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Duiliu Zamfirescu (1858-1922) 

 Fiu de arendaş 
 Studii la Focşani (liceul) şi 

Bucureşti (Facultatea de 
Drept) 

 Magistrat; redactor la 
“România liberă” 

 Carieră diplomatică la Roma 
(1888-1906) 

 Ministru de Externe în guvernul 
Averescu (1920) 

 Autor de versuri, proză scurtă, 
teatru 

 A scris romanele din ciclul 
“Comăneştenilor” (Viaţa la 
ţară, Tănase Scatiu, În război, 
Îndreptări, Anna) 



Manuscrisele din expoziţie 

 Ms 8506 Scrisoare către Ilie Dăianu 
(emitentul nu se consideră o persoană 
credincioasă) 

 Ms 10543 Critica unei critice (polemică pe 
teme literare cu Dumitru Ollănescu 
Ascanio) 

 Ms 10537 Discurs ţinut la centenarul 
naşterii lui Costache Negri (cu erudiţie de 
istoric) 



Manuscrisele din expoziţie 

 Ms 10580 Asupra teatrului lui Sophocle 
(comentarii existenţiale la atitudinea 
eroilor de tragedie greacă) 

 Ms 10576 Gethsemani (poezie despre 
religiozitate ca stare idilică a naturii) 

 Ms 10583 O piatră în baltă (text polemic, 
prin care îşi apără afirmaţiile pe teme 
literare şi ascendenţa sa, care e de bună 
calitate intelectuală) 



Manuscrisele din expoziţie 

 Ms 10589 [Toast ţinut cu prilejul unei 
reuniuni diplomatice] (dovadă de 
patriotism, despre aspiraţia poporului 
român de a reface Dacia Traiană) 

 Ms 10590 Înţelesul cuvintelor vechi sau 
populare (fragment de dicţionar) 

 Ms 11511 Adio (poezie de dragoste şi 
cugetări despre atitudini de viaţă) 



Manuscrisele din expoziţie 

 Ms 10952 Vara. Iunie (poezie în stil 
dulceag despre vara la ţară) 

 Ms 12389 Ciornă de scrisoare către Titu 
Maiorescu (i se face o nedreptate 
profesională) 

 Ms 13909 Scrisoare către Alexandru 
Zamfirescu, fiul său (suferă din cauza 
criticilor aduse de acesta) 



Manuscrisele din expoziţie 

 Ms 26114 Scrisoare către Toma Metaxa 
(scrisoarea lui Metaxa îl împacă cu rasa 
umană) 

 Ms 11550 Scrisoare către Trandafir 
Djuvara (la Veneţia, a fost în preajma 
reginei Elisabeta-Carmen Sylva, care trăia 
cu spaima constantă că este spionată, şi a 
Elenei Văcărescu) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10226 În război (roman din ciclul 
“Comăneştenilor”) 

 Ms 10227 Îndreptări (roman din ciclul 
“Comăneştenilor”) 

 Ms 10516 [Începutul celui de al şaselea 
roman din ciclul “Comăneştenilor”] 

 Ms 10533 Portrete (suită de portrete 
literare ironice ale unor contemporani) 

 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 11076 Castelul Gallese. Amintiri din 
cariera diplomatică (scurt fragment de text 
despre Campagna romană) 

 Ms 11077 Literatură (comparaţie între 
animale şi om în ceea ce priveşte pornirile 
elementare) 

 Ms 10591 Descartes cu eul gânditor 
(discurs pe tema energiei universale) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10588 Constantin Paloş (nuvelă despre 
fiul unui medic român, şcolit la München) 

 Ms 10587 Bucea sau Căpăţână. Farsă 
(piesă de teatru pe tema preocupărilor 
lingvistice ale lui Hasdeu) 

 Ms 10586 La sorţi (câţiva prieteni, aflaţi în 
Italia, discută cu o frumoasă americană, 
care se oferă să îi sărute pe toţi) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10585 Poporanismul în literatură 
(consideraţii pe teme istorice privind 
latinitatea noastră de profunzime) 

 Ms 10582 [Poezii] (natură idilică admirată 
în manieră nostalgică) 

 Ms 10579 Prefaţă la romanul “În război” 
(preocuparea pentru o limbă română 
curgătoare şi frumoasă, cu o ortografie 
optimă) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10578 Note asupra lui Platon şi 
traducere din Platon (fragment cu Diotima 
vorbind despre Afrodita) 

 Ms 10577 Ciornă de scrisoare către 
Academia Română (trimite un codice 
latino-moldav din 1725) 

 Ms 10575 Thargelia din Milet (încercare de 
tragedie în stil antic, în versuri, text 
incomplet) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10574 Călătoria în refugiu de la Galaţi 
la Odessa pe vasul “Carolus Primus” (note 
cu valoare istorică-1916) 

 Ms 10573 Pentru ce am fost contra 
războiului (consideraţii dezaprobatoare 
despre intrarea României în război) 

 Ms 10535 Un mitocan de Bobotează 
(portret în manieră caustică al lui Ion I. C. 
Brătianu) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10536 Fragment de discurs ţinut în 
Parlament (contra oamenilor lui Vintilă 
Brătianu) 

 Ms 10539 [Poezie erotică închinată unei 
călugăriţe] (text ireverenţios despre 
amorul cu o monahie) 

 Ms 10352 Poezia depărtării (despre 
rivalitatea dintre doi parteneri de afaceri, 
în cheie existenţialistă) 



Alte manuscrise Duiliu Zamfirescu 

 Ms 10303 Hypnoticii (text despre credinţă 
şi necredinţă, în spirit filosofic) 

 Ms 10515 [Miscelaneu în proză şi versuri] 
(între altele, despre o iubire în mediul 
turcesc oriental de la Hârşova) 

 Corespondenţă cu Trandafir Djuvara (Ms 
11541-11576), cu Toma Metaxa (Ms 
26112-26115), cu fiul său, Alexandru (Ms 
13909-13926, Ms 14162-14169) 

 




