„La noi, nimeni, dar hotărâtor nimeni
nu scrie cum vorbeşte poporul”:
Duiliu Zamfirescu şi Limba română

Student al Facultăţii de Drept din Bucureşti între anii 1876-1880,
Duiliu Zamfirescu a fost, în paralel, audient al cursurilor Facultăţii de
Litere şi Filosofie, formaţia şi aria de interes astfel rezultate (la care îşi
dau concursul primii ani ca procuror şi avocat pledant, precum şi propensiunile analitice şi teoretizante, reperabile de-a lungul întregii sale
cariere) conferindu-i profilul de scriitor cu talent poate mediocru, dar
cu îndrăzneli şi intuiţii estetice, cu discernământ şi exigenţe lingvistice
remarcabile.
„Pe romancierul Duiliu Zamfirescu îl citesc mai ales elevii şi profesorii,
pe nuvelist şi poet criticii şi istoricii literari, dacă au motive s-o facă, în fine, pe
epistolierul Duiliu Zamfirescu – cel mai reuşit, cel mai talentat dintre toţi – îl
citesc specialiştii” (p. 1529), afirmă Eugen Simion în postfaţa la recent apărutul prim-volum de Opere (Integrala romanelor. Ediţie îngrijită de Ioan
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ţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2015), opinie nu atât de îndreptăţită pe cât
am crede, mai ales în ceea ce priveşte romancierul Duiliu Zamfirescu,
având în vedere că best-seller-ul românesc de dinainte de 1918 n-a fost
nici (anemicul) Dan al lui Vlahuţă, nici Mara lui Slavici, ci Viaţa la ţară
şi că, venind până-n prezentul la care se face referire, scriitorul se află
printre clasicii cei mai retipăriţi după 1989, în ciuda „cruciadei prohibitive”
şi a unui estetism prost înţeles care au făcut să fie scos din manuale1.
Fiu al unui „Tănase Scatiu, însă de treabă” (arendaşul şi proprietarul
Lascăr Zamfirescu), „înmănuşat şi spilcuit”, de o „politeţe rece, engleză”,
fără a fi însă dandy, ci mai degrabă un „filistin lins”, aventurându-se cu
afirmaţia că se trage din „Ioan al V-lea Laskaris, împăratul de 6 ani, intrat în
1259 în Constantinopole”, adoptând, după 1906, morga de „senior matur”
şi plimbându-se pe la vii în „faeton tras de cai”2, Duiliu Zamfirescu e apreciat de Călinescu pentru teoriile despre roman, „în unele privinţe mai inteligente decât ale contemporanilor” (inclusiv ale lui Maiorescu), pentru
„patriotismul viu şi spontan”, pentru intuiţia valorii (literare) a documentului istoric, a procesului-verbal şi a autenticităţii, pentru străduinţa de
„a nota intimitatea din sufletele fine”, în proza lui apărând pentru prima
oară la noi „pagina analitică”. Criticul trece însă destul de categoric, la capitolul nereuşite, poezia (lipsită de „viziunea sublimului geometric al lumii
Adam, Ioan. Oglinda şi modelele. Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu. Bucureşti:
Gramar, 2001, p. 6.
2
Călinescu, George. Istoria literaturii române. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. ediţie şi prefaţă de Al. Piru. Bucureşti: Minerva, 1988, p. 532-541.
1
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antice”, trădând o „fericire silită” şi un „echilibru obţinut prin contorsiuni”,
de un „academism rece de turist englez”), dar şi proza (inferioară celei a lui
Caragiale) şi romanul (mai puţin consistent decât cel al lui Slavici3). Ceea
ce apreciază net Călinescu sunt „sobrietatea stilistică”, „autenticitatea verbală”, „individualitate orală” a ţăranilor săi, deşi, procedând astfel, scriitorul nu-şi depăşea neapărat epoca (şi Caragiale îşi asculta personajele
cu atenţie)4.
Ideea de a insera, ca atare, în trama romanului În război, Ordinul de
zi nr. 54 dat de Generalul Cernat, ordin care conţinea instrucţiuni privitoare la atac, arată, credem, modul nuanţat – deşi cam „teoretic” – în care
scriitorul aborda „mirajul romanesc” (arta prin care „simple” documente
istorice se prefac în „fapte epice verosimile”5), dar şi „mirajul lingvistic” al
unui univers cazon. Cu „estetica sa mărginită”, Maiorescu l-a silit pe scriitor să elimine din text acest Ordin, Duiliu Zamfirescu notând pe marginea
manuscrisului: „Paginile acestea nu au fost culese: concesiune făcută de mine
d-lui Maiorescu. Nu împărtăşesc nici astăzi părerea d-lui M., deşi am cedat; în
acest ordin de zi se cuprind lămuriri naive, de cea mai intensă dramaticitate, pe
care un roman trebuie mai cu seamă să le dea. Nimic nu-i mai interesant ca realitatea!... dacă vreodată romanul se va retipări, după moartea mea, doresc să se
pună şi paginile acestea”6.

Ibidem.
Călinescu, George. Op. cit., p. 539.
5
Simion, Eugen. Postfaţă. În: Zamfirescu, Duiliu. Opere. I. Integrala romanelor. Bucureşti: Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2015, p. 1573.
6
Apud Călinescu, George. Op. cit., p. 537.
4
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Chiar şi un oponent sarcastic precum Dobrogeanu-Gherea, care în
Contemporanul din 1886 îl executa scurt pe numitul „Pesimist de la Soleni” (cu referire la romanul În faţa vieţii), îi recunoştea scriitorului limba
frumoasă. Accentul pus aproape exclusiv pe acurateţea şi pe frumuseţea
limbii e perpetuat şi în exegezele mai noi. În articolul Scriitorul politicos:
Duiliu Zamfirescu, publicat în nr. 41 din 2010 al României literare, Mihai
Zamfir afirmă că: „Unica sa reuşită culturală este de natură lingvistică: a scris
o limbă clară, nuanţată, a dozat atent neologismele indispensabile, arhaismele,
regionalismele şi termenii populari – supunându-se regulii formulate de Maiorescu şi devenite cu timpul o regulă a Junimii în ansamblul ei. Frazarea atentă
şi buna-cuviinţă lexicală se degajă din orice scriere a autorului; înainte de a afla
ce vrea Zamfirescu să spună, rămâi plăcut impresionat de modul în care o spune;
limba română literară, în varianta ei medie, a ajuns o dată cu el la echilibru”.
În Viaţa la ţară, de pildă, Duiliu Zamfirescu alternează inteligent – dând
supleţe textului – replicile în limbaj elevat cu cele în limbaj popular. Şi
Răzvan Voncu7, în recenzia la volumul I din Opere, publicat de Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă în 2015, aprecia ştiinţa lui Zamfirescu
de a distinge între discursul naratorului şi cel al personajelor, cărora ţine
să le păstreze autenticitatea lingvistică, de unde marea variaţie lexicală şi fonetică – „Opţiunea lui Zamfirescu pentru realism merge până la limbaj, ceea
ce, abstracţie făcând de nereuşita estetică de ansamblu, este o dovadă de maturitate conceptuală”.
7

Voncu, Răzvan. Romanele lui Duiliu Zamfirescu. În:
România literară, nr. 21, 2015.
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●

În Cabinetul de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale a României se
păstrează, printre alte documente Duiliu Zamfirescu – manuscrise de
autor, piese de corespondenţă –, Romanul şi limba română (Ms 10579),
text pregătit probabil de scriitor pentru a prefaţa editarea în volum a romanului În război, odată ce revista Convorbiri literare începe să-l publice în foileton, în perioada 1897-1898. Destul de amplu, textul nu a
intrat, pe post de prefaţă, în ediţiile din 1902 şi 1907, fiind publicat, ca
studiu, în 1901, în Noua revistă română a lui Sanielevici. Ediţia românească în volum a romanului, apărută abia în 1902 (Bucureşti: Editura
Tipografiei Clemenţa), aşadar la 15 ani de la apariţia în paginile Convorbirilor literare, rămâne, după cum afirmă Ioan Adam, „o enigmă neexplicată”.
Prima ediţie în volum a apărut în franceză, cu titlul Temps de guerre
(Paris: Ed. Ollendorff, 1900; traducere făcută de prinţul Dimitrie J. Ghica,
diplomat aflat la acel moment la Paris). Deşi în prefaţa la ediţia din 1902
autorul menţionează şi o ediţie italiană, de asemenea anterioară celei româneşti – „Romanul de faţă, publicat pentru prima oară în revista Convorbiri
literare din anii 1897-98, a fost tradus în limba franceză şi în limba italiană” –,
până în prezent nu există date care să ateste acest lucru8. O explicaţie a
apariţiei ediţiei franceze înaintea celei româneşti ar putea fi aceea că au8

Adam, Ioan. În: Zamfirescu, Duiliu. Opere. I. Integrala romanelor, p. 1333.
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torul a preferat să se delimiteze de glorificatorii regelui Carol I, extrem
de activi la acel moment: Coşbuc publica în 1899 Războiul nostru pentru
neatârnare şi Povestea unei coroane de oţel; eternul său inamic Dimitrie
Sturdza publica, tot în 1899, Charles I Roi de Roumanie; maiorul C. Negreanu – encomiasticul volum Maiestatea sa Regele Carol I9. Or, în romanul său, Duiliu Zamfirescu îl prezintă pe Carol I printre alţi
combatanţi, prin urmare, nedându-i rolul Eroului decisiv, acest rol fiind
rezervat poporului, revenit pe scena istoriei mari „cu toate calităţile lui strămoşeşti, ascultător, simplu, eroic”10. Ioan Adam avansează ipoteza că la mijloc au fost chiar unele presiuni oculte, exercitate asupra editorilor de
puternicii zilei. Inclusiv retragerea elveţianului Léo Bachelin (profesor de
franceză şi germană la licee importante din Bucureşti, bibliotecar al lui
Carol I şi traducător al unor texte de Caragiale, Carmen Sylva, Vlahuţă)
din postura de traducător al romanului ar fi rezultatul maşinaţiunilor de
la Palat11. Revista L’Illustration din 1 septembrie 1900 recenzează romanul la rubrica Livres nouveaux, remarcând critic intriga banală, personajele
care, sub numele exotice, rămân totuşi indistincte, faptul că e a treia parte
a unui mare roman din care primele două nu au beneficiat de versiuni în
franceză, iar la capitolul laude – fericitul amestec de pasiune poetică şi
realism, care trimite cu gândul la Souvenir de Sébastopol şi la La Guerre
Adam, Ioan. Op. cit., p. 1331.
10
Ibidem.
11
Adam, Ioan. Op. cit., p. 1332.
12
Adam, Ioan. Op. cit., p. 1333.
9
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de la Paix; admirabila mişcare în redarea Bătăliei de la „Plewna”12.

„Publicând astăzi al treilea şi ultimul roman din Viaţa la ţară, mă cred
dator a da cititorilor câteva lămuriri, privitoare în parte, la limba şi ortografia
lor, precum şi mai cu seamă la limba şi ortografia lucrărilor de imaginaţie, apărute cam în acelaşi timp cu romanele subsemnatului. // Cine îşi aduce aminte
de cuvintele puse de mine în fruntea volumului de Novele, publicat la editura
Socec la 1888, acela va /putea/ constata că în timp de zece ani am urmărit cu
statornicie dezvoltarea literară a unei limbi româneşti, care să împlinească /cele/
trei condiţiuni, fără de care nu se poate scrie romanul: a) să fie limbă vie; b) să
fie mlădioasă şi elegantă; c) să fie curată” (Ms 10579, Fila 1).
Dezideratul era, se înţelege, ca respectivele trei condiţiuni să fie întrunite simultan, întreprindere dificilă în teritoriul limbii române, afirmă
autorul, unde, „Acum 30-40 de ani, noi n-aveam nici Parlament, nici Universitate serioasă şi complectă, nici magistraţi şi avocaţi cu studii făcute în străinătate, nici // militari, nici cluburi, nici gazete, nici modiste; sau puţinul ce-l
aveam, în materie de armată şi de mode, era şi atunci cufundat în ranguri, stofe
şi îmbrăcăminte tot străine. Prin urmare nu putem pretinde să fi avut numele
românesc când n-aveam lucrul” (Filele 2-3), în schimb – fapt curios – „aveam
[…] o limbă literară curată, elegantă, care /cu toate astea/ nu e vie” (Fila 3).
Autorul se simte dator să definească teritoriul, bogat în forme de
relief, al limbii române vii: „limba vie este limba parlamentului, împestriţată
de neologisme /aduse de obiceiuri străine/; limba vie este limba universităţilor,
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/în specie de litere/, în care terminologia /sistemelor filozofice moderne/ o face
să fie neînţeleasă chiar publicului cult; limba vie este limba baroului, a avocaţilor, a judecătorilor şi grefierilor (redactorii – cât de puţin literari! – ai şedinţelor); limba vie este limba militarilor, a soldaţilor [i]eşiţi din serviciu, cari duc
cu dînşii la ţară o mulţime de cuvinte pocite şi comice, aduse de Reglementele
/expiate [?] ale/ Şcoalelor de la Fontainebleau, Saumur şi altele; limba vie este
limba cluburilor, limba gazetarilor zeflemişti, limba modistelor, etc. etc. etc.”
(Fila 2). Acest teritoriu al limbii vorbite este compus, prin urmare, din
„părţi eterogene”, care, fatalmente, „rămân fragmentare”, „nu se înţeleg întotdeauna între ele şi, mai cu seamă, sunt cu totul necunoscute poporului”, alcătuind într-adevăr o limbă vie, dar care nu-i „nici mlădioasă, nici elegantă
şi mai ales nu e curată” (Fila 2).
Oricât de rudimentară şi nearmonică ar fi, limba vorbită e vie. Autorul îl aduce în sprijin, aici, pe lingvistul francez de secol XVII Claude
Favre de Vaugelas, care, însărcinat cu realizarea unui Dicţionar academic
al limbii franceze, şi-a dat seama „că oamenii din vremea sa vorbesc cu mult
mai bine decât scriu”, deliberând că e firesc ca lucrurile să stea aşa, „«căci,
mai la urma urmei, cuvântul rostit este cel dintâi în rang, deoarece cuvântul
scris nu este decât imaginea celui vorbit, dupe cum cel vorbit este imaginea gândirei»” (Fila 4). Peste tot şi dintotdeauna, „oamenii vorbesc mai frumos decât
scriu. Şi când scriu foarte frumos, graiul lor este incomparabil mai frumos decât
scrisul”. Dacă discursurile unor Pericle, Demostene, Cicero şi Cezar, ale
predicatorilor medievali, dar şi ale intelectualilor din zorii modernităţii
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„/nu/ ne par /superioare/ literaturei /scrise/, cauza este că tocmai cuvântul vorbit
a pierit şi a rămas imagina lui (cum o numeşte Vaugelas) scrisă” (Fila 4).
Fiind pus în discuţie „viul în materie de limbă”, Duiliu Zamfirescu
apelează la comparaţia între chimia organică şi cea anorganică: „În chimie, molecula organică este aceea care, pusă în atingere cu o altă moleculă, o
absoarbe, îşi măreşte volumul şi nu îşi schimbă forma; este dimpotrivă anorganică aceea care pusă în atingere cu o altă moleculă, se topeşte cu dînsa, îşi
schimbă forma, dând naştere unui al 3[le]a corp. // Tot astfel este în literatură o
limbă, care, pusă în contact cu o altă limbă sau numai cu părţi dintr-însa o absoarbe, îşi măreşte volumul şi nu-şi schimbă /forma/; şi dimpotrivă este alta,
care, în contact cu o altă limbă sau numai cu părţi dintr-însa, se contopeşte cu
aceea, îşi schimbă forma dând naştere unei limbi noi” (Fila 3). La fel ca în molecula organică, în limba vorbită „pot intra uneori cuvinte străine”, care,
deşi poate cu totul noi – „fără nici un raport din trecut, nici etimologic, nici
fonetic” – au şansa de a rămâne în limbă, întrucât „răspund unei /adevărate/
trebuinţe sufleteşti a poporului”, după cum pot fi cuvinte vechi, „unele pline
de armonie, altele evocative”, dezgropate din documente prăfuite de „scriitorii şi poeţii decadenţi, anemiaţi de sforţări neputincioase de a produce […]
spre a da o frumuseţe înşelătoare limbii”. Cele din urmă sunt cuvinte pe care
limba vie nu le primeşte, „ci împărechiate cât de frumos, stau deoparte, în
poezii curioase, atrăgătoare chiar, în novele pline de parfum, pe cari după ce leai cetit rămâi ca un om care, obosit de a privi printr-un monoclu, spre a fi de
modă, îl aruncă din ochi şi aşteaptă să-şi odihnească nervul spre a vedea lumea
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din nou cu privirea sa firească”. Această a doua situaţie este specifică limbii
curate şi elegante, dar moarte, „din nenorocire aproape singura care e bine
primită la noi şi [care] trece drept literară” (Fila 6).
După această introducere care pune în lumină raportul (problematic) dintre viu – mlădios – elegant – curat, în materie de limbă literară, autorul purcede, pentru a-şi „explica mai bine gândurile”, la analiza stilului
câtorva dintre „scriitorii vremurilor noastre, aceia cari, peste 50 de ani, vor fi
răspunzători de calea pe care au îndrumat limba noastră” (Fila 6): PopoviciBănăţeanul, Grigorovitza, Slavici şi Coşbuc. Elogiat de Maiorescu în
Convorbirile literare din 1895, pentru „«liniştea intensivă a stilului, plastica descriere a amănuntelor şi acea limbă adevărat românească, plină de miez»”,
Popovici-Bănăţeanul e adus de Duiliu Zamfirescu în discuţie pornind
de la ipoteza că, nepregătit „de paginile încântătoare ale criticului”, un cititor „nevinovat”, aflat dintr-o dată în faţa nuvelei În lume, se confruntă,
chiar dacă beneficiind în subsol de tălmăcirea lor, cu termeni ca: „sinălăul, producul, şagărtul, pociumbul” – „la citirea unei asemenea limbi te prinde
un fel de jenă, ca şi cum te-ai găsi /deodată/ în faţa unui prieten pe care-l ştiai
om cum se cade, şi pe care-l găseşti pe scena unui teatru de bâlci. Ce sunt bazaconiele astea!?...”. Lectura unui asemenea text nu te face să te simţi „trezit
ca dintr-un vis”, ci să visezi „cu ochii deschişi”: „Unde tră[i]eşte o asemenea
lume? care vorbeşte o asemenea limbă? în care o calfă de opincar zice fetei «maiostorului» lui dominişoară Ano?” (Fila 7). Oare de ce, se întreabă în continuare retoric Duiliu Zamfirescu, iubitul maestru Popovici-Bănăţeanul,
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atunci când a scris Notele istorice ca introducere la Discursurile sale, Note
graţie cărora, „nestatornicul nostru grai literar şi-a găsit forma definitivă în
care se va scrie de acum Istoria” (Fila 8), a ocolit o exprimare conţinând
„minunăţii” precum cele puse din belşug în nuvela În lume?
Autorul trece apoi la bucovineanul Emanoil Grigorovitza, care propune cititorului nuvela Jupânul Toiba, publicată în Literatură şi artă română, drept mostră de „Chip şi grai din Bucovina” – „Poate că n-avea nevoie
să ne-o mai spună, decât doar pentru chip. Întrucât priveşte graiul, înţeleseserăm că el este om din Bucovina sau din altă parte locuită de Români, dar nu
din România liberă. Se pare că autorul /punând pe lângă titlu/ această explicare,
a voit să arate că îşi dă seama el însuşi de marea deosebire ce este între limba vie
a ţării româneşti şi limba românească a Bucovinei. Se înţelege că chaiderul, harharul, iarmurca, carabuşca sunt cuvinte dialectale, cari, ca şi la Popovici Bănăţeanul, nu ne-ar supăra dacă pe ascunselea nu ar năzui către originalitate” (Fila
9). Or, „căutarea originalităţii /cuvintelor/ – /într-o literatură aşa de tânără ca
a noastră” e un fenomen bizar, „semnul cel caracteristic al decadenţei”, iar
decadenţa, în cazul nostru, e un nonsens – „ca să cazi, trebuie să fii sus”!
(Fila 9). Zamfirescu apreciază că, „din punct de vedere al observărilor sufleteşti”, tipul descris de prozator e bun – „Ceea ce nu e bun, sau mai exact
ceea ce nu e destul de bun, fiindcă nu e nici sincer // dialectal[,] nici curat românesc, e stilul” (Fila 9).
Inclusiv domnul Slavici, prin ale cărui cărţi bântuie „melancolia ţărănească”, „care şi-a închipuit toată viaţa că a scris în adevăratul grai al popo„La noi, nimeni, dar hotărâtor nimeni nu scrie cum vorbeşte poporul”: Duiliu Zamfirescu şi Limba română
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rului şi că ne-a dat psichologia adevăratei iubiri poporane”, prozator căruia
Zamfirescu i-a căzut adesea „victimă”, graţie „acordului aceluia de sentimentalism ţărănesc fals”, dă dovada puternică, mai ales în Gaspar Grazziani [Gaspar Graţiani] „de neadevăr sufletesc, de limbă convenţională, de
repeţire de cuvinte alcătuite într-adins” (Fila 10). La fel stau lucrurile şi în
cazul domnului Coşbuc, la care poate fi reperat „un adevărat suflu poetic”,
dar a cărui limbă românească nu poate fi utilizată pentru a scrie un
roman – „De ce? Fiindcă este /în parte/ limbă dialectală şi în parte limbă
moartă. Cu alte cuvinte, limbă cu sintaxă străină în unele construcţiuni şi cu
un material desgropat din cronicari”. După acuzele lui Grigore N. Lazu,
cum că, în Fire de tort, „a tradus unele poezii din autori străini, fără să spună
că /aceste poezii sunt străine”, Coşbuc ar fi putut găsi, scriind proză, „o minunată ocazie să ne arate […] felul său firesc de a vorbi”, ştiut fiind că „mai
ales în chestiuni personale se dă pe faţă fondul sufletesc al omului şi modul său
natural de a se exprima”. Surpriza – neplăcută – a fost de a constata că
„limba sa e atât de trivială, încât rămâi cu impresia că /unul/ e autorul poezielor
şi altul al prozei” (Fila 11).
Din cauza „deprinderii de a gândi în nemţeşte”, fraza lui Coşbuc nu
respectă întotdeauna „mecanica limbei româneşti” – „Sintaxa noastră este
synchronică cu evenimentele lumii; de aceea cuvintele urmează în frază ordinea
lucrurilor din natură: /materia [acţionantă], acţiunea şi materia acţionată/,
[adică] subiectul, verbul şi complimentul direct”. În limba română, „toate inversiunile sunt nenaturale şi dovedesc lipsă de luciditate, dar mai nenaturală
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decât toate este ace[e]a care pune verbul la sfârşit”. Sigur, limba noastră veche
e plină de inversiuni, dar „să nu se uite că limba vechie ce a ajuns până la noi,
pe calea Documentelor, e tocmai limba cărturarilor, limba scrisă. Şi să se noteze
că printre aceste Documente, cele mai rele, acelea în cari limba e mai muncită,
sunt traducerile din slavoneşte şi din greceşte, Psaltirile şi în general cărţile //
bisericeşti, iar cronicarii /sunt/ (din punct de vedere al sintaxei) cu mult superiori” (Fila 12). Pentru a ajunge la limba strămoşească, nu trebuie deci să
căutăm în documente şi cronicari, care „nu vorbesc /niciodată/ limba poporului”, ci „în cronica vie a vieţii poporului”, întrucât trecutul se coboară „în
prezent pe calea generaţiilor” (Fila 13). Fără a merge atât de departe ca unii
specialişti străini şi a afirma că „perfecţiunea limbei trebuie căutată în trecutul
cel mai îndepărtat, că de dată ce /un popor/ intră în istorie şi începe a avea o literatură, decadenţa bate la uşe”, un lucru e sigur: „la noi, [..] nimeni, dar hotărâtor nimeni nu scrie cum vorbeşte poporul”, nici măcar Creangă, aflat mai
aproape decât toţi de forma populară, „nu ne dă din psichologia limbei ţărăneşti decât partea ei satirică, şugubaţă cum ar numi-o el; fiindcă asta rămăsese,
sufleteşte, din ţăranul de altă dată, un popă răspopit care scrie: satira către sine
însuşi şi către semenii săi” (Fila 13). De îndată ce merge la şcoală să înveţe
a scrie, plugarul „încetează mai sigur de a /simţi şi a/ gândi ca plugarii”. Lucrul şi mai grav e că ţăranul, aflat în situaţia de a-i povesti unui ştiutor de
carte basmele sau legendele sale, „se încurcă şi le falsifică”.
Recomandarea, „socoteala dreaptă” pe care o propune, drept concluzie la discuţia despre Roman şi limba română, este ca prozatorul să-şi
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aplece „urechia cât mai des la graiul poporului, şi-ncolo a lăsa limba să curgă
cum curge ea” (Fila 14).

Textul manuscrisului păstrat în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii
Naţionale a României se opreşte brusc după această recomandare. Deşi
studiul publicat în 1901, în Noua revistă română (vol. 3, II, 35, 1 iunie
1901, p. 481-490), cu titlul Romanul şi limba română, se deschide, la fel
ca Ms 10579, cu precizarea că prefaţează romanul În război – „Publicând
astăzi al treilea şi ultimul roman din Viaţa la ţară…” – el este cu siguranţă
mai vechi, îmbinând, în mare parte, o variantă pregătită în anii 18971898, când romanul apărea în paginile revistei Convorbiri literare, cu
alte pasaje sau idei (despre incriminaţii Grigorovitza, Popovici-Bănăţeanul, Coşbuc) formulate, de pildă, într-o scrisoare din 1897 către N. Petraşcu, cu ideile din prefaţa la volumul de Novele din 1888. Din motive
tactice, „incorigibilul polemist” şi-a păstrat „notaţiile în sertar, cu credinţa
că momentul nu e oportun”13. După o perioadă de răceală cu Maiorescu,
urmare a articolului Literatură şi artă română, Duiliu Zamfirescu nu
voia să-şi strice relaţiile cu Junimea, lansând consideraţii care arătau independenţă de spirit. Însă, urmându-şi fatalmente natura de „polemist
incorigibil”, scriitorul îi declara lui I. A. Rădulescu-Podgoreanu, într-o
scrisoare din 27 februarie 1900: „Cînd o veni vremea tipăririi romanului în
13

Adam, Ioan. În: Zamfirescu, Duiliu. Opere. V. Publicistica. Ediţie îngrijită, prefaţă, note,
glosar de Mihai Gafiţa şi Ioan Adam. Bucureşti: Minerva, 1982, p. 660.
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volum [În război], o să ţin seamă de toate. Mă gândeam să vă trimit copia unei
Scrisori romane (rămasă în sertar din cauza caracterului ei polemic) în care se
vorbeşte tocmai despre limba noastră literară de astăzi. Poate, mai târziu”14.
De altfel, multe dintre „recriminările” din Romanul şi limba română
se înscriau în linia unor observaţii comunicate în parte cu francheţe lui
Maiorescu însuşi şi lui Iacob Negruzzi. Într-o scrisoare trimisă lui Negruzzi în 8 martie 1983, de la Bruxelles, Duiliu Zamfirescu spunea deja, în
stilu-i sarcastic, în legătură cu Popovici-Bănăţeanul: „Cine este autorul, ce
şi de unde? De unde e de prisos, fiindcă se vede: de dincolo; dar ce e omul, unde
trăieşte, căci are în el stofă de scriitor […] succedarea neregulată a timpurilor se
întâlneşte foarte des în nuvelă şi, în general, în stilul scriitorilor din Transilvania,
chiar şi la Slavici, care trăieşte mai mult la noi”15. Inclusiv în discursul de intrare în Academie, din 1909, Poporanismul în literatura, care a produs
ruptura cu Maiorescu şi nu numai, scriitorul foloseşte ocazia de a reveni
în chestiunea nuvelei În lume, atât de elogiată, în urmă cu zece ani, de Maiorescu: o calfă de cizmar nu poate fi, în literatură, decât un personaj comic,
în felul lui Bovary, cu toate acestea, „autorii noştri vor să-l facă sentimental.
Atunci se întâmplă că biata calfă de cizmar devine un Werther în galenţi, suspină
după fata maistorului, degeră la scocul apei unde a mers să facă produc”16.
Polemist incorigibil, dar cu folos, în linii mari. Cel puţin până la începutul anilor 1900, scriitorul se remarcă prin abilitatea cu care „echili14
15

Apud Op. cit., p. 661.
Apud Op. cit., p. 662.
16
Ibidem.
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brează” „vorbele rele”, muşcătoare, cu cele bune, chiar ditirambice, la
adresa şefilor junimişti, în special la adresa lui Maiorescu. Duiliu Zamfirescu se va asigura, după publicarea studiului Romanul şi limba română, în 1901, că accentele antimaioresciene uşor detectabile în text
aveau să fie „compensate”, curând, prin elogiile înflăcărate aduse lui
Maiorescu în romanul Îndreptări (publicat în foileton, în revista Literatură şi artă română, în 1902). În Scriitorul politicos: Duiliu Zamfirescu,
Mihai Zamfir observa demersurile „mai puţin obişnuite, dar extrem de eficiente” pe care le avea uneori scriitorul, cum ar fi de pildă „elogiul ditirambic închinat lui Maiorescu într-o operă de ficţiune (romanul Îndreptări),
unde personajul complet episodic, părintele Lupu, ţine un discurs de câteva pagini în capitolul al treilea, veritabil poem în proză închinat multiplei activităţi
maioresciene. Insignifiantă în ansamblul naraţiunii, figura părintelui Lupu pare
inventată de prozator doar pentru a i se pune în gură, fără nici o legătură cu
restul acţiunii, un panegiric elucubrant”. Asemenea porniri (şi, din păcate,
„realizări”) din partea unui scriitor atât de critic, precum Duiliu Zamfirescu, în raport de ridicolul excesului de zel şi de osanale – şi vom vedea,
mai jos, discuţia despre farsa Bucea sau Căpăţână, în care scriitorul ia
în colimator pe „Pontiful” Hasdeu, dar şi pe „adoratorul de serviciu”
Delavrancea – sunt cel puţin contrariante.
Revenind la conţinutul (şi la întinderea) Manuscrisului 10579, să
consemnăm, folosindu-ne de orientarea bibliografică oferită de Ioan
Adam, existenţa unei variante mai ample a textului, tot în manuscris,
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păstrat în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, text la rându-i neterminat, după cum nota Gafiţa: „Un proiectat articol, Romanul şi literatura –
pe care manuscrisele ni-l oferă neterminat şi despre care nu ştim să fi fost publicat – este primul din aceste fapte”17.

Aplicând o minimală analiză comparativă asupra variantelor în
care s-a păstrat şi s-a editat studiul Romanul şi limba română, putem
constata faptul că manuscrisul din Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale cuprinde – cu diferenţa unor mici emendări operate în 1901 – textul integral apărut în Noua revistă română, oprindu-se înainte de
paginile care analizează comparatist evoluţia Psalmilor lui David în câteva
dintre psaltirile din spaţiul românesc, de la Psaltirea Scheiană şi până
la cele de la finele secolului XIX.
Textul din Noua revistă română continuă – cu binecunoscutu-i stil
virulent, însă plin de savoare şi dând dovada unui just simţ al limbii –
cu analiza limbajului „păsăresc” al documentelor oficiale (acte notariale,
juridice), începând cu prima jumătate a secolului XIX, şi culminând cu
analiza limbajului de presă din epocă (în special din rubricile de Corespondenţă şi de Siluete – se înţelege că feminine!).
În ceea ce priveşte diferenţele – puţine la număr – semnificative
dintre varianta editată în 1901 şi cea din Ms 10579, menţionăm:
17

Apud Op. cit., p. 661.
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În Ms. 10579:
„Şi tot cam aşa este Dl Coşbuc. Eu recunosc în câteva din bucăţile sale un
adevărat suflu poetic şi, fiindcă se prezintă ocazia, trebuie să spun că sunt unul
dintre bunii români care s-au bucurat, în tăcere şi departe de ţară, de premiul ce i l-a acordat Academia”.
În versiunea din 1901:
„Şi tot cam aşa este Dl Coşbuc. Eu recunosc în câteva din bucăţile sale de
la început un adevărat suflu poetic şi, fiindcă se prezintă ocazia, trebuie să
spun că sunt unul dintre puţinele persoane ce se bucură de activitatea
acestui scriitor şi mai ales de rezerva în care trăieşte”.
În Ms. 10579:
„Ei bine, apărarea D-lui Coşbuc e atât de slabă, atât de copilărească, iar
limba sa atât de trivială, încât rămâi cu impresia că /unul/ e autorul poezielor
şi altul al prozei.
Iată ce zice şi cum zice Dl Coşbuc.
(Vezi Idile şi Balade), din Poezii: construcţiile nemţeşti, inversiunile
şi cuvintele vechi). //
/Să nu/ se piardă din vedere că ne ocupăm de limbă”.
În versiunea din 1901:
„Ei bine, apărarea D-lui Coşbuc e atât de slabă, atât de copilărească, iar
limba sa atât de trivială, încât rămâi cu impresia că /unul/ e autorul poezielor
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şi altul al prozei.
Dar apoi literatura sa oficială!…
Se pare că Ministerul Instrucţiunii Publice, însufleţit de gândul bun
de a răspândi la ţară o Istorie poporană a războiului din 1877, a însărcinat pe d-l Coşbuc s-o scrie. D-sa a scris-o, iar dăscălimea a cumpărat-o. O fi cetit-o sau nu, nu ştiu. Eu însă am cetit-o şi afirm că
niciodată nu s-a scris ceva mai fals în ţara noastră, fals prin fondul sufletesc al limbei, fals prin imaginele triviale ale gândirei, fals prin avântul grosolan al unui eroism de comandă”.

În Ms. 10579:
„Şi din nenorocire tocmai acest fel de inversiune se găseşte în limba lui Dlui Coşbuc, – /datorită desigur/ deprinderii de a gândi în nemţeşte”. Cu nota
de subsol: „Cam aceste lucruri, privitoare la Dl Coşbuc, le spuneam întro conferinţă publică la Focşani /şi mai spuneam/ şi că poezia sa, atât
de cântată de socialişti, Noi vrem pământ, nu e poezie, ci o jalbă în versuri către Cameră, pe care D-nii Morţun şi Nădejde, care din firea d-lor
/de socialişti nu/ fac versuri, au comandat-o unui prieten [?]. Drept
aceea, am fost injuriat de un nenorocit de avocăţel, iar injuria s-a publicat, sub formă [?], în Lumea nouă.
În versiunea din 1901:
„Şi din nenorocire tocmai acest fel de inversiune se găseşte în limba lui Dlui Coşbuc, – /datorită desigur/ deprinderii de a gândi în nemţeşte”.
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În Ms. 10579:
„Şi să se noteze că printre aceste Documente, cele mai rele, acelea în cari
limba e mai muncită, sunt traducerile din slavoneşte şi din greceşte, Psaltirele
şi în general cărţile // bisericeşti, iar cronicarii /sunt/ (din punct de vedere al
sintaxei) cu mult superiori”. Cu nota de subsol: „şi scrise de piesieri de
meserie, cari redactau atunci cum redactează astăzi d-nii grefieri sau dnii copişti de Tribunale, cu fraze ca aceasta: «n-a [cauzat?] pe Sandu de
furtul calului său». În toate // cazurile, acestea nu încep decât de la Vasilie Lupu şi Matei Basarab, adică din veacul 17./ // Un recenzent (cum
se vorbeşte la D-lor) al Criticelor D-lui Gherea asupra D-lui Coşbuc
spune undeva următoarele: «În Dragoste [învrăjbită] a lui Coşbuc, Simina zice lui Lisandru: ... nu fii supărat / Bate-mă, Lisandre, că nu faci
păcat. «Şi ce bine şi ce adevărat sună vocea Seminei! Şi Lisandru va lovi,
că aşa-i flăcăul, impetuos în iubire!...» // Crezi Dumneta!... Ia se găsesc
pe la ţară şi flăcăi impetuoşi în iubire, cari îşi znopesc Siminele în bătăi.
Dar a fi recenzent al unui eminent critic despre un mare poet, într-o aşa
de ridiculă limbă românească, e impetuos de trist!..”.
În versiunea din 1901:
„Şi să se noteze că printre aceste Documente, cele mai rele, acelea în cari
graiul e mai muncit, sunt traducerile din slavoneşte şi din greceşte, Psaltirele
şi în general cărţile bisericeşti, pe când cronicarii sunt cu mult superiori”.
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În Ms. 10579:
„Şi chiar dacă am avea asemenea nevoi, – documentele şi cronicarii nu near servi la nimic, fiindcă aceştia nu vorbesc /niciodată/ limba poporului”.
În versiunea din 1901:
„Şi chiar dacă am avea asemenea nevoi, documentele şi cronicarii nu ne-ar
servi la nimic, fiindcă aceştia nu vorbesc niciodată limba poporului. Ba unii
dintr-înşii, ignoranţi chiar când sunt oameni cumsecade, ne încurcă gratis. Aşa, bunăoară, cuvântul venetic, întrebuinţat de Niculcea, «la ţara
Moreei, ce o ţineau veneticii», spre a indica pe veneţiani, este o greşeală
de limbă comisă de autorul român, care, găsind la îndemână vorba venetic, cu înţelesul ei general de străin vagabond, a aplicat-o acestor străini veneţiani, prin similitudine fonetică, pe când în realitate venetic este
latinescul advenititius, italienescul veneticcio, care înseamnă curat:
venit din altă parte şi dispreţuit. Un om venit din părţile Veneţiei trebuia să se cheme veneţian, cum se zice ungurean, moldovean, transilvănean etc.”.

În Ms. 10579:
„Nici chiar Creangă, acela care se apropie mai mult decât toţi de forma
populară, nu ne dă din psichologia limbei ţărăneşti decât: partea ei satirică,
şugubaţă a limbei cum ar numi-o el; fiindcă asta rămăsese, sufleteşte, din ţăranul de altă dată, un popă răspopit care scrie: satira către sine însuşi şi către
semenii săi”.
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În versiunea din 1901:
„Nici chiar Ispirescu şi Creangă, cei ce s-au apropiat mai mult decât
toţi de graiul poporan, nu ne dau din psihologia limbei ţărăneşti decât: cel
dintâi, forma poveştilor, prin urmare a unei limbi de sărbătoare, în care
fantezia îmbracă graiul în pompa imaginelor, iar cel al doilea forma satirei, partea şugubaţă cum ar numi-o el; fiindcă asta rămăsese, sufleteşte, din
ţăranul de altă dată, un popă răspopit care scrie: ironia către sine însuşi şi către
semenii săi”.

În Ms. 10579:
„De îndată ce plugarul [se duce] la şcoală ca să înveţe să scrie şi, cu cât se
duce mai mult, cu atâta încetează mai sigur de a /simţi şi a/ gândi ca plugarii.
Lucrul merge aşa de departe, încât ţăranul, însuşi, când se pune să povestească unui ştiutor de carte basmele sau legendele sale, se încurcă şi le falsifică
(aşadar, cronicari şi letopiseţe, nu! A pleca urechia cât mai des la graiul
poporului, şi-n colo a lăsa limba să curgă cum curge ea, – asta este socoteala dreaptă”.
În versiunea din 1901:
„De îndată ce plugarul [se duce] la şcoală ca să înveţe să scrie şi el şi, cu
cât se duce mai mult, cu atâta încetează mai sigur de a gândi ca plugarii. Lucrul
merge aşa de departe, încât ţăranul, el însuşi, când se prinde a istorisi unui
ştiutor de carte basmele sau legendele sale, se încurcă şi le falsifică”.
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●

Un alt manuscris Duiliu Zamfirescu pe care-l aducem în discuţie,
păstrat de asemenea în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale, este
farsa Bucea sau Căpăţână (Ms 10587), scrisă la începutul anului 1888.
Piesa este comentată de Mihai Gafiţa, în volumul IV din Opere (Lydda.
Scrisori romane. Teatru), apărut în 1974, la secţiunea Addenda, fără ca textul
să fie propriu-zis redat. Şarjă în maniera Muzei de la Bolta-Rece de Mihail Zamfirescu, care i-a servit întrucâtva drept model, Bucea sau Căpăţână se distinge printr-o construcţie dramatică ceva mai riguroasă18.
Acţiunea, care-l are ca protagonist pe Hasdeu, se petrece la Arhivele Statului, unde acesta era, la acel moment, director. Între personaje găsim,
alături de „Dl Hâjdeu”, „Portretul lui Barbu [Ştefănescu Delavrancea]”,
„Portretul lui Hunfalvy” – filologul maghiar, o Fată în casă, o Ţigancă,
un Şoarece şi o Şoricioaică.
Plasată evident în contextul polemicii antihasdeiene orchestrate de
Convorbiri literare19 (vezi disputa lui Hasdeu cu filologul Vasile Burlă,
în legătură cu etimologia cuvântului raţă, pe care Hasdeu îl dădea drept
dac, dar căruia Burlă i-a arătat prezenţa în toate limbile slave; ironiile
privind „blocajul” dicţionarului Etymologicum Magnum Romaniae la
litera b – cuvântul bărbat etc.), farsa are ca subiect de „reflecţie” sensul

Gafiţa, Mihai. În: Zamfirescu, Duiliu. Opere. IV. Lydda. Scrisori romane. Teatru.
Ediţie îngrijită, prefaţă, note, glosar de Mihai Gafiţa. Bucureşti: Minerva, 1974, p. 723.
19
Gafiţa, Mihai. Op. cit., p. 724.
18
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cuvântului bucea (piesă prin care roata e fixată pe osia căruţei) şi raportul
acestuia cu termenul căpăţână: „Scena I (Dl Hâjdeu) Scena se petrece la Arhivele Statului. O odaie plină cu case Wertheim în care se păstrează documentele. Dnu Hâjdeu, în halat /şi şosete/, stă la o masă şi scrie. Din când în când se
opreşte şi-şi /culotează/ o ţigaretă) – Se pote, ba se prè pote (cu accent de basarabean)… Bunăoară eu am cap; capul meu are gură… Forte bine… Rota asta
nu are cap; dar are gură şi, pentru că orice gură ţine de un cap, bucea, în care
se deschide gura pe unde intră osia, trebuie să se cheme căpăţână… […] Logică
sănătoasă, cu care putem explica // cum la tote poporele neolatine căpăţâna se
numeşte buccea, cu radicalul bocca, ceea ce în logica inconştientă a popoarelor
întăreşte teoria mè, căci /şi la/ noi am păstrat-o, sub o altă formă” (Filele 5-6).
Indicaţiile scenice insidioase privind „accentul de basarabean” „accentuează”, evident, tuşele de ridicol aplicate personajului Hasdeu. Frământat să afle cum se numeşte gaura roţii de la căruţă, filologul o
chestionează pe Zoiţa, fată în casă şi sursa „folclorică”, explicându-i doct
că termenul buceà (sau buccea) vine din latina populară (de la bucella =
guriţă) – „D. Hâjdeu (luând o hârtie de pe masă şi arătându-i-o) – Iacătă o
rota… desinată de Barbucu… Cunoşti tu pe Barbucu?; Fata – Da ce treabă am
eu cu d-nealui?; D. Hâjdeu – Barbu a desinat o rotă… prea fromosă… iacătă
(îi arată încă o dată, punând degetul pe bucea) – Cum se cheamă asta?; Fata –
Butucul roţii; D. Hâjdeu – Şi mai cum?” (Fila 7). „Barbucu”, alias Barbu
Ştefănescu Delavrancea, care va avea, din scena următoare, în calitate
de „Portret”, o prestaţie consistentă în farsă – perorând, pe mai câteva
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file, despre natura „Maestrului” Hâjdeu – nu era adus „nevinovat” în
discuţie. În Revista nouă din 15 ianuarie 1888, apărea, exact pe prima
pagină, un articol de Hasdeu intitulat Bucea şi căpăţână, având figurată
deasupra o roată, realizată în peniţă de Barbu Ştefănescu Delavrancea.
Textul articolului lui Hasdeu începea astfel: „Prietenul meu De la Vrancea
are în firea-i, pesemne, de a cugeta în imagini […] dar şi atunci când vorbeşte,
dacă voiţi a-l desboboci pe deplin, daţi-i un condei […] şi în acelaşi timp tot
trage pe hârtie linii peste linii […]. Într-o seară, vorbeam amândoi politică, ba
nu, vorbeam istorie, dezvoltând teoria lui Vico despre vecinicul dus şi întors
[…]. De la Vrancea zugrăvea o roată. Şi aşa de aidoma era făcută, încât eu nu
m-am putut îndura de a i-o lăsa pe masă, ci am pus-o tiptil în buzunar. Acasă
o mai privii pe gânduri […]”20.
Roata lui Delavrancea a făcut, de altfel, carieră şi mai târziu, fiind
reprodusă de Călinescu în Istoria literaturii române, în articolul pe care
criticul i-l dedică. Revenind la anii-1887-1888, Delavrancea publicase în
Românul din 15 iulie 1887 – ca lucrurile să fie şi mai hilare – un adevărat
encomion închinat lui Hasdeu, intitulat Portretul d-lui Hasdeu, „stârnit”
fiind estetic de un portret în ulei realizat de pictorul G.D. Mirea: „D-l
Mirea dar a avut în faţa sa un chip a cărui repede înfăţişare aminteşte fără voie
feţele voievozilor noştri […]. Adevărul este că d-l Hasdeu are atâta caracter în
figură şi atâta viaţă în ochi, încât eu, unul, mărturisesc că dacă aşi fi pictor, miaş face o întreagă galerie cu Hasdeu scriind, Hasdeu citind, Hasdeu glumind,
20

Ibidem.
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Hasdeu râzând, Hasdeu uitându-se dupe… o d-nă frumoasă”21. Revista nouă,
care îi avea ca director pe Hasdeu şi ca redactor-şef pe Delavrancea, va
prelua ca atare, în numărul pe iulie-august din 1887, articolul Portretul
d-lui Hasdeu22!
Scenele III şi VI, în care „actanţii” sunt Portretul filologului maghiar
Humfalvy Pal şi Portretul lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, glosează
ironic tocmai pe tema acestor „istorii culturale” recente: „Scena III (Portretul lui Humfalvy. Portretul lui Barbu) – Humfalvy (se lasă binişor din
cui şi se uită printre hârtii) – A!... bravo, a ajuns la litera b… Pentru a a pus
trei ani şi n-a făcut nici o descindere la localitate… […] (face o socoteală) Trei
înmulţit cu 24 fac 72. În 72 de ani numai bine sfârşeşte Etymologicul… 72 şi
/cu/ vreo 50 şi câţiva cât are, fac 112; Portretul lui Barbu (sare din cui) –
Minţi! (Portretul lui Humfalvy se închină) – Minţi, că n-are 50 de ani. Colaboratorul nostru Mirea i-a făcut portretul în oloi şi eu i l-am descris în România
liberă… N-are 50 de ani maestrul!; Humfalvy – Mă iertaţi, cine sunteţi dvoastră?; Barbu (urmând) – Maestrul, cu geniul său cald, mândru, senin, desinteresat, dulce, iertător, blajin şi numai bun de făcut dicţionare, n-are decât 40
de ani. El în zece ani de azi înainte poate sfârşi tot ce-a început, dacă-o vrea!;
Humfalvy – Cam greu… Dar în sfârşit cui am onoarea să vorbesc?; Barbu
(urmând) – Căci puterea sa de a lucra… (Humfalvy ridică o sprânceană) cuprinde totul, strânge, alcătuieşte, încheagă, topeşte, cre[e]ază din nou, inventă,
21
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născoceşte, scotoceşte, cercetează, luminează, străluceşte…; Humfalvy (astupându-şi urechile) – Când veţi isprăvi verbele să mă însciinţaţi […]; Scena VI
– Un şoarece. Portretul lui Humfalvy. Portretul lui Barbu – Şoarecele
([…]se urcă pe masă şi dă năvală la zahărul scuturat pe roată) – Bine trăiesc
directorii ăştia ai arhivelor!... (Ronţăie tot zahărul şi apoi începe a roade din
hârtie); Barbu – Na! Că-mi roade roata… (Sare din cui pe masă. Şoarecele fuge)
(Barbu continuă) – Na!... tocmai bucceaua mi-a ros-o (Ameninţând cu pumnul
spre Humfalvy) – Ai noroc, Ungure, că altfel te învăţa minte el maestru!...;
Portretul lui Humfalvy (sărind jos) – Iartă-mă, domnule… de ce te necăjeşti
d-ta atâta? Ce-ţi pasă d-tale de roata d-lui Hâjdeu, şi mai cu seamă de ce te legi
de mine?; Por. Barbu – Roata?... eu sunt autorul ei; Port. Humfalvy – Eşti
lemnar, domnule?; Por. Barbu – Sunt prozator şi… pictor când vreau. – Eu
am dat această idee genială Maestrului, – de la roata mea s-a inspirat spre a
scrie acest articol în care te zdrobeşte…; Portr. Humfalvy – […] Şi cărei şcoli
aparţine proza d-tale?; Portr. Barbu – Nu ştiu. Şcoalei Maestrului: sunt hîjdeist; Portr. Humfalvy – Explicaţi-vă, nu vă-nţeleg; Portr. Barbu – Nu-ţi
datoresc nici o explicaţie. Citeşte Cuvântul înainte al Maestrului. Noi nu ştim
ce suntem. Ştim numai ce nu suntem: nu suntem Zolişti, nu suntem Socratişti,
nu suntem Capuţinişti, nu suntem pesimişti, nici optimişti, nici gongorişti.
Programul nostru se încheie în această adâncă devisă a Maestrului: «a învăţa
plăcând şi a plăcea învăţând»; […] Portr. Humfalvy – Prea bine… dar cu bucceaua cum rămâneţi? V-a ros-o şoarecii; Portr. Barbu – O reface colaboratorul
nostru Mirea, pe care-l despreţuiesc, fiindcă nu ştie să desineze; Portr. Hum„La noi, nimeni, dar hotărâtor nimeni nu scrie cum vorbeşte poporul”: Duiliu Zamfirescu şi Limba română
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falvy – Mai bine; tot era ea cam strâmbă; […] Portr. Barbu (vrea să se repeadă
de pe şoarece) – A!... mizerabilul… el mi-a mâncat bucceaua!...; […] Portr.
Humfalvy – Colaborează la Etymologicum” (Filele 9-11, 15-16).
Scena VIII, „conclusivă”, îl găseşte pe Hasdeu din nou, în postură
ironic-romantică, „singur la masa sa de brad”, notând riguros în dreptul
articolului de dicţionar buccea: „Scena VIII – D-nu Hâjdeu (singur) (scrie)
– Aşa… buccea, de la bocca, româneşte buci, pentru bucile gurii şi… (Râde. Deodată îşi aduce aminte) Să nu uit (Ia o condică de pe o casă de fier. Scrie întrînsa) Cinci franci în contul Revistei, pentru studiul Buccea sau Căpăţână (O
închide) Aşa… Acum la lucru! (Iar se opreşte. Ia o altă condică) Cinci franci în
Comptul Academiei pentru vorba buccea din Etymologicum. Aşa… Gata, pe
Humfalvy!... (Cortina)” (Fila 18). Patriarh al filologiei maghiare – un „Hasdeu al maghiarilor” 23 –, Humfalvy Pal, care a studiat şi limba română, susţinea, în maniera lui Rösler şi Engel (combătuţi de latinişti), că poporul
român s-a format în Balcani, abia din secolul XIII ajungând în nordul
Carpaţilor, prin intermediul păstorilor. Etimologia latină pentru umila
bucea era, prin urmare, de natură „să-l zdrobească” pe Humfalvy, aşa
cum îl ameninţă „Portretul lui Barbu”.
Dincolo de picanteriile şi aluziile care frizează pe alocuri trivialul
(de altfel, în linia şarjelor scrise în epocă), e limpede că farsa Bucea sau
căpăţână a fost destinată lecturii de cenaclu – în cadrul Junimii sau în
cercul de prieteni pe care scriitorul i-a avut în anii 1887-188924–, şi nu pu23
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blicării. Dintr-un anumit punct de vedere, farsa este un atac „rău”, nedemn, fiind scrisă undeva la începutul anului 1888, în preajma ieşirii de
la guvernare a taberei brătieniste, de care Hasdeu era apropiat, prin liberali precum Ion Ghica, G.I. Ionescu-Gion, D.A. Sturza. Guvernul liberal cade în 12 martie 1888, iar Junimiştii vin la putere, Duiliu Zamfirescu
fiind, după cum se ştie, în tabăra junimistă, care triumfa. Acest aspect îl
face pe Gafiţa să observe: „Bucea sau căpăţână este şarja unui om care jubilează, împotriva unui adversar puternic, dar gata să cadă sau căzut”25.
Scena V, „scenă mută”, în care „D-nu Hâjdeu” este văzut – rămas
pentru câteva clipe singur în odaie – cum „deschide iute o casă de fier, scoate
o cutie roşie, o deschide, ia o bucată de rahat pe care o scutură de zahăr pe foaia
cu roata, şi o mănâncă repede. Apoi scoate /o periuţă cu oglindă/ din buzunar
şi-şi mătură barba)” (Fila 12), pare decupată (anticipativ) dintr-un text urmuzian sau, rămânând oarecum în zonă, din cea a lui Daniil Harms –
pune-n lumină o păpuşă dezarticulată.
Letiţia Constantin
August 2016
Biroul Editorial

Mulţumim şi pe această cale colegilor de la Colecţii Speciale,

care ne-au pus la dispoziţie materialul documentar.
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