B. P. HASDEU ŞI A. N. VESELOVSKI
(SCRlS0In INEDITE)
DE
AL. TEODORESCU
Cercetarea de faţă, deşi are un caracter mai special care-i răpeşte
posibilitatea unei priviri de ansamblu asupra unei anume direcţii din
multilaterala activitate desfăşurată ele scriitorul. Istoricul. filologul
şi Iolcloristul B.P. Hasdeu. îşi revondică Lotuşirneritul de a da la
iveală unele documente cu totul necunoscute pînă acum şi care aruncă
o lumină nouă asuprarunui important sector al preocupărilor pc care
le-il avut savantul de la a cărui naştere s-au împlinit 125 de ani.
Aceste cîteva comentarii pe marqiriea scrisorilor vin, Intrucitva, să
intreqească cunostintele noastre despre Hasdeu folclorist./ domeniu
al activitătii sale ce] puţin tot aşa do importan t ca şi ce) al istoriei.
limbii şi literaturii. Pentru a încudramai precis aceste documente s-a
făcut o scurtă incursiune în activitatea sa de folclorist, cu scopul ele
a sugera măcar amploarea si exceptionala valoare d. acestor preo ..
cupări.
Comunicarea elefaţă constituie un Iraqment al unei lucrări ample
intitulată A.N. v esetoveki şi literatura populara română în care sînt
folosita, după cum este şi in cazul acesta. o purle elin materialele
inedi le, descoperite sl microfilmate cu prilejul unei călătorii ele studiu
în Uniunea Sovietică, in arhivele manuscrise ale Bibliotecii de SIat
"V. L Lenin" din Moscova şi ale bibliotecilor de la Institutul de literatură rusă din Leningrad sl de la Institutul de literatură din Kiev.
Prin valorificarea acestor documente nu considerăm că. s-a realizat
doar o notă incidentală, ci s-a îmbogăţit cu un paragraf inedit activitatea lui Hasdeu ca. folclorist şi în acelaşi timp, relaţiilor culturale
şi ştiinţifice româna-ruse, de la sfîrşitul sec. XIX şi începutul sec.
XX, Ii se adauqă un capitol de seamă.
Aşa cum se va vedea, corespondenta dintre cei doi oameni de
ştiinţă este axată exclusiv pe schimbul de informaţii şi publicaţii refe>••
' c. 76_)0
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ritoare la. folclor, fapt care îi conferă valoarea de colaborare stiinţifică.
Preocuparea lui B. P. Hasdeu pentru literatura populară scrisă şi
nescrisă îşi are o strălucită ascendentă În familie unde alUtbunicul. cît
mai cu seamă tatăl, Alexandru Hasdeu, este considerat ca unul dintre
primii cu leqători de folclor românesc, în orice caz primul care a făcut
cunoscută prin traduceri. în limba rusă, creaţia noastră populară. Acestei tradiţii familiale i se suprapune formaţia sa ştiinţifică dobîndită în
şcolile superioare din' Rusia şi anume la Universitatea din Harkov. unde.
în ciuda înăspr irii opresiunii ţariste, manifestările progresiste se fac
simţite cu precădere pe plan cultural şi ştiinţific, iar cultivarea tradiţiilor orale, cunoaşterea şi popularizarea, producţiilor spirituale ale
maselor asuprite constituia unul din punctele principale ale, democraţiei revoluţionare de pretutindeni. În treacă t pomenim şi faptul că, în
timpul studentiei la Harkov şi a serviciului militar pe care-I făcea concomitent şi care l-a purtat şi prin qamizoana din Odesa, Haşdeu S-C]
comportat nu tocmai pe placul ofiicalit.ăţilor ţ.arise şi nici în spiritul
morelei filistine burgheze. Dacă cel de al doilea aspect interesează
\ntr-o mai mică măsură, opoztţia sa faţă ele autocratta din Rusia este
una din prem:izele poziţiei sale ulterioare, potrivnică oricărei asupriri
şi vine să prefaţeze afirmaţia "Nu ţin cu Rosetti, nu ţin cu Brătianu,
ţin cu acei care astăzi se luptă contra boierilor". După propriile-i mărturti, ca şi după unele cercetări anterioare. se ştie că studentul Bogdan
Petriceicu Hasdeu făcuse parte dintr-o asociaţie cu caracter conspirativ,
iar mai tîrziu (într-o profesiune de credinţă publicată în ,,evita
Nouă") afirmă că în tinereţe ar fi fost chiar socialist. Plecarea precipitată din Rusia în 1857, ca şi existenţa unui voluminos dosar Incheiat
de Ohrana ţaristă, privitor la Hasdeu, aflat în Arhivele Statului din
Odesa" par să confirme activitatea sa revoluţionară prin care şi-a
atras supraveqherea insistentă a poliţiei secrete ruse. Chiar dacă în
aceste manifestări este implicat un oarecare spirit de frondă şi naconformism specific virstei. iar unele acţiuni de mai tîrziu contrazic, într-o
anumită măsură, aceste elanuri tineresti, această perioadă nu rămîne
fără consecinţe în orientarea qenerală a savantului, cel puţin pe linie
culturală şi ştiinţifică.
Revenind, după această paranteză pe care n-o considerăm cu totul
in afara subiectului. trebuie să menţionăm că preocupările lui Hasdeu
în direcţia cunoaşterii şi studierii folclorului şi cărţilor poporane datează încă din perioada şederii în Rusia, cînd lucra la un studiu despre
Doină şi intentiona să alcătuiască o culeqero de CînteCe populare româneşti pe care, ulterior. avea s-o traducă in limba rusă. Începutul
preocupărilor sale folcloristice şi ştiinţifice, în qeneral, interesul acordat cărţilor şi manuscnselor vechi. poate fiîrnpins spre anii adolescenţei chiar, aşa cum reiese elin scrisoarea pe care o adresează în 1852
1Faptcare ne-a rost semnalatÎntr-oconvorbirepe care am avut-ola Kiev cu
tov. AnatoliiDramilovici
Baghin.ski,
cercetătorla arhivelerespective.
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istoricului rus M. P. Pogodin, căruia li trimite un manuscras vechi slav
si-i vorbeşte despre lucrările sale timpurri, Din această scrisoare Se
deduce efi Inaintea vîrstei de 14 ani ar fi avut asemenea procupării,
ceea ce in adevăr demonstrează o precocitate rar întîlnită. După opinia
noastră, asupra datei la care s-a născut nu s-a spus încă ultimul cuvînt, chiar dacă el însuşi o declară 27 februarie 1838.
Cu toate că. în 1857 trece în România, iar istoriografia literară
burgheză a mutat să acrediteze antirusismul lui Hasdeu. relatiile sale
cu savanţi ca Potebnia şi Veselovski. cunoaşterea şi utlllzarea bibliografiei. aprecierea deosebită pe care o acordă ştiinţei ruse, vin să corecteze dacă nu să infirme această opinie, demonstrînd că cei împotriva
cărora se ridicase Hasdeu nu ereu poporul rus cu manifestările lui spirituale ori oamenii de ştiinţă, ci autocretia ţaristă şi intrequl ei aparat
de opresiune. cu care studentul Universităţii din Harcov avusese personal de a face. Nu Eemai putin adevărat că uneori scriitorul, dar mai
ales omul politic Hasdeu, a făcut el însuşi confuzia între cele două
realităţi antagoniste din cadrul aceleiaşi naţiuni. confundînd Cele două
planuri. social-politic şi naţional.
Asupra legăturilor sale cu Alexandr Af. Potebnia, profesor la Universitatea din Harcov. fost coleg al său, cercetătoarea sovietică E.
Dvoicenko-Marcova a publicat un articol în revista .Dnestr" nr. 3,
1959, unde face cunoscute două scrisori ale lui Hasdeu către acesta.
In cadrul aceleiaşi note, autoarea îşi exprimă opinia că cele două scrisori sînt doar o parte a unei corespondenţe mult mai întinse. In acelaşi
timp d-sa opinează că prin intermediul lui Potebnla I-ar fi cunoscut
Hasdeu pe A. N. Veselovski, profesor la Universltatea din Petersburg,
membru al Academiei de ştiinţe şi din partea căruia a primit scrisorile
la care
se referă
în Cărţile
popotane,
şi publicate
aproape 70 de
ani
în revista
"Tînărul
Scriitor"
din 1957,
de A. Z. după
N. :PoP.
Documentele care fac obiectul comunicării de faţă, adică sorisorile lui Hasdeu către Veselovski, pe lîngă valoarea lor intrinsecă servesc, în acelaşi timp, la datarea unora din scrisorile lui Veselovski
către Hasdeu şi infirrnă supoziţia Iăcută de cercetătoarea sovietică cu
privire la faptul că Hasdeu ar fi intrat în relaţii cu Veselovski prin
intermediul lui Potebnia.
Asa cum menţionam la început, scrisorile lui Hasdeu către lnvătatul rus le-am descoperit în arhiva personală a lui A. N. Veselovski.
din Secţia de manuscrise a Institutului de literatură rusă din Leningrad,
unde se mai află şi alte materiale lnteresantr, privitoare la relaţiile
româno-ruse şi ,C!alre
atestă deosebita apreciere de care se bucura mişcarea ştiinţifică din România, inalta valoare a cercetărilor întreprinse
la noi în secolul XIX în domeniul folclorului şi al cărţilor populare.
Astfel. In afară de scrisorile lui Hasdeu mai sînt şi 13 scrisori adresate
de M. Gaster aceluiaşi Veselovski, mai multe scrisori ale lui Polihronie
Sîrcu referitoare la acelaşi domeniu. În fondul menţionat se mai găsesc
o recenzie a culeqeril lui M. Gaster, care cuprinde lecţiile ţinute de
acesta la Universitatea din Oxford. asupra literaturii qreco-slevone, o
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alta asupra culegerii de basme româneşti traduse în germană detvlite
Kremnitz şi un studiu al aceluiaşi savant despre Bakuia lui Dcbrisan şi
Franc in poezia populară română, toate extrase din "Jurnalul Ministerului Instructiunii Publice" din anii 1883, 1887, 1888 ŞI care cuprind
unele completări manuscrise, ulterioare publicării. Un capitol dintr-o
gramatică în limba germană despre lunba română, coroborat cu unele
informaţii din scrisori ne îndreptăţesc să conchidem că savantul rus
cunoştea limba noastră într-o măsură care-i permitea să folosească
bibliografia romănească : ""oricît de puţin îndemînatec aş fi în privinţa limbii (pe care m-am pus s-o studiez cu ajutorul unui student de
oriqină română care, din nenorocire, nu mai e la Petersburg) ... mă găsesc în faţa unui text de care aş avea nevoie în opera mea", În aceeaşi
arhivă se găseşte şi o copie în cerneală a baladei lui Iovan Iorgovan
din culegerea lui At. Marinescu copie ce pare făcută fie de Hasdeu,
ori mai curind la sugestia acestuia ŞI trimisă lui Veselovski, după cum
reiese dintr-o scrisoare din 20 septembrie 18'79.
Dacă la aceste materi ale adăuqăm trimiteri le frecvente la operele
lui Hasdeu, Gaster. Cihac, C. Dem. Teodorescu, Alecsandri, Tocilescu
şi cu menţiunea că citarea acestora nu se face incidental, pentru că
spre exemplu, numai în cuprinsul a trei pagini Caster, este citat de '7
ori, iar în studiul Razisconic: (Cercetări asupra cîntecelor religioase
ruseşti) întreg cap, IVeste dedicat volumului Cărţile popotane. putem
conchide că atît culeqer ilo de folclor ale lui C. Dem Teodorescu şi Gr.
Tocilcscu. cît şi monoqrafiil« Literaturo populată română a lui Gaster.
ori Cărţile poponnie ale Români1or de Hasdeu, erau cunoscute şi unanim apreciate, constituiau şi constituie încă opere ele bază, nu numai
pe plan IJdţional, ci şi dincolo de hotarele ţării.
Ca o confirmare a acestei preţuiri, vom cita dintr-o scrisoare a lui
Veselovski trimisă lui Hasdeu în 1883:
"Ingăduiţi-mi,
dornnule,să vă dăruiesca IV-ilBroşurădin ale moloCercetdn
asupracintecelorreligioasetuseşti,din caro prirnulcapitolc dedicatîn întrequue
cărţiiD-voastră.Cuvente elenbăttini",(V. p, 1---9fi;p. 222--:22:3
şi În notă; p. 427433).Vvamalăturat-opentrua completaseria brosurilor1·-3, şi, peste puţinăvreme,
vă voi trimiteo lucrarecontinind,între alte lucruri,citeva note privitoarela. textele
P(,care Dumneavoastră
le-alianalizatcu îndemînmeelemaestru.nclăsîndcriticiimele
decît să spicu.iascăici şi colo şi să consemnezecîtevd diverqcntr.cu caracter
gCl1cral.
CitireacxcclontalorIr-voastră"Cărţi poporu
nu" m-d făcut să văd ce folos aUJ
putE'd51itragem din studiilcromâneşlicllltivindu-Jc
mai sirguincios,cum nu S-il
făcutpînă dcum.Studiulasupritliterdluriipopulitreromânc,pe cme DI. Gastermi
l-a trimis,Il-ilputut decît siI confirmeaceitstăopinie,precumşi dorinrit pe CdreIl
am dc a inl.rerinerelittiiculturalecu Romania,cărordeu şi pînă dcumle ddtorez
tltîteaînvăţăturinoi.
Am cinsteasă fiu, DOITIIlule,
al D-vodstrăprea devotat,
AlexandrVeselovski"
2
2 A. Z. N. Pop,Istoriculliterar rus /iiexandrVe.se}ovslii
şi B. P. Hasdeu,"Tînilrul Scriitor",nr. 5/1957,p. 96.
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Evident că studiile elaborate în Rusia şi ale lui A. N. Veselovski
În speciad, se bucurau de aceeaşi preţuire fapi de Hasdeu, Gaster ori
mai tîrziu Cartojan. Aşa, de pildă, M. Gaster in Literatura populară română. apărută in 1883, îl citează pe Veselovski de 31 ori, iar N. Cartojan în Cărţile populare 1n literatura românească, vol, 1-2 face trimiteri la studiile mvătatului rus de 18 ori.
Deoarece este primul in ordine cronologică şi cel ele care Ile ocupăm În comunicarea noastră. vom da cîteva exemple din studiile lui
Hasdeu unde este utilizată pe larg biblioqraJia rusă în special şi cea
a popoarelor slava în genere.
În alcătuirea Proqrotnei pentru cuiuraiea obiceiuriior juridice ale
popotului român, publicată în ..Columna lui Traian" din august 1877.
Hasdeu pleacă de la un studiu similar al lui Efimenko în care acesta
s-a ocupat de obiceiurile juridice ale slavilor şi în speţă despre datinile ţărăneşti de lîngă Arhanghelsk. În alcătuirea întrebărilor foloseşte
exemplul aceluiaşi folclorist care, in colaborare cu Matveev, sub auspiciile Societăţii Geoqrafica elin Petersbur q publicase un chestionar
similar. cu cîteva luni mai Înainte.
Recenzînd în paginile "Columrwi lui Traian" din acelaşi an, culegerea lui Antonovici şi Dragomanov Cîntecele istorice ale poporului
m!uloms(Kiev, 1874---1875).sub titlul Poezia poporatiă ruteană în legătură C'LI
istoria română. pomeneşte printre culeqătorii de poezie ruteană
pe Tzertelev, Maximovicz. Sreznevski. Kostornarov, Pauli. Holowatki,
Waclaw Oleszka. În studiul baladei despre Hmielnitki comentează:
"Această baladă despre cel mai ilustru hatman căzăcesc, Zenobiu
Hmielniţki. cunoscut în cronicile române sub formă de ..Hmil" ni se
prezintă în trei variante.
Primul [?J il fost publicat la 1854 în colectiunea dposatului meu
profesor de la Universitatea din Harcov, Metlinski...".. Este vorba despre
polonezul Anatoli« Metllnsk i, docent în vremea studenţiei lui Hasdeu
[a Har cov, apoi profesor la Universitatea din Kiev şi care l-a îndrumat
spre cercetări ele folclor pe AL Af. Potebnia.
Cartea în care blblloqrafia rusă este amplu folosită este vol, II din
Cuventc den băirtn! şi anume Cărţile poporane ale Românilor în secolul
XV1 în legătură cu Iitercuurc poporană cea nesctisă, operă pe care spe,cialistii o apreciază ca "fundamentală" şi consideră că. " ...face parte din
putinelo lucrări mari ale lui Haşdeu duse pînă la capăt. lucrată propor
tionat şi cu minuţiozitatea care-I caracteriza pe savant. Este un studiu
de răspîntie pentru cultura poporului român" 3,
Între autorii şi operele citate fiqurează :
-- 'I'ihonr
arov. Pamiat
ki otrecennoirusskoi l.iteratwÎ,Moscova,1863,cilat la p. 34
şi 35 în prefaţăşi 29 şi ,lOîn text;
_. Dragomanov,
Malorus.slw.io
narodnaiupreclaniia,Kiev, 1876la p. 29, 33 şi 34;
3 1. C. Chitimia,B. P. Hasdeuşi problemelede folclor,!,SI,$i cercet.de isL !it,
şi folclor",al111J
T,nr. 1-4/1952,p. 17(1,
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- Gorskişi Novostruev,Oţiisanieslavianskihrukopisei,Moscova,1862,la p. 31;
-. Bibliotecaobşcestvaistoriii d'revnoslei,
Moscova,1845,la p, ::11
;
- Kalaidovicişi Stroevî,Opisatiietulsopiseigrata Tolstova,Moscova1825,p. 75;
... Karataev,Hronoloqiceskaia
taspis!stovianskit:knig, Petersburg,1865;
- Sreznevski,cu privire la un manuscrisdin 1100publicatşi studiat în ..Izvestia
AcademikNauk",1. 1;
Colublnski,
Cscetki!istoriiţatevei bolgarskoi,eerbskoi.i iumâusko),MOSCOVcl,
1fl71;
- Maikov.V
eJikorusskiia
zaklinaniain ..ZapiskirusskogoCeoqr.Obscestva",secţia
Etnograf,t. 2, Petersburg,1869;
Iz. Ac. N. po otdeleniiurusskogotazîka,1. 10,6, 1863;
- Seharov,Skazaniiarusskogonatoda,t. 1, 1861;
- Vostakov,Slcvaii tercovao-eiavionskoqo
ittzika,1861;
Veltman,Troiani AngheIiţa,Moscova,1846,
precum şi alte opere şi autori din bogata literatură rusă privitoare la
acest domeniu.
Autoritatea incontestabilă invocată în Cărţile poporane rămîne
însă A. N. Veselovski, citat nu numai în josul paginii, ci şi în textul
propriu-zis. Un citat pe care-I reproducem în continuare este probant
atît pentru aprecierea acordată lui Veselovski, cît şi pentru extraordinara amploare a informaţiei savantului român care era stăpîn nu
numai în domeniul literaturii de specialitate din ţară, ci în măsură să
sesizeze unele lacune în informaţia ilustrului său coleg, căruia îi indică
unele documente din chiar literatura slavă.
"Nu de mult, profesorul A. Wesselofsky de la Petersburg, unul din
cei mai ageri scrutători contemporani ai credinţelor poporane, a publicat în "Ziarul Ministerului Instrucţiunii Publice" din Rusia, un şir de
articole sub titlul comun de: "Înscrierii despre istoria dezvoltării legendei creştine". Gratie amabilităti] d-lul profesor A. Potebnia de la Harcov, la care am recurs în această privinţă, de vreme ce pe calea librăriei n-am reusit de a ne procura cîteva volume izolate dintr-o coloctiune
de vreo 200 tomuri, noi avem astăzi dinaintea ochilor o parte din
această interesantă lucrare şi anume aceea care se referă la Legenda
Dumirâci; şi la Visul Maicii Domnului.
Regretăm de a nu fi avut la îndemînă mai de timpuriu. atunci cînd
studiam noi înşine Legenda Duminicii. monografia d-lui Wesselofsky
asupra acelui apocrif. O regretăm deşi el-sa n-a cunoscut - afară de
Fabricius, Cosener, Jerlicz si Hanka ..- pe niciuna din celelalte Iîntine
ale noastre i nici redacţiunile orientale, nici redacţiunee din Gorlach.
nici redactiunea maghiară, nici pe cea franceză etc. E şi mai c11r10scă
i-a scăpat cu totul elin vedere antica redacţiune s lavică, care menţionează pe Pecenegi; nu mai puţin redacţiunea cea elin Biblioteca Societăţii Arheologice de la Moscova; ba pînă şi cîntecul bulgar cel cu
"două foi din cer".
Oricum ar fi însă, A Wesselofsky completează întrucîtva datele
noastre prân unele punct uri secundare, mai ales printr-o seamă de
redactiuni germane. între care prin vechime ocupă primul loc cele
anqlo-saxone ').
Mai multe am putut învăţa din monografia d-lui \Vesselofsky deşpre Visul Maicii Domnului."
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Sîntem veseli dară de a profita, cel puţin acum, de cercetarea d-lui
Wesselofsky, completindu-le la rîndul nostru prin ceea ce le lipseşte" 4,
Il mai citează apoi, tot în cuprins, la pag. 390--391, 393, 394 şi 397.
La capitolul Povestea numerelor, paragraful 26, menţionează în
textul introductiv la apocriful respecti v una dintre scrisorile care au
fost cunoscute abia peste 78 de ani.
"Profesorul A. Wesselofsky ele la Petersburq, atît de competinte
în tot ce se referă la li teratura poporariă în genere a binevoit a-mi împărtăşi într-o epistolă că toţi slavii cunosc cîntece poporane analoaqe
cu "Dic mihi quid unus". adică după tipul A.
Iată propriile sale cuvinte ..." şi reprod uce în întregime aproape
informaţia provenită prin scrisoarea. datată de A.Z.N. Pop. 1878, dar
care cu siguranţă este posterioară datei de 2 noiembrie 1879. cînd a
fost expediată scrisoarea către Veselovski prin care-i solicită această
informaţie. Unele din indicaţiile primite prin corespondenţă de la savantul rus vor fi folosile in Addeucia şi Cortiqentia volumului respectiv,
aşa cum pomenise într-una din scrisori. Aşa de pildă la p. 735 scrie:
"Pagina 387, rînd 1-2 D1. Wesselofsky a menţionat redacţiunile
orientale ale Legendei Dumitncii. ma! tîrziu, în Etiopskuia epistoliia o
tieâele, J.M.N.P., 1. 191, sect. 2, p. 121-123, un articol care mi-a fost
necunoscut, pînă ce a, binevoit a mi-I comunica însuşi Dl. Wesselofsky,
cînd volumul de falţă era aproape de sfîrşit",
Ne limităm doar la aceste referiri care sînt de natură să ne lumineze asupra strînse! colaborări dintre cei doi savanti, asupra aprecierii
reciproce dintre ei, iar scrisorile vin să ne ofere proba materială a
acestor raporturi şi mai ales faptul. necunoscut pînă acum, că savantul
român a răspuns în aceeaşi măsură solicitărilor lui Al. Nicolaevici
Veselovski. trimiţîndu-i căr,[:işi informaţii ele care acesta avea nevoie
în elaborarea operei sale.
j
Din totalul celor 10 scrisori şi o carte de vizită, 8' sînt scrise în
limba franceză, iar două In limba rusă. Se pare că fostului student al
Universităţii din Har cov, deşi citea curent în limba rusă, începuse să-i
fie dificilă folosirea în scris a limbii materne a savantului de la Petersburq,
Prima dintre scrisori este apropiată ca dată de aceea pe care i-o
adresase lui Al. AfT'otebnia, iar conţinutul este Intrucitva asemănător,
solicitînd în ambele, numerele 33. 34, 35 şi 39 din Ziarul Ministerului
Instrucţiunii Publice, unde-şi publicase Veselovski seria de articole cu
titlul Lncercărt QSUPN11
istorici dezvoltării legendei creştine.
/l-1ultsiitnaieDomnşi coleg,
Fărăsă vă fiu cunoscut,îmi iau.libertateade a vă adresao vie rugăminte.Mi-a
fost absolutlmposibilsă-miprocurstudiiledv. asupraRâspinâlrt!legendelorcreştine,
şi anumecele publicatein Jurnal Min.Nar. Prosv.,vol, 33,34. 35 şi 35 [aici este o
greşealădeoareceîn scrisoareacătre Potebniacere val. 39]care îmi sînt cu atît mai
pretioasecu cît am începutdeja să pubhr o redacţieromâneascăfoarte veche din
4 B. P. Hasdeu,Cu\'enleilen bătrin),Cărţilepopotaneale Românilor,
Bucureşti!
1879,p. 386-387,
.
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EpistolaDuminiciişi din I.cqencla
Ptuaschivei.Aş putea îndrăznisă vă rog să binevoiţia-miindicamijloculde a mi le procura?
Mii de scuzei birtev
otti a pnmi asiqurarcacelei mai înalte consideraţii
Prea onorateDomnşi coleg
cIldv foarte devotat
fl. P. Hasdeu
profesorla Universitateadin Bucureşti
Directorqeneralal ArhivelorStatului
Bucuresti
29 mai
[18J'79
Răspunsul la această scrisoare, cu care se deschide corespondenţa
între ei, vine in septembrie acelaşi an, din cauză că Veselovski fusese
plecat în străinătate şi a găsit-o de abia la întoarcere. Imediat ce primeşte răspunsul. detat 10 septembrie 1879, Hasdeu expediază cea ele
a doua scrisoare la 20 septembrie.
Prea onoratedomnşi coleg,
Amprimitamabiladv. scrisoareşi cărţile.Singurularticolpe carenu-lcunoşteam
încă este Iiteitetii,deoarececelelalte,cum opera mea ma obliqaşi cum credeamcă
scrisoareamea se rătăcise,mi-aufost comunicatede la Harcovprin Dl. prof.Potebnia, de aproapedouă luni şi chiar acumai-arn înapoiatacaste şapte numeredin
J.M.N.P.pe care a binevoltsa mi le împrumute.ReJfet mult că n-arn cunoscutşi
Llettetii, pentru postscriptumulsău, dar oricum voi remedia această lacună În
Addendacărţii mele.
Românilau legendaSI. (;heorghe1n versurrşi În proză.Versiuneaîn proză
a fost publicatăîn "Columna"mea, 1876,p. 425 şi următoareleşi v-o trimit sub
banderolă.Versiuneaîn versurise prezintăÎn două redacţii,diferite,la fel de populare, dintrecare una a fost.publicatăîn Alecsandri,Poeziipopulareale Românilor,
ed. II, Buc,1866,p, 14--16,şi alta în Marienescu,Poesiapopotaki: Balade,Viena,
1867,p. 9---22.În proza,este "Georgecel viteaz"= exact ,,(;heorghiiHrnbrii"din
legendarusa. În versuri.este "Iorgoviln",
iOlmiiamplificatădin Iorqu (;heor9heşi
Erculean,formaamplificatădin Hcrcule
s. După cum vedeti poezia popularăromână
a tăcut un mixtum- compoziturn
din Si. Gheorgheşi din Hercule,[fapt]determinat
de Împrejurareacă leqerida,aşa cum o avemnOIîn versuri- s-a păstrat exclusiv
în imprejurimileMehadiciîn Banat, aproape de vechile băi ale lui Hercule.De
altfel, dv, cunoaşteţimai bine decît oricine frecvenţaunor asemeneaamestecuri
populare.Schullcr,"Ueber einiqe merk wiirdigeVolkssuqender Romănien".Hermannstadt.185'7,a cunoscutredacţiapublicatăde Alecsandrişi a vrut s-o explice
prin Herodot(Il). Iată tot ce-miamintescpentru moment.căci vă răspundÎn mare
qrabă.DomnulSîrcu - probabilstudentulromânde care mi-aţi vorbitîn scrisoarea
dv. se Întoarcedin Bulqar
ia şi se îndreaptăspre Petersburg,aşa că vă va pulee]
uşura putinstudiultextelorromâneşti.Lucrarca nwava fi qata spre sfîrşitulIunii.decembrie;a ajuns la a treizeccacoală.Printrealtele conţine:EpistolaDurninicii,
Visul
MaiciiDomnului,
Ruqăciuneaboqomilicăa Sf, Sislnic,Adormirealui Abraharn,ApocaltpsulSfinteifecioare,ApocalipsulSI. Paul,LegendaSI. Parasclnva, totul explicat
pe cît mi-a fost posibil,Fără îndoială,mă voi qrăbi să c\1-0trimit imediat după
aparitie.
Scuzaţi-măca eu, vechi student al UniverslWţii
din Harcov,am începlltsă
uit deja rusa, şi de aceea sînt silit sa va scriu în frantuzeşte.
Binevoiţi,prea onorate Domnşi coleg, iJ primi asi9uran,acelei mai înaltE
sUme.
Al voslmfoartedevotat,B. P. Hasdeu
20/2 septembrie
[18]'7()
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A treia scrisoare este cea în care cere informaţii lui Vesel.ovski
asupra circulaţiei unor tradiţii. ele tipul "Dic mihi quid unus", şi al
cărei răspuns îl foloseşte direct, cum am arătat, in volumul Că'rtile
poporane.
Prea onorateDomnşi coleg,
Imi iau extremalibertatede el recurge'la lumuulcdv. intr-o chestiune-care
rllă intereseazămult. Slavii au ceva ele tipul:
Dic mihi quid unus?
Unus est DE'US
Qui regl1at.lncoelis
Dic mihl quid duo?
Duo sun! Testamcntn
...?
Binevoiti,prea onorate coleg să primiţi asigurareastirneimele cele mai desăvîrşite
Domnule
Al. dv. devotat servitor
B. P. Hasdeu
Bucuresti
2 noiembrie
[18J79
Urmează se pare o pauză lungă în aceasta corespondenţă, cauzata
de motive greu ele determinat. Nu poate fi exclusă nici ipoteza pierderii unor scrisori. Se reia firul în 1887.
Prea onoratecoleg,
Scrisoareadv. m-a gasit Într-o stare deplorahilă.Timpde CÎtevasăptămînia
trebuit SZlstau în pat elincauza unui reumatismarticulurcar" mi-a interzisonce
lel ele muncăşi chiar de mişcare,Tot ce am putut să fac a fost.de il vă trimite
o noua culegerede povestirtpopulareromâne.Sper ca aţi primi)fo.Snnţindu-mă,
pentrumomentceva mal bine, profit pentru a va scrie aceste crteva rînduri. Pe
CÎt stiu eu, Istorialui Baltazareste singurulBuovoromân[În sensul unui anumit
tip de leqenriă].Cît priveşte Fala războinicâ,cum n-am la dispozitiearticolullui
Nigra, imi este imposrbtlsă-mi dau seama despre ce este vorba. Dacă bincvctti
să-mi comunicat;în puţine cuvintetrăsăturilecaracteristiceale acestui tip, aş fi
înciutatsă [ac, din partea mea, toate cercetnrileposibile.
Strîngîndu-vă
cordialmîna
Al dv, prea devotat
B. P. Hasdeu
24 lcllluarie
[lB]87
La scrisoarea prin care Veselovski îi comunică probabil caracteristicile tipului Fa/o războlniccl, scrisoare care nu se găseşte în arhiva
Haşdeu de la Academie şi care ar pleda intr-un fel pentru ipoteza că
unele din scrisori s-au pierdut, îi răspunde peste puţin timp.
Prea onoratecoleg,
Nu existănici un cintecsau Ieqendăpopularăîn genulFetei războinice.Totuşi
subiectuleste foarte popular[în sens de răspîndit]ca povestire.Vă trimit alăturat
povesteapublicatăde Isptroscn (Basmeleiouuinitor,Bucureşti,Hl82,p. 10 şi urmă-
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toarele).Ea este foarte interesantă.Am
cunoscuto alta care a fost pubhcată în
"Calendarulbasmclor
". Iaşi, 1878,p. 47-65 sub titlul U/1 ochi rîde ,51altui plinge,
dar din nefericirenu mai am niciunexemplarla mine.
Vă strîng cordialmîna,
Prea devotat
Hasdeu
J0/'22martie
[18]87
Tot la una din întrebările puse în scrisoarea care se referea la
Fata războinică, îi răspunde şi în scrisoarea următoare,
Scumpcoleg,
V-amtrimispiesacerută.Cît despreo redacţieromâneascăa Războiului
'[roiei,
pentrumoment,nu ştiu nimicdar nu voi pierdeocazrade a mă interesa.
Imi permitsă vă solicit,dacă - din întîmplare s-ar putea face ceva pentru
domnulJaworovski.
De curîndam avut ocaziasă vorbescmult desprefrumoaseledv, cercetăricu
donaHitrovoşi cu mătuşasa, contesaTolstoi,două femeifoarte instruite,
Mii de amabilităti
Foarte devotat
Hasdeu
21 oct.
[13]87
Prin scrisoarea următoare şi ultima pe care o cităm în întregime
Hasdeu solicita două lucrări de istorie.
Ilustrecoleg,
Îmiiau libertateadea mă adresadv, într-ochestiunefoartepresantă pentrumine,
Lucrezla un studiu asupra PrincipatuluiBirlad (Berladskoe
Kneajestva]şi ştiu că
literaturaistoricărusă posedă două monografiiasupra acestui subiect: un studiu
al d-lui Linniconkoşi un altul al d-Iui Daskevtc.i,care Îmi sînt absolutmdispensabilo.Mi-a fost imposibilsă mi le procur prin intertnediulLeipzigului.
Aş putea
să le am de la Petersburg?
Mii de SCUze
şi o foarte cordialăstrînge.rede mină.
Cu totul al dv.
B. P. Hasdeu
19/31martie
[18]96
În următoarele trei scrisori (din 29 oct. 1899, 1G aprilie 1901, iar
ultima nedClltată).dintre care două în limba rusă şi ultima tot în franceză, cere unele informaţii privitoare la Borozdini şi la Birlad. despre
care scria un studiu şi comunică expedierea ultimei sale lucrări Academiei Imperiale, membru al căreia devenise Hasdeu în decembrie
1883, ales foarte probabil la raportul lui Veselovski, ori al acad. Kors,
primul traducător al lui Eminescu în limba rusă. Oscilăm între aceste
două personalităţi deoarece toate cercetările întreprinse la Leningrad,
în biblioteca Institutului de literatură rusă, la Biblioteca Centrală a
Academiei şi în Arhivele Academiei. cu speranta că vom qăsi raportul
lui Veselovski. ali rămas infructuoase. În registrul ele' procese verbale
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ale şedinţelor Academiei din 1883, am găsit o însemnare foarte scurta
despre alegerea lui Hijdeu, profesor din Bucureşti, ca membru în secţia
de limbi şi literaturi slave.
Tot fără rezultat a rămas şi încercarea. de a descoperi comunicarea
aceluiaşi Veselovski despre fiica lui Hasdeu, Iulia, cOInuncare la care
se referă într-una din scrisorile adresate lui Hasdeu.: "Imi rezerv a
face o dare de seamă asupra poemelor din cele dintîi două volume
!care conţineau opera Iuliei] pe care dare de seamă o voi citi într-una
din şedinţele societăţii noastre neofilologice". Pe această scrisoare îndureratul tată notează: "Profesorul Wesselofsk y. membru al Academiei. care va faee despre Lilica o conferinţă la Petersburg",
Din cele spuse pînă acum credem că s-a desprins destul de clar
importanta acestor documente atît pentru cei care studiază viaţa şi
opera lui B, P. Hasdeu, în raport. şi La mivelul cercetărâlor europene
din acea vreme, cît şi pentru istoria reletiilor ştiinţifice şi culturale
române-ruse.

B, P. HASDEU ET A. N. VESELOVSKI
(LETTRES
INGDITES)
RESUME
Appuyeo sur des documents inedits. tires d'archives etranqeres.
cette recherche apporte une contrtbution il la connaissance de B. P.
Hasdeu dans le domaine du Iolklore compare et comţlete le chapitre
concernant les relations roumaines-russes de la fin du XIX-e siecle, La
correspondanco entre les deux savants, contenant un ech anqe d'informations et de publications relatives a. la Iitterature et aux livres popuIaires, a exerco urie infulence directe SUT'les etudes elabcrees par eux
et a contribue effectivement il la connaissance et ii I'appreciatlon
reciproquo du mouvernent scientifique et Iitter aire ele Roumanie et de
Russie, Les lettres adressees par Hasdeu ii Vese lovski de măme que
celles de l'erudite russe envoyees au philologue roumain et publiees
anterieuroment. attestent en meme temps le f'ait que, dans cette dlrectian, les recherches roumaines de celte epoque-Ia se sltuaient au niveau
de la science la plus avanCEe des pays europeens ou an les utilisait
et on les appreciait unanimement.
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