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„Geniu de o înspăimântătoare vastitate, Haşdeu şi-a
cheltuit puterile sale creatoare cu o nepăsare pe care numai
un prinţ, un romantic şi un erou ca el şi-o putea îngădui. Din
tot ce ar fi putut crea, au rămas multe şantiere, şi foarte
puţine monumente. Dar planurile acestor şantiere sunt
suficiente să acorde semnificaţie istorică unei întregi epoci”.

Mircea Eliade



OPERA 
DIN COLECŢIA  DE „CARTE RARĂ”

„Au fost sute de popoare care avuseseră fiecare câte o limbă, dar n-a putut fiecare să-şi

creeze câte o literatură… Literatura singură afirmă existenţa cea deşteaptă a unei naţiuni; şi

mai mult decât atâta: singură îi dă secretul de a nu muri niciodată”.
Bogdan Petriceicu Hasdeu



Colecţia „Moştenire”, într-o aleasă şi largă selecţie, reuneşte mari scriitori clasici români, precum și

scriitori aproape necunoscuți cititorului, cuprinzând operele lor fundamentale, însoţite de studii

introductive şi tabele cronologice cu datele cele mai importante din viaţa şi opera scriitorului. Ediția

Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri, îngrijită de distinşii haşdeologi Stancu Ilin şi I. Oprişan, este

alcătuită din 16 volume și include opera vastă și extrem de variată a lui Hasdeu.
http://stiinta.asm.md/mostenire

http://stiinta.asm.md/mostenire






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.
(B.P. Hasdeu „Sunt român”)



„Bogdan Petriceicu Hasdeu a

fost, în lingvistica noastră, un

exemplu neegalat încă de

cercetător multilateral, ale cărui

vaste cunoştinţe teoretice, putere

de investigaţie au stârnit admiraţia

fără rezerve a contemporanilor”.

Dimitrie Macrea





„Cu inspiraţia istorică, Hasdeu îmbină erudiţia, folclorul,

pasiunea pentri limbile slavice şi pentru lingvistică în genere.

Spiritul lui se formează nu succesiv, ci simultan, aşa cum îşi va

alterna feţele creatoare, la maturitate, cu o mare putere de

asimilare, cu o mobilitate de informaţie şi de sinteză uimitoare.

Geniul haşdeean este o surpriză continuă, în începuturile lui

confuze, ca şi-n realizările lui cristalizate”.

Pompiliu Constantinescu



PREZENŢE ÎN ANTOLOGII



TRADUCERI



REFERINŢE CRITICE

„Bogdan Petriceicu Hasdeu este românul de

dincolo de orizontul basarabean şi de cel românesc

mai larg, el se simte în elementul său doar în zările

lumii şi în infinitul cosmic către care trimite mereu

gândurile sale nemărginite”.
Mihai Cimpoi









„Haşdeu este un savant şi în acelaşi timp un poet, în cea mai

înaltă accepţiune a cuvintelor. Numele său se bucură, cu toată

dreptatea, de o mare autoritate în cercurile competente

europene, graniţele publicităţii române nu-i erau suficiente

desigur. Cu vastitatea cunoştinţelor sale şi cu adâncimea

izvorului său de invenţie, cu spiritul său totdeauna strălucitor,

ilustrul nostru academician ar ţine, fără-ndoială, un loc de

onoare printre corifeii oricărei literaturi europene desăvârşite”.
Ion Luca Caragiale









„El nu înţelegea să reziste ispitei de a se

avânta în orice direcţie, înspre care spiritul

său de o rară elascitate se simţea atras. Cu

pătrunderea sa neobişnuită, el izbutea să se

iniţieze în foarte scurtă vreme în cele mai

variate discipline căutând să acopere lipsurile

autodidactului printr-o păşire sigură şi printr-

un aparat ştiinţific impunător”.
Sextil Puşcariu









PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE









PREZENŢE  ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE

„B.P. Hasdeu a fost un creştin, un democrat, un naţionalist, un patriot, care vroia să

deprindă lumea românească să se privească ca un popor de valoarea popoarelor

europene mari. Cercetător al trecutului neamului românesc, B.P. Hasdeu ajunsese la

convingerea că acest trecut ne dă suficiente dovezi de participaţiune

a efectivă a românilor la zidirea istoriei politice a Europei”.
Pantelimon Halippa















Muzeul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
Câmpina, jud. Prahova

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=489

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=489


Bogdan Petriceicu Hasdeu în artă

Sculptor Alexandru Plămădeală,

Câmpina, jud. Prahova

Petru Stoicu, 

Sculptor Ion C. Dimitriu-Bârlad, 

Bolgrad, Ucraina

Sculptor Dimitrie Paciurea,

Muzeul Naţional de Artă al României,

Bucureşti

Sculptor Petru Stoicu

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca



https://www.bnm.md/ro/content/bogdan-petriceicu-hasdeu-aur

Banca Naţională a Moldovei. Moneda comemorativă din

aur din seria „Aleea clasicilor din Grădina publică „Ștefan

cel Mare și Sfânt" din mun. Chișinău”, valoare nominală:

100 lei, în circulaţie din 3 octombrie 2011, tiraj: 300

exemplare

Banca Naţională a României. Monedă Aur, 175

de ani de la naşterea lui Bogdan Petriceicu

Hasdeu, valoare nominală: 100 lei, data

emisiunii: 15 iulie 2013, tiraj: 250 exemplare

Bogdan Petriceicu Hasdeu în numismatică

http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=1942&WebPageId=726

https://www.bnm.md/ro/content/bogdan-petriceicu-hasdeu-aur
http://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=1942&WebPageId=726


http://timbrelemele.blogspot.md http://www.moldovastamps.org

https://www.okazii.ro
http://razboifilatelic.blogspot.md

http://www.moldovastamps.org

Bogdan Petriceicu Hasdeu în filatelie

http://timbrelemele.blogspot.md/2011/07/timbre-filatelice-comemorative-100-de.html
http://www.moldovastamps.org/ro/catalogue-imageviewer.asp?issueID
https://www.okazii.ro/hopct-plic-1460-bogdan-petriceicu-hasdeu-1838-1907
http://razboifilatelic.blogspot.md/2008/08/etymologicum-magnum-romaniae.html
http://www.moldovastamps.org/ro/catalogue-imageviewer.asp?issueID


PREZENŢE  ÎN BIBLIOGRAFII

„Haşdeu e dintre acele făpturi alese care n-ar fi

trebuit să moară, căci e păcat să se risipească în

neant atâtea însuşiri izvorâte din dărnicia divină…

Haşdeu n-a murit şi nu putea să moară. Prin însăşi

poarta morţii el a intrat în nemurire. El e mai viu

decât oricând în amintirea şi inimile noastre,

deoarece astăzi figura lui înseninată, dezbrăcată de

haină pământească, apare mai frumoasă privită

prin prisma dreptei judecăţi. Numele lui va rămâne

deci pururea nu numai sub această strălucită

cupolă, ci şi în orice loc şi în orice timp cât va trăi

ginta românească pe coajă pământului…” .
Nicolae Gane, Discursul de recepţie închinat lui 

B. P. Haşdeu, 1909



PREZENŢE  ÎN INTERNET

http://www.muzeulhasdeu.ro/

https://bibliotecaalexandrudonici.wordpress.com

http://www.akademos.asm.md

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu

http://www.muzeulhasdeu.ro/
https://bibliotecaalexandrudonici.wordpress.com/
http://www.akademos.asm.md/
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bogdan_Petriceicu_Hasdeu


https://bibliotecahasdeu.wordpress.com

http://www.hasdeu.md/bibliopolis/

http://www.romlit.ro/opera_literar_a_lui_b._p._hasdeuhttp://jurnaluldedrajna.ro

https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/
http://www.romlit.ro/opera_literar_a_lui_b._p._hasdeu
http://jurnaluldedrajna.ro/bogdan-petriceicu-hasdeu-scriitor-filolog-academician-enciclopedist-jurist-lingvist-folclorist-publicist-om-politic/
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