarul Obiceiurile 

juridice ale poporului român, Programa, difuzat cărturarilor de 

la sate, conţine 400 de întrebări care includ şi aspecte sociale şi 

economice ale satului român. Al doilea chestionar, „limbistico-

mitologic”, Programa pentru adunarea datelor privitoare la 

limba română, cuprinde 206 întrebări, s-a bucurat de o mare 

audienţă. Răspunsurile primite (18 volume) alcătuiesc cea mai 

bogată arhivă a foneticii limbii române, mitologiei, obiceiurilor 

populare, lexicului folcloric şi etnografic, a instrumentelor şi 

obiectelor tehnice populare, a dansurilor şi jocurilor de copii. 

În chestionarele din 1877, Obiceiurile juridice ale poporului 

român el insistă să se consemneze pe lângă datele generale 

legate de localizare (numele satului, judeţ etc.) şi alte date care 

ilustrează „starea, precum şi vârsta, dacă e bătrân şi tânăr, 

bărbat sau femeie”. Se poate deduce de aici că Hasdeu 

intenţiona o diferenţiere a materialului pe categorii de la o stare 

socială de mentalitate, ceea ce reprezintă o noutate în 

metodologia culegerilor folclorice. El lărgeşte de asemenea 

sfera investigaţiilor pentru a putea surprinde fenomenele în 

întreaga lor înlănţuire, în textul lor cauzal.  

Chestionarele elaborate şi difuzate de Hasdeu se înscriu 

în planul lui de cuprindere a culturii româneşti în totalitatea ei. 

Ceea ce se publicase până atunci reprezintă prea puţin şi făcea 

cunoscută abia o parte a literaturii populare. Chestionarul 

depăşeşte sfera juridică deoarece întrebările îmbrăţişează 

aspecte de natură sociologică şi de obiceiuri legate de viaţa 

socială a satului românesc, o bună parte de întrebări privesc 

naşterea şi botezul, logodna, nunta cu implicaţiile economice şi 

sociale. 
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Valoarea răspunsurilor la chestionarele lui Hasdeu 

rezidă în primul rând în atestarea faptelor folclorice atestate în 

întrebări. Sub acest aspect răspunsurile au o valoare 

covârşitoare dacă se ţinea seama că atestările se referă la sute 

de localităţi din ţară în comparaţie cu penuria de date cunoscute 

din cercetările etnografice înainte şi după Hasdeu. 

Aceste informaţii, impuse prin respectarea autenticităţii, 

pot fi considerate primele norme ştiinţifice de cercetare a 

folclorului. Hasdeu propune o metodologie modernă în ceea ce 

priveşte ţinuta şi profunzimea studiului, în speţă cercetarea 

monografică. Potrivit acestei noi orientări, studierea unui tip 

sau motiv folcloric reclamă imperios cunoaşterea tuturor 

variantelor şi examinarea lor comparativă, numai pe această 

bază fiind posibilă înţelegerea genezei textelor folclorice şi 

stabilirea cronologiei diverselor straturi de vechime, interpuse 

prin amalgamările petrecute în timp. În spiritul acestor precepte 

metodologice Hasdeu alcătuieşte studiul Povestea numerelor la 

români, la slavi, la francezi, la evrei (în Cuvente den bătrâni, 

vol.II) şi Balada poporană „Cucul şi turturica” în România, în 

Persia şi în Francia, care se numără printre primele monografii 

folclorice din literatura europeană. Cele două studii 

monografice ale lui Hasdeu au şi meritul întâietăţii pe plan 

european, dar fiind publicate postum nu au putut intra în atenţia 

cercetătorilor din vremea sa. 

Definirea sferei disciplinei şi a raporturilor ei cu 

ştiinţele învecinate reprezintă prima piatră de temelie în 

folcloristica noastră. Pornind de la Vico, considerat de Hasdeu 

drept precursorul folcloristicei, apreciere confirmată de 

constatările ulterioare ale cercetătorilor, fiindcă „atrăsese cel 

dintâi luare aminte asupra literaturii poporane, asupra acelei 

împregiurări că fiecare popor posedă câte o enciclopedie a sa 

oarecum instinctivă, o logică a sa, o psihologie a sa, o 

geografie, a cosmografie, o astronomie etc. care constituie o 
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nepreţuită comoară a cugetării sub învălişul graiului”
1
. Ca şi 

cercetătorii germani Steinthal şi Lazarus care în revista 

Zeitschrift für Volkspsychologie din 1859 tratau probleme de 

lingvistică şi de folclor, Hasdeu le studiază în strânsă simbioză 

„Lingvistica se referă la organismul limbelor. Etno-psihologia 

(termen pe care l-a tradus Hasdeu din limba germană) 

cercetează credinţa popoarelor, depusă mai cu deosebire în 

literatura poporană. Ambele, lingvistica şi etno-psicologia, 

spiritul popoarelor în limbă şi acelaşi spirit în credinţă, sunt 

într-o corelaţiune intimă, adesea indisolubilă; ambele 

formează „filologia comparativă”
2
. 

Alături de termenul etnopsihologie, Hasdeu va 

încetăţeni, cel dintâi la noi, termenul de folclor, alţi termeni: 

variantă, tip, prototip arhetip sunt introduşi de Hasdeu cu 

sensurile pe care le avem astăzi.  

Legătura indisolubilă dintre cele două ramuri ale 

filologiei comparate se vădeşte în împrejurarea că sufletul 

poporului se manifestă nu numai în obiceiuri, ci şi în limba 

unui popor. 

Studierea îngemănată a limbii populare şi a folclorului 

va deveni de la Hasdeu tradiţie. Formula lui Densusianu grai şi 

suflet e mărturisirea expresă a acestei concepţii, graiul fiind 

învelişul sonor a ceea ce creează sufletul, adică totalitatea 

culturii spirituale. 

Folcloristica românească îi datoreşte lui Hasdeu şi o 

seamă de contribuţii cu privire la caracteristicile folclorului. 

Clasificarea speciilor folclorice a fost înainte de Hasdeu 

fragmentară şi sporadică, culegătorii delimitând doar unele 

specii ale poeziei populare. Hasdeu schiţează întâia clasificare 

care are în vedere totalitatea genurilor şi speciilor de literatură 

                                                           
1
 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hasdeu, Bucureşti, Minerva, 1970 pag. 18 
2
 Ibidem, pag. 40 
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populară. În genere, terminologia folosită de Hasdeu a devenit 

uzuală în folcloristica noastră, cu câteva excepţii. 

Metodologia studierii folclorului e mai aproape de 

vocaţia lui Hasdeu şi aici şi-a dat toată măsura geniului său, 

fiind informat despre ceea ce realizează folcloriştii de seamă 

din celelalte ţări. Lucrările folcloriştilor străini: fraţii W. şi J. 

Grimm, Th. Benfey, Max Müler, Veselovski, Efimenco, 

Matviev etc. îi erau familiare şi „ecourile lor pot fi urmărite în 

desele note şi controverse”.
1
 Informarea lui depăşea pe a altora 

şi prin mulţimea limbilor pe care le cunoştea. El preconizează 

cel dintâi cercetarea tuturor variantelor pertinente ale unui tip 

sau a unui motiv.  

Obsesie lui pentru începuturi explică interesul persistent 

pentru originea noastră dacă. În opoziţie cu secolul lui, Hasdeu 

se apleacă spre strămoşii îndepărtaţi ai neamului său şi 

introduce dacii în conştiinţa românească. Hasdeu întrevede 

dacismul în câteva aspecte folclorice care devin prin acesta 

fundamentale. În primul rând doina, adică lirica populară îşi 

are începuturile în lumea dacă. Penuria de documente cu 

privire la istoria dacilor ducea în chip firesc la suplinirea 

acestora prin reconstruirea mitologiei lor. Ea l-a urmărit pe 

Hasdeu de la începuturile activităţii sale ştiinţifice. Izvoarele 

acesteia erau basmele populare care au transmis, adesea în 

forme deghizate, multe din reprezentările mitologice ale 

strămoşilor. Potrivit lui Hasdeu zmeii cu care se luptă la tot 

pasul eroii basmului român „oare cine poate fi dacă nu aceia, 

de pe drapelurile cărora basreliefurile de pe columna lui Traian 

reprezintă dragoni şi balauri”. 

Viziunea lui despre substratul dac va rodi în istorie prin 

N. Iorga şi V. Pârvan, în literatură prin M. Eminescu şi mai 

târziu în literatură şi filozofie prin L. Blaga.  

                                                           
1
 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului. Din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hasdeu, Bucureşti, Minerva, 1970, pag. 29. 
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Opera lui literară este întrețesută cu elemente folclorice, 

unele mai la suprafaţă, cu rolul de a reda culoarea locală, altele 

în profunzime, legate de semnificaţiile fundamentale ale 

tematicei şi conţinutului. 

Pornind de la constatarea lui Vico „Că totalitatea 

ştiinţelor omeneşti îşi are rădăcinile în popor…” conchide că 

„istoricul fie oricât de ştiinţific, e silit să culeagă legende, cu 

care explică ceea ce n-ar fi putut explica cu documente”. 

Sub acest aspect folclorul deţine la Hasdeu în primul 

rând un rol documentar. În monografia Ion Vodă cel Cumplit el 

se călăuzeşte de legenda populară pentru a da o vechime 

considerabilă cetăţii Hotinului. 

Pasiunea lui Hasdeu pentru descifrarea originilor a 

ridicat şi folclorul la un rang documentar. Nimeni de la corifeii 

Şcolii latiniste nu a folosit cu atâta însufleţire datele folclorului 

în sprijinul dovedirii originii noastre. 

Ovidiu  Bârlea susţine că „cercetătorul de azi nu mai 

poate avea cuprinderea enciclopedică a atâtor domenii ca 

Hasdeu. Cei ce vor să se iniţieze în folclor au datoria de a-l 

studia cu precădere, ca pe întâiul pilon al disciplinei de la care 

purced toate ramurile. Doar diletanţii de toate gradele – îşi pot 

permite ignorarea lui”.
1
 

Părerile cercetătorilor că el ar fi exagerat influenţa 

învăţăturii bogomilice la noi a contribuit în bună măsură la 

neglijarea studiilor lui. 

Studiile teoretice asupra folclorului ni-l relevă însă pe 

adevăratul Hasdeu, în toată plinătatea geniului său. Contribuţia 

lui rămâne covârşitoare şi nu e decât de regretat faptul că ea nu 

a fost cunoscută cum se cuvine, trecându-se cu prea multă 

uşurinţă peste ea.  

 

 

                                                           
1
 Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, pag. 172. 
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  TIPOLOGIA PERSONAJELOR FEMININE ÎN OPERA 

LUI BOGDAN PETRICEICU HASDEU 

 

Diana MOCANU, 

Departamentul Limbi şi Literaturi 

 

Femeie! Precum pojarul se naşte dintr-o scânteie, 

Aşa m-aprinde pe mine ciudata vorbă: femeie!... 

B.P.Hasdeu (Răzvan şi Vidra) 

 

Abstract: Due to the family environment in which he 

develops, as well as an elevated talent of writer, Hasdeu, 

manages to enrich the modern Romanian literature with 

valuable works. His works are typified by characters and 

different situations, many of his characters being female 

characters, characters which Hasdeu each time endows with an 

individual and objective value of their own. Taking an overview 

of Hasdeu’s works, we discover various typologies of female 

characters: starting with a woman who was under the male 

influence and was meant to give birth to children, to a woman 

who was strong, despaired, determined, greedy, even powerful 

and magnificent. All these typologies of women manage to 

complete the world of men who abound the Hasdean literary 

works. 

 

Descendent al unei familii de boieri moldoveni, Bogdan 

Petriceicu Hasdeu reuşeşte, prin talent şi muncă asiduă, să se 

afirme în multiple ramuri ale culturii româneşti avînd ca sursă de 

inspiraţie folclorul şi istoria neamului său. Apropierea de 

specificul poporului român se produce la Hasdeu încă din 

perioada copilăriei – cînd asculta istorisirile bunicului său, 

boierul Vasile Cristea, despre vitejia strămoşilor
1
, şi a fost 

                                                           
1
Dvoicenco E., Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu : jurnalul lui intim 
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cultivată, mai tîrziu, de profesorii săi şi de bătrînii cunoscători de 

folclor şi istorie pe care i-a fost dat să-i întîlnească pe parcursul 

vieţii sale. 

Abordînd teme cu specific istoric din diferite perioade 

istorice dar şi datorită unui elevat talent de scriitor, Hasdeu 

reuşeşete să contribuie la îmbogăţirea culturii şi literaturii 

române moderne cu opere de valoare. Talentul scriitorului rezidă 

anume din măiestria de a tipiza caractere şi situaţii, de a face ca 

personajele sale să fie totalmente deosebite în diferite situaţii. 

Printre diversitatea de personaje ale operelor sale, un rol 

aparte îl au personajele feminine - personaje care apar uneori în 

ipostaze umilitoare alteori iubite şi apreciate, uneori naive şi 

lipsite de demnitate alteori deştepte, dîrze şi puternice. Reuşim 

să descoperim, în operele hasdeiene, atît femeia de altă dată, 

acea femeie subordonată bărbatului care era nerespectată şi 

lipsită de drepturi, dar şi femeia modernă – acea femeie hotărîtă 

care demonstrează că poate fi mai dîrză şi mai puternică decît 

însuşi bărbatul. 

Aruncînd o privire de ansamblu asupra operelor 

hasdeiene vom observa, cu uşurinţă, că cea mai mare parte a 

personajelor sunt, totuşi, personaje masculine. Puţinele 

personaje feminine sunt, de cele mai multe ori, ba soţii de 

domnitori, ba femei care au marcat viaţa acestora într-un fel sau 

altul, sau sunt, pur şi simplu, în centrul unei lupte ce priveşte 

succesiunea puterii. 

Un asemenea conflict ce ţine de acapararea puterii este 

abordat de Hasdeu în lucrarea „Ursita” - un început de roman 

hasdeian în care Ştefan cel Mare încearcă să-şi impună pe fiul 

său Bogdan ca şi succesor al tronului deoarece, prin tradiţie, 

doar bărbaţii deţineau acest drept limitînd mişcarea liberă a 

femeii. Chiar dacă conflictul romanului pare să se focuseze pe 

                                                                                                                           

(1852-1856) şi alte opere ruseşti, Fundaţia pentru literatură şi artă"Regele 

Carol II", Bucureşti, 1936, p.161. 
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lumea bărbaţilor, totuşi, femeia îşi are rolul său în această 

acţiune – dînsa este cea care dă naştere pruncilor iar aceştia vor 

putea participa, ulterior, la procesul competitiv pentru domnie. 

Naşterea unui prunc era considerată, de alt fel, o îndatorire a 

femeii. 

Pentru a minimaliza, şi mai mult, rolul femeii în 

societatea medievală Hasdeu creează în casa lui Ştefan o 

atmosferă de sărbătoare datorată naşterii nepotului său, iar pe 

acesta îl centrează în mijlocul petrecerii, bucuros şi mulţumit de 

naşterea coconului chiar dacă această naştere s-a soldat cu 

decesul Stancăi – soţia tînărului Bogdan-Vodă. Hasdeu îşi 

prezintă personajul ca fiind unul foarte dur şi cu un exces de 

nepăsare în suflet aruncînd următoare replică: „Cu o muiere mai 

puţin, cu un voinic mai mult!“
1
. Acest fapt pare a fi un act de 

cruzime în care Ştefan cel Mare primeşte, foarte uşor, moartea 

nurorii sale în schimbul unui moştenitor punînd lăcomia pentru 

putere mai presus de valorile morale. În acest context, existaă o 

dovadă în plus că femeia este considerată o unealtă datoare să 

asigure continuitatea filiaţiei.  

Bogdan-Vodă, fiul domnitorului, suferea mult din cauza 

pierderii soţiei sale însă suferea în tăcere şi singuratic, nu avea 

curaj să recunoască acest lucru pentru că femeii nu trebuia să-i 

fie arătate sentimentele şi nici nu trebuia să i se ofere prea mult 

respect. Din acest motiv şi Postelnicul Şarpe refuză dependenţa 

sentimentală de femeie chiar dacă suferea pentru că nu avea 

copii, şi acest fapt este foarte bine punctat de vînătorul Focşa 

care vine cu replica : „Nu ştiu ce mai are şi jupânul postelnic de-

i gata să culeagă toţi copiii din drum, măcar că nu-i plac 

muierile!...” 
2
 

                                                           
1
 Hasdeu B.P.,  Ursita. Micuţa. Ediţie îngrijită de Liliana Chiriţă. Bucureşti: 

ERC Press, 2009, p. 17. 
2
 Ibidem, p. 38 
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Indirect, în această lucrare, Hasdeu face un portret social 

al femeii secolului XVI, acea femeie care era considerată 

inferioară bărbatului, acea femeie lipsită de afecţiune masculină, 

acea femeia care era învăţată de biserică că trebuie să-şi respecte 

şi să-şi asculte soţul şi tatăl pentru că aceştia sunt bărbaţi, acea 

femeie care era asociată cu căminul familial şi care era lipsită de 

foarte multe drepturi, menirea ei fiind cea de a fi responsabilă de 

casă şi de a face copii. 

Apogeul masculinităţii în operele hasdeiene apare în 

momentul în care la curtea postenicului Şarpe era interzisă 

venirea femeilor pentru că, în viziunea postelnicului, femeile 

sunt aducătoare de probleme şi necaz. Din acest motiv la curtea 

domnească : „nu se găsea o singură femeie! Chiar slugile cele 

căsătorite trebuiau să ţină nevestele lor în târg, căci vai şi amar 

de afla cumva boierul că o suflare de muiere s-a pripăşit în 

palatul său!”
1
. 

Este nevoie să se ajungă pînă aproape de o tragedie 

pentru ca această lege să fie încălcată. Este vorba despre rana 

infectată a tînărului Luca, nepotul de frate a postelnicului, care 

era pe punctul de a muri iar medicul domnitorului nu era prin 

preajmă. Din acest motiv a fost chemată la curtea domnească 

doftoroaia Despa, o bătrînică de prin părţile locului care era 

considerată vrăjitoare pentru că ştia să trateze lumea cu „leacuri 

băbeşti”. Această femeie apare în opera lui Hasdeu ca o  fiinţă 

aproape mitologică, care pare coborîtă din basmele poporului 

pentru că era cunoscătoare de doftorii bătrîneşti. Este, parcă, 

vrăjitoare, pe de o parte, pentru că trata oamenii cu leacuri doar 

de dânsa ştiute, dar apare şi ca o Sfîntă Vineri, pe de altă parte, 

pentru că făcea doar fapte bune. Mătușa Despa avea puterea „de 

a schimba oameni în lupi, de a opri vântul, de a aduce ploaie 

sau seceta și chiar de a pogorî luna pe pământ”
2
 – cam aşa 

                                                           
1
 Ibidem, p.30 

2
 Ibidem, p. 44 
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lăuda Iorgu neobişnuitele daruri ale mătuşii. Tot acest Iorgu s-a 

împotrivit, iniţial, ca bătrîna să vină să salveze viaţa junelui din 

simplu motiv că mătuşa Despa „e o muiere”, apăsând asupra 

cuvântului „muiere.”  

Serviciile bătrînei sunt acceptate doar pînă la 

întoarcerea medicului italian iar de aici Hasdeu creează un nou 

conflict între sexe, o rivalitate care ia naştere între mătuşa 

Despa, care practica medicina tradiţională şi doctorul italian. 

Metodele de vindecare ale mătuşii Despa erau des practicate de 

femeile din partea locului din simplul motiv că acestea nu puteau 

acceda în universităţi pentru a exersa medicina instituţionalizată, 

acest drept avîndu-l doar bărbaţii. 

Discriminarea puterii de vindecare a mătuşii Despa este 

oglindită şi într-o altă situaţie, similară celei descrise mai sus, în 

care Mihu, copilul găsit în codri, se preface a fi bolnav. Cere să 

vină mătuşa Despa să-l îngrijească dar acest fapt era cu neputinţă 

pentru că: „ ce va zice boierul afând că o muiere a intrat în 

curtea sa de două ori? 
1
”.  

Prin urmare, în acest început de roman Hasdeu reuşeşete 

să întruchipeze foarte bine tipologia femeii-supuse: acea femeie 

considerată net inferioară bărbatului, care nu trebuia să fie 

implicată în treburile importante ale ţării, ci din contra, dânsa era 

responsabilă de casă şi de facerea copiilor, în deosebi, de 

naşterea băieţilor care, ulterior, trebuiau să meargă în lupte. 

Antitetic acestor tipuri de personaje Hasdeu creează şi 

femeia-războinc, femeia puternică atît fizic cît şi moral. Este 

vorba despre Vidra, personaj principal al piesei Razvan şi Vidra 

pentru scrierea căreia Hasdeu se inspiră din istoria Moldovei 

căci, afirmă însuşi autorul, pentru a crea o adevărată piesă 

istorico-dramatică este nevoie: "pe lângă adânca cunoştinţă a 

artei dramatice în genere şi pe lângă un mare fond înnăscut de 

gust şi de imaginaţiune, pe lângă ceea ce se cere de la tot autorul 

                                                           
1
 Ibidem, p.56 
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dramatic, mai trebuie studiul epocii dramatizate din toate 

punturile de vedere."
1
 

 Răzvan a fost unicul ţigan din istoria Moldovei care a 

reuşit să ajungă să domnească, şi asta s-a datorat soţiei sale - 

Vidra (numele său în istoria Moldovei fiind cel de Maria. Vidra 

e numele imaginar pe care i l-a dat Hasdeu în drama sa).  

Personajele sunt personalităţi istorice care au marcat, cu 

adevărat, istoria poporului român doar că, după cum zice însuşi 

scriitorul: „au fost introduse o varietate de caractere, în această 

dramă romantică dar s-a avut grijă, de fiecare dată,  de a da 

fiecărui personaj, chiar şi celor secundare, cîte o notă proprie şi 

obiectivă”.
2
 

Revenind la Vidra, personaj principal feminin al dramei, 

aceasta este o boieroaică care a fost mereu însetată de putere şi 

mărire, ca şi unchiul său Moţoc – personaj cunoscut în istorie şi 

literatură ca un om lacom, trădător care ţinea propriile sale 

interese şi valori mai presus de orice. 

Această femeie puternică şi încăpăţînată este 

caracterizată de celelalte personaje ale operei ca fiind o "fată de 

neam" cum zice Gane, "un fătoi ce călăreşte şi-mpuşcă chiar, ca 

un zmeu" susţine unul dintre hoţi dar şi „ mîndră şi orgolioasă”, 

aşa cum apare în ochii Ciobanului. „Nu cred să mai există vre-

un popor, care mai mult de cît cel românesc ar putea să prezinte 

pilde de vitejie feminină, sau, mai bine zis, de bărbăţie a 

femeilor!”
3
 susţine Eugen Dvoicenco în una din lucrările sale cu 

referire la operele lui Hasdeu. 

Autorul are grijă să facă din nepoata lui Moţoc un 

personaj mixt, un aliaj dintre bine şi rău, creînd o femeie trufaşă, 
                                                           
1
Hasdeu B.P., Scrieri literare morale si politice, ediţie critică cu note şi 

variante de Mircea Eliade, tomul II, Bucuresti, Fundatia Pentru Literatura 

Si Arta Regele Carol II, 1937, p.83 
2
 Prefaţa la Razvan şi Vidra, ed, a Il-a, Bucureşti, 1867, p. I. 

3
 Dvoicenco E., Introducere la Domniţa Voichiţa, Fundaţia pentru literatură 

şi artă"Regele Carol II", Bucureşti, 1936, p.131. 
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dîrză, aprigă şi obsedată de putere. Îndemnurile Vidrei sunt, ca şi 

ambiţia sa: nemăsurate, ...ea rîvneşte puterea şi „pofta” de măriri 

nu-i dă astîmpăr
1
, asemeni unchiului său Moţoc - analizează 

Florin Faifer în una din lucrările sale cu referire la opera 

dramatică hasdeiană. 

Vidra este cea care-l atrage şi-l oculează pe Răzvan să 

simtă din setea de mărire, care "îi frige si-i iîngheaţă inima" 
2
, 

arătîndu-se o femeie credincioasă, care crede în destin căci, zice 

ea : „nici chiar Dumnezeu el însuşi nu schimbă ceea ce-i 

scris!”.
3
 Femeie rece dar şi energică şi calculată în acelaşi timp, 

Vidra recurge la orice mijloc pentru a reuşi să fac din soţul său 

omul pe care şi-l doreşte, un om care vrea să tindă spre glorie, 

spre putere – să vrea să urce pe cea mai înaltă treaptă socială. 

Astfel, profită de dragostea pe care i-o poartă acesta ajungînd 

pînă la dispreţul cinic.  

Hasdeu îl creează pe Răzvan cu un caracter pe cît de 

puternic fizic pe atît de mlădios în faţa sentimentelor şi a 

manipulării feminine. Acesta ajunge, chiar, să-i fie foarte 

recunoscător soţiei sale fiind convins că datorită ei dînsul a ajuns 

să-şi cunoasca propria sa  valoare: "de nu iubeam o femeie cu 

inima semeaţă / N-aş fi găsit în războaie un nume şi o altă 

viaţă! "
4
. Prin forţa ei modelatoare, prin orgoliu şi ambiţie Vidra 

reuşeşte că semene în conştiinţa lui Razvan sentimentul şi 

năzuinţa de autodepăşire. 

Acest exemplu de femeie lacomă de putere este 

întruchipat, în operele hasdeiene, şi de către greaca Sofia 

Paleologina, soţia ţarului rus, cea care recurge la diverse viclenii 

                                                           
1
 Faifer F., Viziune dramatică în opera lui B.P.Hasdeu, 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1457/pdf  
2
 Hasdeu B.P., Scrieri literare morale si politice, ediţie critică cu note şi 

variante de Mircea Eliade, tomul I, Bucuresti, Fundatia Pentru Literatura Si 

Arta Regele Carol II, 1937, p.218 
3
 Ibidem, p. 220. 

4
 Ibidem, p.278 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1457/pdf
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pentru a reuşi să-şi aducă fiul la domnie. Duşmanul de temut a 

acestui personaj hasdeian era chiar domniţa Elena, fiica lui 

Ştefan cel Mare, cea care se căsătoreşte cu succesorul tronului 

moscovit, numit în istorie Ion cel Tînăr, în urma unei alianţe 

politice româno-muscalite. Ea dăruieşte ţareviciului şi întregului 

popor moscovit un fiu care ar fi trebuit să fie succesorul tronului 

şi, respectiv,  să o facă pe Elena ţarină. Fericirea acesteia, însă, 

este umbrită de moartea neaşteptată a soţului său, despre care 

istoria spune că ar fi fost otrăvit, pe ascuns, de Sofia – mama 

vitregă a tînărului, pentru că acesta provenea dintr-o căsătorie 

anterioară a ţarului.  

Din apriga dorinţă de a-şi vedea propriul fiu pe tronul 

ţării, Sofia recurge la tot felul de viclenii pentru a elimina orice 

piedica din drumul odorului său către tron. Între Sofia şi Elena ia 

naştere o luptă pentru putere. În aceste momente, ţara cunoaşte 

un adevărat război pentru că „o soacră greacă şi o noră 

româncă au dezbinat deodată toată lumea muscălească în două 

tabere.
1
”   

Sofia, femeie rea şi lacomă, recurge la diverse mijloace 

pentru a-l convinge pe ţar că fiul ei e cel care merită să devină 

moştenitorul tronului. Pentru a-şi atinge ţelul a adunat o mulţime 

de babe vrăjitoare pentru a face vrăjitorii şi descîntece împotriva 

duşmanilor. „Este cumplit când se luptă bărbaţii; când puterea 

respinge puterea, când cuvântul răspunde la cuvânt, când 

francheţa se ia de păr cu franeheţa; dar de trei ori mai cumplită 

este lupta femeilor”
2
, vine Hasdeu să completeze tabloul 

dezastruos în care Sofia era ca o pajură gata să sugrume pentru a 

ajunge învingătoare. 

Sofia întruchipează cel mai bine personajul femeii 

lacome şi al femeii care ştie cum e să urăşti fără limite. Nu se dă 

                                                           
1
 Hasdeu B.P.,  Ursita. Micuţa. Ediţie îngrijită de Liliana Chiriţă. Bucureşti: 

ERC Press, 2009, p. 25 
2
 Ibidem, p.28 
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niciodată bătută chiar întemniţată fiind. Îl provoacă pe ţar şi ţese 

mereu intrigi împotriva Elenei pînă reuşeşete să se răzbune. 

„Dar nu dormea vicleana greacă, ci ca tigrul care, pitulat în 

vânzătoarea umbră a tufelor, cu ghiarele pe jumătate ieşite, cu 

ochii aprinşi de setea sângelui. cu gura gata a sfâşia, ocheşte 

căprioara fără ştire şi apoi se aruncă... aşa Sofia o pândea pe 

Elena”
1
. 

Ca şi Vidra, Sofia este tipologia de femeie care merge 

pînă-n pînzele albe pentru a-şi atinge scopul, chiar dacă fericirea 

lor înseamnă nefericirea altora.  

La un capăt opus al acestor personaje se află Elena – 

fiica lui Ştefan cel Mare, cea care a respectat o dorinţă a tatălui 

său căsătorindu-se cu ţareviciul Ivan, şi căreia i-a rămas numele 

în istorie de Elena cea Înţeleaptă. Prin ea descoperim un alt tip 

de personaj hasdeian – Femeia credincioasă.  

Elena este cea care întruchipează fineţe, feminitate, 

gingăşie. Este un personaj care-şi exprimă mereu, în operele 

hasdeiene, dragostea de neam şi de ţară:  „Elena plângea şi 

tremura. îngenuncheată înaintea icoanei ce-şi adusese din 

Moldova, domniţa cu focul inocinţei se ruga născătoarei de 

Dumnezeu în sonora limbă română"
2
. Datorită acestui sentiment 

pur a suportat fărădelegile prin care a trecut sfîrşind în temniţă 

fără nici un ajutor. 

În aceeaşi tipologie de personaje feminine se încadrează 

şi Domniţa Voichiţa, din lucrarea cu acelaşi nume a lui Haşdeu.  

Inspirat dintr-o legendă care i-a fost povestită încă din anii 

adolescenţei de un bătrîn de optzeci de ani venit din Valahia în 

satul Cristineşti
3
, Hasdeu reuşeşte să creeze un personaj feminin 

                                                           
1
 Ibidem, p.29 

2
 Ibidem, p.26 

3
 Dvoicenco E., Începuturile literare ale lui B. P. Hasdeu : jurnalul lui 

intim (1852-1856) şi alte opere ruseşti, Fundaţia pentru literatură şi 

artă"Regele Carol II", Bucureşti, 1936, p. 136. 
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deosebit. Domniţa Voichiţa este o copilă foarte frumoasă, unica 

fiică al voievodului muntean Radu cel Frumos familia căruia 

devine prizonieră în mîinile domnitorului moldovean în urma 

unui conflic de interese.  

Domniţa Voichiţa întruchipează acea femeie care suferă 

de dor. Fiind întemiţată în cetatea Suceava de cel care-i devenise 

şi soţ mai tîrziu, ea nu încetează să-şi exprime dragostea de ţară, 

de neam şi părinţi, aceasta fiind cea mai mare durere sufletească 

care o măcina în acele vremuri de cumpănă: „Din geamul scund, 

spre zări, tăcută, / cu ochii marii suferinţi / privea spre ţara ei 

pierdută / Şi suspina după părinţi. / Acum ea zace zăvorâtă / 

Într-o chilie mohorâtă /de dorul patriei tânjeşte...
1
” 

Întruchipează aceeaşi frumuseţe şi gingăşie ca şi a Elenei : ” 

Voichiţa pleoapele-şi ridică / În dulce revărsat de zori. / Cu 

ochii galeşi visători, /priveşte-n jur.
2
”  

Domniţa Voichiţa şi Elena sunt două personaje 

hasdeiene prezentate în două opere diferite dar care au foarte 

multe trăsături comune. Coincidenţa nu este, însă, una 

întîmplătare. Cele două femei au fost cele mai importante 

persoane din viaţa lui Ştefan cel Mare. Elena fiindu-i fiică a 

iubit-o enorm şi a „sacrificat” această dragoste în numele ţării. 

Destinul Elenei fiind unul nefericit -  Ştefan cel Mare a suferit 

enorm şi această suferinţă, datorată nenorocirilor prin care trecea 

fiica sa, i-a adus şi sfîrşitul în cele din urmă.  

Cel de-al doilea personaj feminin de o importanţă 

majoră, care a marcat viaţa domnitorului, este Maria Voichiţa, 

ultima soţie a lui Ştefan pentru care a nutrit o dragoste enormă, 

pură şi sinceră - a iubit-o fără oprelişti, chiar şi pe vremea cînd 

oficial acesta era într-o altă căsătorie. Nu întîmplător Hasdeu 

                                                           
1
 Hasdeu B.P., Domniţa Voichiţa 

http://m.moldovenii.md/md/section/literature-

document/sectionId/473/id/1897  
2
 ibidem 

http://m.moldovenii.md/md/section/literature-document/sectionId/473/id/1897
http://m.moldovenii.md/md/section/literature-document/sectionId/473/id/1897
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face ca aceste două femei să semene foarte mult atît fizic cît şi 

moral şi spirirtual. 

O altă tipologie de personaje feminine care poat fi lesne 

descoperită în opera hasdeiană este femeia naivă, femeia victimă 

ale unor şmecherii bărbăteşti. Este vorba aici despre Domnişoara 

Maria din opera „Micuţa” de Hasdeu, o tînără nemţoaică de 

şaisprezece ani care, spre nefericirea ei, cade în „plasa lui Ghiţă 

Tăciune”, un tînăr fustangiu, cam de aceeaşi vîrstă ca şi a fetei. 

Acesta apela la „mii de viclenii” pentru a-şi cuceri „victima”, 

Maria nefiind unica lui „pradă”. Aceasta nutreşte pentru el nişte 

sentimente nemaitrăite pînă atunci şi, din cauza excesului de 

naivitate şi a încrederii pe care i-o acordase celui despre care 

credea că o iubea cu aceeaşi ardoare, devine o victimă a 

neleguirilor sale. Este urmărită de Ghiţă cu o răbdare de-a 

dreptul diabolică. El pozeaza ba în cavaler gata oricînd să se 

sacrifice, ba într-un îndragostit pătimaş al fetei, ba într-o victimă 

care suferă în numele iubirii şi se sacrifică pentru aceasta. 

Maria întruchipează femeia-adolescentă: naivă din fire, 

iubeşte cu ardoare, plînge şi suspină cu toată fiinţa ei atunci cînd 

Ghiţă o minte că va merge la un duel pentru a-i apăra onoarea, 

rîde ori de cîte ori acesta face glume fără haz, îl roagă cu 

disperare să-i promită că o va iubi dacă rămîne în viaţă după 

duel – elemente care pot fi lesne întîlnite la orice femeie naivă, 

mai cu seamă de aceeaşi vîrstă cu personajul descris mai sus. 

Pe lîngă toate tipologiile de personaje feminine 

hasdeiene prezentate mai sus, am putea să mai enumerăm una - 

cea a femeii care le face pe toate pe dos. Este cunoscut faptul că 

Bogadan Petriceicu Hasdeu era un scriitor căruia nu-i lipsea 

umorul, deaceea a creat opere satirice efemere, una dintre care 

este poezia „Femeia înecată” acolo unde este prezentă Femeia – 

încăpăţînată – acel tip de femeia care face totul după bunul plac 

chiar dacă toţi încearacă să-i demonstreze că lucrurile stau cu 

totul altfel. Despre acest de tip de femeie este este vorba în 
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poezia „femeia înecată” acolo unde doi vecini se întîlnesc pe 

malul unui rîu şi discută... soţia unuia dintre ei se înecase iar 

acesta fuge în susul apei. Sfătuit de prietenul său s-o apuce la 

vale, căci aşa este legea naturii, atunci apare replica celui „în 

durere” fiind şi punctul culminant al poeziei. „Eu îmi cunosc 

nevasta foarte bine! / Ea toate le făcea pe dos, / Şi prin urmare 

bietul val /A fost silit s-o ducă nu în jos, / Ci drept în deal:
1
” 

Hasdeu rămîne, cu certiturdine, o personalitate marcantă 

a literaturii româneşti contemporane, a reuşit să deschidă 

orizonturile filologiei şi ale istoriei române prin documentaţie 

şi inspiraţie şi după cum spunea George Călinescu: „ Hasdeu a 

fost un geniu universal şi se poate afirma că a izbutit peste tot".'
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Scrieri literare morale si politice, ediţie critică 

cu note şi variante de Mircea Eliade, tomul I, Bucuresti, Fundatia Pentru 

Literatura şi Arta Regele Carol II, 1937, p.6 
2
 Călinescu G., Istoria titeraturii române de la origini pînă în prezent, 

Bucureşti, 1941, p. 324 
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B.P. HASDEU UNDER THE LENS OF SPIRITUAL 

PRACTICE 

 

Corina MIHALCENCOVA, asistent universitar, 

Departamentul de Limbi și Literaturi, 

Universitatea de Stat « B.P. Hasdeu  » din Cahul 

 

“Love is the key to spiritualism, the only key of 

communication between spirits” 

B.P. Hasdeu  

 

Abstract : B.P. Hasdeu  poate fi considerat, cu 

certitudine, un desăvîrşit om al culturii -  înzestrat fiind cu o 

inteligență uimitoare, cu o viziune unică asupra lucrurilor şi 

foarte original în tot ceea ce a creat pentru literatură. Dovadă 

ingeniozităţii sale poate fi lesne descoperită în lucrările sale 

literare în care Hasdeu, dupa cum susţine însuşi autorul, a 

încercat să dea nişte răspunsuri din categoria a fi sau a nu 

fi, adică a încercat sa dea un răspuns mai amplu întrebărilor 

de felul: ce este viața? ce este moartea? ce este omul? din 

punctul său de vedere. Savantul pătrunde în zonele cele mai 

tenebroase ale inconștientului, pentru a decoda enigma 

existenței omului pe pământ, iar cartea „Sic cogito” fiind, în 

acest context, o destăinuire fascinantă, un fel de raport cu 

vaste argumente ale experienței sale în domeniul spiritismului. 

În urma acestei experinențe, el gasește singura cheie 

a comunicației între spirite iar această cheie este iubirea: 

iubirea omenească, iubirea sufletelor, iubirea de tată, de 

mamă, de copil, de frați sau prieteni iar Hasdeu denumeşte 

toate aceste tipuri de iubire foarte simplu: cheie 

spiritismului pe care, ar fi frumos, sa o deţina fiecare om, 

fiecare fiinţa  acestui pamânt. 
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B.P.Hasdeu has left to mankind a study in which he 

seeks scientific and logical arguments to demonstrate the 

existence of the soul, namely its immortal character and the 

fact that true love allows, under certain conditions, the 

communication of those incarnate with the souls of those 

passed away. Although research may have certain limits, the 

logic and erudition of the great researcher make this study a 

mandatory reading for all those concerned with questions about 

the spiritual nature of the human being. Thus, for a better 

understanding, it seems appropriate to clarify who this great 

personality was. 

B.P. Hasdeu was a Romanian writer philologist, 

academician, encyclopaedist, linguist, folklorist, journalist, 

historian, jurist, and politician. He was born on 26 February 

1838 in the village of Cristineşti, Hotin County, where the 

Hasdeu family had a small estate. He was the son of Alexandru 

Hasdeu, professor, and lawyer, and Elisabeta (n. Davksza). He 

studied at various schools in Podolia and Volhynia, then at 

high school in Chisinau and at the University of Harkov, 

Ukraine (152), but he did not graduate it because in 1854 he 

was engaged in military service. Hasdeu can be characterized 

as a person of amazing intellectual precocity, he tried his 

practical potential in all literary genres and carried out great 

fundamental works. In 1857, he crossed the Prut River: at first, 

he worked as a judge in Cahul, a small town from Moldova, 

then he settled in Iaşi, where he started a series of publications, 

of a philological-historical and literary profile. Hasdeu 

managed to edit  the humorous magazines “Aghiuta” (1863-

1864) and “Satyr” (1866), the “Traian” gazettes (1869) and the 

“Trajan's Column” (1870-1877; 1882-1883),  the Historical 

Archive of Romania (since 1864), he is one of the most 

prominent philologists and historians of the time,  who 

produced fiction throughout his life: lyrics scattered through 
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periodicals, monograph”IoanVoda cel Cumplit” (1865), the 

memorable play “Razvan and Vidra” (1867).
1
 Hasdeu was also 

interested in linguistics and philology: "Etymologicum 

Magnum Romanie", 1886; "Principles of Comparative 

Philology", 1875; "From the history of the Romanian 

language", 1883.  Therefore, it can be assumed that he tried to 

study the past in all its aspects: the philosophy of history, the 

history of law, the history of the language, the history of 

customs, the etymology, the folklore etc., prizing this 

knowledge he produced the masterpieces of Romanian 

dramatic literature. 
2
 B.P.Hasdeu very well understood the 

responsibility of the art-man in society, based on scientific 

laws. He himself accused those who were poets of selfish 

intentions, desiring just glory. 

In 1888, B.P.Hasdeu receives a serious blow: at the age 

of 19, his daughter Julia dies, a French poet, a very endowed 

being, in whom the writer had great hopes. He was suffering 

from great pain, he felt guilty of her premature end because he 

did not know how to keep it from the excessive strain of 

physical and intellectual forces. His daughter's death altered his 

sphere of preoccupations and even the intensity with which he 

used to approach different areas of culture. The sorrowful 

parent sought comfort in the preoccupations with spiritualism, 

but at the same time, he did not cease his scientific research 

and lessons at the university. He gradually withdrew from 

public life, died on August 25, 1907, in Cîmpina, and was 

buried in the Bellu cemetery in Bucharest.
3
 

B.P. Hasdeu practice is based on his spiritualism and a 

mystical inclination inherited from the family. His father, 

                                                           
1
http://www.autorii.com/scriitori/bogdan-petriceicu-hasdeu/index.php 

2
B.P.Hasdeu “Sic Cogito”, București,1990, p.304. 

3
Botezatu, Gațac, Dolgan, et al, Istorialiteraturiimoldovenești, Chișinău, 

1988. 
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Alexander, had been concerned about esoterical themes and 

wrote about Ukrainian mystic philosopher Grigori Skovoroda. 

Hasdeu had a lot of information in this area, he had read Gall, 

Lavater, Swedenborg, the great "illuminated" of the 18th 

century, whose work cultivated occultism and irrationality. 

Then he was interested in the experiences of Dr. Jean Martin 

Charcot, with Sigmund Freud. Then Paul Gibier, Allan Kardec 

and "a lot of scientific leaders, astronomers, mathematicians, 

chemists, physicists, naturalists, anthropologists," who joined 

the spiritism including William Crookes, Russell Wallace, 

Fichte, Zollner, and others. The biggest problem was that B.P. 

Hasdeu had to go through his career through a materialist and 

positivist age. In 1873, the writer in his study, "Matter, 

Spirituality, and Divinity," mentioned that he was not the 

follower of French positivism because it "denied the spirit." 

And then, in a few decades, he said, "I'm not a materialist, but 

I'm an experimental spiritualist. Any philosophy, spiritualist or 

materialist, is and must be experimental today. "
1
 

B.P. Hasdeu was among the first practitioners with a 

system of spiritualism in Europe. In his book, "Sic Cogito," he 

wrote: "Today's Spiritualist is not an ideologue, but a physicist; 

he does not meditate, but experiences; he knows that he knows, 

but he is often not sure of the personality of his science, 

because the way he does and the thing he says can only be a 

suggestion from the outside".
2
 

The state of mind of the poet was reflected not only in 

the work of Sic Cogito, published in a magazine in 1891, then 

in a volume in 1892, but also in various poetic creations, 

especially in philosophical poems “Waiting”, “God”, “The 

Lily’s Story”etc. 

                                                           
1
Letter to Iulia Haşdeu from June 3/5, 1886 

2
StanciuIlin, BogdanPetriceicuHasdeu, Scrieri, Volumul I, Chișinău, 1993. 
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B.P. Hasdeu revealed that this was the spirit of Julia 

Hasdeu who focused his attention on studying the phenomena 

that parapsychology deals with today. Hasdeu confessed to his 

audience how the first contact with the spirit of Iulia took 

place: "Six months had passed after my daughter's death. It was 

in March: winter was gone; the spring did not arrive yet. On a 

humble and gloomy evening, I was sitting alone in the room 

next to my work table. Before me, as always, there was a lot of 

paper and several pencils. 

How? I do not know, I do not know, I do not know, I do 

not know; but without knowing it, my hand took a pencil and 

rested its tip on the gloss of the paper. 

I began to feel short and stuffed beats in the left temple, 

just as if it were a telegraph device. 

Suddenly my hand moved in motionlessly. 

About five seconds at most. 

When my arm stopped and the pencil fell off my 

fingers, I felt awake from a sleep, though I was sure I had not 

slept. 

I glanced at the paper and read very clearly there: 

Je suis heureuse; je t’aime; nous nous reverrons; cela doit te 

suffire. (I am happy; I love you; we'll see each other again; it 

must be enough for you.) 

Julie Hasdeu ”
1
 

Between 1894 and 1896 he built a Spiritual temple as a 

tomb of Julia in the Bellu Cemetery in Bucharest, according to 

his own plan, which was also suggested by the immortal spirit 

of his daughter. This temple is full of signs and symbolic 

forms, the symbols that are present in the architecture of the 

temple play a very important role and prove the esoteric 

destination of the spaces. Each element of composition is a 

symbol. For example, the castle is decorated with many 

                                                           
1
B.P.Hasdeu “Sic Cogito”, București,1990, p.9. 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

75 
 

mystical symbols based on the principles of figures 3 and 7, 

which have a strong religious significance: 3 towers, 3 cellars, 

7 stairs. Moreover, the main entrance to the castle is through a 

massive stone door, placed on a shaft around which the door 

revolves, depending on the rotation of the earth. The door is 

flanked by two thrones on which there is a woman-headed 

sphinx.  According to Caragiale, this stone door represents “a 

place of passage from one state to another, between two 

worlds, between the known and unknown, (…) between the 

profane and the sacred”. The passage symbolizes the 

“knowledge”. In the Christian tradition, the door is of great 

importance because it allows access to revelation”.
1
 Also here 

are represented the 7 possible reincarnations of Julia and 

various Pythagorean signs, including the pentagram. The most 

impressive is considered to be the "Eye of God," which seems 

to watch over the entrance. The Delta or mystical triangle 

surrounded by rays that spring from its center represents the 

Supreme Architect and the Eternal Light of Wisdom that 

surrounds it as an ocean of glory and flows over all of His 

creations. Also, the blue dome of the castle, which represents 

the heavenly vault. Under an octagon star with the blue 

background, can be read the following Spiritual Credo: 

Religious law 

Believe... 

Believe in God 

Believe in the immortality of the soul 

Believe in the gift of communication with those who are gone. 

Moral law 

Love and help ... 

Love and help the people 

Love and help who helps and loves you 

Love and help without pretending to your advantage. 

                                                           
1
 http://muzeulhasdeu.itconcept.ro/fr/index.php?meniu=72 
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Social law 

Do not dishonor ... 

Do not dishonor yourself, to be honored by others 

Do not dishonor others to honor yourself 

Do not dishonor work, for work is life. 

Philosophical law 

When - then ... 

When you act, then you know the truth, 

When you do not want to believe, then you cannot see 

When you look for proof, then you find denial.
1
 

To ease the "movement" of Julia's soul through the 

castle, the walls of the scientist's office have a special hole that 

connects to the spiritual room.
2
 

The Campina Spiritual Temple is a kind of portal that 

gives the possibility of meeting the two worlds, so the main 

function of this temple is rather than otherwise “the spiritistic 

communications”.  After the building of the Spiritual Temple 

in Campina, the sessions took place only regularly there. Of all 

protocols, only 101 "summaries of communications received in 

these sessions" and some seals of the cameras were kept. 

Numerous assistants participated in the sessions, some of them 

can be nominated: Dr. I. Nenitescu, prof. Mihailescu, Filip 

Marin, N. Vermont, Bernard Varnava Vermont, I. Petricu, CI 

Istrati, Dr. I. Manolescu, T. Burada, V. Crasescu, G. 

Stephanescu, C. Ciocazan, H. Lecca, N. Ciurcu, Ghenadie 

Petrescu (Bishop of Arges), Rossi de Gurtiniani, N. Coculescu 

(astronomer), P. Cornoiu, col. A. Iarca, General C. Nasturel, 

Captain M. Nasturel, , P. Piesorski, D. Voiculescu, I. Spirescu 

senior, I. Spirescu junior, G. Ionnescu-Gion, A. Badulescu, G. 

                                                           
1
B.P.Hasdeu “Sic Cogito”, București,1990, p.252. 

2
 http://adevarul.ro/locale/ploiesti/secretele-bogdan-petriceicu-hasdeu-

distrus-moartea-fiicei-i-a-ridicat-campina-castel-plin-simboluri-masonice-

1_570bad2c5ab6550cb8df46b3/index.html 
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Radulescu-Niger , Ioan Bianu, Filip Marin, etc. Many of the 

meetings were attended by Julia Hasdeu, the wife of the 

scientist. As most protocols show the spirit communications 

were made in Arabic, Russian, and French. The spirits invoked 

were those of the two Julias (daughter and wife after her 

death), brother Nicolae, father Alexandru and grandfather 

Tadeusz. Communicating with the spirits brought diverse 

information about the world of those alive and the world of 

spirits, about the past and about the future, or about things that 

were happening elsewhere in the world. The communication 

could provide solutions to a philosophical or social problem, 

give details about the previous lives of different spirits or those 

still alive, indicate a way to solve a problem of any of those 

present. 
1
 

As a result of his experience, the book "Sic Cogito" 

appeared, which was, in fact, a statement, in this book B.P. 

Hasdeu tried to clarify, or rather to decipher, Science of Soul. 

The book consists of six chapters, and it was rather "an attempt 

to study carefully, without prejudice, the occultism in its 

entirety."
2
 Hasdeu began with the clarification of the title, 

namely, he claimed that "Science of the Soul" does not mean 

the science of the leading scientists about the soul, but it is the 

science that each person has and feels in the depths of his soul. 

This truth is based on three great principles: God, Immortality, 

and Revelation (Confession). He defined God as the boundless 

infinite, of which all beings have been created, the one who, 

having no boundaries, maintains everything in himself. The 

second dogma, immortality, was considered by the scientist as 

the preservation of human individuality.  B. P. Hasdeu used the 

terms "delimitation" and "without limit". The first was the 

result of the action that involves the creation, by setting 

                                                           
1
http://www.rauflorin.ro/practica-spiritista-a-lui-hasdeu 

2
B.P.Hasdeu “Sic Cogito”, București,1990, p.306. 
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boundaries. From infinity comes the finite, the being. The 

second notion represented the return to God, the creator.
1
 

In the second chapter "Sleep and soul", B.P. Hasdeu 

tried to answer the question of what is sleep and to prove its 

importance to the human being. Professor Sergueyeff in his 

book "Physiologie de la veille et du sommeil" Paris 1890, 

states that sleep is an imponderable food, B.P. Hasdeu claimed 

this, and added that this food gives man happiness. Sleeping is 

dreaming, and a dream is a breakthrough. Also in this chapter, 

he spoke of sleepwalking, which, according to the great 

scientist, is a hindered delimitation without the element of 

happiness. Speaking of the soul, B.P. Hasdeu argued that the 

soul also has an imponderable organism, different from that 

ponderable of the earthly form. As a conclusion and as a 

statement, he mentioned that "the whole mechanism of the 

universe is embodied in the principle of love," and also love is 

the only key to communication between spirits, so the key to 

Spiritualism is love. This idea is better revealed in the third 

chapter, titled "The Telegram of Love". Hasdeu considered that 

when a man is in a great danger, the one who really loves him 

can prevent him, for example, through a dream or a vision, 

however far from each other they are, this is actually the 

telegraph of love. 

In the fourth chapter entitled "Hypnotism in 

Spiritualism," Hasdeu pointed out that Hypnotism, just like 

Magnetism, is "provoked sleepwalking", he also spoke of what 

is the unconscious,  intuition, suggestion and automatic letter. 

Hasdeu claimed that man and even the creature is not a 

single organism, but two organisms: one inferior and one 

superior. The superior constitutes a "totality of the psychic 

functions of the individual, of organic-psychic one". 

                                                           
1
 http://muzeulhasdeu.itconcept.ro/fr/index.php?meniu=25 
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According to Hasdeu, there can be distinguished two 

types of spiritual communication, so table turning and writing 

between the plates are the lower means of spiritual 

communication because they are meant to leave curiosity and 

do not bring any valuable information, and the inspiration and 

the automatic letter are the higher means of spiritual 

communication. 

To better understand the subject, Hasdeu tried to 

explain the difference between inspiration and suggestion. He 

considered that suggestion is always made by someone (by a 

spirit) who is in a conscious state, so the automatic letter is 

accomplished by mental suggestion, suggested by a high-class 

spirit, while intuition is devoid of commanding character. 

"Materialism in Spiritualism" to this subject is 

dedicated the fifth chapter, Hasdeu tried to bring as many 

arguments to prove that the thought is a material energy, just 

like the soul left out of the body. 

He distinguished spiritual phenomena in two categories: 

- Suggested phenomena, they can only be objective and 

come from outside with a suggestion of spirits. 

- Suggested phenomena, they can be both subjective and 

objective.
1
 

The last part of the book is the history of the 

construction of Iulia Hasdeu's temple in the Bellu cemetery in 

Bucharest, as well as the communication between Hasdeu and 

his daughter on the decoration of the cave. 

 From the mentioned above, it is obvious that B.P. 

Hasdeu is a significant man of culture, of an astonishing 

intelligence, with an original vision, out of the ordinary with a 

great strength of character. He tried to answer some questions, 

as Hasdeu himself claims in the category of to be or not to be, 

                                                           
1
B.P.Hasdeu “Sic Cogito”, București,1990, p.51, p.311, p. 196, p. 234, p. 

316. 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

80 
 

namely what life is, what death is, what man is. The scientist 

enters the darkest areas of the unconscious to decode the 

enigma of man's existence on the earth, and the book "Sic 

cogito" is in this context a fascinating revelation, a kind of 

report with arguments of his experience in spiritualism. As a 

result of this experience, he finds the key of communication 

between spirits, this key being love, human love, love of souls, 

love of father, mother, child of brothers or friends, which, 

according to Hasdeu, is the only key to spiritualism. 
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FEMEIA ÎN VIAȚA ȘI CREAȚIA LUI B.P. HASDEU 

 

Ioana AXENTII, dr. conf. univ., 

Departamentul Istorie și Teoria educației 

 

Summary: The work and creation of Bogdan Petriceicu 

Hasdeu are and will remain current for a culture that 

recognizes the power of the human genius that has made a 

special contribution to several fields of science: history, 

philology, folklore, literature, journalism, etc. It is considered 

that the level of civilization of a people can be appreciated by 

its attitude towards a woman. The Conception of a Woman of 

B.P. Hasdeu, a great personality of the Romanian culture of 

the 19th century, is representative of the Romanian society at 

that period. His wife Julia and daughter Julia played a special 

role in his life, work and creation. Hasdeu considered himself 

successful due to his marriage, which gave him creative peace. 

Julia- the woman was for him the comfort, the source of 

inspiration, and the muse. She was an encouraging, inspiring 

and precious counselor, which is why Hasdeu needed her. The 

direct inspiration of his wife can be seen and felt in many 

poems, in the famous dramatic poem Răzvan and Vidra, and in 

the drama Woman. All these works had been dedicated to her. 

The identification of the woman with the Country and the 

Homeland represents the quintessence of the Hasdeu’s concept 

of woman, which is undoubtedly a humanist concept of major 

importance for our times.  

 

Personalitatea, opera şi creaţia lui Bogdan Petriceicu 

Hasdeu sunt şi vor rămâne actuale pentru o cultură, care 

recunoaşte forţa geniului uman de a cuprinde imensitatea 

cunoaşterii adevărului. Or, genialitatea ilustrului savant este 

recunoscută pin faptul că Hasdeu a deschis nenumărate și vaste 
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șantiere ale domeniilor cunoașterii, a schițat zeci de proiecte 

pentru care nu i-ar fi ajuns nici trei vieți, proiecte rămase 

aproape fără excepție, într-un stadiu incipient. Lipsa sa de 

măsură l-a împins spre atacarea concomitentă a cât mai variate 

domenii (istorie, filologie, folcloristică, literatură, jurnalistică), 

fiecare cu specializarea lui, dar pe care Hasdeu le-a tratat la 

modul sintezei romantice fulgurante
1
. 

De aceea am considerat că este cu atât mai important să 

scoatem în evidență că  acest ”suflet uraganic” (după cum îl 

numește I.Oprișan, 2001)
2
 a avut timp să descrie în opera sa și 

să  recunoască  influenţa imensă, pe care a exercitat-o femeia, 

în special soția Iulia și fiica Iulia asupra vieții, activității și 

creației sale. 

Se consideră că nivelul de civilizație al unui popor 

poate fi apreciat după atitudinea acestuia faţă de femeie. 

Concepţia despre femeie a lui B.P. Hasdeu, mare personalitate 

a culturii române din sec. XIX, este reprezentativă pentru 

societatea românească din acea perioadă. Remarcăm, de la bun 

început, că Hasdeu moştenise de la înaintaşii săi ritualul 

sacralizării femeii, ca element coagulant al oricărui cămin. 

Tatăl său, Alexandru Hâjdău, iubise cu ardoare pe 

Elisabeta Dauksz (lituaniană după tată), „o roză de Şiraz”, cu 

care se căsătorește, pe când aceasta era de doar 11 -12 ani. 

Tadeu Hâjdău, bunicul său, îi închinase poeme lungi, ca un 

adevărat cavaler, scumpei sale iubite şi soţii, Valeria. Nepotul, 

B.P. Hasdeu, chiar va traduce una din aceste poeme (Către 

soția mea), pentru lucrarea sa Sic cogito(1892). ”Această 

floare, cea mai dragă pe calea vieţii mele, am cules-o şi 

                                                           
1
Zamfir M. Cuvânt nainte. În:Scrieri alese de B.P.Hasdeu. Volum îngrijit  și 

prezentat de Mihai Zamfir.București:Editura Fundației Culturale Române, 

1999, p.5 
2
 Oprișan I.B.P.Hasdeu  sau setea de absolut. Tumultul și misterul 

vieții.București: Editura VESTALA, 2002, p.6 
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mulţumescu-ţi, o, Dumnezeu al nemuririi... o floare 

miraculoasă eşti tu, Valeria mea” - scria poetul. Valeria 

Hrizantovna, bunica savantului, a fost o evreică botezată şi 

nepotul se ataşase mult de ea, după moartea prematură a mamei 

sale
1
. 

Sursele cercetate ne-au făcut să observăm că B.P. 

Hasdeu scria că „din părinţi şi din moşi moştenise trei iubiri: 

patria, ştiinţa și  femeia”. 

Analizând creaţia Iui B.P. Hasdeu, observăm evoluţia 

atitudinii faţă de femeie din tinereţe (Duduca Mamuca) a unui 

tânăr aventurier şi insolent, până în amurgul vieţii (în 

conferinţa O nevastă româncă). De fapt, viziunea lui B.P. 

Hasdeu asupra femeii se schimbă radical, odată cu intrarea lui 

în Ţară, încă în 1857, când „cavalerul dragostelor pătimaş-

carnale”, personajul satanic- egolatru, disprețuitor al 

întrupărilor Evei devine, surprinzător, admiratorul platonic al 

femeii, întrevăzută drept lamura cea mai desăvârșită a 

Creațiunii. Drept confirmare servește replica lui Răzvan, din 

cântul II al poemei dramatice,  a viziunii autorului asupra lumii 

și vieții: 

 Femeie! De când pe dânsa o făcuse Dumnezeu, 

El nu mai face nimica, fermecat de lucrul său, 

Și privind cu mulțumire la lumea cea zâmbitoare, 

Zice: eu sunt rădăcină, dar femeia este floare!...
2
 

În scrierea sa Sonata la Kreutzer, B.P. Hasdeu 

remarcă: încă mii de ani în urmă, „Moise, genialul egiptean”, 

[ne da a înţelege că, la om, femeia stă pe scara evoluţiunii mai 

sus de bărbat, fiind un animal mai perfect,“mai modern ”, mai 

                                                           
1
 Lazăr L.Femeia în concepția  creativ-umanistă a lui B.P.Hasdeu.În: 

Contribuții la studierea vieții și activității membrilor familiei Hâjdău-

Hasdeu.Chișinău: Editura Epigraf, 2002, p.137 
2
Hasdeu B.P. Teatru. Ediție îngrijită și un cuvânt înainte de Constantin 

Gubleșan. Cuj-Napoca, Editura Dacia, 1982,p.173 
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“de prima calitate ”, deoarece este urzită după toţi ceilalţi, ca 

treapta cea mai superioară”]
1
. 

Iubirea însăşi - îndeosebi în ipostaza relaţiilor 

matrimoniale - îi apărea acum marelui savant ca o formă 

supremă de purificare şi de înălțare spirituală a individului. 

Cele dintâi cochetări erotice hasdeene, de după venirea 

în ţară, ne sunt transmise de revista Aghiuță, din paginile căreia 

transpare o tot mai accentuată simpatie faţă de domnişoara 

Constanţa Dunca, profesoară de morală şi pedagogie la Şcoala 

Centrală de Fete din Bucureşti, directoare şi proprietară a re-

vistei  Amicul Familiei'
2
- 

Semnelor de încurajare şi caldă preţuire primite din 

partea Constanţei Dunca, B. P. Hasdeu le răspundea cu o 

dantelărie umorescă trădând cu uşurinţă un incipient sentiment 

de afecţiune, necunoscut anterior scrisului său. „Laudele ce ni 

acordă d-şoara Dunca - scria el la 1 decembrie 1863 - sunt atât 

de simpatice, încât ele ar fi în stare a face din însuşi dracul [= 

Aghiuţă] un amic al familiei"
3
. Sau: „Aceste abonaminte, 

precum şi altele ce se vor publica în numerii viitori, asemenea 

şi opiniunea d-şoarei C. Dunca, - nota cu curtoazie redactorul, 

la sfârşitul aceluiaşi număr -, concurg a dovedi că Aghiuţă a 

izbutit să câştige sufiagele cele mai măgulitoare pentru o foaie 

umoristică, fiind din partea unor fiinţe ce reprezintă pe pământ 

unirea spiritului cu delicateţea".
4
 

În dorinţa de a o flata, la rândul său, pe Constanţa 

Dunca, dar şi dintr-o tendinţă de creare a unei stări de vie 

emulaţie intelectuală, B. P. Hasdeu începea să cultive şi el, în 

spiritul revistei Amicul Familiei - a cărei directoare se arăta 
                                                           
1
Hasdeu B.P. Scrieri filosofice.București, 1985, p.202 

2
 Amicul  Familiei. Jurnal pentru toţi. Litere-Ştiinţe-Arte-Pedagogie-

Industrie. Apare de două ori pe lună. Directrice-Proprietară: Constanţa de 

Dunca (CamiDed’Alb), l, nr. 1,15 martie 1863. 
3
Aghiuţă, I, nr. 5,1 decembrie 1863, p. 49. 

4
 Ibidem, p. 55. 
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profund interesată de literaturile extrem-orientale - 

chinezismele şi indienismele, prefigurând, într-un fel, 

mijloacele esenţiale utilizate în paginile publicaţiei Satyrul.  

Dintr-un acelaşi sentiment, autorul publica (sub 

pseudonim) versurile-şarjă O poezie în stilul d-șoarei Dunca
1
, 

străduindu-se să întreţină un viu şi amuzant dialog cu fiinţa 

care pare să-i fi stăpânit măcar o clipă gândurile la hotarul 

anilor 1863/1864. 

Totuşi, relaţiile savantului cu Constanţa Dunca nu 

depăşesc, după toate aparenţele, cadrul pur literar, ei vor deveni 

mai târziu prieteni de familie. Între altele şi pentru că B. P. 

Hasdeu o cunoştea, exact în acest timp, pe Iulia Faliciu, către 

care simţea o chemare de dincolo de fire, ce-1 îndemna să 

abandoneze imperios viaţa de burlac şi să-şi întemeieze un 

cămin, în speranţa recompunerii unităţii platonice primordiale 

Acest fapt este confirmat și de Mircea Eliade care  

considera că numai „căsătoria l-a făcut pe B.P. Hasdeu, să 

descopere într-adevăr Femeia”, „Hasdeu a descoperit prin ea 

niveluri feminine”, A descoperit celălalt pol al femeii,- 

izvoarele creatoare, rădăcinile, Mamele”
2
. 

Asupra datei şi a împrejurărilor în care cei doi viitori 

soţi s-au întâlnit pentru prima dată, pluteşte cea mai profundă 

nesiguranţă. Dar cercetarea documentelor totuși indică că 

B.P.Hasdeu, recunoscut ca un istoric desăvârşit, în anul 1863 a 

organizat o deplasare de studiu la Roşia Montană cu un grup de 

studenţi de la Bucureşti. După terminarea acţiunii de cercetare 

în ultima zi înainte de întoarcerea la Bucureşti, duminica, după 

slujba de la biserică, protopopul Simion Balint a organizat la 

Casa Parohială o masă comună în cinstea oaspeţilor. La masă 

                                                           
1
Oprișan I.B.P.Hasdeu  sau setea de absolut. Tumultul și misterul vieții. 

București: Editura VESTALA, 2002, p.227 
2
 Oprișan I.B.P.Hasdeu  sau setea de absolut. Tumultul și misterul vieții. 

București: Editura VESTALA, 2002, p.228 
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au servit fete tinere din localitate în costume specifice ţărăneşti 

din ţara Moţilor, iar B.P Hasdeu a fost servit de Iulia Faliciu, 

care era nepoata Carolinei, soţia protopopului Simion Balint. 

Cu acest prilej B.P. Hasdeu s-a îndrăgostit fulgerător de Iulia, 

pe care a şi cerut-o imediat în căsătorie.  

La început, părinții săi, care erau simpli mineri, nu s-au 

învoit dar ulterior la explicațiile şi insistențele date de 

protopopul Simion Balint au fost de acord cu căsătoria 

respectivă. În acest fel B.P. Hasdeu, distinsul istoric şi-a legat 

sufletul de tânăra şi frumoasa roşiană din Ţara Moţilor, 

afirmând cu mândrie: „Un aur ales de la Abrud a fost pentru 

mine, nevasta mea, sufletul meu
1
”.  

Cu această femeie enigmatică şi plină de voinţă - care 

şi-a ascuns cu o nesfârșită discreție întreg trecutul, aruncând un 

văl de taină asupra biografiei sale, şi care i se dedica soțului cu 

trup şi suflet, acționând energic întru împlinirea destinului său 

de excepție - se căsătorea B. P. Hasdeu, pășind astfel, într-un 

nou cerc al vieţii sale. 

 În ziua de 10 iunie 1865 a avut loc căsătoria religioasă 

la Biserica Sfântului Ilie-Gorgani. Naşi au fost Ioan şi Felicia 

Gârleanu şi August Treboniu Laurian
2
. În anul 1865, din 

dragostea lor s-a născut geniala Iulia Haşdeu. Dragostea pentru 

Iulia. B.P. Hasdeu a redat-o şi în poezia „La Iulia”:  

Când văz o floare  

Lucind la soare  

Ca o lumină din curcubeu,  

Mă fac o rază, 

Ce colorează 

Flori şi mai mândre pe chipul tău! 

Când pe sub seară  

                                                           
1
Ibidem, p.227 

2
StrăjanI.B.P.Hasdeu la Roșia Montană și-a găsit ”aurul” vieții sale pe Iulia 

Faliciu. În:Dacoromania, nr 63.Alba Iulia:Editura”ALTIP”,2013, p.40 
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În primăvară 

Privighetoarea cântă cu dor, 

Printre suspine 

Gândind la tine, 

Te-auz, iubito, şoptind amor! 

Când luna-n unde  

Galeş s-ascunde, 

Vărsând în valuri mii de scântei 

Eu jur, Iulie 

Că-i mult mai vie  

Văpaia dulce din ochii tăi!
1
 

Sub semnul acestui sentiment de beatitudine şi de 

supremă împlinire umană, savantul îi scria imediat lui 

Alexandru Hâjdeu, (tatăl) spre a-i împărtăşi ceva din preaplinul 

bucuriei sale. 

Cuprins el însuşi de febra marelui eveniment trăit de 

fiul şi „prietenul” său, istoricul basarabean îi transmitea cu 

încântare, la 30 august 1865, într-o scrisoare trimisă din Hotin, 

binecuvântarea părintească, nu fără anume înţepături la viaţa 

dezordonată pe care o dusese până atunci. „Căsătoria ta - 

mărturisea tatăl - mă bucură, era şi timpul să te astâmperi. 

Domnul să o binecuvânteze pe soţia ta, dacă ea te-a făcut fericit 

[...]. Fie ca mila şi bunătatea Celui de Sus să pogoare asupra ta 

şi a soţiei tale!“
. 

 Iar în două epistole ulterioare, din cursul 

anului 1866, redactate în româneşte, învățatul îi transmitea în 

mod special aceeași binecuvântare şi Iuliei. „Dragă fiică, [...] 

deşi vă cunosc acum foarte puţin, numai după un izvod al 

fotografului, dar vă estim prea mult, fiindcă fiul meu se laudă 

că amorul vostru îl face norocit. Primiţi binecuvântarea cea mai 

sinceră de la părintele vostru, Alecu de Haşdeu“
2
. 

                                                           
1
Ibidem 

2
 apud Oprișan I.B.P.Hasdeu  sau setea de absolut. Tumultul și misterul 

vieții. București: Editura VESTALA, 2002, p.230 
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Ceea ce se ştie cu siguranţă - graţie portretelor ajunse 

până la noi - e că Iulia era o femeie de mare distincţie şi de o 

frumuseţe care îţi reţinea atenţia, nu atât prin farmecul pe care 

îl degaja, cât mai ales prin acel aer de sălbăticiune 

imprevizibilă. Fruntea înaltă, ochii plini de flăcări, nasul drept, 

roman, buzele încordat strânse exprimă o voinţă ce trebuie să fi 

constituit pentru B. P. Hasdeu un model incontestabil în 

creionarea personajului feminin din poemul dramatic Răzvan şi 

Vidra. 

Părul bogat, preferinţa pentru costumul naţional indică, 

pe de altă parte, un tradiţionalism de provenienţă rurală şi o 

mândrie a originii, ce trebuie să fi fost foarte accentuată. De 

altminteri, scriitorul însuşi avea să releve intransigenţa cu totul 

ieşită din comun a caracterului Iuliei. „Naţionalist din 

copilărie- mărturisea el sub cupola Academiei în acea laudatio 

din 7 martie 1903, aureolându-şi soţia cu nimbul caracteristic 

româncelor ideale, care ne-au asigurat dăinuirea prin veacuri, 

cum avea să spună altă dată - eu, totuși, aş fi putut să mai 

alunec din când în când în oarecare concesiuni sau tratative în 

dauna românismului, dacă nevastă-mea, nevastă româncă, o 

adevărată moţoaică, mă veghea la orice mişcare, îmbărbătându-

mă la luptă, la sacrificii, la rezistenţă, la aţâţarea din ce în ce 

mai vioaie a scânteiei naționale. Singurul lucru pe care ea nu 

mi-ar fi iertat în veci era o cugetare antiromânească“
1
.
 

În pofida lipsurilor materiale inerente începutului - acut 

resimțite de scriitor - căsătoria cu Iulia Faliciu avea asupra sa 

un rol benefic hotărâtor. 

Ea marca un moment crucial, nu numai în existenţa, dar 

şi în evoluţia şi afirmarea personalităţii sale. Fapt recunoscut şi 

mărturisit chiar de savant, care îşi întrevedea căsătoria - în 

perspectiva mitului platonic al androginului - ca o întregire a 

propriului eu cu cealaltă jumătate eternă. „Până la căsătoria 

                                                           
1
 Ibidem, p.235 
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mea în 1865 - rostea el în conferința O nevastă româncă - eu 

am scris câteva articole de ziare, vreo câteva broşure şi o 

colecţiune de documente, iată tot.  Eram o noapte despre zori 

de zi, nu încă dimineață; eram o mică parte din eu-l meu, o 

parte obosită şi dezgustată. De atunci încoace, prin nevastămea, 

deodată eu m-am simțit întreg şi luminos“
1
. 

Într-adevăr, prinzând parcă puteri miraculoase, B. P. 

Hasdeu definitiva, pe nerăsuflate, în mai puţin de jumătate de 

an, proza istorică plină de avânt Ioan Vodă cel Cumplit  (1865) 

şi elabora într-o primă formă piesele de teatru Domnița 

Rosanda (1866) şi Răzvan și Vidra (1867), trei dintre lucrările 

sale literare cele mai rezistente, ultimele două fiind inspirate 

mărturisit de soţia sa, căreia îi sunt şi închinate.
2
 

Dedicaţia din fruntea Domniței Rosanda avea întrucâtva 

alura unei cărţi de vizită de recomandare către publicul larg a 

Iuliei - gest exuberant de împărtăşire a noului statut civil şi a 

dragostei sub semnul căreia se fixase steaua sa după 1865 - 

„Scumpei mele soţii, Iulia Petriceicu Hajdeu, născută Falici, de 

la Roşia Abrudului, dedic această mică încercare scrisă din 

îndemnul său şi sub inspirațiunea iubirii sale“
3
. 

Iar închinarea din fruntea poemului dramatic Răzvan și 

Vidra, concepută sub forma unei poezii (adăugată abia de la 

ediţia a III-a), evocă tocmai clipele de început ale căsniciei cu 

Iulia, de lipsuri materiale, de suferinţe, dar mai ales de iubire, 

de muncă încordată şi de mari avânturi cu ochii aţintiţi spre 

viitor: 

Cumplita sărăcie şi invidia vicleană 

Danţau în jurul meu: 

                                                           
1
Hasdeu B. P. O nevastă româncă în traiul pământesc și-n viața după 

moarte. București:Editura Librăriei Socecu, 1903, p.10 
2
 Ibidem,p.15 

3
 apud Oprișan I.B.P.Hasdeu  sau setea de absolut. Tumultul și misterul 

vieții.București: Editura VESTALA, 2002, p.237 
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În inimă durere, şi-o lacrimă pe geană. 

Şi-n piept suspinul greu! 

 

Tu însă, ca o lampă rămasă mângâiere  

Când faclele s-au stins, 

Cu-o rază de iubire sorbeai acea durere, 

Secai amarul plâns! 

Suspinul singur numai îmi sta mereu în cale, 

Oftam făr’ să voiesc, 

Ca umbrele ce-n faţa luminii materiale 

 De noapte-mi-amintesc! 

În zilele acelea de sumbră poezie, 

Cu-o mână-n mâna ta, 

Am scris această dramă, ce-n vieaţă-mi o să fie 

Ca floarea ”nu mă uita”! 

 

În stalactit se-încheagă o undă, picurată 

 Pe-o stâncă, neîncetat: 

Aşa oftarea-mi lungă aicea-i închegată  

Suspin cristalizat! 

 

Mânia mizantropă a omului în goană, 

Sarcasmul infernal 

Le vezi în astă carte, înfipte-ntr-o icoană  

Cu vârful de pumnal! 

 

Şi cui să-nchin eu, oare, când timpul se răzbună, 

Ecoul amorţit 

Din nemilosul viscol pe care împreună, 

Abia l-am resimţit? 

 

O, tu, ce chiar suspinul îl împărtășeai cu mine, 

Făcându-l mai uşor, 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

91 
 

Tăiai oftarea-întreagă în două mici suspine, 

Unite prin amor!
1
 

 

Explicând succesele sale literar-științifice înregistrate 

după 1865, B. P. Hasdeu punea totul pe seama căsniciei, care îi 

aducea, în sfârșit, liniștea creatoare atât de necesară către care 

râvnise dintru începuturi, dar pe care  singur, prins în 

angrenajul vieţii publicistico - politice - nu o putuse atinge. 

„Într-adevăr - declara el - eu puteam, lucra atunci, puteam căci 

Iulia mea nu numai mă mângâia la muncă, dar îmi făcea 

nesimţite nevoile: ea singură târguind în piaţă, ea singură 

fierbând bucate, ea singură croind şi dregând rufele şi hainele, 

ea singură potrivind ca să nu lipsească banul; ba încă, din acel 

ban ea izbutea să pună ceva la o parte, ca să ajute pe alţii mai 

săraci“. Acest rol avea să-l joace Iulia Hasdeu până la trecerea 

ei în neființă, în 1902. 

 „De atunci încoace [de la nașterea Iuliei-fiica] - 

mărturisea B. P. Hasdeu - în curs de optsprezece ani, 

providenţa familiei s-a făcut treptat doică, dădacă, pedagogă, 

colegă de studiu şi, în fine, garde-malade pururea neadormită, 

pururea admirabilă prin energie şi abnegaţiune”. 

Mai importantă însă decât crearea ambianţei necesare 

de lucru, se pare că a fost înrâurirea intelectual-artistică 

exercitată în mod neaşteptat de Iulia Hasdeu asupra muncii 

propriu-zise a istoricului. Ea s-a dovedit nu numai 

încurajatoarea şi inspiratoarea proiectelor sale, dar şi 

sfătuitoarea preţioasă de care B. P. Hasdeu avea nevoie, încât 

invocarea de către savant, în conferința academică din 7 martie 

1903, în cinstirea nevestei sale care conținea următoarele fraze:  

aceleia care a fost însuflețitoarea şi-n parte autoarea a tot ce 

este mai bun în scrierile mele, amicei şi nevestei, al cărei 

                                                           
1
apud Ibidem, p.237 -238 
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sublim simț al adevărului şi al dreptului a fost pentru mine cel 

mai puternic îndemn şi a cărei aprobare mi-a fost cea mai de 

căpetenie răsplată "( Hasdeu B. P. O nevastă româncă în traiul 

pământesc și-n viața după moarte. București:Editura Librăriei 

Socecu, 1903, p.16) - constituie mărturia cea mai elocventă 

despre rolul fundamental pe care Iulia Hasdeu l-a exercitat, de-

a lungul aproape patru decenii, asupra destinului său. 

După cum am remarcat și mai sus, B. P. Hasdeu a 

recunoscut influența nemărginită pe care a exercitat-o soţia 

Iulia asupra creaţiei sale. Inspiraţia directă din partea soţiei se 

simte în multe poezii, în celebrul poem dramatic Răzvan şi 

Vidra, după cum am remarcat și mai sus, în drama Femeia, 

opere pe care i le-a dedicat.  

Soţia, Iulia Hasdeu, a fost un veritabil intelectual; ea era 

la curent cu tot ce întreprindea savantul în plan ştiinţific, 

cultural, politic. Însuşi Hasdeu punea succesele sale pe seama 

căsniciei, care i-a dat liniştea creatoare. Iulia-femeia era pentru 

el mângâierea, sursa de inspirație, muza. Ea era încurajatoare, 

inspiratoare şi sfătuitoare preţioasă, de care Hasdeu avea nevoie. 

Este cunoscut faptul că Hasdeu a fost un excelent soţ şi părinte. 

Onoarea familiei era pentru el mai presus decât orice
1
.  

În general, putem afirma că de multe ori, savantul, în 

avântul său romantic-patriotic, extrapola dragostea faţă de 

femeie (soţie, fiică) până la limita patriotismului şi 

naționalismului. El se mândrea cu soţia sa Iulia, care era 

ardeleancă, cum a numit-o „moţoaică din munţii Abrudului” şi 

„neaoşă româncă”. Iuliei, fiicei care-şi făcea studiile la liceul 

Sevigne din Paris, îi scria: ”Lilicuţo dragă... tu sileşte-te, tu să 

fii cea dintâi din toate colegele tale... să nu ştii mai rău decât 

cea mai silitoare din ele, ba încă să ştii mai bine, căci eşti 

                                                           
1
 Lazăr L.Femeia în concepția  creativ-umanistă a lui B.P.Hasdeu.În: 

Contribuții la studierea vieții și activității membrilor familiei Hâjdău-

Hasdeu. Chișinău: Editura Epigraf, 2002, p.138 
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româncă, căci eşti fata lui Hasdeu !...”
1
. 

Spre amurgul vieţii sale, B.P. Hasdeu numea metaforic 

familia sa o „miniatură a Daciei?’, el fiind moldovean, nevasta 

- ardeleancă, iar fiica - munteancă
2
. 

La moartea Iuliei - soţiei sale, în conferinţa O nevastă 

româncă, şi de nenumărate alte ori, Hasdeu îşi exprimă înalta 

consideraţie faţă de femeia-româncă, în sensul că este „îngerul 

păzitor al românismului”, că „numai nevasta româncă ne va 

scăpa în viitor de acel indiferentism cosmopolit”. 

Chipul femeii românce se contopeşte, la el, cu chipul 

Patriei, în poezia-confesiune Muzica Sângelui,Hasdeu îşi 

mărturisea iubirea: 

„Pe zeu, pe ţară şi femeie Iubeam aceste trei, 

Aceste trei în cari se-încheie Mii de idei”
3
. 

Astfel, identificarea femeii cu Ţara, Patria, originile 

constituie chintesenţa conceptului hasdeuian despre femeie, 

care este, fără îndoială, un concept umanist de importanţă 

majoră şi pentru timpurile noastre. 

În concluzie ni se pare potrivit să evocăm în loc de 

orice altă caracterizare, firească atunci când este vorba de marii 

stâlpi de susținere a culturii noastre – un vers al lui Hasdeu din 

poezia Așteptând. Doborât de moartea Iuliei și dorindu-și el 

însuși moartea, Hasdeu își aruncă pentru o clipă ochii în 

oglinda amintirii și caligrafia cu simplitatea aceea tragică pe 

care o mai au doar unele versuri bacoviene: 

Ce piatră tare fosta-am eu! 

Într – adevăr, fusese așa cum a zis 

 

                                                           
1
 Ibidem 

2
Hasdeu B. P. O nevastă româncă în traiul pământesc și-n viața după 

moarte. București:Editura Librăriei Socecu, 1903, p.23 
3
HasdeuB.P.Scrieri. VolI.Chișinău:Editura știința, 1993, p.211 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

94 
 

OBSERVAȚII RELATIVE LA CHESTIONARUL 

HAȘDEU, 

CU O PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA RĂSPUNSURILOR 

DIN JUDEȚUL BRĂILA (I) 

 

FEW OBSERVATIONS ON HAȘDEU'S 

QUESTIONNAIRE,  

WITH A SPECIAL FOCUS ON THE RESPONSES FROM 

BRĂILA COUNTY  

 

Costin CROITORU, 

(Muzeul Brăilei „Carol I”, România) 

 

Summary: in this short intervention there are presented 

very briefly, some of the most succulent responses from Brăila 

County schoolteachers to the questions contained in the 

questionnaire Haşdeu. We tried to suggest, once again, the 

great capital of information which they contain and which 

undoubtedly deserves further deepened in many different 

directions and research.  

Discussing about Hașdeu, whether it is an attempt 

tinting biographical or an attempt to "exegesis" of his vast 

work is an approach seemingly easy, but equally challenging 

and pressing the pitfalls inherent vastness of the area and the 

literature that was no less dedicated over time. Although we 

are separated more than a century after his disappearance, a 

more fertile area of research with multiple directions - legal 

history, ethnography, folklore, mythology, toponymy, 

linguistics etc., remain open after an inquiry taken into the 

countryside, to Romanian scholar initiative.  

In the following, we will make a few general comments 

– because the editorial requirements of the present volume – on 

the responses coming from Braila county to the Hașdeu "folk" 
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questionnaire, which themselves remained unpublished until 

recently. 

 

A discuta despre Bogdan Petriceicu Hașdeu, fie că este 

vorba despre o tentativă de nuanțare biografică ori despre o 

încercare de „exegeză” a vastei sale opere, reprezintă un demers 

aparent facil, dar în egală măsură provocator și presărat de 

capcanele inerente vastității domeniului precum și a literaturii 

deloc puține ce i-a fost dedicată de-a lungul timpului. Cu 

adevărat excepţionale, deopotrivă omul și opera sa au fost 

apreciate și definite de timpuriu. Rămâne pentru noi ca extrem 

de sugestivă și actuală caracterizarea lui Grigore Brâncuși: „un 

geniu multilateral, un spirit universal, care a covârșit cu 

personalitatea sa o jumătate de secol de cultură și știinţă 

românească. Opera sa vastă și extrem de variată îl urcă, uriaș, 

la înălţimea secolului său. Cu Cantemir și Eliade, cu Iorga și 

Călinescu, Hașdeu formează galeria marilor iluștri ai culturii 

românești. Natura l-a răsfăţat cu toate darurile: inteligenţă 

ieșită din comun și memorie fenomenală, imaginaţie 

prodigioasă, capacitate receptivă la formele progresului, 

curajul căilor nebătute, simţul realităţii și exuberanţă 

romantică, toate acestea asociate cu o extraordinară putere de 

muncă și sortite să se manifeste în circumstanţele favorabile 

ale celei de a doua etape a culturii moderne românești. Prin 

geniul lui Hasdeu, știinţa și cultura românească, trecute de 

pragul pionieratului, sunt împinse spre universalitate”
1
.  

Deși ne desparte mai bine de un secol de la dispariția sa, 

un domeniu încă fertil de cercetare, cu multiple direcţii – istoria 

dreptului, etnografie, folclor, mitologie, toponimie, lingvistică 

                                                           
1
 Introducere la Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum 

Romaniae. Dicţionarul limbii istorice și poporane a românilor, ediţie 

îngrijită și studiu introductiv de Grigore Brâncuș, vol. 1, Editura Minerva, 

București, 1972, p. V.   
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etc., rămâne deschis în urma anchetelor efectuate în mediul 

rural, la inițiativa învăţatului român. Apetența sa deosebită 

pentru izvoare de tot felul, capabilie să reconsituie trecutul și să 

susțină sinteza
1
 (în cazul său cu alonje enciclopedică) l-au 

îndrumat cu consecvență spre preţuirea și strângerea mărturiilor, 

scrise sau orale
2
. 

De altfel, Bogdan Petriceicu Hasdeu – la vremea 

respectivă licenţiat în drept, profesor de filologie comparativă 

la Universitatea din Bucureşti şi director general al Arhivelor 

Statului, este autorul primului Chestionar intitulat Obiceiele 

juridice ale poporului român. Acesta a fost elaborat în 1877 și 

publicat în „edițiune oficială” la Tipografia Societăţii 

Academice Române din București, în 1779, la cererea 

ministrului instrucțiunii publice G. Chițu, „spre a da o mai 

mare dezvoltare posibilă studiului originilor și instituțiunilor 

noastre naționale antice”, în vederea adunării acelui „imens și 

neprețuit tezaur de cunoștințe și date arheologice, juridice, 

linguistice și mitologice”
3
.  

Chestionarele lui Bogdan Petriceicu Hasdeu au fost 

precedate de „apelurile” şi „anunţuri” lansate prin intermediul 

celor două publicaţii ale sale: „Traian” (1869–1870) şi 

„Columna lui Traian” (1870–1875; 1876–1877; 1882–1883), 

unde învățatul reuşise să atragă un mare număr de colaboratori, 

                                                           
1
 C. Chiţimia, B. P. Hasdeu, promotor știinţele filologice, în Istros, II-III, 

1983, pp. 587-592. 
2
 Alina Berciu-Drăghicescu, B. P. Hașdeu – preţuitor al documentelor și 

bibliotecilor, în Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, 11, 2007, 

pp. 175-181. 
3
 Constantin Nemeș, Bogdan Petriceicu Hașdeu: autor al primului Chestionar 

etnologic juridic românesc, publicat la 

https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com/2017/02/26/26-februarie-

2017-179-ani-de-la-nasterea-scriitorului-bogdan-petriceicu-hasdeu, accesată 

la 10.12.2017. 
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care contribuiau cu descrieri etnografice, dar mai ales cu texte 

folclorice sau chiar cu studii propriu-zise
1
. 

Cel de-al doilea Chestionar intitulat Programa pentru 

adunarea datelor privitoare la limba română, reprezintă una 

din cele mai importante iniţiative ale Academiei Române în 

vederea realizării Dicţionarul limbei istorice și poporane a 

românilor
2
, după recunoaşterea publică a eşecului primului 

demers de acest fel
3
. Broşura cu întrebările Chestionarului 

conținea în preambul textul Mesajului M.S. Regele Carol I, 

rostit la deschiderea Sesiunii Generale a Academiei Române 

din anul 1884, prin care monarhul își manifesta disponibilitatea 

de a susține financiar elaborarea şi, mai ales tipărirea Marelui 

Dicţionar, convins fiind de faptul că „verba volant, scripta 

manent”
4
. 

Prefața semnată de Bogdan Petriceicu Hașdeu în prima 

ediţie a Etimologicului
5
 este lămuritoare în privința demersului. 

                                                           
1
 Alina Branda, B. P. Hașdeu și metoda anchetelor etnologice indirecte, în 

Philologica Jassyensia, anul IX, nr. 2 (18), 2013, p. 26. 
2
 Paul Cornea, Etymologicum Magnum Romaniae – biografia și fizionomia 

unei opere remarcabile, în Introducere la B. P. Hașdeu, Etymologicum 

Magnum Romaniae, volumul I, București, editura Minerva, 1970, passim. 
3
 La însărcinarea Societății Academice Române s-a publicat „Dicționarul 

limbii române”, în două volume (1871-1875), în care autorii, August 

Treboniu Laurian şi Ion C. Massim, cel din urmă profesor la colegiul 

„Sfântul Sava, au încercat să prezinte o limbă „purificată” de elementele 

nelatine (sic!). Autorii dicționarului își descriu lucrarea astfel (în ortografia 

originală): „Glossariu care coprinde vorbele d'in limb'a romana straine 

prin originea sau form'a loru, cumu si celle de origine indouiosa. Dupo 

insarcinarea data de Societatea academica romana”. 
4
 Programa pentru adunarea datelor privitoare la limba română de B.P. 

Hasdeu, ediţiunea Academiei Române, Bucuresci, Tipografia Academiei 

Române, 1884. Cuvântul rostit la 23 martie 1884 anunţa Dotaţiunea Carolu 

I, de 6.000 lei. Chestionarul și prospectul dicţionarului s-au tipărit iniţial în 

Analele Academiei Române, seria II, volumul VII (1884-1885), secția I, 

partea administrativă și dezbateri, pp. 21-34.  
5
 Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

98 
 

Astfel, mai ales prin intermediul revizorilor şcolari şi al 

protopopilor (ancheta beneficia de sprijinul Ministerului 

Instrucţiunii Publice și Cultelor, prin inspectoratele școlare și 

prin conducerea eparhiilor bisericești), s-a răspândit în țară un 

Cestionar ce conţinea 206 întrebări, care viza „două puncturi 

de vedere nouă pe cari mi le împunea starea actuală a știinţei 

limbei și cari sunt cu totul străine lexicografiei de școala 

clasică: 1. Fonetica poporană, temelia dialectologiei; 2. 

Credinţele cele intime ale poporului, obiceiele și apucăturile 

sale, suspinele și bucuriile, tot ce se numește astăzi – în lipsă 

de un alt cuvînt mai nimerit cu vorba engleză folklore. Voiam 

să cunosc pe român așa cum este dînsul în toate ale lui, așa 

cum l-a plăsmuit o dezvoltare treptată de optsprezece veacuri, 

așa cum s-a străcurat el prin mii și mii de înrîuriri etnice, 

topice și culturale”.  

Rezultatul, concretizat în 17.000 pagini grupate în 19 

volume, a fost probabil peste așteptări: „în interval de un an, 

mi-au sosit teancuri de răspunsuri de pe la preuţi și mai ales 

de pe la învăţători sătești: vreo cîteva adevărat preţioase, 

unele foarte bune, multe bunicele, aproape nici unul din care 

să nu se tragă o brumă de folos. De la primele pagini ale 

Dicţionarului – oriunde indic în parantezi numele 

corespondentului și localitatea – se vede modul în care m-am 

putut servi de acele răspunsuri. În cazuri dubioase sau puţin 

lămurite, trimiteam o cartă-postală cu întrebări suplimentare, 

şi mi se răspundea prin scrisori, aşa că s-au mai grămădit un 

nou teanc de epistole primite, pe lîngă cari unii mi-au 

împărtăşit plante şi chiar minerale în natură, împreună cu 

nomenclatura”. 

                                                                                                                           

poporane a românilor, lucrat după dorinţa şi cu cheltuiala M. S. Regele 

Carol I, sub auspiciile Academiei Române, de B. Petriceicu-Hasdeu [...], 

tomul I, A-Amintesc, Bucureşti, Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, 1886. 
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Odată pornit acest demers au început să apară și 

dificultățile relative în special la manipularea unei cantități 

efectiv uriașe de informații
1
. Publicarea primului tom în 1887 

și apariţia celor două fascicule din cel secund lăsa 

academicienilor reuniți în ședința din 15 aprilie 1888 impresia 

că volumul de muncă este greu de atins de un muritor, prin 

urmare imposibil de materializat în răstimpul preconizat, și asta 

în ciuda optimismului avansat de savant: „dacă nemic nu va 

veni sa împiedice acest ager avânt, menit din ce în ce mai mult 

a prinde la putere, lucrarea Etymologicului va deveni si ea mai 

usoara, mai îndemânatică, mai gata cu o oara înainte”
2
. Din 

păcate, un evenimet tragic și traumatic pentru autorul 

dicţionarului avea să îi frângă elanul, așa cum ironic, anticipase 

– dispariția prematură a fiicei Iulia. Se va ocupa insistent pe 

parcursul anului următor de publicarea operei literare a Iuliei, 

din care vor apare trei volume în colecţia Oeuvres Posthumes; 

tot acum începe să fie preocupat de spiritism în încercarea 

disperată de a lua legătura cu cea trecută în lumea umbrelor
3
, 

astfel că preocupările privind continuarea dictionarului vor 

ocupa un loc cu totul marginal. În consecință, ultima fasciculă 

a tomului secund a văzut lumina tiparului abia la începutul 

anului 1892 (se încheiau prin aceasta literele „a” și „â”). Anul 

următor, doar prima fasciculă din tomul al treilea a fost 

prezentată, a doua fasciculă în 1894, iar a treia în 1985. În fine, 

ultima fasciculă și cu aceasta întreg tomul trei au apărut în anul 

1896 (se încheia cu cuvântul „bărbat”).  

                                                           
1
 Ioana-Ruxandra Fruntelată, Terminologia etnologică românească în opera 

lui B. P. Hașdeu, în Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, 11, 

2007, pp. 222-228. 
2
 Jenica Tabacu, Etymologicum Magnum Romaniae, un vis neîmplinit, în 

Studii de Biblioteconomie și Știința Informării, 11, 2007, p. 191. 
3
 I. Oprișan, B. P. Hașdeu sau setea de absolut: tumultul și misterul vieţii, 

București, editura Vestala, 2001, p. 467. 
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În ceea ce privește importanța documentară a vastei 

anchete inițiate de Bogdan Petriceicu Hașdeu, dar mai ales 

posibilităţile aproape inepuizabile de valorificare a 

răspunsurilor – fie ele edite sau inedite, s-au exprimat voci 

dintre cele mai autorizate
1
, fapt ce ne degrevează pe noi de un 

astfel de travaliu. În schimb, în cele ce urmează, vom face 

câteva comentarii absolut generale – datorită exigențelor 

editoriale ale volumului de față – pe marginea răspunsurilor la 

Chestionarul „folcloric” venite din județul Brăila, și acestea la 

rândul lor rămase până nu demult inedite (manuscrisul numărul 

3418 la Biblioteca Academiei Române)
2
. 

Au  răspuns în intervalul 1884-1885 reprezentanţi din 

următoarele comune: Cazasu, Ceacâru (azi Tufești), Cotu 

Lung, Filipești, Lacu Rezi, Latinu, Nazâru, Rușețu, Slujitori-

Albotești (azi Zăvoaia, sunt trimise două răspunsuri, de la 

învățătorul și preotul comunei), Stăncuța, Suțești, Tătaru, 

Tichilești și Viziru; pentru două dintre răspunsurile la 

Chestionar nu avem indicii decât cu privire la identitatea 

repondentului nu și a comunei în care acesta funcționa.    

De la bun început remarcăm, ca o notă generală, 

onestitatea cu care sunt abordate întrebările, nici puţine, nici 

ușoare, stăruința de a oferi răspunsul căutat – chiar dacă în 

unele cazuri „nu știu” va rămâne definitiv (avem desigur în 

vedere toată seria „sinonimică”: „nu suntŭ pʼaicĭ”, „nu se 

                                                           
1
 Vezi mai ales Ion Mușlea, Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din 

răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hașdeu, București, editura Minerva, 

1970; iar, mai recent, ca idee a ceea ce va fi însemnând operarea cu un fond 

imens de informații cum este cel conținut de răspunsurile la Chestionarul 

Hașdeu, vezi Ion Cuceu, Maria Cceu, Repertorizarea tipologică a 

folclorului din răspunsurile la Chestionarele lui B. P. Hașdeu, în 

Philologica Jassyensia, anul IX, nr. 2 (18), 2013, pp. 41-50. 
2
 Ionel Cândea, Costin Croitoru (editori), Documente privind istoria Brăilei. 

Răspunsurile la chestionarele Odobescu și Hașdeu pentru judeţul Brăila, 

Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2015. 
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audŭ”, „nu se știe”, „fără răspuns” sau, pur și simplu „–”). 

Dacă majoritatea celor chestionați au ales să consemneze 

fiecare întrebare consecutiv, învățătorul din comuna Nazâru a 

simţit necesitatea unei note introductive, explicative pentru 

demersul său: „înainte de a începe respunsulu la parte din 

întrebarile coprinsě în cestionaru, simtu necesaru a da prin 

cateva cuvinte esplicare, ca să póta fi înţelésa cele scrisă. 

Citindŭ cestionarulu, după parerea mé am împarţitu 

întrebările în doue: partea antaia suntu relative numai vorbirei 

sěu limbei poporului şi partea din urmă au dé scopu de a afla 

mai multu obiceiurile de catu limba. Să fiă bine înţelesu că la 

întrebarile relative limbei la care n'am respunsu, poporulu 

vorbesce bine; èră la cele relative multu obiceiuriloru, n'am 

respunsŭ numai la acelea care nu suntu cunoscute de loc prin 

localitate”.  

Cum am notat și mai sus, Bogdan Petriceicu Hașdeu din 

dorința de a aprofunda anumite informații primite, solicită 

detalii prin intermediul unor carți poștale. Este cazul unei 

depeșe îndreptate către T. N. Popârlan, învățătorul din comuna 

Cazasu. În răspunsul la întrebarea nr. 171. din Chestionar 

(„Cum împărţeşte poporul ziua şi noaptea, necunoscînd 

împărţirea precisă în ore sau ceasuri?”), acesta notase 

„Pranzu micŭ 8 d., pandela sau nameḑi la 12 m. chindie pe la 4 

p.m. Când cântă cocoşiĭ e 12 ore a 2 cântare care la 2 m. şi a 

3a pe la dua saŭ aproape de ḑiuă”. Incitat de termenii 

consemnaţi savantul cere lămuriri pe care le primește la 18 

octombrie 1885: „stimabile Domnule Hașdăŭ, Mĕ grăbescŭ a 

rĕspunde, cu deosebitŭ respectŭ, la carta poștală ce amŭ 

priimitŭ de la Domnia Vóstră, și de a da lămurirĭ amănunţite 

asupra cuvintelorŭ hârbarŭ și pandelă”. Întrucât termenul din 

urmă concentrează în accepțiunea pedagogului rural realități 

specifice zonei Brăilei îl redăm în continuare: „Cuvântulŭ 

pandelă asemenea se întrebuinţează mai în tóte ḑilele de toţi 
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locuitorii dʼaici, și mai cu sémă de muncitorii din orașulŭ 

Brăila. Elŭ se intonéză pe silaba a 2 a. – Prin elŭ se înţelege 

meḑulŭ. ḑileĭ. – Câte o dată se pune și ca nume de ómeni saŭ 

de femeĕ. I. es. Pandele saŭ Pandela. Acestŭ cuvântŭ póte că 

ʾsĕ-a luatŭ nascere de la streiniĭ veniţi saŭ cariĭ veniaŭ la 

Brăila pentru comerciŭ, și iată cumŭ: muncitorii din Brăila 

lucraŭ la încărcarea saŭ descărcarea vapórelorŭ, corăbielorŭ 

etc. sosite în portŭ, până când o pandelă sau drapelŭ sau 

steagŭ care erà ridicatŭ se lăsà josu, adică la meḑulŭ ḑileĭ, 

când dupĕ unŭ ciasŭ saŭ 2 se ridica și iarăși începéŭ să 

lucreze, - și se póte că acestŭ cuvântŭ la împrumutatu numai 

locuitorii ce veniaŭ pe la porturĭ ca săʼși desfacă productele 

lorŭ agricole, și așa sa lăţitŭ cunoscerea luĭ în comunile de pe 

lângă portu”.  

Un capital însemnat de informații regăsim și în ceea ce 

privește mentalul colectiv, concepțiile despre divinitate, 

credințele populare în general asociate creștinismului. Pentru 

întrebarea nr. 86 („Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la 

mierlă, sturz, ciocărlie, rîndunică, vrabie, cuc, pătîrniche 

etc.?”) răspunsul din Cazasu consemnează laconic „[...] 

Pănianjinu cine luʼ omoră ʼĭ se iartă de Dḑeu 3 păcate, fiindŭ 

că a torsŭ maĭ subţire de cătu Maica Dlui” (sic!); cel din 

Ceacâru fiind sinonim: „[...] paianjenul este privit rĕŭ, şi că 

isar erta cuiva treĭ păcate dacă îl omóră; căci el sʼar fi întrecut 

în firŭ cu Maica Precista de al face şi mai supţire”. 

Desigur „exegeții” răspunsurilor se confruntă azi cu o 

serie de informații cu caracter antisemit ori xenofob, poate 

normale în epocă, mai ales în anumite medii lipsite de accesul 

la cultură, dar care azi trebuiesc comentate nuanțat. De altfel, 

remarcând în răspunsul învățătorului de la Ceacâru editorul 

chestionarului nota „va trebui să remarc însă termenii profund 

jignitori la adresa evreilor – vinovaţi de a fi răstignit pe Isus 

Hristos – pe care îi adoptă învăţătorul P. Michăescu, povestind 
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încercările prin care trece Maica Domnului căutându-l pe Isus. 

Tonul nu este unul detașat, ci unul pătimaș și asupra evreilor se 

revarsă insulte ce vor trebui privite ca un tribut al epocii 

medievale pe care puţinii știutori de carte ai vremii (sfârșitul 

secolului al XIX-lea) îl plăteau în perspectiva istoriei. Stăpânit 

încă din veacul al XVI-lea de către otomani, satul Tufești – 

apoi Ceacîru – și din nou Tufești, nu putea aspira la orizonturi 

culturale mai largi”
1
.  

Credem că, în completare, mai mult decât elocvente și 

chiar lipsite de orice comentariu suplimentar sunt răspunsul 

învățătorului de la Cazasu la întrebarea nr. 140 („Cum se 

cheamă partea cea albicioasă a cerului de noapte, pe care unii 

o numesc Calea lui Troian, şi ce se povesteşte despre ea?”), 

care sună așa: „Uniĭ ḑicŭ că este lapte vĕrsatu de la vaca lui 

Dḑeu” (sic!), răspunsul învățătorului de la Ceacâru la 

întrebarea nr. 77 (Cari sînt pe acolo cuvintele privitoare la 

albină şi la creşterea albinelor?) care sună așa: „că Albina ar 

fi blagoslovită de Dzeu să producă acea céră spre 

întrebuinţarea cultului creştinescu”, răspunsul învățătorului de 

la Lacu Rezi la întrebarea nr. 180 (Cari sînt prejudecăţile 

poporului de acolo în privinţa vîntului?) care sună așa: 

„Poporulŭ de aci crede că vêntulŭ începe a bate din porunca 

lui D-ḑeu”; aceeași idee și în răspunsul preotului din Slujitori 

Albotești: „vîntul îl privește poporul lăsatŭ dela Dzeŭ” sau în 

răspunsul învățătorului I. M. Cincu „Poporulu ḑice că vântulu 

bate dupe cum porănceşte Dḑeu” etc. Nu putem să nu 

consemnăm aici, dacă nu pentru originalitate, măcar pentru 

comicul de situație și răspunsul la aceiași întrebare venit din 

partea învățătorului de la Viziru: „poporul de aici zic când bate 

vântu că: vântu e într'un vasu (butoiu) mare și la fundu 

butoiului e un moșŭ chior și când se supără pe lume scóte cepu 

                                                           
1
 Ibidem, p. 113, nota 57. 
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(dupe alţi somoiogul) și de aceia bate vântu, fiind că nu 

înemeresce moșu să pună cepu”. 

În aceeași notă discriminatorie se înscrie, de pildă, 

răspunsul la întrebarea nr. 81 („Cari sînt pe acolo cuvintele 

privitoare la corb şi cioară?”) venit din Cazasu: „despre corbu 

ḑice că e fudulŭ; iar ciora stricătore. Pe ţigani ʼĭ asemană cu 

ciorile” (sic!). Nu mai puțin original este răspunsul 

învățătorului din Nazâru relativ la întrebarea nr. 140 (relativă la 

Calea Lactee, amintită mai sus): „Partea albiciósă de pe ceru 

se ḑice calea laptelui, drumulu robiloru şi orbiloru şi se mai 

ḑice şi drumulu ţiganului şi eata de ce; în vremea veche a fostu 

unu ţiganu saraca în o iarnă gré, elu sʼa dusu să fure pae de la 

o şiră şi de la şiră pană la bordeu a facutu o dâră de pae ce se 

vede şi aḑi şi de aceea Dḑeu i a blastamatu ca numai din 

sarcină şi dasagi să traiasca. Asé ḑice poporulu”.  

Interesante pentru capitalul de informații relativ la 

credințele populare, și nu mai puțin la imaginarul colectiv, sunt 

și răspunsurile la întrebarea nr. 138 (Care este părerea 

poporului în privinţa stelelor, despre natura lor, scopul etc.?). 

Dacă la Cotu Lung, Suțești sau Vădeni nu se știe nimic în acest 

sens, iar la Tătaru „sătenĭ n'au nici o părere in priviinţa 

stelelorŭ”, ori la Filipești „poporulŭ crede că stelele după cerŭ 

suntŭ făcute ca să lumineze nóptea” (aceiași idee și la Slujitori-

Albotești, unde pe această temă există consens între învățător și 

preot: „ei credu că sunt făcute de Dzeu pentru ca să lumineze 

nóptea” și Tichilești „Poporulŭ rosteste cuvintele, stelile sûntŭ 

făcute de Dumnezeŭ ca să lumineze nóptea”), în schimb la 

Cazasu se „dice că fiecare stea este unŭ sufletu de omŭ” 

(aceiași idee și la Viziru „în privinţa stelelor credinţa 

poporului este că: pentru fie care om e o stea”), iar la Ceacâru 

concepția este mult mai nuanțată: „stelele una cite una ar fi ale 

fie căruĭ om creştin; şi scopul ar fi, că omul dela naştere să'şi 

aibă o stea, ca şi mîntuitorul cristosŭ (zic ei) şi cînd more 
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creştinul, dispare şi steaua lui şi că el e ar fi dupe cum sunt şi 

ómeniĭ maĭ cu nume saŭ săracĭ, aşa sunt şi ele maĭ marĭ saŭ 

mai micĭ cu lumina precum şi în mărimea lor” (sic!). Ultima 

informație este confirmată și completată de repondentul de la 

Stăncuța: „zicŭ că câte stele sânt pe cer atâta lume este pe faţa 

pământului, și dacă vede vre uă stea că pere, ḑic că âi móre 

stăpânul”. 

Acestea sunt, prezentate foarte succint, unele dintre cele 

mai suculente răspunsuri oferite de știutorii de carte din 

comunele județului Brăila la întrebările cuprinse în 

Chestionarul Hașdeu. Am încercat să sugerăm, odată în plus, 

capitalul extraordinar de informații pe care acestea îl conțin și 

care, fără îndoială merită adâncite încă în atâtea și atâtea 

direcții de cercetare.  
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Fig. 1. Răspunsul învățătorului din Cazasu la cartea poștală a lui B. 

P. Hașdeu, pagina 1, 

(mss. 3418 la Biblioteca Academiei Române). 
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Fig. 2. Răspunsul învățătorului din Cazasu la cartea poștală a lui B. 

P. Hașdeu, pagina 1, verso, 

(mss. 3418 la Biblioteca Academiei Române). 
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Fig. 3. Răspunsul învățătorului din Cazasu la cartea poștală a lui B. 

P. Hașdeu, pagina 2, 

(mss. 3418 la Biblioteca Academiei Române). 
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Fig. 4. Răspunsul învățătorului din Cazasu la cartea poștală a lui B. 

P. Hașdeu, pagina 2, verso, 

(mss. 3418 la Biblioteca Academiei Române). 
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Fig. 5. Răspunsul învățătorului I. M. Cincu la Chestionarul Hașdeu, 

coperta, 

(mss. 3418 la Biblioteca Academiei Române). 
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PAVEL BALMUŞ, FONDATORUL HASDEISTICII DIN 

REPUBLICA MOLDOVA 

 

PAUL BALMUȘ, LE FONDATEUR DE LA 

HACHDEÏSTIQUE DE LA REPUBLIQUE DE 

MOLDOVA 

 

Ion CERTAN, 

 Universitatea de Stat „B. P. HASDEU” din Cahul, 

 Departamentul Istorie şi Teoria educaţiei 

 

Rezumé : Cet étude est faite comme hommage à Paul 

Balmuș, le savant, le critique et l’historique littéraire, le 

fondateur de l’école hachdeïstique de la Bessarabie. Lui, une 

personnalité remarquable et d’une modésie et honnêteté rare 

connaissait tout sur Hașdeu, duquel aujourd’hui on parle 

beaucoup et seulement du bien, mais dont on a écrit peu.  

 

Acest articol este o parte  dintr-un studiu mai amplu, 

care se îndreaptă către personalitatea celui care a fost şi rămăne 

Pavel Balmuş, omul şi cercetătorul, criticul şi istoricul literar, 

eruditul în diverse domenii, supranumit  atotştiutorul de 

Hasdeu, Hasdeulogul Principal al Basarabiei, întemeietorul 

şcolii hasdelogice din Moldova, personalitate notorie a culturii 

noastre, prin contribuţia sa la valorificarea şi promovarea 

patrimoniului cultural naţional, omul despre care azi se 

vorbeşte mult şi numai de bine, iar în timpul vieţii lui s-a scris 

atăt de puţin. În răndurile ce urmează, vom prezenta, un 

rezumat la tema vieţii şi activităţii sale de creaţie. 

Pavel Balmuş s-a născut la 18 august 1944 în satul 

Sărătenii Noi, Orhei din părinţii Timotei Balmuş, fiul lui 

Zaheu, şi Elisaveta, născută  Paladi. În 1966 a absolvit 

Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova. 
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Deşi părinţii erau de obărşie ţărani cu puţină carte, familia 

Balmuş rămăne pănă azi considerată ca una dintre cele mai 

cărturare şi mai culte din localitate, datorită faptului că părinţii 

şi-au dorit ca copii lor să devină oameni cu carte, după cum 

avea să afirme chiar el. Copiii nu i-au dezamăgit pe părinţi în 

aşteptările lor. Toţi cei cinci copii s-au dovedit a fi ordonaţi, 

disciplinaţi şi buni la învăţătură: Gheorghe, fiul mai mare, a 

absolvit Facultatea de agronomie a Institutului Agricol, iar apoi 

doctorantura, devenind astfel primul om cu studii superioare şi 

doctor în ştiinţe din localitate în perioada postbelică.   Dumitru, 

cel de-al doilea fiu, după absolvirea Facultăţii de economie, a 

activat în sistemul financiar-bancar; Nicolae, mezinul, cu studii 

superioare tehnice, a activat în domeniu, inclusiv pe post de 

preşedinte al raionului Cimişlia, iar Pavel în 1966 a absolvit 

Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova. 

Sora mai mare, Tudoriţa, a absolvit gimnaziul, iar sora mai 

mică, Eufrosinia, a promovat studiile medii de specialitate. 

Familia Balmuş a trecut prin mari greutăţi legate de moartea 

prematură şi tragică a tatălui, cănd toată povara întreţinerii 

familiei căzuse pe umerii mamei. Atunci Pavel avea 14 ani. 

Biografia sa de lucru este impresionantă: redactor la 

Televiziunea Moldovenească (1966-1968); custode general, 

cercetător ştiinţific şi director – adjunct la Muzeul Republican 

de Literatură „D. Cantemir” (1979-1983); redactor la Editura 

„Literatura Artistică” (1983-1989) şi  „Cartier” (2000-2002); 

preşedinte al Societăţii bibliofililor din Moldova „Paul Mihail” 

(1992-2012) şi al Centrului Naţional de Hasdeologie de pe 

lângă Biblioteca municipală „B.P.Hasdeu” (1997-1914); 

cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie al Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei. 

Domeniile de interes ştiinţific ale cercetătorului au fost 

vaste: Hasdeistica, istoria literaturii şi cărţii româneştii, istoria 
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culturii şi spiritualităţii româneşti din perioada veche şi 

medievală. 

Academicianul Mihai Cimpoi remarca în monumentala 

sa lucrare că „documentarismul erudit aplicat minuţios este 

domeniul lui Pavel Balmuş cercetător ştiinţific la Institutul de 

Filologie  al AŞM, contribuind la valorificarea şi promovarea  

patrimoniului cultural naţional”
1
. 

Într-adevăr, în cercetare el pornea de la investigaţia de 

arhivă, pentru că istoria se face cu texte, a căror precizie nu 

poate fi înlocuită de nimic. Dacă nu există document, nu există 

istorie. Or, istoria se face cu documente scrise, fără îndoială, 

atunci cănd ele există. Dar ea se poate face cu tot ceea ce 

ingeniozitatea istoricului îi permite să utilizeze. Regula lui în 

investigaţia de arhivă era că documentul este instrumentul sau 

actul autentic prin care se poate proba un drept. Documentul 

trebuie înţeles ca fiind urmele lăsate de găndurile şi acţiunile 

oamenilor de altădată, e o revelaţie de viaţă şi atărnă de istoric 

s-o prezinte, în legătură cu altele, aşa cum trebuie. Pănă ieri, 

totul e „document istoric”, şi lucrurile noastre de azi devin 

imediat document istoric. 

Aşadar, „şi lucrul de ieri al cercetătorului a devenit 

document istoric”. Munca lui îndelungată de „serv”, cum avea 

să spună chiar el, a făcut din el omul atotştiutor de Hasdeu: 

omul document; omul argument; omul comentariu; omul-nota, 

simbol al   forţei inepuizabile a unui intelectual în care sunt 

reflectate toate preocupările de cercetare ale lui, toate forţele 

lui care-i întregise personalitatea: stirpea marilor cărturari 

(Vladimir Beşleagă); erudit al cărţii clasice (Eugen Lungu); 

arheolog literar, faţa ascunsă a detaliului perfect (H. Corbu); 

sta sub semnul de aur al trecutului (Victor Prohin); anticarul 

literaturui noastre (Alexei Rău); cărturar neîmpăcat (Vlad 

                                                           
1 M. Cimpoi. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Chişinău, 

Editura ARC, 1996, p. 77 
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Chiriac); căutătorul de aur (Iurie Colescnic); omul care ştie 

totul despre B.P. Hasdeu (Nicolae Roibu); Hasdeulogul 

Principal al Basarabiei, adevăratul om de ştiinţă (Andrei 

Vartic); exigetul dominat de neconformism (V. Răileanu)
1
. 

Un loc aparte în activitatea criticului şi istoricului literar 

îl ocupă studierea vieţii şi activităţii membrilor familiei de 

cărturari basarabeni Hajdău-Hasdeu. A pus în circulaţie 

materiale şi informaţii inedite referitoare la scriitori noştri 

clasici, în special la dinastia Hăjdău – Hasdeu. Sub îngrijirea sa 

au apărut de-a lungul timpului un şir de selecţii din opera 

acestor clasici
2
.  

A editat şi prefaţat volume din operele scriitorilor: M. 

Costin, Dosoftei, Antioh Cantemir, Al. Donici, V. Alexandri, 

G. Ibrăileanu, Al. Macedonski, N. Iorga. Este autorul unor 

studii despre N. Costin, B.P..Hasdeu, M. Eminescu, C. Stere, 

Al. Mateevici ce se caracterizează printr-un documentarism 

erudit, aplicat minuţios
3
. A îngrijit şi editat antologii ale 

literaturii romăneşti de la început şi pănă în prezent
1
. 

                                                           
1
 Vezi: Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual. Alcătuitor: 

Vitalie Răileanu, Margareta Cebotari. Chişinău: Grafema Libris, 2013, 225 

p.; Vitalie Răileanu. În dialog cu Omul despre Om. Chişinău. Editura 

Grafema Libris, 2013, 140 p. 
2
 P. Balmuş. Studii şi materiale despre Alexandru şi Boleslav Hajdău, 1984; 

P. Balmuş. Pro-Fide et Patria: contribuţii la studierea vieţii şi activităţii 

membrilor familiei Hajdău – Hasdeu, 2002; P. Balmuş. Editor. Clipe de 

inspiraţie de A. Hajdău; P. Balmuş, ş.a. Moştenirea literar-spirituală a 

dinastiei de cărturari Hajdău-Hasdeu în bibliotecile chişinăunene: catalog-

bibliografie. Chişinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2007; Studii 

şi materiale despre Opera Literară Alexandru şi Boleslav Hăjdău, Chişinău, 

1984. 
3
 P. Balmuş (ed.). B.P.Hasdeu, Principii de lingvistică, Chişinău, 1974; P. 

Balmuş (ed. în colaborare). Alexandru Hăjdău. Izbrannoe. Chişinău, 1986; 

P. Balmuş (ed.). Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. Chişinău, 1988; 

P. Balmuş (ed.). Antioh Cantemir. Satire şi alte poetice compuneri. 

Chişinău, 1988; P. Balmuş (ed.). Al. Donici. Fabule. Chişinău, 1988; P. 

Balmuş. Postfaţă, V. Beşleagă, prefaţă. Miron Costin. Opere. Chişinău, 
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Dincolo de toate acestea, P. Balmuş a fost un înzestrat 

pedagog şi îndrumător pentru tinerii bibliofili şi cercetători şi 

organizator de multiple evenimente ştiinţifico-culturale. „Dacă 

cineva are întrebări, Pavel Balmuş are răspunsuri; dacă cineva 

are nevoie de consultaţii, Pavel Balmuş le oferă cu plăcere, cu 

deschidere, cu entuziasm; dacă cineva doreşte discuţii, 

dezbateri – Pavel Balmuş e omul care le va susţine, omul care 

investeşte în dezbateri şi discuţii, savantul, lobistul dreptăţii şi 

corectitudinii, brendul Bibliotecii Municipale, simbol al 

integrităţii intelectuale”
2
, afirmă Lidia Kulicovski, director 

general al Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” din Chişinău.  

Pavel Balmuş a fost un mare cetăţean şi patriot, şi 

pentru convingerile sale, în perioada sovietică a fost învinuit de 

naţionalism şi persecutat, dar, precum afirma el însuşi, nu 

regreta ceea ce a făcut
3
. A îmbrăţişat cu convingere şi credinţă 

începutul mişcării de eliberare naţională din Moldova, lupta 

romănilor basarabeni pentru limba romănă şi alfabetul latin, 

desprinderea de Imperiul sovietic şi reunirea cu ţara, 

încandrăndu-se plenar în această luptă în calitate de membru al 

conducerii Cenaclului literar-muzical „Alexe Mateevici”, 

membru-constituant al activului Mişcării Democratice pentru 

                                                                                                                           

1989; P. Balmuş. Postfaţă. Dosoftei. Chişinău, 1989; P. Balmuş postfaţă, I. 

Varta prefaţă. Aglaia. Roman anonim din secolul al XIX-lea. Chişinău, 

1996; P. Balmuş, Sv. Corolevschi. Dinastii ale universalităţii – culegere 

colectivă de studii şi cercetarii consacrată lui D. Cantemir; P. Balmuş ş.a. 

Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2006. Prut Internaţional, 

2007; P. Balmuş. Pagini din istoria culturii şi literaturii moldoveneşti, 1979.  
1
 P. Balmuş (ed.). Antologia poeziei vechi moldoveneşti. Chişinău, 1986; P. 

Balmuş (ed.). Antologia poeziei moderne moldoveneşti. Chişinău, 1988; P. 

Balmuş (ed.). Poeţi de pe vremea lui Eminescu. Chişinău, 1990; P. Balmuş 

(ed.),  V. Cândea. Un veac de aur în Moldova (1643-1743). Bucureşti, 1996. 
2
 Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă...,p.53 

3
 M. Cimpoi, op. cit. 
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susţinerea Restructurării din Moldova, ulterior Frontul Popular 

din Moldova
1
. 

Toţi cei care l-au cunoscut afirmă, pe bună dreptate, că 

era un „om cu multă carte” şi avea un ataşament deosebit faţă 

de carte, care l-a însoţit pe tot parcursul vieţii sale zbuciumate. 

Probabil, acesta l-o fi determinat să doneze publicului cititor, 

atăt de drag lui, cea ce avea mai scump, biblioteca personală. 

Aşa avea să fie creat fondul de carte „Clara şi Pavel Balmuş” în 

cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, care 

însumează peste 1250 de titluri de carte rară, pentru ca, vorba 

poetului, „băiatul meu sau fata să citească mai departe ce n-a 

dovedit nici tata”.  

Pavel Balmuş, modelul istoricului profesional, aşa cum 

îl vedea marele Hasdeu, neobositul cercetător, intelectualul şi 

eruditul, a murit în zorii zilei de 12 decembrie 2014, la vărsta 

de 70 de ani, acasă, la masa de scris. Este înmormăntat la 

Cimitirul Central din Chişinău, pe aleea luminătorilor 

neamului. Deşi mărturisea că-şi doreşte să moară la Iaşii lui 

atăt de dragi şi să fie înmormăntat la baştina sa, atăt de dragă, 

lăngă părinţii săi, atăt de dragi. 

Dispariţia sa lasă un gol irecuperabil în cultura noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ion Certan. Stănga politică în Republica Moldova, 1989-2001. Chişinău: 

CEP USM, 2008, 281 p., p.238. 
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BOGDAN PETRICEICU HASDEU DESPRE 

CERCETAREA ISTORICĂ ȘI MODELUL 

ISTORICULUI PROFESIONIST 

 

BOGDAN PETRICEICU HASDEU CONCERNING THE 

HISTORICAL RESEARCH AND THE PROFESSIONAL 

HISTORIAN MODEL 

 

Liudmila CHICIUC, 

Departamentul Istorie şi Teoria Educației 

     

În știință nu se permite nici o virgulă  fără demonstrațiune 

B.P. Hasdeu 

 

Summary: The study reveals the ideas of the 

remarkable Romanian scientist from Bessarabia, Bogdan 

Petriceicu Hasdeu (1838-1907), regarding the scientific 

research methodology of history and the model of the 

professional historian.  

It is exposed Hasdeu's methodological triad theory and 

the principles of the scientific method of research in history, 

chosen by the distinguished encyclopedist, based on the 

historiographical conceptions of his predecessors Giovani 

Batista Vico, Leopold von Ranke, Gheorg Hegel, etc. An 

increased attention is offered to his own visions regarding his 

professional qualities which a historian should posses as a 

specialist, considered by the outstanding B.P. Hasdeu, 

“laborious and artist in the same time”. The study presents 

some illustrative examples of practical manifestation of 

objectivity, correctness and scientific principledness, selected 

from the personal experience of historian and eminent 

researcher of Bogdan Petriceicu Hasdeu. 
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În anul 1939, la inaugurarea seriei anuale a 

conferințelor Universității Populare din Chișinău, fruntașul 

mișcării naționale, cunoscutul om politic și președinte al 

instituției, Pantelimon Halippa, a ales să țină un discurs despre 

„cel mai mare român basarabean – B.P.Hasdeu”
1
. Motivul 

pentru care, Pan Halippa, a decis să vorbească despre „acest 

gigant al geniului românesc, istoric, filolog, poet liric, epic și 

dramatic, povestitor, mare naționalist și democrat,”
2
, era 

simplu și convingător: necunoașterea fenomenalului Bogdan 

Petriceicu Hasdeu de către publicul basarabean precum și de 

către cel general românesc. Ironia sorții: „Marele uitat” în 

România interbelică era tocmai „...acela care a întrupat, la 

vremea sa, toate năzuințele românismului, toată vigoarea lui de 

muncă și de luptă și care, la un moment dat, și-a caracterizat 

singur opera, așa de just zicând: „toate scrierile mele, fără 

excepție, au fost o școală de românism””
3
. 

Deși, de la memorabilul discurs al lui Pan Halippa au 

trecut opt decenii și, deși între timp, pe ambele maluri ale 

Prutului, cu eforturile susținute ale intelectualității, s-au făcut 

destul de multe lucruri bune, pentru cunoașterea personalității 

polivalente a lui B.P.Hasdeu și pentru editarea și popularizarea 

operei sale, dincolo de mediul academic, eminentul savant și 

om de cultură, rămâne încă puțin cunoscut. Cunoașterea și 

înțelegerea operei hasdeiene continuă să fie un deziderat al 

timpului, mai ales pentru mediul basarabean, odată în plus, 

pentru că, așa cum constata Pan Halippa, „noi, basarabenii,... 

trebuie să cunoaștem opera de creațiune al lui B.P.Hasdeu, 

                                                           
1
 Halippa Pantelimon. Bogdan Petriceicu Hasdeu. În: Pan Halippa. 

Publicistică. Colecția Testament. Editor Iurie Colesnic. Chișinău, 

MUSEUM, 2001, p. 77 
2
 Halippa Pantelimon. Bogdan Petriceicu Hasdeu. În: Pan Halippa. 

Publicistică. Colecția Testament. Editor Iurie Colesnic. Chișinău, 

MUSEUM, 2001, p. 77 
3
 Ibidem, p. 78 
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pentru că în ea se oglindește ceva din spiritualitatea 

noastră...trebuie să ținem la opera lui B.P.Hasdeu, pentru că 

prin ea ni se deschide un drum mai larg în cultura 

românească”
1
. 

Mai mult, B. P.Hasdeu, este și va fi întotdeauna, un 

veritabil „izvor de inspirație pentru cine ar vrea să se lase 

condus de acest European, în adevăratul înțeles al cuvâtului”
2
. 

Un alt mare enciclopedist român care a trăit și a activat, 

însă, în secolul XX, Mircea Eliade, l-a numit pe Hasdeu 

„românul cel mai învăţat al secolului XIX”
3
. Aprecierea îl 

reprezintă întocmai, având în vedere preocupările științifice și 

culturale pe care le-a avut, B.P. Hasdeu, în cele mai diverse 

domenii și vastitatea operei sale. Mai curând pot fi numite 

domeniile de care nu s-a ocupat reputatul savant, decât cele de 

care s-a ocupat și în care s-a remarcat.  

Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a ocupat temeinic și de 

domeniul teoriei și metodologiei istoriei. Înzestrat cu un spirit 

analitic şi sistematizator de excepţie, el a reuşit să cuprindă în 

opera sa aproape toate compartimentele metodologiei şi 

filozofiei istoriei. Asupra formării viziunilor sale de ordin 

metodologic şi celor privitoare la filozofia istoriei, o mare 

influență au avut ideile avansate din cultura şi filozofia 

europeană modernă, în special concepţiile lui G. Vico, F. 

Bacon şi G. Hegel, însă predilecţia personală pentru teoria 

istoriei şi-a anunţat-o el însuşi, indicând că îl  „preocupă 

regula, norma, totalitatea”.  

Bogdan Petriceicu Haşdeu, considerat pe bună dreptate 

„apogeul enciclopedismului românesc”, a fost un mare 

teoretician al istoriei, la fel de profund și cu idei fundamentale 

                                                           
1
 Ibidem, p.78-79 

2
 Ibidem, p. 77 

3
 Eliade Mircea. Despre Eminescu şi Hasdeu. Iaşi: Ed. Junimea, 1987, p. 94 
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s-a impus și în acest domeniu, precum în toate celelalte de care 

s-a ocupat, chiar dacă unele concepții ale sale sunt considerate 

depășite de timp sau irelevante pentru contemporaneitate. În 

opera sa, distinsul savant, a abordat diverse aspecte ale teoriei 

și metodologiei istoriei, referindu-se la definirea istoriei, la 

raportul dintre natură şi societate, la problema progresului în 

istorie, sau cea a corelației dintre factorii naturali şi sociali ai 

devenirii istorice, acordând o atenție sporită chestiunilor de 

natură epistemologică care privesc constituirea şi 

fundamentarea  istoriei ca ştiinţă dar și celor metodologice care 

vizează problema metodei de cercetare în istorie, a scrisului 

istoric, a adevărului  istoric şi a obiectivităţii istoricului, a 

profesionalismului și corectitudinii specialistului în istorie, etc. 

De la Tezele lui Lucian din Samosata privind cercetarea 

și scrierea istoriei, lansate în antichitate și  până la epoca lui 

B.P.Hasdeu  a trecut suficient timp, în decursul căruia s-au 

oferit destule explicații despre istorie ca proces al devenirii și 

istorie ca domeniu al cunoașterii, inclusiv, s-au oferit 

recomandări și detalieri privind exigențele pe care trebuie să le 

întrunească istoricul ca specialist în predarea și în scrierea 

istoriei, urmărindu-se prin acestea ca persoanele care aleg să-și 

consacre viața cercetării și srierii istoriei, să dispună de 

îndrumările necesare și să  se manifeste obiectiv, corect, 

nepărtinitor în această meserie. Totuși, de-a lungul timpului s-

au atestat  nenumărate abateri de la normele recomandate în 

timp și desconsiderări, ocoliri intenționate ale postulatelor 

teoretice și metodologice de domeniu, s-au lansat teorii false, s-

au admis abordări neobiective, s-au manifestat părtinitor și 

incorect anumiți istorici ca specialiști. Din păcate, asemenea 

manifestări nu au rămas doar simple realități ale trecutului, 

acestea au ajuns prezențe și în epoca lui Hasdeu, (atât la scară 

națională cât și în cadru universal), rămânând prezențe, pe 

alocuri și în actualitate. Din aceste considerente viziunile lui 
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B.P. Hasdeu privind teoria și metodologia istoriei rămîn și 

astăzi valabile, instructive și prețioase.   

În privința cercetării istorice, B.P Hasdeu, a optat 

pentru „o metodă ştiinţifică riguroasă”. Istoriografia 

contemporană lui Haşdeu era caracterizată de serioase 

neajunsuri metodologice şi de lipsa spiritului critic. După cum 

constata însuși gânditorul pe la 1856: „istoria românească e 

plină de poveşti şi lacune”. De aceea încă în anul 1860, în 

Cuvânt înainte la Foiţa de istorie şi literatură, B.P.Hasdeu, a 

lansat faimoasa sa teorie a triadei metodologice, fixând că „în 

scrierea istoriei sunt trei operaţiuni succesive şi neînlăturate: 

culegerea datelor, desluşirea lor în parte şi, în fine, clădirea 

edificiului”. Regula de aur a istoriografiei moderne a fost 

formulată de către teoreticianul german Leopold von Ranke în 

formula: precizie, pătrundere, expunere. Această regulă se 

regăsește în creația lui Hasdeu, în conţinuturi mai mult sau mai 

puţin similare, prin indicarea fazelor succesive pe care trebuie 

să le urmeze istoricul în procesul cercetării științifice – 

culegerea datelor (colectarea de fapte, documente, surse 

„fontâne”) desluşirea în parte (adică gruparea şi compararea 

datelor) şi clădirea edificiului (adică extragerea concluziilor din 

acestea). Triada metodologică hasdeiană este pe deplin valabilă 

cercetării științifice actuale în domeniul istoriei. 

Prin studiile sale ulterioare, Haşdeu, va preciza şi va 

amplifica concepţia – metodologică iniţială. Astfel, în 1871 

într-un articol (întitulat Vladislavu Bassarabu) inserat în revista 

„Columna lui Traian” Haşdeu, referindu-se la îmbinarea 

mijloacelor criticii şi divinizării în cercetarea istoriei susţinea 

următoarele: „Critica constă în limpezirea fontânelor unele prin 

altele. Divinaţiunea restabileşte solidaritatea logică între faptele 

rapsodice. Fără critică istoria este o minciună; fără divinaţiune 

istoria este un fragment; fără critică şi fără divinaţiune istoria 
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este cu neputinţă”
1
. Este evident că mijloacele pentru care 

optează B.P.Hasdeu și recomandarea îmbinării acestora, rămân 

lucruri indispensabile cercetării istorice pentru toate timpurile. 

Referinţele metodologice ale distinsului cărturar 

basarabean continuă în scrierile din următorii ani. În prefaţa la 

lucrarea Istoria critică a Românilor (1873-1875), eruditul 

teoretician al istoriei, a fixat principiile de bază ale metodei 

ştiinţifice de cercetare în istorie, între care menţiona: slujirea 

neabătută a adevărului istoric, întemeierea afirmaţiilor „numai 

pe date sincronice evenimentelor” şi pe mai multe izvoare, 

confirmarea faptelor prin mai multe probe, acordarea priorităţii 

martorilor oculari, atenţie doar la informaţiile aproape ca loc şi 

timp de evenimentul relatat, contestarea oricărei autorităţi în 

afara izvorului istoric, folosirea izvorului în text şi în context 

(inclusiv cunoaşterea limbii originalului documentului), 

respectarea riguroasă a regulilor acceptate ale citării, precum şi 

necesitatea considerării raporturilor interdisciplinare, ş.a.  

principii constituie decalogul metodologic hasdeian care 

rezonează perfect cu cerințele actuale față de cercetarea și 

scrierea istoriei.  

B.P.Haşdeu stăruia asupra studiului complex şi 

multilateral al faptelor istorice, indicând în aceeaşi operă 

Istoria critică a românilor,  patru tipuri de izvoare istorice, 

„fontăne”: „testurile, ştiinţa naturală, filologia şi economia 

politică”, fără de care, după cum considera autorul, „este 

imposibil a fi cineva istoric în secolul XIX”. Indiscutabil, 

pentru cercetarea științifică a evenimentelor istorice, axarea pe 

documente și texte contemporane faptelor, pe surse filologice, 

etnografice sau de alt gen, luarea în considerare a realităților 

social-economice ale timpului și a realizărilor științelor, 

                                                           
1
 Pop Adrian. O fenomenologie a gândirii istorice româneşti. Teoria şi 

filosofia istoriei de la Hasdeu şi Xenopol la Iorga şi Blaga. Bucureşti: Ed. 

ALL Educational, 1999, p.20 
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contează la fel de mult și în secolul XXI, astfel că, sugestiile  

lui B.P. Hasdeu nu și-au pierdut actualitatea. Savantul a 

confirmat prin propria experienţă adevărul acestor idei, 

colectând materialul  documentar necesar pentru evocarea 

trecutului neamului prin arhivele străine, făcând călătorii 

obositoare în Polonia, Ungaria, Austria, Bohemia, Bavaria, 

Italia, statele balcanice, Elveţia, Franţa, Anglia şi înlesnind, 

astfel, studiul istoriei românilor pentru toţi cei interesaţi de ea. 

De multe ori î-şi îndemna şi fiica să pună accentul pe studiul 

izvoarelor, adunând materialele documentare necesare pentru 

teza ei de doctorat cu tema „Filozofia şi literatura nescrisă a 

poporului român – theodicea, metafizica, logica, psihologia, 

etica”. 

În viziunea lui B.P.Haşdeu o cerinţă primordială a 

metodei de cercetare  în domeniul istoriei este necesitatea 

cercetării „cu făclia criticii în mână”, critica având menirea de 

a descoperi sau „dezmormânta adevărul”. Despre atitudinea 

critică şi îndoială, ca elemente indispensabile ale cercetării, 

eruditul gânditor, scria în lucrarea Sic Cogito: „În orice sferă a 

cunoştinţelor eu am fost întotdeauna sceptic ...croindu-mi, ... 

prin propriile cercetări după izvoare, o cale nouă...”
1
. 

Continuând şirul meritelor lui B.P.Haşdeu în domeniul 

metodologiei istoriei ţinem să subliniem reliefarea  de către 

gânditor a corelaţiei necesare dintre analiză şi sinteză. După 

cum indică istoricul şi analistul contemporan, Adrian Pop, 

Haşdeu accentua superioritatea analizei
2
. Ceea ce el numea 

metoda analitică, anume „migăloasa procedură de 

descompunere din mai mic în mai mic”, era considerată 

„singura aptă a clădi edificiul istoric pe o temelie solidă, largă 

                                                           
1
 Hasdeu Bogdan Petriceicu. Sic Cogito. Craiova: Scrisul românesc, 1991, p. 23 

2
 Pop Adrian. O fenomenologie a gândirii istorice româneşti. Teoria şi 

filosofia istoriei de la Hasdeu şi Xenopol la Iorga şi Blaga. Bucureşti: Ed. 

ALL Educational, 1999, p.21 
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şi profundă”. În viziunea sa – „odată fiind definite toate 

elementele constitutive ale scheletului, devine apoi uşor a-l 

recompune prin sinteză”. 

Între sintezele istoriografice de cea mai înaltă valoare 

Haşdeu consideră studiul monografic. Şi aceasta pentru că, în 

opinia sa, studiul monografic are, în primul rând, o însemnătate 

generală,  aşa cum „istoricul unei naţiuni sau ţări ... este cea 

mai veridică istorie universală”, iar în rândul al doilea, are o 

importanţă specifică, deoarece prin monografii regionale se 

verifică rolul pe care îl au condiţiile geografice sau factorul 

pământ în determinarea acţiunii popoarelor. Această teză s-a 

bucurat de o carieră aparte în tradiţia europeană geopolitică  şi 

de filosofia istoriei
1
. 

Opera istorică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu și 

anumite acțiuni ale sale, reflectate în corespondența timpului, 

permit dezvăluirea teoriei și practicii savantului, referitoare la 

scrisul istoric, la stilul riguros academic și esteticul scrisului 

istoric. În contextul dezbaterilor de la răscrucea sec. XIX-XX 

cu privire la considerarea istoriei drept artă sau ştiinţă şi a 

istoricului drept artist sau om de ştiinţă, trebuie să subliniem că 

B.P.Haşdeu primul în istoriografia românească a încercat să 

dea o rezolvare dialectică acestei dileme, constatând că 

„Istoricul  este un uvrier şi un artist totodată”
2
,  iar istoria este 

deopotrivă artă şi ştiinţă, „aceste două sfere ale cunoaşterii 

completându-se reciproc”. 

B.P. Hasdeu considera că în scrierea istoriei, de altfel, 

ca și în expunerea evenimentelor sau faptelor, plasticitatea și 

frumusețea scrisului, precum și a prezentărilor, în sens de 

forme meșteșugite de exprimare, construcții elaborate de fraze 

și propoziții, relatări metaforice ale gândurilor, au o mare 

                                                           
1
 Ibidem, p. 22 

2
Hasdeu B.P. Scrieri. Chişinău: Întreprinderea Editorial-Poligrafică 

„Ştiinţa”; Bucureşti:Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997,vol.2, p. 199 
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importanță, dar hotărâtoare trebuie să fie, întotdeauna, 

prezentarea argumentativă și bine documentată a faptelor și 

evenimentelor. De fel întâmplătoare, în această privință, apare 

concluzia savantului Hasdeu, devenită frază înaripată: „în 

știință nu se permite nici o virgulă fără demonstrațiune”
1
.  

O dovadă și mai însemnată a valorii pe care o atribuia 

Hasdeu cercetării și scrierii istoriei, și mai cu seamă, modului 

în care trebuie să fie realizate, întocmite, elaborate lucrările 

științifice în domeniu, este incidentul care s-a produs între 

Marele Hasdeu și viitorul Marele Iorga, în anul 1899, în 

legătură cu un concurs al lucrărilor științifice în istorie, 

organizat de Academia Română. Pe atunci, tânărul istoric 

Nicolae Iorga a prezentat la Academia Română lucrarea 

„Chilia și Cetatea Albă”, pentru a obține premiul „Alexandru 

Bodescu”
2
. Din comisia de evaluare a lucrărilor făceau parte 

B.P.Hasdeu și A.D. Xenopol ca factori de decizie. „Meticulos 

și exigent” precum era B.P. Hasdeu, după ce a examinat 

manuscrisul lucrării, „necruțând pe nimeni” după cum îi era 

felul, de altfel nici nu cunoștea autorii lucrărilor expuse la 

concurs, a  propus respingerea lucrării, însoțindu-și propunerea 

cu următoarele mențiuni critice„ necunoașterea de către 

candidat a multor fântâni importante, expunere confuză, 

afirmațiuni sau negațiuni goale, materie muncită dar spirit 

sărăcăcios, superficială, vre-o vedere nouă personală și fecundă 

nicăieri, stilul șchioapătă”
3
. Totuși, comisia a premiat lucrarea 

cu 15 voturi pro și 5 contra. Mai mult, această lucrare, cu titlul 

Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, a fost publicată în 

                                                           
1
 În lumea gândurilor înțelepte. Alcătuitor Constantin Reabțov. Chișinău, 

1992, p. 37 
2
 Ioachimescu Alex., Ioachimescu Victor. Momente istoriografice și 

personalități de seamă ale neamului românesc. Ediția a II-a, București, 

PUBLISTAR, 1998, p. 66  
3
 Ibidem, p. 66-67 
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următorul an, 1900, cu mențiunea „premiată de Academia 

Română, cu premiul Alexandru Bodescu, 1899”.  

Dar, Nicolae Iorga, după ce a aflat rezultatul 

dezbaterilor a expediat pe numele lui B.P. Hasdeu o scrisoare 

cu un conținut nepoliticos, acid chiar, concluzionând că părerea 

lui Hasdeu reprezintă „o lipsă de sentimente morale și putință 

de apreciere, pentru care, de azi înainte, nu va mai cunoaște pe 

omul Hasdeu, aibă el un trecut cât de glorios și merite cât de 

înalte”
1
.  

Relevant în contextul ideii despre rigorile cărora trebuie 

să le facă față istoricul profesionist, este răspunsul lui 

B.P.Hasdeu la învinuirile lui Iorga. Răspunsul a fost firește, pe 

potriva măreției autorului dar și o expresie poziției principiale a 

savantului și a opțiunii sale pentru profesionalism în domeniu. 

În scrisoarea de răspuns lui Nicolae Iorga, B.P. Hasdeu 

subliniază următoarele: „nu știiam și nici nu bănuiam că 

dumneata ai fi autorul manuscrisului în chestiune, ...În orice 

caz, în privința manuscrisului... mi-am expus părerea mea 

obiectivă și chiar dacă aș fi știut că este vorba despre 

dumneata, aș fi avut absolut aceeași părere, dar aș fi tăcut; aș fi 

tăcut nu numai din cauza simpatiei mele pentru autor, ci mai cu 

seamă pentru că dumneata ești încă foarte tânăr  și ai 

deocamdată, dreptul să te mai poticnești. Vei răscumpăra 

greșeala prin multe alte lucrări solide, căci după opiniunea 

mea, ești una din perlele junei generații române”
2
.  Timpul a 

demonstrat cât de adevărat a fost acel pronostic al lui B. P. 

Hasdeu.   

În aspect epistemologic importanța concepțiilor lui B.P. 

Hasdeu rezidă, întâi de toate, în definirea istoriei ca realitate și 

                                                           
1
 Ibidem, p. 67 

2
 Ioachimescu Alex., Ioachimescu Victor. Momente istoriografice și 

personalități de seamă ale neamului românesc. Ediția a II-a, București, 

PUBLISTAR, 1998, p. 67 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

127 
 

cunoaștere. În cazul semnificației de realitate a istoriei, 

Haşdeu, asemeni înaintaşilor săi occidentali, G.B.Vico și C. 

Darvin, concepe istoria omenirii  ca un neîntrerupt ciclu de 

naşteri, creşteri dezvoltări, slăbiri, pieiri, şi renaşteri a 

popoarelor în timp şi spaţiu  pe o spirală mereu crescândă. În 

viziunea sa: „ Omenirea întreagă formează o singură 

individualitate care trece prin cele trei vârste: divină (copilăria) 

eroică (bărbătească), umană (bătrânească).” Prin această 

definire, savantul român acceptă, în fond, teoria „ciclului 

istoric” a lui Vico, susţinând şi el că societatea se dezvoltă 

potrivit „legilor sale organice şi specifice, pe care nimeni nu 

trebuie să le născocească”. 

Cât priveşte semnificația istoriei ca și cunoaştere, în 

creaţia lui B.P.Hasdeu pot fi identificate mai multe definiri. 

Ilustrul gânditor considera, spre exemplu, că istoria este „partea 

cea mai supraordinară în clasificaţiunea pozitivă a ştiinţelor”, 

la fel susținea că istoria este „cea mai grea din toate ştiinţele” și 

că obiectul acestei științe este „mărturisirea timpurilor trecute”. 

O problemă de mare interes pentru B.P.Hasdeu a fost 

teoretizarea finalităţii şi funcţiilor, pe care poate şi trebuie să şi 

le asume istoria. Subiectul în cauză a fost abordat pe larg în 

opera filosofică şi istorică a savantului român. Se cunoaște că 

majoritatea teoreticienilor care s-au referit la latura cognitivă a 

finalităţii studiului istoriei, au conceput-o  pe linia stabilirii 

unei legături organice comprehensiv explicative între trecut, 

prezent şi viitor, în sensul că prin cunoaşterea trecutului 

înţelegem mai bine prezentul şi prefigurăm în mod responsabil 

viitorul. Această idee o întâlnim şi la Haşdeu formulată astfel 

„dătătorul de viaţă rol al istoriei este nu numai a clarifica  o 

situaţiune antică, a restabili o imagine trecută, dar încă mai cu 

seamă a prevesti şi a prepara o posibilă regenerare  viitoare a 

unei naţiuni”. 
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În ceea ce priveşte atenţia acordată de Hasdeu laturii 

educative a finalităţii studiului istoriei, nu  este necesar  să fie 

ilustrată printr-o expresie concretă, e suficientă constatarea 

simplului fapt că aceasta nu poate fi pusă la îndoială, deoarece 

considerarea trecutului drept o sursă inepuizabilă de învăţături  

şi exemple pentru prezent şi viitor, este demonstrată de întreaga 

operă istorică a savantului. Ilustrul cercetător a confirmat rostul 

educativ al istoriei prin temerarele sale lucrări de istorie 

națională care, la fel, ca și toate scrierile sale, fără excepție, au 

fost o școală de românism.  

Originală și pertinentă a fost implicaţia marelui gânditor 

şi în domeniul ontologiei istoriei. Se cunoaște că până a se 

ajunge la conceptul ontologic de astăzi al istoriei, care exclude 

intervenţia în istorie a unui factor determinant unic, sau 

cauzalitatea simplă şi directă a faptelor istorice, filozofia 

istoriei a găzduit un şir de propuneri succesive de indentificare 

a factorilor şi forţelor ce prezidează  evoluţia istorică. Iar 

istoriografia românească nu a făcut excepţie în această privinţă. 

Istoricul şi analistul contemporan Adrian Pop constată 

că B.P.Haşdeu este teoreticianul în a cărui concepţie se 

întâlnesc vechea explicaţie preponderent providenţială cu cea 

eminamente ştiinţifică, de sorginte pozitivistă. Într-adevăr, 

Haşdeu admitea existenţa obiectivă a factorilor istorici: naturali 

(pământul, clima, accidentele locale) sau sociali (ginta, 

instituţiunile, oamenii mari), dar considera că acţiunea lor este 

limitată de intervenţia Providenţei. Este cazul uneea dintre 

teoriile lui Hasdeu care nu mai sunt conforme explicațiilor 

științifice de astăzi asupra istoriei. Se cuvine de subliniat, 

totuși, că Hasdeu atribuia un rol deosebit în istorie, omului, 

subliniind că „nici acţiunea divinităţii, nici cea a naturii nu pot 

anula ... liberul arbitru al omului”
1
. 

                                                           
1
 Pop Adrian. O fenomenologie a gândirii istorice româneşti. Teoria şi 

filosofia istoriei de la Hasdeu şi Xenopol la Iorga şi Blaga. Bucureşti: Ed. 



Conferința-omagiu „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi 

Ştiinţă” 

 

129 
 

Haşdeu considera foarte importantă, statornică, 

hotărâtoare, acţiunea pământului asupra unui neam, încât a 

formulat şi o lege istorică inedită în domeniu – legea influenţei 

teritoriale postume. Esenţa acesteia se rezumă la faptul că 

teritoriul poate influenţa asupra unei naţiuni chiar și după ce 

aceasta de mult îl părăsise (este vorba despre o influentă ce 

poate urmări un popor după zeci de secole şi la mari distanţe).  

Dezvoltând ideile lui Herder despre spiritul popoarelor, 

Haşdeu concluzionează că o naţiune se formează prin 

interacţiunea dintre un pământ şi un neam (gintă): fiecare 

pământ având o idee a sa specială în universalitatea 

pământurilor şi fiecare neam având o idee specială în 

universalitatea neamurilor. Deaceea, când un neam se aşează 

pe vre-un pământ legătura acestor specialităţi produce o 

naţiune. În opinia sa instituţiile, ideile mari, „mărginesc” sau 

„restrâng” acţiunea naturii, iar Providenţa care este mai presus 

decât orice, asigură existenţa unei „supradirecţiuni” în istorie. 

În teoria istoriei a lui B.P.Hasdeu pot fi descoperite şi 

alte analogii cu ideile înaintaşilor occidentali. Nu se găsesc, 

însă preluări și repetări exacte ale concepțiilor acestora. B.P. 

Hasdeu a elaborat și a susținut întotdeauna propriile convingeri 

cu privire la un subiect sau altul, chiar dacă prin acestea 

împărtășea și anumite viziuni consacrate. Spre exemplu, în 

tratarea problemei privind progresul social istoric si în 

explicarea problemei rolului personalităţii în istorie se observă 

o puternică inspiraţie din filozofia istoriei a lui Hegel. Dacă 

Hegel constata că „simpla preschimbare abstractă care are loc 

în istorie înseamnă un mers spre mai bine, spre mai desăvârşit”, 

că „în natură totul se repetă”, Hasdeu concluzionează că 

„numai monotonia nu e în conformitate cu demnitatea istoriei”. 

                                                                                                                           

ALL Educational, 1999, p. 20-31 
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Foarte evidente sunt asemănările viziunilor acestor doi 

exponenți ai gândirii moderne în dezvăluirea rolului 

personalităţii în istorie. Hegel numeşte personalităţile istorice 

„eroii unei epoci”, „oameni mari ai istoriei ... ale căror scopuri 

particulare proprii cuprind acea substanţialitate care este voinţa 

spiritului universal, acei oameni care gândesc şi înţeleg ceea ce 

este necesar şi actual”. Haşdeu în consonanţă cu Hegel aprecia 

marile personalităţi drept „puteri reprezentative”, „exponenţi 

plenipotenţiari” ai societăţii şi ai epocii, „instrumente ale 

secolului, ale naţiunii, ale omenirii”. 

Opera hasdeiană abundă în exemple care demonstrează 

convingător că teoria istorică a lui B.P.Hasdeu se înscrie firesc 

în aria exigenţelor filozofiei si ale culturii europene. Ea relevă 

că remarcabilul savant enciclopedist român de talie europeană 

avea o încredere nemărginită în forţa ştiinţei, că a tratat istoria 

ca ştiinţă şi a urmărit întregirea acestei ştiinţe, atât prin teoria ei 

generală, cercetând şi dezvăluind importante probleme de 

metodologie şi filozofie a istoriei, fundamentate pe optimism, 

interes continuu faţă de adevărul ştiinţific, încredere în 

progresul spiritului uman, etc., cât  şi prin studiile şi operele 

sale de istorie naţională. Pentru istoricul cercetător de astăzi și 

din viitor opera sa reprezintă o adevărată comoară de sugestii 

privind instrumentele indispensabile de lucru ale specialistului 

în domeniu, precum și calitățile valorice și exigențele eticii 

profesionale pe care trebuie să le stăpânească cu desăvârșire.  

Popoarele se mențin și se impun prin număr, prin cei 

mulți, însă ele nu progresează, nu perseverează, decât prin 

oamenii de seamă, prin cei câțiva, care le stau în frunte. De 

aceea nici un popor nu trebuie să-și uite sau să-și desconsidere 

fruntașii. Chiar și atunci când aceștea părăsesc un tărâm de 

activitate, prin aspra lege a succesiunii generațiilor, prezența 

lor spirituală trebuie să dăinuiască ca pildă de viață, de 

activitate, ca model de contribuție, ca sămânță ce încolțește și 
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rodește în sufletul altora. În acest context și în legătură cu 

relevanța și însemnătatea actuală a moștenirii hasdeiene, cel 

mai potrivit îndemn pentru generația tânără ar fi următorul: să-i 

studiem opera, să-i pătrundem conținutul acesteia, să-i însușim 

experiența, să-i urmăm povețele, să ținem seama de sugestiile 

sale,  inclusiv de cele ce țin de teoria și metodologia istoriei, să 

apreciem, să preluăm și să valorificăm modelul istoricului 

profesionist pentru care a optat titanul gândirii românești, 

Bogdan Petriceicu Hasdeu.  
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Summary: B.P. Hașdeu – an illustrious Romanian 

scholar of the beginning of the XXth century, has left an 

outstanding intellectual and scientific heritage on a big 

diversity of issues and problems which preoccupate the 

scientific community and in nowadays. The aim of the article is 

the analysis of the works of B.P. Hașdeu in context of 

development of the conception on human security. The field of 

assuring of human security has a special importance in 

conditions of amplification of multidimensional global crisis, 

regarding all sides of social life, profoundly affecting also the 

private life of citizens, menacing with disappearance even the 

whole manhood. The major role of assuring human security in 

the process of overpassing global crisis is invaluable, since it 

comes to combine the most diverse and most performing 

methodologies, technologies and resources in the way of 

achieving the proposed objective. Is shown that the impact of 

the scientific works of B.P. Hașdeu is of significant importance 

on the conceptualizing human security theory. 

Keywords: human security, Hașdeu, global danger, 

human dignity, liberty, responsibility. 

 

În contextul procesului de globalizare, apar tot mai 

multe studii cu privire la esenţa şi diversele aspecte ale crizei 

mondiale. Astfel, o cauză a expansiunii crizei constă în 
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discrepanţa dintre modul tradiţionalist de percepţie a vieţii şi 

ritmurile galopante în care se schimbă lumea, care devine tot 

mai agresivă, mai concurenţială şi mai pretenţioasă faţă atât de 

cetăţeanul simplu, cât şi a elitelor conducătoare, care sunt 

nevoiţi să se adapteze pe toate planurile noilor condiţii, de la 

aspectele sociopsihologice. În această situaţie a crizei continue, 

societatea contemporană devine tot mai mult una în care 

predomină riscul. Potrivit sociologului german U. Beck, 

modernizarea inevitabil va duce către o desfiinţare a civilizaţiei 

contemporane, care va da naştere unei societăţi de risc, dominată 

de diverse pericole şi ameninţări, dintre care cele civilizaţionale 

şi cele tehnologice se deosebesc printr-o violenţă deosebită.
1
   

Odată cu încheierea „războiului rece” și căderea 

Cortinei de fier, a devenit clar faptul că goana înarmărilor și 

simpla deținere a armelor nucleare nu mai pot garanta 

securitatea statului și, cu atât mai mult, a cetățenilor din statele 

ce posedă acest tip de armament, fiind supuși la o presiune 

psihologică semnificativă, conștientizând că pot fi ținta directă 

a unor atacuri cu arme asemănătoare din partea statelor rivale. 

În acest context, securitatea a fost necesar să fie 

conceptualizată în limite mult mai largi, iar dimensiunile non-

militare a securității, cele ecologice, economice, de bunăstare și 

dezvoltare durabilă și altele au devenit din ce în ce mai 

importante pentru perceperea securității de către individul 

uman.
2
 În acest fel, persoana umană devine atât subiect, cât şi 

obiect de referinţă al procesului de asigurare a securităţii, iar 

starea de securitate a persoanei devine punctul de pornire al 

oricărui studiu din acest domeniu, inclusiv la nivel comunitar, 

naţional, regional sau global. Prin urmare, extrapolând 

                                                           
1
 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. В. 

Седельника и Н. Федоровой; Москва: Прогресс-Традиция, 2000. p. 195. 
2
 Sprincean S. Securitatea umană și bioetica. Monografie. Chișinău: 

F.E.P. ”Tipografia Centrală”. 2017, p. 48. 
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concepția Școlii de la Copenhaga cu privire la securitate, în cel 

mai general sens posibil, putem să afirmăm că securitatea 

umană exprimă percepţia individuală și a societății referitor la 

absenţa riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor în adresa 

persoanei umane.  

Un impact determinant pentru configurarea teoretico-

metodologică a concepției securității umane a fost exercitat de 

către Organizația Națiunilor Unite, experții căreia au reușit să 

sistematizeze materialul teoretic și concepțiile novatoare ale 

oamenilor de știință, elaborate în perioada căderii Cortinei de 

fier și reconfigurării realităților geopolitice de la sfârșitul 

deceniului 9 al sec. XX. Este incontestabil faptul importanței 

cruciale a ONU în elaborarea conceptului de securitate umană, 

la fel și a conceptelor adiacente acestuia precum drepturile 

omului sau dezvoltarea umană, promovate de ONU începând 

încă de la apariția acestei organizații internaționale în perioada 

imediat postbelică.  

Astfel că, la etapa actuală a dezvoltării conceptului la 

mijlocul deceniului 2 al sec. XXI, securitatea prin această 

prismă nu mai e considerată simpla absență a războiului și a 

violenței dintr-o anumită regiune sau țară, ci constituie o 

abordare comprehensivă și complexă, bazându-se pe trei 

principii fundamentale: 

1. Lipsa sau eliberarea de teamă, tratată și ca securitate 

contra violențelor. 

2. Eliberarea de nevoi ce ține de asigurarea cu alimente 

și hrană a protecției personale, cu îngrijire medicală și 

securitatea sănătății sau de securitatea locuinței și mediului. 

3. Libertatea de a trăi cu demnitate prin promovarea 

principiilor dezvoltării umane sustenabile și protecția 

drepturilor omului.
1
 

                                                           
1
 Human security in theory and practice. An overview of the human 

security concept and the United Nations Trust Fund for Human Security. 
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Problematica securității umane cu terminologia 

specifică acesteia au fost utilizate pentru prima dată în actele 

oficiale ale Organizației Națiunilor Unite în anul 1992, și 

anume în „Agenda pentru Pace: diplomație preventivă, 

pacificare și menținere a păcii” – un raport în care Secretarul 

general al ONU la acel moment B. Boutros-Ghali marca 

necesitatea realizării unei „abordări integrate asupra 

securității umane” în contextul proceselor de pacificare și 

menținere a păcii în epoca de după finalizarea „războiului 

rece”, cu scopul de a elucida cauzele profunde ale conflictelor 

de diferit nivel din acea perioadă de pe mapamond și din 

Europa, cu impact determinant asupra domeniilor economic, 

social și politic.
1
  

Însă cel mai cunoscut fapt care a consacrat pe plan 

mondial concepția referitor la securitatea umană a constituit 

momentul menționării acesteia în Raportul de Dezvoltare 

Umană al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din 

anul 1994.
2
 În cadrul acestui Raport, securitatea umană a fost 

prezentată ca o concepție nouă a securității ce impunea 

primatul asigurării securității persoanei și care venea să 

substituie conceptul tradițional al securității centrat pe 

siguranța statului. La fel, în acel Raport al PNUD din 1994, 

securitatea umană era definită doar într-un dublu sens ca 

                                                                                                                           

New York, USA: Human Security Unit. United Nations. 2009. 

http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/h

uman_security_in_theory_and_practice_english.pdf (vizitat 26.12.2017).  
1
 An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-

keeping 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/Winter/protecte

d/Boutros%20Boutros%20Ghali%20Agenda%20for%20Peace.pdf (vizitat 

26.12.2017). 
2
 Raportul de Dezvoltare Umană al Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare 1994 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-

report-1994 (vizitat 16.12.2017). 

http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/human_security_in_theory_and_practice_english.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/Winter/protected/Boutros%20Boutros%20Ghali%20Agenda%20for%20Peace.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/shared/Winter/protected/Boutros%20Boutros%20Ghali%20Agenda%20for%20Peace.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994
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eliberare de frică și ca eliberare de nevoi, astfel reiterând cele 

două principii ale securității umane, devenite tradiționale și 

fundamentale pe parcursul ultimelor decenii. 

Concepția despre Om și securitatea sa în opera lui B.P. 

Hașdeu este una de o mare valoare, mai ales în contextul în 

care, savantul și enciclopedistul B.P. Hașdeu a fost mereu 

preocupat de pătrunderea în cele mai ascunse sensuri ale 

fenomenelor și proceselor sociale și ale naturii. În lucrarea ”Sic 

cogito. Ce e viaţa? – Ce e moartea? – Ce e omul?” (1892), 

cărturarul subliniază semnificația deosebită a acestor fenomene 

și procese, iar Omul ca fenomen social al naturii este văzut ca o 

ființă supremă a cărei scop al existenței urmează încă a fi 

atins.
1
 Viața umană, savantul și enciclopedistul B.P. Hașdeu, o 

leagă strict de procesul muncii, socotind că munca este 

conținutul vieții umane, principala preocupare a ființei umane 

și factorul care caracterizează starea optimală de siguranță 

psihofizică a omului.  

Într-un context similar s-a dezvoltat și preocuparea 

comunității umane și a savanților pentru apărarea dreptului la 

muncă, ca unul dintre cele mai fundamentale drepturi ale 

omului, care au și constituit mai târziu un fundament solid al 

concepției securității umane în perioada contemporană. Astfel, 

începutul sec. XX a fost profund marcat de cele două războaie 

mondiale care au însemnat o involuție a principiilor securității 

persoanei, respectului pentru bunăstarea acestuia și libertățile 

sale. Cu toate acestea, după încheierea Primului Război 

Mondial se pun bazele unor organizații mondiale importante 

referitor la subiectul în discuție și care vor pune bazele unor 

tradiții frumoase în acest domeniu. Astfel, în anul 1919 a fost 

fondată Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) ca parte a 

negocierilor de pace după încheierea Primului Război Mondial. 

                                                           
1
 Hașdeu B.P. Sic cogito. Ce e viaţa? – Ce e moartea? – Ce e omul? În: 

Revista Nouă, Bucureşti, 1892, p. 118. 
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În cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, a fost numită o 

Comisie a legislaţiei internaţionale a muncii, care a propus la 

11 aprilie 1919 un text ce a devenit mai târziu parte a tratatului 

de Pace de la Versailles. Iar în anul 1920, în urma Conferinței 

de Pace de la Paris, care a pus capăt Primului Război 

Mondial, a fost înființată Liga Națiunilor sau Societatea 

Naţiunilor – o organizaţie mondială interguvernamentală și 

precursoarea Organizației Națiunilor Unite, cu un rol esenţial în 

promovarea drepturilor omului sub aspect al dreptului 

internațional și de reglementare a litigiilor internaţionale. 

Aceasta a fost prima organizație internațională de securitate, 

având obiectivul principal să mențină pacea la scară mondială 

printr-un sistem de securitate colectivă, prin dezarmare, 

rezolvarea diferendelor internaționale prin negociere și 

arbitraj. Liga Națiunilor se preocupa de asemenea probleme ca 

sănătatea mondială, protejarea minorităților, echitatea față de 

muncitori și condițiile de muncă a acestora, traficul de 

persoane și droguri, comercializarea armelor etc. Spre 

exemplu, Adunarea Generală a Ligii Națiunilor a promovat și 

aprobat la Geneva la data de 26 noiembrie 1924 drept ”Carta 

Bunăstării Copilului” -  Declarația privind Drepturile 

Copilului, pentru prima dată fiind făcută diferențierea dintre 

drepturile copilului de cele ale adultului. 

Drepturile sociale ale omului și securitatea personală, 

formarea unei societăți a bunăstării au constituit un obiectiv 

major al politicienilor din statele democratice în contextul 

necesității ieșirii omenirii din Marea criză economică din anii 

1929-1933. Astfel că politica „New Deal”-ului lui Fr. 

D. Roosevelt, lansată în 1932, a însemnat programe economice 

ale celor 3 „R”: Relief, Recovery, Reform, însemnând ajutor 

pentru șomeri și săraci, recuperare economică și reforma 

sistemului financiar. 
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Totodată, enciclopedistul B.P. Hașdeu s-a remarcat ca 

un important economist al timpului său în plan național, dar și 

în context internațional. Concepțiile sale socio-economice 

conțin critici acerbe la adresa liberalismului și promovează 

protecția omului în condițiile pieței libere și economiei 

capitaliste. Astfel, savantul a fost mereu preocupat de o 

modernizare a economiei României la sfârșitul secolului XIX, 

pentru a se putea garanta o evoluție semnificativă a nivelului de 

trai și a bunăstării în societate.
1
 

Prin urmare, și drepturile și libertățile economice au stat 

la baza concepției securității umane. Iar sfera politicului, a 

dirijării şi coordonării dezvoltării sociumului, a guvernării 

societale, este unul dintre primele domenii ale acţiunii umane 

colective, alături de sfera economică şi de cea a inovării şi 

modernizării bazate pe fundamentele şi pilonii ştiinţei, care a 

fost profund influenţată de imperativul supravieţuirii 

civilizaţiei umane contemporane pericolelor generate de criza 

globală, şi, în consecinţă, începe să fie supusă unor procese de 

reconsiderare şi regândire a bazelor şi principiilor sale 

constitutive, referitoare la organizarea şi funcţionarea relaţiilor 

şi instituţiilor sociopolitice, a rolului şi importanţei acestora 

pentru colectivităţile umane, în contextul auto-organizării 

acestora la nivelul individului uman, ca grup sau omenire în 

genere, dar şi în vederea mobilizării generale a întregului lor 

potenţial în perspectiva soluţionării problemelor stringente care 

pun în pericol securitatea globală a omenirii şi chiar ameninţă 

existenţa de mai departe a acesteia pe Terra. 

Domeniile tradiţionale de preocupare a societății 

contemporane, fără excepţii, au fost și vor fi supuse unor mari 

schimbări şi reconsiderări în vederea racordării modului de 

viață a omului la obiectivul suprem de depăşire sustenabilă a 

crizei globale, scop care tot mai mult marchează adânc 

                                                           
1
 Slăvescu V. Economistul Hașdeu B.P. București. 1943. p. 12. 
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mentalitatea socială, dar și aspectele practice ale vieții 

contemporane, sistemul social de valori, dar şi structura 

preocupărilor şi activităţilor societății, toate fiind subordonate 

din ce în ce mai evident dorinţei colective de a supravieţui 

pericolelor globale cu cât mai multă demnitate şi cu cât mai 

puţine daune. Aceste deziderate sunt tot mai clar articulate şi 

exprimate de întreaga societate, de către elitele politice, în 

cadrul organismelor mondiale şi internaţionale, la întrunirile 

interstatale etc.  

În consecință, concepția dominantă tradiționalistă ce 

trata în mod restrâns securitatea ca un domeniu al siguranței și 

bunăstării statelor pe arena internațională în concurență cu alte 

state, securitatea ca stare ce nu poate fi obținută fără ajutorul 

forțelor militare, fiind garantată de acestea, a fost modificată 

din temelie prin nevoia societății contemporane a riscului de a 

lua în considerare factorul uman, dar nu de rând cu alți 

numeroși factori ce influențează în final starea de securitate pe 

mapamond, ci ca element fundamental al procesului de 

securizare. Evoluția conceptului de securitate a avut loc în mod 

gradual și treptat, concomitent cu apariția noilor provocări de 

securitate care au generat noi necesității de conceptualizare 

teoretică și de găsire a soluțiilor optime pentru aceste 

provocări. Astfel, de la lansarea termenului de securitate 

umană, la sfârșitul sec. XX și începutul sec. XXI, concepția 

dată a devenit cu atât mai relevantă cu cât s-au intensificat 

conflictele civile în diferite zone de pe mapamond, populația 

civilă devenind categoria socială cea mai vulnerabilă și afectată 

de consecințele acestor fenomene violente. Conceptul devine 

tot mai util din perspectiva aplicabilității sale, în situațiile post-

conflict de restabilire a condițiilor esențiale și minime pentru o 

viață normală a populației civile. În acest context, drepturile 

internaționale ale omului, dreptul umanitar, conceptul protecției 

internaționale a refugiaților devin surse teoretice, 
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metodologice, dar și fundamente normative pentru concepția 

securității umane.  

La sfârşitul sec. XX se discuta în cercurile largi printre 

oamenii de știință de diverse specialităţi, printre cercetători din 

cadrul ştiinţelor sociale, din domeniul ştiinţelor economice, dar 

mai cu seamă din sfera științelor politice, despre influenţele 

determinante complexe care tindeau să domine în viitorul 

apropiat viaţa sociopolitică precum: digitalizarea şi 

computerizarea ca trenduri şi extensiuni naturale ale 

globalizării, inclusiv în procesul exercitării puterii politice, în 

domeniul presiunilor sociopolitice sau a proceselor electorale, 

aşa încât după trecerea perioadei menţionate acele presupuneri 

şi estimări au devenit certitudini care lasă un impact adânc, mai 

cu seamă în cultura şi conştiinţa sociopolitică, atât la nivel 

mondial, cât şi la micro-nivel politic referindu-se nemijlocit la 

individul uman şi anturajul său imediat. La începutul sec. XXI 

însă, atenţia cercurilor ştiinţifice, a oamenilor politici şi a 

tehnocraţilor din diverse domenii ale economiei este captată, în 

mod deosebit, de subiectul priorităţilor şi potenţialului 

sociopolitic al comunităţilor umane de a face faţă la provocarea 

crizei globale multidimensionale care tot mai mult se adânceşte 

şi se diversifică structural și funcțional, fiind înainte de toate 

cauzată în mod pregnant de involuţia și regresul moralei 

sociale şi a degradării standardelor etico-valorice a omului 

contemporan. În mod natural şi logic, au fost deduse şi 

edificate un şir de noi concepţii cu privire la salvgardarea și 

securizarea persoanei, dar și a omenirii în întregime, prin 

depăşirea impasului în care se află civilizaţia umană la etapa 

contemporană de evoluţie, conținând mai multe direcţii şi 

abordări, în dependenţă de factorii securitar, civilizaţional şi 

politic.  

B.P. Hașdeu a fost preocupat în opera sa, în mod 

deosebit, de situația și perspectivele dezvoltării culturii în 
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România, mai ales a țărănimii ca tagmă socială dominantă a 

națiunii române în contextul interesului său pentru 

modernizarea și progresul economiei. Vorbind despre 

necesitatea industrializării economiei naționale, B.P. Hașdeu 

menționa că ”națiunile înalt industrializate” au ca specific să nu 

exporte cultura lor și nivelul înalt de civilizație către culturile 

”națiunilor agrare”.
1
 Prin urmare, șansa societăților 

subdezvoltate de a spori nivelul lor de cultură constă în 

industrializarea și modernizarea lor economică ca o premisă 

pentru asigurarea unui nivel acceptabil al siguranței omului în 

context social. Eventualele pericole și riscuri pentru 

repartizarea echitabilă a rezultatelor creșterii economice și 

securitatea statului și oamenilor simpli, B.P. Hașdeu, ca și mulți 

contemporani de ai săi - savanți și oameni de cultură din 

întreaga Europă, le identifica ca provenind din segregarea 

etnică și rasială. Iar, viziunile sale civilizaționale de natură 

antisemită purtau mai mult un caracter economic și nu politic, 

nefiind îndreptate contra evreilor ca grup etnic minoritar, ci 

venea din temerile și preocupările de autoapărare a elitei 

culturale a României de atunci, contra expansiunii economice a 

acestora.
2
 

În contextul dat al analizei conflictelor sociale în 

perspectiva asigurării securității umane, merită menționat că 

echilibrul identitar în societatea contemporană poate fi 

menținut printr-o instituire a stabilității sociopolitice referitor la 

identitatea societății ca totalitate a identităților etnice, 

confesionale comunitare ale membrilor săi. Se impune, în 

consecință, mențiunea că concilierea socială, poate deveni o 

garanție a securității umane cu condiția impunerii acestei 

                                                           
1
 Vlad R.-D. Gândirea economică românească despre industrializare 1859-

1900. Buc.: Mica Valahie 2011. p. 62. 
2
 Scurtu I. Politică și viață cotidiană în România în secolul al XX-lea și 

începutul celui de-al XXI-lea. București: Mica Valahie 2011. p. 121. 
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concilieri în rezultatul contribuției și aportului unor instituții de 

o importanță fundamentală pentru societate care ar conferi 

sustenabilitate și vigoare proceselor securitare.  

În contextul concepției securității umane devin 

fundamentale asemenea subiecte precum demnitatea umană, 

responsabilitatea sau umanizarea în contextul soluționării 

conflictelor locale analizate din perspectiva instituirii securității 

globale. Astfel că pacea și stabilitatea civică poate fi ușor 

perturbată de conflicte etnice și religioase, caracterizate printr-

o violență deosebită. Chiar și în asemenea cazuri, procesul de 

pacificare trebuie să ia în considerație securitatea personală și 

respectul pentru drepturile omului, pentru a atinge un mai mare 

impact și stabilitate pe termen mediu și lung. 

Realizând o analiză comparativ-tangențială dintre opera 

marelui savant român B.P. Hașdeu și concepția securității 

umane, lansată și diseminată mai ales la începutul secolului 

XXI, vom reitera necesitatea responsabilizării clasei 

guvernante și a politicienilor, a factorilor de decizie în vederea 

evitării greșelilor specifice statelor și națiunilor tinere la care se 

referă toată civilizația umană contemporană, națiunea română 

contemporană, dar și statul Republica Moldova. Aceste erori 

economice, ecologice, politice etc. și discrepanțe civilizațional-

culturale au fost considerate de marele enciclopedist român 

B.P. Hașdeu în lucrarea ”Noi în 1892”, ca provenind din 

specificul de a se juca al unui stat infantil sau al unei ”națiuni-

copil”. De a se juca dea politica, dea știința, de a se juca cu 

propriul destin și cu destinul cetățeanului a cărui securitate 

personală, inevitabil va fi afectată grav de consecințele unei 

eventuale atitudini neserioase a guvernanților, a lipsei lor de 

responsabilitate sau ca urmare a  incapacității acestora de a-și 

asuma grija pentru viitorul omului, a națiunii sau a omenirii în 

întregime.
1
  

                                                           
1
 Schifirneț C. Formele fără fond: un brand românesc. București: 
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În concluzie, vom menționa că ilustrul savant român 

B.P. Hașdeu și-a adus contribuția sa de o valoare inestimabilă 

la cercetarea căilor de ameliorare calitativă a vieții omului încă 

cu un centenar înaintea formulării academice a concepției 

securității umane care, la etapa contemporană, devine o 

preocupare extrem de complexă și necesară în vederea 

conferirii unui traiect socialmente benefic, util şi pozitiv 

aplicării noilor cunoștințe din domeniile științei și securității 

umane în practica securitară și politică modernă, în viaţa 

publică, în contextul cursului firesc al dezvoltării ştiinţelor 

sociale la etapa contemporană, al evoluţiei societăţii umane în 

ultimă instanţă, în condiţiile necesității stringente a 

redimensionării priorităţilor civilizaţiei contemporane în 

perspectiva depăşirii sustenabile a crizei globale, asigurând un 

standard optimal al securității umane, al demnității omului și al 

respectării libertăților sale fundamentale. 
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