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ISTORICUL ALEXANDRU BOLDUR ȘI CONTEMPORANEITATEA 

Polina LUNGU, drd., lector universitar, 

Catedra de Istorie și Științe Sociale 

Abstract: The historian Alexandru Boldur, the descendant of boyar Mihalcea Hâncu, was born 

on February 25, 1886 (old style) in Chisinau. He lived 96 years, being one of the Bessarabian 

Romanian longevists. 

Alexandru Boldur has remained in public consciousness, becoming a symbol of national 

identity. Paying homage, the multitude of articles and studies published on the life and activity of the 

Bessarabian scientist, the organization of various international scientific exhibitions and conferences 

signify gratitude to the hard work of our compatriot. 

We are convinced that the work capacity, responsibility, modesty and attachment to sacred can 

be cultivated today by making reference to the personality of Alexandru  Boldur. 

Istoricul Al. Boldur, „slujitor fidel al zeiței Clio‖
2
 și unul dintre longevivii români basarabeni, s-

a născut la 25 februarie 1886 (stil vechi) la Chișinău, fiind descendent al boierului Mihalcea Hâncu
3
.  

M. Guboglu, cu ocazia centenarului nașterii lui Al. Boldur, nota următoarele: „Longevitatea

prof. univ. Al. Boldur ne-o putem explica prin originea sa răzășească, prin felul său cumpătat la hrană 

și prin munca sa permanentă, cu mare pasiune pentru cercetări istorice‖
4
. 

„Mi-a fost hărăzit să trăiesc între două epoci, una muribundă și cealaltă nouă, născândăŗ, 

„preocuparea mea în viață a fost cercetarea și predarea istoriei omeneștiŗ, „…un om de știință 

modestŗ
5
, „un istoric de predilecţie al Moldovei şi în special al Basarabieiŗ

6
, „…istoric basarabean 

care am pus atâta râvnă în apărarea provinciei noastre, Basarabia…ŗ
7
, „…român și după tată și 

după mamăŗ
8
, – aceste expresii, în esență pline de valoare, fac specială personalitatea lui Al. Boldur 

care a rămas în conștiința publică, devenind un simbol al identității naționale. Prezentarea omagiilor, 

multitudinea articolelor și studiilor publicate referitor la viața și activitatea savantului de origine 

basarabeană, organizarea diferitor expoziții și conferințe științifice internaționale semnifică gratitudine 

față de munca asiduă a lui Al. Boldur. Remarcabil este efortul istoricilor și cercetătorilor contemporani 

pentru contribuția adusă la întregirea panteonului înaintașilor noștri, totodată aceasta fiind confirmare 

a prezenței lui Al. Boldur în memoria noastră și în istoriografia românească.  

„O nație, un popor devine conștient de propria identitate din momentul în care începe să-și 

promoveze personalitățile notorii, realizările spiritual-culturale, ce deconspiră sete de absolut, 

înzestrare intelectuală și intensitate patriotică a acțiunilor. Această conștiință de sine devine cu atât 

1 http://stiri.tvr.ro/de-ce-vin-refugiatii-si-imigrantii-in-europa_64864.html#view 
2 Petrencu, A. Alexandru Boldur – profund cunoscător al istoriei neamului. În: Revista de istorie a Moldovei, 1992, nr. 3, p. 40. 
3 Boldur, Al. Memorii. Viața mea. Lumini și umbre. București, Editura Albatros, 2006, p. 7. 
4 Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale, București (DANICB), fond Boldur Alexandru, dosar I/8, f. 22. 
5 Boldur, Al. Memorii. Viața mea. Lumini și umbre, Editura Albatros, București, 2006, p. 5. 
6 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar IV/1, f. 73. 
7 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar III/78, f. 20. 
8 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar IV/10, f. 95. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2017, Volumul II 

266 

mai pronunțată cu cât operele celor mai de seamă patrioți rezonează cu intensitate în inima unei 

națiuni‖
1
. La un deceniu de la trecerea în neființă a lui Al. Boldur, Pr. prof. Radu Mazilu nota: 

„Cinstindu-i memoria, …, cinstim înainte de toate munca sa plină de abnegație pe ogorul istoriei 

patriei, cu atât mai mult cu cât el însuși s-a dovedit a fi un fiu vrednic al Basarabiei, al acestui scump 

pământ românesc…‖
2
  

Pentru a argumenta cele afirmate anterior, considerăm important, dar și necesar a nominaliza 

specialiști notorii în domeniu care și-au adus aportul la studierea personalității și activității istoricului 

și profesorului Al. Boldur, cât și evenimentele organizate în acest sens, fără a avea pretenția unui 

studiu exhaustiv. 

În acest sens menționăm Conferința Științifică Internațională cu genericul Istoricul și Istoria: 

Alexandru V. Boldur Ŕ 130 de ani de la naștere, Leonid Boicu Ŕ 85 de ani de la naștere, organizată la 

2 iunie 2016 de către Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, în colaborare cu alte 

instituții din țară și din România
3
. Referindu-ne la Al. Boldur, vom consemna că evenimentul a avut 

scopul să-i pună în valoare opera imensă și activitatea științifică prodigioasă prin diversele subiecte 

captivante abordate de către participanți. Profesorul universitar D. Dragnev sublinia următoarele: 

„Aniversarea a 130-a de la nașterea istoricului, consemnată în anul curent, e o fericită ocazie de a ne 

exprima respectul față de acest remarcabil om de știință printr-o expunere succintă a aportului său la 

studierea patrimoniului istoric al provinciei natale și al întregului neam românesc‖
4
. Pentru ca 

evenimentul să devină memorabil, Institutul de Istorie al AȘM a solicitat Consiliului Suprem pentru 

Ştiinţă şi Inovare Tehnologică al AŞM „să instituie Premiul Nominal <<Alexandru V. Boldur>> în 

domeniul <<Istorie>>, care să fie acordat, în conformitate cu Regulamentul AȘM, istoricilor din 

domeniul cercetării ştiinţifice fundamentale, pentru rezultate remarcabile în investigarea şi 

valorificarea trecutului istoric românesc, european şi universal, promovarea adevărului istoric şi 

moştenirii noastre culturale naționale‖
5
. 

Academicianul român V. Spinei prezintă un aport deosebit la studierea vieții și activității 

istoricului prin sinteza Alexandru Boldur în contextul istoriografiei românești și interbelice
6
, 

fundamentat pe  documente de arhivă, care reflectă o descriere detaliată a activității științifice și 

didactice a istoricului basarabean și totodată servește drept izvor incontestabil de informare pentru cei 

cointeresați. Academicianul român V. Spinei menționează despre Al. Boldur că „în chip cu totul firesc 

a manifestat o deosebită atracție către ținuturile natale, a căror studiere a întreprins-o cu pasiune și 

competență de-a lungul mai multor decenii‖, iar „… activitatea lui Al. Boldur a fost în mod pregnant 

ancorată în istoria regiunilor românești dintre Prut și Nistru, pe care a cercetat-o din cele mai vechi 

timpuri până în epoca contemporană…‖
7
    

Surse valoroase în același sens devin și cercetările T. Grati bazate pe documentare arhivistică. 

Autoarea prezintă contribuții la cunoașterea activității lui Al. Boldur în cadrul Facultății de Teologie 

din Chișinău (1927-1938), unde „se afirmă pe deplin personalitatea sa, dovedind însușiri superioare de 

pedagog, patriot și om de știință‖
8
. În studiul său T. Grati menționează că „anul 1927 a constituit o 

cotitură radicală în biografia renumitului istoric basarabean, care pornește îndrăzneț pe făgașul științei 

istorice, totodată folosind cu pricepere și cunoștințele juridice de care dispunea‖
9
. Acest fapt este 

completat cu apariția la Paris în 1927 a lucrării de referință „La Bessarabie et les relations russo-

roumaines. La question bessarabienne et le droit internationalŗ
10

.  

Suntem pe deplin de acord cu opinia potrivit căreia „realizarea unității noastre naționale 

1 Troianovschi, L. Alexandru Boldur absorbit de problema națională. În: Cugetul, nr. 1 (17) 2003, p. 39. 
2 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar I/8, f. 16. 
3 Sclifos, E. T. Conferința Științifică Internațională cu genericul Istoricul și Istoria: Alexandru V. Boldur – 130 de ani de la naștere, Leonid 

Boicu – 85 de ani de la naștere. În: Revista de istorie a Moldovei, nr. 2 (106) aprilie-iunie, Chișinău, 2016, p. 137. 
4 Dragnev, D. 130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european. În: 

Academos, nr. 2, 2016, p. 126. 
5 Cojocaru Gh. Istoricul Alexandru V. Boldur la 130 de ani de la naştere. http://www.timpul.md/articol/gheorghe-cojocaru-istoricul-

alexandru-v--boldur-la-130-de-ani-de-la-nastere---93107.html [Accesat la 02.06.2017]; în: Timpul, anul XV, nr. 20 (2154), vineri, 27 mai 

2016, p. 22. 
6 Spinei, V. Alexandru Boldur în contextul istoriografiei românești și interbelice. În: Revista de istorie a Moldovei, 1992, nr. 3. 
7 Ibidem, pag. 44. 
8 Grati, T. Contribuții la cunoașterea vieții și activității istoricului Alexandru Boldur (anii 1927-1938). În: Revista de istorie a Moldovei, 
1995, nr. 3-4, p. 89. 
9 Idem. 
10 Boldur, Al. La Bessarabie et les relations russo-roumaines. La question bessarabienne et le droit international. Paris, Editura Gamber, 1927. 

http://www.timpul.md/articol/gheorghe-cojocaru-istoricul-alexandru-v--boldur-la-130-de-ani-de-la-nastere---93107.html
http://www.timpul.md/articol/gheorghe-cojocaru-istoricul-alexandru-v--boldur-la-130-de-ani-de-la-nastere---93107.html
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însemna pentru Al. Boldur crezul întregii sale vieți‖
1
.  

Despre opera lui Al. Boldur a scris și regretatul istoric Gh. Paladi, subliniind unele titluri și idei 

de bază care merită apreciere obiectivă. De asemenea, menționează lucrarea de debut a lui Al. Boldur 

„La Bessarabie …ŗ
2
 care „l-a consacrat ca specialist în problemă‖, pentru realizarea căreia a primit 

premiul Fundației Regale Ferdinand I și „i s-a încredințat‖ conferința de Istorie a Românilor la 

Facultatea de Teologie din Chișinău. În viziunea sa „Al. Boldur este mândria noastră, a basarabenilor, 

el e un cercetător care a prezentat Europei istoria Basarabiei pe baza documentului scris, și nu numai 

că a reconstituit trecutul din cele mai vechi timpuri, dar a și apărat drepturile poporului la 

autodeterminare, la unirea neamului în cadrul unui stat unitar după anul 1918‖
3
.     

Materiale de referință la subiectul cercetat propune profesorul A. Petrencu prin sinteza 

Alexandru Boldur Ŕ profund cunoscător al istoriei neamului, dar care, potrivit opiniei autorului, din 

păcate a fost exclus „din circuitul științific‖ din cauza propriilor viziuni față de sistemul administrativ 

de la acea vreme
4
. Profesorul A. Petrencu menționează faptul că „Al. Boldur a fost nu numai un 

cercetător al istoriei concrete, ci și un filosof al istoriei‖, propunând memoriul de titluri și lucrări al 

istoricului basarabean care cuprinde și titlurile rămase în manuscris, noi fiind „de-abia la început de 

cale în opera de valorificare a moștenirii științifice a lui Al. Boldur. Și acest drum trebuie parcurs până 

la capăt‖
5
. Îndemnul devine imperios de realizat în contextul în care societatea contemporană necesită 

studierea operei lui Al. Boldur pentru a descoperi adevărul istoric.  

Preocupată de studierea vieții și activității lui Al. Boldur, M. Ișaev a realizat un bogat material
6
 

prin care prezintă omagiu istoricului, profesorului și juristului basarabean. În studiu se consemnează 

că Al. Boldur „s-a remarcat printr-o vastă și impresionantă activitate științifică, didactică și socială‖. 

Vârsta înaintată nu l-a împiedicat să-și continue cercetările cu optimism, iar acest fapt este demonstrat 

prin următoarele: „Acum, la împlinirea vârstei de 90 de ani, am în lucru o serie de studii și scrieri, pe 

care aș dori să le închei cu rezultate bune, spre satisfacția mea și spre folosul națiunii române‖
7
. Prin 

datele biografice oferite, prin aprecierile aduse operei lui Al. Boldur, prin nominalizarea unor titluri 

principale și prezentarea propriei opinii, M. Ișaev confirmă interesul cercetătorilor contemporani 

pentru cei din elita intelectuală a poporului român.  

O contribuție însemnată în studierea aportului omului de știință Al. Boldur la reîntregirea 

istoriei, prezintă V. Malanețchi prin descrierea formării în ascensiune a lui Al. Boldur, amintind despre 

acel cămin părintesc în cadrul căruia viitorul istoric și cadru didactic a avut „un mediu propice 

educației moral-spirituale creștine‖ care l-a ajutat să devină un bun cetățean, talentat pedagog de-a 

lungul carierei didactice, iar „în calitate de istoric – studiul istoriei a fost adevărata vocație a lui Al. 

Boldur, vocație pe care a slujit-o cu devotament până la sfârșitul vieții…‖
8
. În memoriile sale Al. 

Boldur descrie alegerea profesiei în felul următor: „Astfel, începând cu teologia, trecând apoi la drept, 

am ajuns în cele din urmă la istorie. Calea sinuoasă a alegerii profesiunii și-a găsit firescul sfârșit, 

răspunzând vocației mele‖
9
.  

Ansamblu de informații veridice, care contribuie la glorificarea personalităților neamului, ne 

oferă L. Troianovschi. În viziunea sa, basarabeanul Al. Boldur de-a lungul vieții și activității sale a 

demonstrat „perfecțiune spirituală și erudiție‖, remarcându-se printre figurile ilustre ale culturii 

naționale a secolului XIX
10

. L. Troianovschi elucidează importanța operei lui Al. Boldur menționând 

studiul Unirea. Analiza psihologică a evenimentelor, în care autorul prezintă factorii de prim ordin ce 

au condiționat derularea evenimentelor în Basarabia în perioada anilor 1917-1918. În viziunea sa, 

opera și viața lui Al. Boldur „au fost dedicate descifrării și elucidării importanței unirii Basarabiei cu 

                                                           
1 Grati, T. Alexandru Boldur, istoric al unității naționale. În: Țara, 1996, nr 19 (323), p. 4. 
2 La Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale, București, fond Boldur Alexandru, dar și la Direcția Județeană a Arhivelor  Naționale, 

Iași, fond Rectorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza‖ Iași, se găsesc documente ce conțin o mulțime de aprecieri referitor la lucrarea dată 
din partea mai multor personalități remarcabile ale culturii românești și din străinătate. 
3 Paladi, Gh. Alexandru Boldur – istoric credincios al Basarabiei. În: Cugetul, 1991, nr. 4, p. 30. 
4 Petrencu, A. op. cit., p. 40. 
5 Ibidem, p. 41-42. 
6 Ișaev, M. În jurul memoriei istoricului și juristului Alexandru Boldur. În: Literatura și arta, nr. 14 (2902) 5 aprilie 2001. 
7 Ibidem, p. 6. 
8 Malanețchi, V. Istoricul Alexandru Boldur în/și destinul Basarabiei. În: Alfa și Omega, anul VII, nr. 10 (152), 23 martie 2001, p. 7. 
9 Boldur, Al. Memorii. Viața mea. Lumini și umbre. București, Editura Albatros, 2006, p. 57. 
10 Troianovschi, L. op. cit., p. 39. 
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Patria istorică, conturării statutului internațional al României întregite‖
1
. Se amintește rolul activității 

publicistice realizate de către Al. Boldur cu scopul de a informa opinia publică despre diversele 

probleme social-politice. La finalul studiului se subliniază faptul că „talentatul și infatigabilul dascăl 

cultural a fost și rămâne etalon de profesionism, patriotism și onestitate civică‖
2
.   

Destul de semnificativă este și părerea lui Al. Roman care relevă că „marele nostru înaintaș Al. 

Boldur a fost preocupat toată viața sa rodnică de studiul istoriei Basarabiei și a Transnistriei, a 

neamului românesc în ansamblu la est de Prut‖. În acest sens este nominalizat studiul Românii și 

strămoșii lor în istoria Transnistriei, o lucrare bine documentată în baza izvoarelor rusești și 

ucrainene
3
.  

Informații elocvente pline de adevăr ne oferă Vl. Chiriac în dialogul susținut cu Nina-Irina 

Boldur
4
, fiica cunoscutului istoric, care relatează: „Tatăl meu a fost activ pe tărâmul științei și a lucrat 

cu multă dăruire până la sfârșitul vieții. Când îl sfătuiam să mai facă un răgaz, de obicei, îmi 

răspundea: <<Pentru mine munca științifică reprezintă o odihnă>>‖, iar Basarabia pentru Al. Boldur 

totdeauna „a fost o puternică fortăreață spirituală a românismului, adică a păstrării, în decurs de secole, 

a culturii naționale – permanența reală etnopsihologică românească‖.  

Cu regret, însă, Nina-Irina Boldur confirmă crunta realitate potrivit căreia unele studii ale tatălui 

ei au fost tipărite doar în străinătate, nu și în țară din cauza regimului, cum s-a întâmplat, spre 

exemplu, cu monografia Ștefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială 

și politică publicată la Madrid în anul 1970 cu ajutorul lui A. Crihan
5
. Cu toate acestea, intimidarea lui 

lui Al. Boldur era imposibilă deoarece „mânuind izvoarele cu deosebită obiectivitate și onestitate 

profesională, profesorul Al. Boldur a reușit să se manifeste întotdeauna în apărarea drepturilor 

străvechi ale țării noastre potrivit intereselor naționale și în același timp să respecte ideile științifice, 

reconstituind adevăruri istorice‖
6
. 

Este important de amintit aici că Editura Timpul din Chișinău și-a propus lansarea colecției 

Alexandru Boldur, coordonator Silviu Tănase, și popularizarea operei istoricului basarabean prin 

reeditarea celor mai importante lucrări ale sale. Astfel, în anul 2016 a reeditat lucrarea despre 

domnitorul moldovean
7
 ceea ce concretizează actualitatea operei științifice a neobositului cercetător 

Al. Boldur pentru societatea contemporană în contextul în care despre Ștefan cel Mare se vorbește la 

orice vârstă.  

De asemenea, au fost reeditate monografiile: în 2015 – Istoria Basarabiei. Epocile vechi. Vol. I 

(Până la sec. XVII). Contribuții la studiul istoriei românilor; în 2016 – Istoria Basarabiei vol. II. Sub 

dominația rusă (1812-1918). Basarabia românească. Unirea Ŕ analiză psihologică; în 2017 – 

Basarabia și relațiile româno-ruse. Aceste lucrări și multe altele reprezintă o contribuție majoră la 

studiul istoriei românilor.  

„Îmi dau seama că nu sunt un istoric neînsemnat…‖
8
 scria Al. Boldur în ianuarie 1981 într-un 

manuscris, afirmație justă care se transpune astăzi realității. 

Prezența operei lui Al. Boldur în circuitul științific, cunoașterea personalității, vieții și activității 

sale denotă o preocupare a cercetătorilor și istoricilor contemporani. Iar dacă istoricul și juristul 

basarabean a considerat necesar a lăsa drept patrimoniu opera sa, atunci noi ne propunem să o 

valorificăm la justa ei valoare și să apreciem efortul depus în numele poporului român. Făcând o 

retrospectivă, avem convingerea că puterea de muncă, responsabilitatea, modestia și atașamentul 

pentru ceea ce este sacru pot fi cultivate astăzi făcând referință la personalitatea lui Al. Boldur, Omul, 

care, cu o imensă dăruire de sine, a știut să facă cunoscută omenirii adevărata istorie a poporului de pe 

ambele maluri ale Prutului. 

1 Idem. 
2 Ibidem, p. 42. 
3 Roman, Al. Istoria Transnistriei în opera lui Alexandru Boldur. În: Revista de istorie a Moldovei, 1992, nr. 3, p. 52. 
4 Chiriac, Vl. Basarabia – o puternică fortăreață spirituală a românismului… În: Literatura și arta, nr. 48 (2416) 28 noiembrie, 1991, p. 7. 
5 Idem; La Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale, București, fond Boldur Alexandru, se conțin documente care înregistrează etapele 
publicării acestei monografii, impedimentele înfruntate de autor pentru o cauză națională, dar și insistența lui Al. Boldur pentru realizarea

acestui bogat material.  
6 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar I/5, vol. II, f. 15. Fragment preluat din cuvântarea cu titlul O personalitate a culturii române 
rostită de Anca Ghiață, cercetător istoric, la postul de radio Glasul Patriei la 9 aprilie 1976, vineri, ora 11.30 (unda 397 - medie). 
7 Boldur, Al. Ștefan cel Mare, Voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială și politică. Chișinău, Editura  Timpul, 2016. 
8 DANICB, fond Boldur Alexandru, dosar III/82, f. 24-26. 




