B. P. HASDEU ŞI CULTURA POPULARA
DE
SILVIACIUBOT
ARU
Activitatea
de istoric,lingvist,filolog,scriitor111
folclorista lui B. Hasdeucoincide,
In ştiinţaromânească,
cu perioadaInceputurilor,
cindo civilizaţie
tinărăare nevoiede personalităţi.
polivalente,
caresă deschidă
"uşileviltorulu
i'", Aceastăconjunctură,
specifică
culturii
noastre
de
la
mijlocul
secolului
trecut,
a
corespuns
predisp)ziţiilor
er,udittJlui
de
a
sondaspaţtinecunoscutc:
"IarămieunuiaImi placemaialesa mă îndemnapc căinebătutc"2,
mărturiseaHasdeuIn 186;l.Contribuţia
informaţională
Irncnsăpe careo aduceaHasdeuIn
istoria,lingvistica
şifilologia
românească
estesecondată
mereudeO{iLărllitoare
preocupare
pentru
fenomenuletnic autohton,pentru cultura populară.Ceeace a intuit B.P. Hasdeumai
profunddec1tpaşoptiştii
a fost perpetuacorelarecareexistăIntrelimba,organizarea
sta"
tală, cutumeleunuipoporşi folclorul
său.
Apropiereade specificulpoporuluiromân se producela Hasdeutncădin perioada
copilăriei,petrecutăla Cristineştii
Hottnului
, cindascultaistorish
llc bunicilorsau ale boIerululVasileCristeadesprevitejiastrămoştlor",
Tot atuncise ramiliartzcază
cu duineleIituanienecunoscute
de la mamasa ElisabctaDauksza=.
Activitateade culegere
a folclorului
constituiao tradiţieiti familiaHasdeu.Bunicul,TadeuHasdeu,a culesnumeroase
legende
româneşti(despreAmazoane,Draqomir,
Draqcş,Traianşi Dochia
, ChcilrBicnlnt,Papură
VodăcelmincaideşoaNci)'pe carele-il.publicatIn limbapolonă.Alexandruj
Hasdeu,tatăl
savantului,
publicătextefolclorice
In revisteleHVestnikEvropi?",
Teleskop"7
şi "Ma
Iva"8•
Poeziilepopulare,date drept autent.ice
, trădeazăadeseaIntervenţiaculegătorului
, tributar
unor
tendinţe
"!nfrumuseţae"
folclorului,
frecventetnDe
epoca
romantismului
...în plus,
traducerea
lor de
tn limba
rusă este agreoaie
şi incxpreslvă.
aceea
multmaiproaspăt
şi
maiaproapeelestructuraversuluipopularne aparefragmentulde ctntecinoldovenese
folositde l:\oleslav
Hasdeu,fratelesău,dreptrriot.to
la nuvelaJudecată
la' serdăriadin.Orltci:
Ul.lJlam lumea.ln Iungiş/Ş!In curmeziş,jCă
doaroi afla dl'eptate,rl''u-i
drcptatc,jNllmai,
dragă,
strtmbăt
atu'f'.
Ceea
ce
a
publicat
Alex,
Hasdcucics'pre
folclor
nu-i
punefiul
in lumină
multiplelesale cunoştinţeIn acestdomeniu.El esteInsăcel careşi-aorientat
Inliteratura de specialitate
şi chiardupăplecarealui B.P. Hasdeula Iaşili comunică,
prin corespondenţă,
uneleinformaţiiutile cercetăriloracestuia.În capitolulIV din Cuoentc
âen
1 IonCtrnplneanu,
DI$curs
dereccpţiune
InAcademia
Romanăde IonGbicaşi rilspllnsul
d-luiHasdeu,
In "Analele
Academiei
Române",
t. II, seriaII, 1880,p. 27.
%B.P. Hasdeu,
Scrieri
literare,moraleşipolitice,
ediţIecriticădeMircea
Eliade,F.R.L.A.,
Bucurcşli,1936,val. r, p. XLIX.
3 1':.Dvoicenco,
Inceplliurile
/tUraNali'luiB. P. Hasdeu.Juma.lullui
intim(1825-185fJ)
şi alie opererlluşU,F.R.L.A.,Bucureşti,
1936,p. 161.
4 E. Dvoicenco,
0p. cit., p. 132.
• E. Dvoiccl1co,
Alcxandm
Hasdeuşi literaturaromânăpopulară,
In "Revistaistorică",
XXII.1936,1-3, p. 129-1H.
6 Ibidem,p. (l.
Ibidem,p. 7.
lbidrm,'p' 12.
Nuvelaaparein revista.Molva",
1835,nr. 35,p. 137.ş.u.
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bătrâni,spreexemplu,
Hasdeucitează,din scrisoarea
primităla 10 februarie1859de la tatăl
său,informaţia
despre
existenţa
uneivariante
spaniole
a cintecului
Amărită
inrinrică
inCancionero
de Romances
(Antverpia,
1550,p. 245),asuprabaladeidaneze
, cu acelaşisubiect,introdusă
deOelenSchlăger
în tragedia
sa AxeiunâWalbor
şi asupravariantelor
sîrbeştiasemănătoarev'ş
La Universitatea
din Harkov,Hasdeuil are profesorpe Arnhrosle
Metllnski,autorul
unor culegerivaloroasede cîntecepopulareruseşi ucrainene,
şi estede presupusca tot
aceslasă-i fi impulslonat
actlvttateatolclorlstică,
aşacuml-a Influenţutşi pe colegulsău
A.A.Potcbnea'".
Dintr-olistă de proiecteliterareşi ştiinţificedatînddin perioadastudenţiei, distingempreocupăriintensepentrustudiulmitologiei
populare.
Plănuiasti realizeze
o lucrareasupradoinei,alta referitoare
la mitologia
dacilorşi un eseuasuprastării primitive
strămoşilor
slavilor,
romănilor,
germanilor,
celtilor,albanezilor
ete.12
în
aceeaşiaperioadă,
împreună
cu grecilor,
un coleg
finlandez,
baronulMayendorf,
studiarunele
B..alenalei,Bibliografia
referitoare
la etnologie,
peCareHasdeuo cunoşteala aceadată era destul
de cuprinzătoare.
Din casapărlntească
ti eraucunoscute
lucrărilelui Herder şi ale fraţilor
Grimm,existenteîn biblioteca
tatăluiău. în Jurncluldin timpulstagluluimilitar,ttnărul
iunkernota că va primi de acasă,printrealte volume,cartealui P. Leontiev
, Despre
cultullui Zeus,apărutăIn 1850.13
Tol din acestetnsemnări
aflămcă el cunoşteaoperalui
Schelling,
Filozofiamitologiei,14
lucrarealui Buslaev,Despreinfluenţacrestinismului
asupra
limbiisiaoe,apărutăîn 1848,din carecitează,15
şi culegerea
amplăalcătuităde Berg,Ciniecelediferitelor
popoare,16
ee cuprindea
texteculesede la 28 de naţionalităţi.
Încă din anii adolescenţei,
Hasdeuincepesă culeagăfolclor.Atunciaflă legenda
despre.domntţaVoichiţa,carei-a Iostipovestltă
de un bătrînde 8(\de ani,venitdin Valahia.in satul Crlstineşti,"?
lşi noteazăIn caiettexte folclorice
de la colonişti!
bulgaridin
satulAdrigoli
(Ternovca,
de UngăNicolaevj
: baladaIoanşi Rada,c!ntecele
despreCaragea
"vorbindu uita lui şi fala (muma)carea fermecatsoarcle"18
şi colindulagraral sfintului
Gheorghe.
Textelemoldovcneştr
culesede Hasdeueraunumeroase,
de vremeee Intr-onotă
la poemulDotnniţaValchilael 1şi exprimadorinţade a publicain curîndo culegerede
Cinicce
populare
moldooeneşti
Cl1noteistoricePRecent,cercetătorul
sovieticN.N.Romanenko
a descoperit
un manuscrisal lui B.P.Hasdeucarecuprinde57 de textefolelorice
culese
In aniitinereţii.2o
N-arfi exclussă ne vorbatocmaide creaţlilepopularepc careHasdenintenţionasă le publiceIn culegere,deşigrupajuleonţine,pe lîngă34 de dnteec,douăstrigături,patru ghicitori,cinci descîntece,
o oraţieşi un obicci.Apareastfel confirmarea
faptuluică Hasdeua culesfolelorîn modnemijlocit,
pe teren.Texteledin acestmanuscris
slutinegale,
cuprinzind,
printrealtele,creaţiipseudo
folclorice
(Cîntecul
lui Bonaparte),
c1nteee
de lume(Liniitrec,viaţascortcazâ),
dar.şi adevăraterelşite artisticeale ereat0J:ului
anonim,
cnmar fi o variantăde dutechaiducese
sau descîntecul
de dragosteadresatsoarelui:"Nu
răsări,INici
pe bisericinante,1N.icipe dugheneIăudate,/Niei
pe vacigrasî,INiei
pe fetefrumoasi/Şi
răsaipe statulmeu,fPefaţa rne,f,Pevorbame,!Pe trupulmeusi răsai"21.
Cantitatea de materialadunatăde Hasdeupe terena fostapreciabilă
de vremeee in notelesale
la lucrărilelingvisticeşi la ecleliterareapardesereferirila textepe carele-acunoscut
nemijlocit
in diverselooalităţi.
Notel(llaromanulUrsila,22
spreexemplu,
cnprinddouădescîntececulesede la o bătrînădin MOldova
şi tot din aceeaşizonăa culesHasdeuşi superstiţiilepopularedepl'eSI.Mina.De asemenea,
in capitolulIII din Cuvente
elenMtrâni28
citeazăunproverbzoomorf,
aflatîn copilărie
de la boierulVasileCristea,de la carea eules
10B. P. Hasdeu,CUDente
drnbătrâni,voI.III, Bucureşti,
1880,p. 443.
11E. Dvoicenco,
inceputurile
literareale lui B. P. Hasdeu
.••, p. 26.
12Ibid'm,p. 46.
13Ibidem,p. 239.
a/Ibidem,p. 262.
15Ibidem,p. 263.
16Idrm.
17Ibidem,p. 136.
18Ibidf'In,p. 236.
19lbid'll), p. 1:36.
20ApudVictorCirimpei,
B. P. Hasd'U- cu[egr'itof
de crratiepopularăInoldoufn'
asel1,
In"Limbă
şiliteralufCl
mo[dov,
mascâ",XVIII,1975,nI'.3,iulie-septembrie,
p.34-42.
21ibid1m,p. 40.
22B. P. Hasdeu,Ul'sila,lVIinerva,
Bucureşti,1910,p. 199.
23B. P. Hasdeu,ClllJlli'd,n bălj(J.ni,
voI.III, Bucureşti,
1880,p. 199-201.
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şi oraţla prelucratăapoi In finalulpieseiRăzoanşi Vidra.24
În general,indicaţiiledespre
Iocalităţlteşi persoanelecare i-au Iurnlzatanumitetextepopularesint vagi.Realitatea
folcloricăromânească
o va cunoaştemai profunddin răspunsurile
pe carele va primila
chcstionare
, precumşi din culegerile
vremii.
Contribuţia
esenţialăa lui Hasdeuin Iclclorlstica
românească
o constituie fundamentareaunorprincipiidebazăalecercetării
culturiipopulare,
eladucindşi in acestdomeniu
ştiinţaromânească
la niveluleuropean.
Erorilecomise,datorităentuziasmului
săuromantic,
din grabă sau din cauza deficienţelor
materialului
bibliografic
din vremearespectivă,
nu
reuşesc,totuşi,să zdruncine
edificiulsolidridicatde HasdeuIn studiulştiinţifical culturii
populare,abordatedin numeroase
perspective:istorică,lingvistică,filologică,
etnografică,
în pretaţavolumului
al treileadin Cuocnie
drtibătriini,25
Hasdeuconsideră
culturapopulară
ca făctndparte din filologia
comparată,
alăturide lingvistică,
şi adoptătermenulde etnopsihologie,
introdusInliteraturadespecialitate
de Steint.halşi Lazarus,pe care-Iutilizează,
dealtfel
In prelegerile
la că
Universitatea
din
Bucureşti.îneste
Principic
de linquistică,
cu un anşimai
tîrziudeci,ţtnute
constată
termenulele
ctno-pslhologte
inadecvat,
deoarece
liLeratura
şi arta "poporană"nnse identificăcu etica"poporană",
careare tu vedercLnumai moravurilc"26.
Acesttermenva fi abandonatIn 1887,cindHasdeupropune,In introducerela Etţţmoloqicnm
Maqnum
Romaniae,
să se adopte,pentruprimaoarăla noi,termenul
de (olklore.27
Folclorul
cuprindea,
în accepţiunea
lui Hasdeu,"credinţele
celeintimeale poporului,obicelcle
şi apucăturile
sale,susplnele
şi bucurielc"28.
Ca mentoriIn cercetarea
folclorului,
B.P. Hasdeuti consideră
pe GianElattistaVico
şipeMaxMuller.
Adeziunea
la opiniileacestoroamenide şl.iinţănu se faceIn .modintegral,
savantulrornlnavindInmulteprivinţecontribuţii
originale,soluţiipropriiingenioase.
Astfel,
acceptindunele teorii.măllcr-lcne,
de exempluceasolară,Il combatepe autorullucrării
Essayoncomparative
Myllwlogy
atuncictndacestasusţineorlgineacreştinăa ştiinţeilimbii.
De la GianBattistaVieo,Hasdeupreiacitevateoriice se aflăexpuseIn Cinquclibrid'un
Sciettza
Nuova.El consideră
ca şi precursorul
său italiancă fiecareramurăa ştU!?ţei
".culte"
tşi are sorginteaIntr-oştiinţă populară,că poporulposedăo adevăratăenclclopedle
care
cuprindeprimaastronomie,
primafizică,prima logicăş.a. De asemenea,va Incercasă
apliceevoluţtontsmul
lui Vico
, ce priveadezvoltarea
culturiipopulareca o succesiune
de
virste biologice,ascenslunişi cohorfri(corsic ricorsi),Potrivitacestuiprincipiu,virstei
copilăriei
i-ar corespunde
ctntccclede leagăn("berceuses"),
versurileIntrebuinţ.atc
la jocuri,
frămlntărtde limbă,basme;virsteibărbăţie!(tinereţ.ii)
ti sînt propriicolinde(imnurireligioase),vicleimul(primaformăa teatrulul),oraţia şi cinteculde moarte,iar pentrubătrtni includespeciile:baladăsau cintecbătrlnesc(poesiaepicăa poporului)"deselIltec
(medicinapopulară),legendele
sau tradiţiunllepopulare(cuvintedin bătrini).,necdotele,
proverbele(adevărataintelepciune
a popoarelor)
şi boectele.29
DacălisLa,spcciilor
este mai
largădecitceaalcătuităin 1867In prefaţala volumuldeBasme,oratii,pă(ăliturişi ghicitori3U
al lui LC. Fundescu,principiulde bazăal acesteiclasificări
estevicios,pentrucă speciile
folclorice
rareori.pot fi socoti
Leapanajuluneivîrsteunice.
Sludiulprivitorla cărţilepopulareesteuna din contribuţiile
capitaleale lui Hasdeu
la cunoaşLerea
mecanismului
intimal procesulLli
apariţieişi circulaţieifolclorului.
Aicianalizeazătră.sălurile
specifice
aleliteraturiipopulare()rale,comparate
cu literaturacărţilorpopulare,subliniazăcaracterulci anonimşi spontan,largacirculaţieIn spaţiuşi timp. Surprindeprocesulapariţiei.
uneipiesefolclorice:
creaţiea unuianumitins In primaei fază.
ea circulădin om In om,ivindu-seun număr imensde variante,dintrecare, printr-un
procesde selecţiecolectivă,se impuntext.elecele.maibinerealizate.Literaturapopulară
24B. P. Hasdeu,Scrieriliterare,moraleşi politice,
rd. cii.,p. 295.
25B. P. Hasdeu,C;u1)cnl-e
denbătrâni,p. 149.
26B. P. Hasdeu,PrincipiI'delingvistică,
.caIntroducere
la Istorialimbeiromd.ne,
tomul
al III-lea,partea 1, Bucureşti,1881,p. 12-13.
27B. P. Hasdeu,Etymologicum
.fagnumRoman/ae,
1, Bucureşti,1887,Socec-Tcclu,
p. XVIII.
28Idcm.
29B. P. Hasdeu,Prelegeri
deetlmops
ylwlogic,
parteaa II-a,in "Şezătoarea",
XXXIII
(voI.XX!),nr. 10-12, oct.-dec.1925,p. 121.
30Basme,
oratii,păcălit!lri
şi gllicilori,
adunatedeI. C.Fundescu,
ed.IV,voI. (Basme),
Bucureşti,1896,p. 13-14.
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oralăşi literaturapopularăscrisă,"unafiicăde slnge
, ccalalt.ă
fiieăde sufleta pGpol"nlui"31
nu vor fi asimilatede mase dacănu vorrăslrtnge"credinl.ele
poporului,
speranţele
lui'
slăhictunile
10i"·2.DiferenţaescnţialăIntreacestedouăcategoriiesteoriginealor deosebită'
Referitor
la terminologie,
Hasdeutnccarcă
săimpunăIn aceststudiu opoziţiadintrepoporan;
ceiace aparţinepoporului",33
şi popular,"dcnotînd
ceiace esteiubitde popor",z4
carenu s-aupututmenţine1l1.
literaturadespecialitate.
Introduce
Insăcu succesdenumirile
de»ariantşisubuariant
.iiţ»,subtip
, prototipşi arhitip, care,s-au păstratplnăasţ$zP"
În ceeaceprlveştefixarea[aloanclor
unclccrcetărtfolcloristice
ştiinţifice,
Hasdeupoate
fi considerat
deschizător
de drumurinunumaiin culturaromânească.
Potrivitconcepţiei
sale,
cel care studiazăun aspectal culturiipopularetreuic să investlghezc
în primulrindaspectelcconcreteale vieţii ţăranului:.pentruadunarealiteraturii,moravurilor
şi esteticit
poporului,spuneaHasdeu,trebuie.să respirimaimultaerulb()rdeiului".36
O a douafază
era consideratăadunareatuturor.vuriantclorcunoscute,
interneşi externe,şi ordonarea
acestora
Infuncţiedeparticularităţile
lorcomune.Abiadupăcompararea
riguroasăa textelor
se pot stabiliipotezclc
cele.mai juste.Potrivitacestuiplan,Hasdeuelaborează
valoroasele
studiidefolclorcomparat,
Cuculşi turturicas?
şi Poo.steanumcrclor,3,
lucrări.careIl situează
printrepredecesorii
şcoliiIinlandczea lui JuliusKrohn
, Dinpăcatelnacestecercetări el
este sedus.de prezenţainfluentcloribogomîllce
In folclor,pe carele absolutizează,
omiţlnd
oricealte.interferenţe
cu diverseobiceiuri
şi credinţe.Astfelajungela .concluzia
că dialogul
dintrefata urmărităşi urmăritor(InCuculşi iurturica)nu estealtcevadecit transpunerea
dualismulul
Dumnezeu
- .Satanaxlin
scrierilebogomtlice
. Pe aceeaşilinie,in Pouest
ea numerelor,HasdeuIncearcăsă dertveorigineaacestuitip specialde "aritmetică
poporană"3U
tot
din ereztaogomilică.4°Pcricolul
ca demonstraţia
să pornească
de la concluzii
şi nu invers,
pe care însuşiHasdeu.l-a subliniat
Jn repetaterinduri,devineiminentin acestestudii.
Răspîndirea
largăa renomenulut
mctamorfozărilor
Inlirieaşi epicapopulară
nu-lconvinge
.pe
Hasdeusă renunţela ipotezaformulatăIn final.Supozttia
sa privindorigineahogomlllcă
a opoziţiei
dintreeroulnegativşi celpoziLiv
a fostinfluenţatăşi de teorialui Benfey,care
puneala origineaPanceatantrei
indieneluptadintrebudiştişi brahmani.În analizaspeclilor
folclorice
Hasdeuelaborează
cercetărivalabile,In parte, şi stăzi, cumsint cele referitoare
la basm,strigăturăşi bocet:Articoluldesprebasmdin Et.ţţmoloqtcum
Maqnum
Romaniac,41
spreexemplu,
a fostunadinsurseleprincipale
ale lucrăriifundamentale
In aceastăproblemă
a lui LazărŞăineanu,
Basmeleromâne.42
Hasdeu surprindecaracterulspontuljal strigăturîlor de joc4aşi comparăbocetelebi\năţenecu i vocericorsicane.44
Exagerările
latiniste
la modăsintcombătu
te desavant,acestascoţînd mereuIn evidenţădacismul
ce a precedat,
pe teritoriulnostru, culturaromană.CîndAt. Marienescu
ajungela concluzia
că Arghir
din
cunoscuta
carle
populară
nu
.
este,
nici
mai
mut
nici
mai
puţin,
altul
decît
Apollo
Argirotoxos,
comentariul
lui Hasdeudevinemaliţios,atacîndtotodatăşi falsificarea
de către
31H.P. Hasdeu,Cuvenic
denbi).trâni,
p. XVIII.
32Idcm.
33Idcm.
3.4Ibid(m,p,. XXIIr
35Problema
termenilor
ştiinţifici
introduşide B. P. HasdeuIn folclorislică
este tratată
pe
largp.
deOv.
BIr-lea
lnlslor.ia
rom{meşti,
Edituraenciclopedică
română.Bucureşti,
1974,
174-176.
. (olcloristicii
36B.P. Basdeu,Prelegeri
deetlmopsylwlogie,ln
"Şezătoarea"
XXXIII,(voI.XXI),nr.
5-6, 3'1
mai-iullie
1925,
p.
11I.
B. P. Hasdeu,Ca/Jenie
denbătrdni,voI.III, p. 502-566.
36Ibidem,p. 608--703.
30Ibidem,p. 608.
40Ha,sdeu
intuisejust prezenţa
In folclorul
românesc
a unorinfluenţe
persane,
darexage.
raserolulbogomilisrnului
Inimpulsionarea
acestora.
Fenomenul
pătrunderii
elementelor
culturii
persaneL'lfolclorul
nostruesteprezentat
detaliatdeMirceaEliadeIn articolulLeslivrespopulairtsdanslalitli'ralare
Toumaine,
InnZalmoxis",
II, nI'.1,1939,p. 64-69(vezişinota nI'.1 la
articolulrespectiv).
41B. P. Hasdeu,Elymologicum
1i:[agnum
Romaniar,
III, p. 2596-2652.
42L. Şăineanu,
Basmele
române:
Incomparat/une
cah:gmdcle
aniice,clasice
şi fn legătură
cubasm.
lepopoarelor
învecinate
şi aletaturorpopoardor
romanice,
Studiucomparatiode
.•.•Bucureşti,1895.
43B. Pi Hasdeu,introducere
la Basm.:,
oratii..• de 1. C. Fundcscll,
p. 13.
44B. P. Hasdeu,Guvcnie
dcubătrdni,III. p. 707.
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cărturarulbănătcana variantelorIolcloricc
ale Lnsmului.v'
Prlntrejn-irnll
la noi, Hasdeu
surprindecaracterul
păgîn,arhaic,al credinţelor
populareromâncşti
pestecarecruşiJnisnlul
Il-aputut
decitopojghiţ}lsubţire.Astfel,comenttnd
paradisului
la rOlTt:ani
Hasdeu
căIoculacestuia"in gerroc
, in apusulsoarelui" esteun pruduct
"un rest paganic,pe care erestmtsrnul
l-a găsitîmpietritpc pămtntulDaciei",47
rolulsubstratului
autohtonIn legăturăcu formarea
unorcreaţiipopulare,el subliniazăirnpor-tantaanumitortrăsătur-igeneral-umane
In aparfţia motivelor
comunela popoareîndepărtate."Mitul muntenesc
al lui NeqruVodăcomparatcu mitullatin al lui Romulusprezintăascrnănărt
evidente,dar eleau apărutindependent
unulde altul,pentrL\că "unprincipiu universalse manifestătot la fel la Tibru şi la,O1l".48
O,puternicăinfluenţăasupra
specificului
naţionalo are şi spaţiulgeografic
în careS-ll.
'clczvoltat
unpopor.AIHlmite
condiţiipropriide viaţă genercază
apariţiaunor elementeoriginaleîn folclorulaceluineam.
Astfel,formulafrunzăocrtl=,
de,la Incepu
LuIfiecăruicintecdacoromăn,
nu esteo moştenire
nici
de
Ia
daci,
nici
de
la
romani,
ci
este
o
creaţie
pe
terenul
limbii
române,
inspirată
de
sccularele
păduride pe cresteleCarpaţilor
"undestrăbnniinoştris-auformatşi
s-audezvoltatin curs de veacurimai naintede a pogorîdin munteşi a se răspîndila cîrnpie".49
Adept.a)•concepţiei
că folcloruleste un importantdocument"
istorie"Hasdeuatrage
atenţia,asuprapericolului
de a acordacreditunordatărieontraîăcute
, strecurateadeseade
unii cărturariIn textele,populare.De aceeapriveştecu suspiciune
cînteceledespreMihai
Viteazulşi,Traian,primitede .la preotul,
Colceriu
din Măhaci
, conchiztnd
eu justeţe:,.Niciodatăpoporulnu cunoaştei.attt
de,bine.amănuntele
istorice;şi niciodată,mai cu seamă,
el nulereproducecu atttaiexact.itatcchiaratunci,dud le-a.văzutel lnsuşi",5D
Dartot el
tncalsăacestprincipiu,acordindimportanţăunorfapteneconcludente
, atuncictndmnmirea
de "voiuieelmehedinţean"
,ciintr-uncintecpuhlieatin .colecţia
Alecsandri
ii serveştedrept
suport pentru a argumenta"uzulpoporului"de a folositoponimicul
Mehedinti
pentrua
denumi
intreagaOltcnte
,"!sauatuncictnd,pentrua .dntaapariţiabaladeiMioriţaca formă"
Intre anii 1:150
- 1450li este suficientepitetulde urincean
folosit,potrivitsupoziţiei
sale,
ca apelativpentruun locuitoral ŢăriiRomâncşLi.52
Alăturide foclorulpropriu-zis,Hasdeuurmăreşteconstantet.imnlogiilc
populare.
Etimo!ogia
cuvîntului
doinăii serveşteca argument
supremîn combaterea
teuricilui Rosler
asupra emigrăriiromânilordin nord, în sudulDunării.Prezenţadoineila dacorornâni
şi
inexistenta
eila arornâni
il facesă deducălegeacaracterului
conservator
al ţinuturilormatcă
In păstrareaşi transmiterea
creaţiilorpopulare53•
Una din celemai importanterealizăriale lui B.P_Hasdeueste.intreprinderea
un!"i
vasteculegeride materialfolclorie
prinintermediul
celordouăchestionare;,
juridieşi lingvistic.Difuzatîn 1878,chestionarul
Obiceiele
juridiceale poporului
român.PT0./;rama,
cuprinde
400de 1ntrbărigrupateÎn capitolele
satul,casaşi lucrurile.Rezultatele"
acesteiinvestigaţii
nu sînt preamUlţumitoare,
răspunsurile
primiteprovenind
din numai37 de localităţi,mai
bine reprezentatfiind doar judeţulDojj(12 localităţi).în 1884,pentrua-şiputeapnne
1n aplicareelaborareadicţionarului
EtymololJicum
J\.1agnum
Romantalc,
Hasdeualcătuieşte
Programa
pentruadunartada/clarprivitoare
la limbaromână.Chestionar
lingvistic,
dar cum
îll viziuneasa lingvisticaI1Uera separatăde culturapopulară,spaţiulrezervatîntrebări·
lor pri",itoarela ,.olliceiuri,
credinţe,mitologie
popularăoslefoartemare,respectivde la
Intrebarea
65pînăla 206.Chestionarul
lingvisticreuşeştesă captezeinteresulcolaboratorilor
4 Ibidem,p. XL.
46Ibidem,p. 210.
47Idt'm.
«8B. P. Hasdeu,Istoriacriticăa românilor.
PămîntulŢăriiRomâneşti,
1,Tip.Curţii,
Bucureşti,1875,p. 119.
49B.P. Hasdeu,Frumăverde,Î11"Columna
luiTraian",IV(1873),
nr. 13,p. 103.
;;0B. P. Hasdeu,CUIJI'1lfe
dC11
bătrâ11i,
III, p. 5.
51B.P. Hasdeu,Istoriacritică.
a românilor
..., I, Tip.Curţii,Bucureşti,
1875,p. 27.
52Ibid"1I1.
p. 56 57.
53B. P. Hasdeu,DoinariUtoQmă
pc Rt'Jsler,1n
••ColumnaluiTraian",IV. 1882,oct.dec.,p. 527-536.
14_ Anuarulde lingvistică
şi istorieliterară 211
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de la sate, rezultatulconcretiztndu-se
In 17000pagini,grupateIn 19 volume.sReţeaua
de Iocalttăt.i
prospect
ată estevastă(circa701puncte),cuprtnztnd
şi unelecentredin Transilvania,Banat şi Bucovina.Volumulde informatiiestebogat,deosebitde important,şi
se referănu numaila specille
literaturiifolclorice,
ci şi la oblcelur!
familiale,
calendaristice,
practlclmagice,credinţelegate de animaleşi plante,datecosrnogonlcice
.sau privttoare
la unelefiinţerantasttce
,"
Numeroasele
date proveninddin răspunsurile
la chcstlonarul
lingvisticau fostuttlizate de Hasdeuin articoleledin Elymoloa1cum
MaqnutnRomatiiae,În concepţia
sa, dicţionarulcomplettrebuiasă reflectenu numailimba"istorică",
ci şi pe cea "poporanăa
românilor.Un dicţionarselectiv,care eliminăcreaţiapopularăca sursăde informaţii,,i11
careo odă sau un sonetnu primescIn clubullor un c1ntecbătrînescsauo doină,în care
cltaţiuntle
dintr-onuvelăs-arcrcdePingărite
alăturide citaţlunldintr-unbasm... «56,nu
redă evoluţiauneilimbi,stareaci reală.şi circulatiacuvintelor,
esteo operăneştiinţifică,
"un anacroţlişll1".57
în ce măsură.arcspectatHasdeuacestdezideratne-opoatedemonstra
oricearticol.Astfel,pentrua indicasensurile.
cuv1ntului,alb,58.
el fQloseşte
citatedin colecţiile G. Dem,Teodorescu,
S.FI. Marian,
V. Alecsandri,
Jamik-Blrscaţlu,
P.. Ispirescu
, T.T.
BUTada,
A.PanIIş.a.,dinliteraturapopulaI'ă
publicată
Inrevistele
vremii(Convorbiri
literare",
"Familia",
"Foişoara
Telegrafului
român
"), dinmanuscrisele
folclorice.
existentela Academic
,
din folclorulstrăin (proverbulitaliancitat din Brinkman,
Meiapliern,
1)şi, maiales,din
răspunsurile
la rele douăchestionare,
Daforităacestei
orientăria autorului,dicţionarul
cuprindeun numărmarede termenipopularireferitorila obiceiurisăteşti(alimori59),la
plante
(alimon,altor,
areuGO),
la(băltăr:'ţ62),
alimentespecific
rurale
(azimă,aliDlnci61),
la denumiri
populare
de
fenomene
meteorologice
la industria
casnică
textilă(alcsălură,
arnici63)
etc. Unele
definiţiise
.sprijinănumai
citateodin
literatura
cumieste
Interjectiei,
rarisime,
alJUlim,64
pe carepc
Hasdeu
află
Intr-unpopulară,
cîntecdinaşa
Covurlu
, saucazul
al diminuttvului
azimioară,63
selectatprintrealteledintr-unfragmental cinteculuiCucu/şitnrturica
; "Căzău
m-oipreface,/A,zimioară-n
vatră/Culacrimiudată/Şide focusc:ată".66
Preţuireapentrufilonulpopularromânesctnsoteşteconstantşi operaliterarăa lui
Hasdeu.ÎllUrsita, singurulromanapărutdin ciclulproiectatCopilărtile
lui IancuMoţoc,
viaţa unuiboierromân,foloseşte
informaţiaetnografică
şi folcloricăpentruredareaculorii
locale;istoriceşi spirituale,tradiţie ce va fi reluatăcu alte mijloacede M. Sadoveanu
in
romanele
saleistorice.
Notelestntnttt de rigurosIntocmite,
Incitele par a însoţio disertaţte
ştiinţificăşi nu o operăbeletristică.Aflăm·aici,printre altele,atit datedespremişcarea
de haiducidin Moldova
secolului
al XVI-lea,cu vestitulMihuCopilul,
pomenitIn baladele
culegeriiAlecsandri,
dar şi In Kronikapolska a lui Bielski,67
cit şi refeririasuprarolului
5 Contribuţia
lui B. P. Hasdeulaconstituirea
primelor
chestlonare
ştiinţifice
la noieste
prezentată
minuţios
in celedouăstudiicaretnsoţesc
volumulTipologia
folclorului.
Dinrăspunsurile la chestionarele
lui B. P. Hăsdeuv
Minerva,Bucureşti,1970; Importanţa
materialulnt
folcloric
dinrăspunsurile
la chestionarul
Hasdeu.
şi problema
oalortţicării
lui,de1.Muşlca
şi B. P.
Hasdeuşi [ole/oml,
de Ov. Bll'lea.
55Hăspunsurile
la chestionarele
B.P.HasdeuseaflălaBiblioteca
Academiei
R.S.Homânia.
6 B. P. Hasdeu,Eiym%rJicum
lvlagnum
Romaniac,
II. cd. Socec-Teclu,
Bucureşti
1887,p. XIII.
57Idem.
58Ibidem,voI.1. p. 698-711.
59Ibidf'm,p. 874·.879.
60Ibidem,p. 874;p. 890...,·892.
61Ibidem,yoi.I, p. 894-895şi voI.II, p. 2193,·-2194.
62Ibidem,voI.III, Addenda,p. XXXVI.
63lbidem,voI.1, p. 853-855.şi voI.II, p. 1720-1722.
64Ibidem,voI. II, p. 2141.
6, Ibidem,voI. II, p. 2193-2194.
65Ibidcln,voL II, p 2'193.
6'1B. P. Hasdeu,lfr$ita,fd.cit., p. 196,nota1.
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cifreii:lIn superstiţiile
românilor
(faptcare i se parea fi moştenittocmaide la etrusci).68
Cunoşl
inţeledesprecreaţiafolclorică
sînt folositepentrusurprinderea
plastică,vcr-idică,
a
trăsăturilorfiziceşi splritualeale personajelor.
precumşi a specificului
lor ctnic.Mătuşa
Despa,fiinţaaproapemitologică,
cunoscătoare
de bătrîneeresuri,parecoborîtădin basmele
poporului,
jumătatevrăjitoare,jumătatcSfIntaVineri-Eaare puterea"dea schimbaoameniiin lupi,de a oprivînatul,de a aduceploaiesau secetăşi chiarde a pogorîluna pe
pămin.t".H9
Paralelismul
CUpresvlt
era Olimbiada,
din romanulsadovenian
NicoarăPoicoaoă,
este evident.Pentrua sugeraaspectuljalnical Succviidupălupte,Hasdeuo comparăeu
un oraşpustiudescrisintr-unuldin basmelecolecţiei
fraţilorSchott,Walachische
Miuclun,
"undeprinrăutateaSataneiImpietrlră
plnăşi corbiide pc arburi, plnăşi apeledin izvoare,
plnăşi bucatele'
de pe frigări".1°
în dramaturgie
ecourilecreaţieifolclorice
sint maiprofunde.MaimultdecîtDomniţa
Ruxandra,
Răzvan
şi Vidra,dramănaţionalăşi socială,tşi arc rădăcinile
In temamai multor
balade şi ctntecede haiduciemoldoveneşt.i.
Antagonismul
hoferl-răzeşi,
luptahalducllor,
portretul Vidreisint urmărlteconformtradiţieipopulare.Versurile
inspiratede culegerile
de folcloralelui Alecsandri
şi Grandeaşi de texteleculeseda Hasdeupersonalsintnumeroase,iar noteleautoruluisinte(dificatoare
in acestsens.Dramafostuluirob devenitun voievodînstrăinatde poporîşi datoreazăviabilitateaIn maremăsurăacesteiIegăturitrainice
cu operaartistuluianonim.
Liricalui HasdeuesteIntreţesutănumaide sporadice
influenţefolclorice.
O legendă
popularădespre"cums-auivit primaoarăalbinelepe pămînt"parea sta la bazapoeziei
MaterDolorosa
: "Ţăranul
povesteşte-a
lui e poeziaIICădin acelelacrimialbinas-anăscut;/
Amarl-e acul; mîerca-idulceca Maria;/Şi tot prinfloricolindă,căttndpc celpierdllt".71
Protestulsocial,Ialt-motlvul
liriciihasdeiene,
răsunăşi-nacestblestemde dupămoarteal
ţăranuluidin poeziaO doinăpostumă:"Nuavem o şchtoapăde pămînt/Să-mi
fie/Locul
meu... acuma-mi
stăpînesc
mormlntulj
Şlnu Indrăzneştceiocoiulsă vie/Să-mi
stoarcă pămintulI".72Versurile
prevestesc
pe Coşbucdin poeziaNoivrempămînt,pc Gogadin poezia
Unomşi pe Arghezidin BadeIoane.
Paralelcu activitateaştiinţificăşi literară,B.P.Hasdeua desfăşurato permanentă
muncădementor,fiindunuldinoeimatpregnanţipopularlzatori
ai studiuluiculturiipopulare
la noi şi un conducător
deşcoalăin cercetarea
folclorului.
În revistelesale,"Columna
lui
Traian"şi "RevistaNouă",publicăIolclorişti
din toateţinuturileromâneşti:S. FI. Marian,
MironPornpiliu
, Gr. G. Tocilescu,
G. Missail,
Dionisie
Miron,G. Dem.Teodorescu,
r. Procopovictu,
D. Stănescu,
At. Marienescu
ş.a. Culturapopularăeste abordatădin numeroase
puncte de vedere: filologic,lingvistic,muzical,
juridicş.a. Astfel,alăt)lride textele de
baladeşi desCÎntece
din Bucovina,culesede S. FI. Marian,de basmele,ifcomunicate
de P.
Ispirescu,de studiulmitologizant
al lui AronDenuşianu,
SemoSancuf,i sîmbele,
apar insemnărilelui D. Brîndzadesprelimbabotanicăa ţăranuluiromân.iTotprin intermediul
celordouăreVIste,Hasdeupopularizează
răspunsurile
la chestionarul
juridic:.În societăwle
culturalepe care le·a condussau din carea făcutparte(Societaic9Romanismul,
Socielaleaenciclopedică
română,Transilvania
ş.a.),Hasdeua avut acceaşi
'atitudinedc Incurajare
a studiuluifolclorului
autohton.în modfiresc,In jurul lui Hasdeuse grupeazătoţi tineriifolclorişti
ai vremii,căroraeminentuleruditle puteada, pe Ungăentuziasm,
o metodă
eficientă,cu imenseposibilităţide investigare
In ştiinţafolclorului.
Şi dacăintr·oprefaţă
la lucrarealui Şăineanu,IncercareasuprasfIuasiologici
limbciromâne,73,
şi·i considera
discipolipe I. Bianu,Gr.G.Tocilescu
şi pe autorulopereipe careo prefaţa,numărulcelor
pe care Hasdeui-a îndrumattn actIvitatea
ştiil1ţific'ă
estemultmaimare.S.FI. Maria!!
elaborează
voluminoasele
sa.lestudiia.supranunţii,naşteriişi sărbătorilor
la românila In68Ibidem,nota4, p. 200.
69Ibidem,p. 56.
7 Ibid"m,p. 91.
71B. P. Hasdeu,ScrieriULralc,moraleşi politia,pd.cit.,voI.r, p. 61.
72Ibidcm,p. 314.
73LazărŞăineanu,lnct/'carcasupra.scmasiologiri
Umbri
românr,Tip.Acad.Române,
Bucureşti,
1.887,
p.•III, prefaţl':!
de B. P. Hasdeu:"Caistoric,ca filolQg,
ca lingvist.,
lasşieu
trei "ucenici",
de careamtot dreptulde a fi mindru;unul,d. Tocileseu,
esteastăzicQleg
al
meuşiaşdoricaşiceilalţidoi,d. Bianuşid·ta,să-mifiţ.ideasemenea
colegicuo zi maicurînd".
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demnullui. Sub aceeaşitnrturiredirectă.au apărutcolecţiade basmealcătuităcleI. C.
Fundescuşi culegereade poeziipopularea.lui G.Dem.Teodorescu.
Alăturide aceştiase
cuvinenumeratecontribuţiile
lui Ion Pcp-Retcganul,
PetreIspirescu,
MironPompiltuş.a,
Şi, poate că nu întîmplător,fiicasa, IuliaHasdeu,urmindu-I
sfaturile,îşi alesesedrept
teză de doctoratla SorbonaFilozofia.
tnliteraturanescrisăa poporului
român,teodiceca,
metafizica,logica,psihologia,
ettca»

* în timpce acestarticolse aflasub tipar, a apărutvolumulB. P. Hasdeu,Studii
defolclor,ediţieîngrijităşi notede NicolaeBot, prefaţăde OvidiuBîrlea,Cluţ-Napoca,
Dacia;19'79,288p., în caresint reunile,pentru primadată, studiilelui B. P. Hasdeu
consacrate
culturiipopulate.
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