
 

 

  II. 
  

 

Evocând, în Memorii, momente care asigurau farmecul dracomaniilor, Sextil 

Puşcariu spunea că ar trebui „să ai pana lui Creangă ca să le descrii”, ori să fi trăit 

întâmplările respective, pentru a putea reda „spiritul de echipă”, „atmosfera de ade-

vărată prietenie sufletească şi de idei, „fără invidie şi răutate”, cu bucurie pentru 

împlinirile fiecăruia, atmosferă ce era „la domnii dracomani Care nu-s ca la Juni-

mea nişte simpli «gogomani»”. 

Neaflându-ne în nici una dintre aceste situaţii, am optat pentru altă cale: să-i as-

cultăm pe eroii înşişi, profesorul şi discipolii, şeful şi colaboratorii, şi să cităm din 

scrierile lor, din lucrările memorialistice ale lui Sextil Puşcariu şi, respectiv, să 

transcriem versuri dracomane. Am selectat doar fragmente şi am intervenit cu une-

le precizări, cu scurte indicaţii prin care introducem personajele, pe cei care au 

scris şi pe cei despre care s-a scris. În ambele ipostaze întâlnim, în general, aceiaşi 

„actori”, muzeiştii din primele două generaţii şi apropiaţii acestora, clujeni specia-

lişti în domenii apropiate lingvisticii: istoricii Constantin Diculescu, Constantin 

Daicoviciu, Constantin Marinescu, etnograful Romulus Vuia, geograful Gheorghe 

Vâlsan, doctorul Valeriu Bologa, istoricul de artă George Oprescu etc. Sunt cei 

care veneau la şedinţele de comunicări ştiinţifice, ţinute cu destulă regularitate, la 

început lunea, apoi marţi seara, „când s-adună cu evlavie toţi credincioşii Filolo-

ghiei”, şi la faimoasele dracomanii, „agapele vesele” la care, 

„[...]  fiindcă uzul este încă din Antichitate, 

Referentul să refere despre cele întâmplate”, 

se spuneau multe, strânse „de ici, de colo, din decurs de-un an de zile”, dar 

„[...] nu ne-a pierit cu anii, 

Nici setea de ştiinţă, nici cea de vin şi glume, 

Deşi atâtea lucruri s-au petrecut pe lume 

De când nu ne văzurăm”. 

Să-i cunoaştem pe dracomanii care apar în visul lui N. Georgescu-Tistu:  

„Se făcea că-i luni la şase, pe dealul Erzsébet închis, 

În amurg şi umezeală, voioşi urcau de zor 

Nişte umbre cunoscute (le voi arăta uşor)... 

Primul, iată-l Della Serra [*], grabnic să nu-ntârzieze, 

S-afle pe Puşcariu singur şi un pic să-l mai piseze. 

Văd apoi şi pe Drăganu, mă apropii şi-l aud 

C-a văzut o carte veche într-un pod din Năsăud... 

[...] urmau cu pasul rar 

Bogrea şi cu George Pascu, profesorul ordinar; 

Înţelegerea deplină îi unea, un dar celest 

C-ai fi zis re-ntruchiparea lui Palade şi Orest! 

Iar pe-alături, făr’ să-i vadă, face pe englezu Grimm 
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– Un poet şi totuşi dascăl, un savant şi totuşi mim – 

Dar cu mersu-i în zigzaguri a izbit pe Capidan – 

Se revoltă şi se-ncruntă vajnicul macedonean: 

Asta e răsplata trudii c-a pus lumea la curent 

Că-ntre albanezi şi-ai noştri sunt raporturi... de Orient? 

Mai la vale, Jorj Oprescu [**], reuşea să dovedească 

Vezi că vine hăt din Franţa arta noastră ţărănească. 

Aproba Auger frenetic [***], Vuia, din motiv geografic, 

Mai cerea o probă, s-aibă şi Muzeul Etnografic. 

Într-alt grup, pe neaşteptate, Giuglea îşi făcuse loc 

Şi-ncruntat chiar când glumeşte, spunea snoave din Timoc”. 

[*] „talianul cel simpatic şi iubit”. 

[**] „falnicul curcan”. 

[***] la Dicţionar, „partea cea franceză: clipe chinuite!”. 

„Preotul evanghelic din Bistriţa”, germanistul Gustav Kisch, – care a deschis to-

ponimiei „un nou câmp de activitate” – într-o trăsură adormit, „Sforăia-mpăcat de 

zelul filologic împlinit.” 

Şi S. Puşcariu, în „O retrospectivă la împlinirea vârstei de 50 de ani” (1978, 

p. 776–777), prezintă, cu o punctare a împlinirilor şi perspectivelor ştiinţifice pen-

tru fiecare, pe cei mai activi colaboratori ai Muzeului, operă frumoasă, de altruism, 

unde  

„[...] în atmosfera de prietenie şi cu mijloacele de studiu şi de publicitate de aici a fost 

posibil să se dezvolte talentele unui Capidan, Drăganu, Giuglea, să fie readus la preocu-

pări ştiinţifice Lacea, să i se dea îndemn de lucru lui Bogrea şi să creştem elevi specializaţi 

ca Leca Morariu, Georgescu-Tistu, Sever Pop, I. Breazu, Muşlea, Şt. Paşca”. 

Panorama umană, mult mai amplă, impresionează prin numărul şi diversitatea 

persoanelor din România interbelică sau din străinătate, amintiţi şi prezentaţi în cu-

vinte puţine, dar sugestive, găsite cu talent şi inteligenţă. Întâlnim academicieni, 

scriitori, politicieni, medici, dar şi oameni din alt mediu, cum sunt proprietari ai lo-

calurilor frecventate de petrecăreţii muzeişti, căci „Czellul este ţelul tuturor”. 

S. Puşcariu, un fin psiholog, cu diferite ocazii şi mai ales în Memorii, face cola-

boratorilor şi prietenilor săi portrete pline de tandră simpatie şi admiraţie pentru ta-

lentul, efortul, pasiunile, ambiţia lor, ca şi pentru realizările ştiinţifice, relevând tot-

odată deosebirile de temperament şi de mediu în care s-au format, ceea ce nu i-a 

dezbinat, dimpotrivă „au fost chitul puternic care a dat trăinicie legăturilor” (1978, 

p. 539) dintre ei. 

Textele dracomanice completează acele portrete prin referirea insistentă, repe-

tată, dar în ton glumeţ, cu umor sau ironie, la aspecte privind resortul ştiinţific – te-

me filologice obsedante (gepidismele lui Diculescu), explicaţii etimologice mai în-

tortocheate, exagerări sau greşeli în interpretarea anumitor fenomene lingvistice, 

ritmul în care se elaborează o lucrare, mărimea acesteia etc. –, dar şi evenimente, 

întâmplări „mai lumeşti”, când sensibilitatea, duioşia, delicateţea impresionează – 
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somnul lui G. Kisch, pierderea pardesiului, căsătoria lui Şt. Paşca, plecarea lui 

Th. Capidan la Bucureşti şi a lui G. D. Serra la Cagliari, participările la comisiile 

de capacitate, ocuparea unor posturi universitare, primirile în Academie, aniversă-

rile: 

„Am cântat pe Procopovici, Giuglea şi pe N. Drăganu 

– Kisch şi Capidan trecură, Serra, Lacea vin la anu – 

Căci e obiceiul nostru să slăvim, golind păharul, 

Pe cel care împlineşte quinqua- sau sexagenarul. 

Motivat e obiceiul – şi îl vom păstra mereu: 

Vechitura totdeauna se păstrează la Muzeu!”. 

Între primii cinci colaboratori ai Muzeului, Nicolae Drăganu este  

„[...] entuziastul cercetător al limbii vechilor texte, [«iubeţul hrisoavelor», într-o 

poezie de P. Grimm – nota n.] scrupulosul descoperitor de amănunte, iubitorul ches-

tiunilor sintactice [...], plin de idei nouă şi de etimologii surprinzătoare” (Puşcariu 1978, 

p. 537). 

Pentru versuitorii dracomani, N. Drăganu, prin activitatea sa complexă, cea ştiinţi-

fică acoperind un larg palier tematic, este un erou preferat, apreciat, dar şi ironizat, 

chiar pentru acelaşi „păcat” în mai multe texte: forme ca maire, taire (vezi Lacea 

1922–1923, Drăganu 1922–1923) din vechi psaltiri explicate, independent şi de 

C. Lacea, ca săsisme: 

„Din ce se pot naşte pizme? 

Din nişte biete săsisme, 

Câteva vorbe oloage, 

Scoase de prin vechi hârţoage, 

Le-au găsit deodată doi 

În ale Psaltirii foi: 

Unul „taire”, altul „maire”, 

Începură să se-ncaire”; 

lungimea operelor sale („Voi fi scurt nu ca Drăgan”, formulare rostită de mai multe 

ori; „Ne spune mai prescurt decât Drăgan”), mulţimea funcţiilor pe care le-a ocu-

pat: rector, prorector şi decan, dar şi primar (între 1933 şi 1938), având o serie de 

realizări, dintre care amintim: 

„Un „colegiu academic” lângă Universitate 

S-a-nălţat ca prin minune şi din turnul lui de sus, 

Domnul Rector, cu un fluier, după câte mi s-a spus, 

O să-i cheme pe profesori regulat să intre-n clas, 

Fără să întârzieze nicio clipă peste ceas.” 

şi 

„Cel mai mare cancelar 

E iubitu nost primar... 
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Ci el mai este decan 

De-l freacă Ghibu pogan. 

Mai ţine şi loc de rector, 

Că-i este Goangă protector...”, 

dar 

„Tot ce e belea, necaz... 

Tot Drăgan dă de pricaz”. 

Impresionantă este şi „priceperea, conştiinciozitatea şi puterea de muncă” cu 

care N. Drăganu a condus lucrările Comisiei ce luase în primire Universitatea din 

Cluj, asigurând condiţiile pentru începerea grabnică a cursurilor în toamna lui 1919 

(Puşcariu 1978, p. 410). 

Dicţionarul se rezema pe umerii celui mai vechi colaborator, Constantin Lacea, 

„pasionat pentru Dicţionarul pe care l-a iubit de la început”. El 

„[...] susţine c-al său nume 

E din „laciu” – adică taur. 

Etimologistul faur 

Prea e mândru şi se crede. 

Cât ar fi el de abil, 

Desminţirea clar se vede: 

N-are decât un copil! 

El e nelipsit la lucru, totdeauna ocupat, 

Cutiuţele pe masă, fişe, fişe şi iar fişe!”. 

Radu Puşcariu, fiul lui Sextil Puşcariu, medic şi sculptor, într-unul din desenele 

sale la sceneta Orchestra blestemată îl înfăţişează 

„Într-un colţ, adus din spate, 

Bate Coti la maşină”. 

Cu uşoară ironie, Th. Naum recunoaşte însă 

„Cum că şi de-acu-nainte tot aşa el o să fie. 

E un lucru despre care nu dăm nicio garanţie,  

De când a ajuns Cotică rector la Academie”. 

Alături de C. Lacea se află Th. Capidan,  

„un pătrunzător cunoscător al amestecului de limbi din sud-estul european, în care 

românii n-au jucat [...] numai un rol receptiv, ci au avut şi o însemnată înrâurire asupra 

celorlalte limbi” (Puşcariu 1978, p. 539),  

care şi-a început colaborarea la Dicţionar pe când se afla încă la Salonic şi a conti-

nuat, fireşte, după ce a venit la Universitatea din Cluj (la catedra de dialectologie). 

Cei „doi gemeni siamezi”, dacă s-ar retrage 

„[...] ce s-ar face marele Dicţionar? 

Fără Capidan şi Lacea, ar fi jale şi amar”. 
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Totuşi, „celnicul” Capidan 

„Mâni sau poimâni o să plece [*], după el trăgând de mână, 

Ca şi la venirea-ncoace, colonia aromână. 

Sunt cam mulţişori la număr, dacă-i pui cu mari, cu mici, 

Capidani bătrâni şi tineri şi vreo două Caranici”. 

[*] la Bucureşti. 

În aceleaşi versuri ale lui Th. Naum, cu referire la „filologicu-i talent” recu-

noscut lui Th. Capidan, sunt introduşi profesorii bucureşteni, similarii celor clujeni: 

„O să schimbe pe Puşcariu cu Ovidiu Densusianu, 

Pe Giuglea cu Caracostea, pe Bezdeki cu Burileanu 

Şi-n vâltoarea capitalei, dorind liniştea şi pacea, 

O să-şi plimbe nostalgia fără mine, fără Lacea”. 

Latinistul Vasile Bogrea, admirat pentru erudiţia sa fabuloasă, devenit membru 

corespondent al Academiei Române, recomandat de V. Pârvan, la numai un an de 

la numirea ca profesor agregat la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj, catedra 

de filologie clasică, are cele mai frumoase aprecieri. S. Puşcariu spunea:  

„Era ca argintul viu de neliniştit, scânteietor şi spiritual, un pachet de nervi surme-

naţi şi veşnic încordaţi, setos de originalitate şi lucruri nouă” (1978, p. 537), 

iar despre lucrările sale ştiinţifice  

„bogate în idei sclipitoare, uimitoare prin bogăţia informaţiei, seducătoare prin uşu-

rinţa neobicinuită de a îmbrăca în imagini comunicative fulgerările spiritului său vecinic 

încordat” (S. Puşcariu, în DR, IV/2, p. 1530). 

Epigrama adresată de V. Bogrea lui S. Puşcariu este citată mereu: 

„Muzeul nostru – să se ştie 

A răsturnat vocabularul: 

O casă unde-ţi uiţi amarul 

Se cheamă astăzi «Puşcărie»”. 

La prima sărbătoare, „botezul Dacoromaniei”, V. Bogrea i-a încântat pe parti-

cipanţi cu talentul său extraordinar de a-i imita pe „bărbaţii zilei”, pe care îi obser-

vase cu mare atenţie şi înţelegere, încât reproducea întocmai glasul, gesturile, cu-

vintele acestora. 
G. Giuglea, – ca versuitor semnează şi Silvanus –, „Densusianului nepot”, „să-

celeanul energic şi plin de originalitate”, având „un fel de îndărătnicie în urmărirea 
problemelor” şi „un fel de dispreţ pentru vederile înnoitorilor”, ceea ce-l apropie de 
dascălul său, pe care-l admira, Ovid Densusianu, este, tot în viziunea lui S. Puşcariu, 
„mocanul” – „cel mocan”, într-un vers de Th. Naum – care „înjugi lucruri cu cu-
vinte”. Ispitit de prea multe, este apostrofat: 

„Cincizeci împliniţi, o Giugleo, mai ai cincizeci de-mplinit 
Şi-om vedea ieşit din teascuri studiul despre păstorit”. 
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Ni se pare semnificativă şi următoarea anecdotă: 

„Când l-au scos pe el din urnă proaspăt academician, 
El era la Valea Ierii şi se muncea c-un lipan! 
Căci uitasem a vă spune că localitatea asta 
Preţuieşte pentru unii chiar mai mult decât nevasta, 
[...] dac-o are cineva; 
Dacă nu, ş-aşa e bine, poţi trăi şi fără ea!”. 

Cu privire la discuţia dacă „pentru ştiinţă trebuie să ai şi nevastă”, toţi au fost de 
acord că da, chiar şi C. Daicoviciu şi P. Grimm, însă imediat C. Daicoviciu îşi re-
vine spunând, ca şi Lucreţiu, „răspicat”, 

„[...] că nu-i bine însurat [...] 
Că la birt mânânci mai bine, dormi mai bine la otel”. 

Istoricul Silviu Dragomir „imita pe cerbul amorezat, suflând într-un cilindru de 
lampă” (Puşcariu 1978, p. 549): 

„Dragomir, când vine maiul, 
Intră-n călduri ca buhaiul. 
Ca să nu-l apuce-o crampă 
Are şi-un burloi de lampă 
Pentru-orice-eventualitate, 
C-aşa-i omul cu păcate”. 

Constantin Diculescu, obsedat de gepidisme, este ironizat astfel: 

„Leafa-i mică, dar n-ai dreptul 
Să te plângi, să fii mâhnit. 
Pentru marfa-ţi dubioasă 
Eşti chiar prea bine plătit”. 

Cei doi „aşi”, „iscusiţi versuitori”, „cu fin gust artistic” şi talentaţi traducători ai 
poeziei engleze şi latine – cum îi caracterizează S. Puşcariu – au fost, într-o primă 
perioadă, P. Grimm „scânteietor şi spiritual, veşnic bine dispus”, iubitor de „virtuo-
zităţi poetice”, apoi Th. Naum „gingaşul poet şi admirator al armoniei clasice”. 
„Poezia era contagioasă la dracomani, cum era la şedinţele Muzeului filologia”, aşa 
că au apărut şi alţi versificatori „în grădina prea largă / A româneştii filologhii”. 

În hexametru antic, pentru cincvantenarii S. Puşcariu şi G. Giuglea, închină ver-
suri Emil Petrovici „vioiul anchetator al Atlasului”, care cutreiera cu Fordul satele 
româneşti, ducând „fătul” ieşit „la-a zilei lumină”, după ce „un pământean” 

„Zece ani lungi îl purtă-n zgău-i dumnezeiesc de credeai că 

Vecinic tot făt nenăscut va rămâne”, 

cum s-a întâmplat cu 

„cellalt Plod al aceluiaşi tată, anume al Academiei 

Dicţionar tot un neisprăvit s-a ales”. 
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Când zici Emil Petrovici, îţi vine în minte şi Sever Pop, „un Atlante temerar”, 

„Urcând coastele Golgotei sub al hărţilor samar”. 

Sunt alţi „doi gemeni siamezi”, pe care S. Puşcariu i-a legat de „Lingvisticul 

Atlas”; lucrarea având 

„[...] o mult mai bună soartă, 

Căci ei fac pe săptămână, fiecare, câte-o hartă... 

Ce-i cu -eştii şi cu -enii, cum se zice-n loc de mână 

Ori în loc de nas? Acesta este-un foarte mare scop, 

Cătră care merg cu fală domnii Petrovici şi Pop”. 

Ei au reuşit: 

„Sfârşi ancheta. Ce minune! 

Un teanc de fişe: Himalaia!”, 

dar s-au terminat şi fondurile: „a-nţărcat bălaia”. 

N. Georgescu-Tistu, întors de la Paris unde s-a specializat în biblioteconomie, a 

prezentat „poezioare” cu referire ironică la „Dacoromania” IV, care „se tot îngroşa”: 

„Ce de strădanii şi ce-antrenament! 

Dar când sosi măreţu-eveniment, 

Abia de se născu juma’ de fată!”. 

G. Vâlsan, geograf şi poet în tinereţe, e autor de epigrame, într-una referindu-se 

la exigenţa ştiinţifică a părinţilor muzeişti: 

„Ce fenomen! Voluminoasă, 

Abia născută şi-are dinţi. 

Nu vă miraţi, că nu degeaba 

Colaborează-atâţi părinţi!”. 

Ideea o întâlnim şi la Th. Naum în raportul-dracoman din 1937: 

„«Oratorul» este însă foarte-adesea întrerupt 

De cei ce pândesc în bancă... doar l-or prinde cu ceva. 

Şi, de-l prind, praful s-alege de comunicarea sa. 

Nu degeaba a zis unul că, pe unde le-a mers faima, 

Muzeiştii lui Puşcariu au băgat în oameni spaima”. 

Şt. Bezdechi, clasicit, profesor de greacă la Facultatea de Litere şi Filosofie din 
Cluj, încă din 1919, care, cum spunea Th. Naum, despre 

„[...] a lui Omer epopei,  
[...] dacă mai aveţi urechi, 
V-ar putea da amănunte domnul profesor Bezdeki, 
Care este-aici de faţă, dar şi fiind mai mic de stat, 
În darea noastră de seamă regretăm că n-a intrat”. 

Acesta, „Pe colegi el prieteneşte / Orişicând îi suplineşte”. 
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Participarea la aceste sărbători era mare, deşi invitaţiile nu erau trimise tuturor 

celor care doreau să fie prezenţi. 

Nemulţumiţi, „cei lăsaţi pe dinafară” au protestat printr-o scrisoare, arătând că 

au şi ei, generaţia tânără, merite: 

„Nu poate sta la masa albă, 

Deşi a scris bibliografia 

Cu-aceeaşi trudă ca şi Breazu, 

Puşcariu-Manoilescu Lia?”. 

Şi pentru prof. D. Macrea: 

„N-a urcat Macrea sus pe scară 

Cătând cu miile volume, 

Că dac-ar aduna lungimea, 

Ar nimeri în altă lume? 

Şi, ridicând treaptă cu treaptă, 

Socotind metru după metru, 

Ar discuta filologie, 

Azi, sus în cer, cu Sfântul Petru”. 

Îi cunoaştem pe tinerii colaboratori la lucrările Muzeului, fiecare apărând într-o 

secvenţă, cu activitatea sa ştiinţifică: 

„Şi biata Luci Papp nu toarce 

Un fir de tort fără sfârşit, 

Ca veşnic iar să mai amâne 

Un doctorat neisprăvit?” 

şi: 

„Matei Maria chiar, mezina, 

N-a făcut oare bătături 

Făcând la Dacoromania 

Şi zi şi noapte corecturi?”, 

cu comportamentul, felul personal de a se manifesta: 

„Şi Coman, Doamne, n-a-ncurcat 

Măcar o dat’ pe fiecare 

Pisându-l, când e mai grăbit, 

Cu o modestă întrebare?” 

Avertizarea: 

„Că de uitarea voastră ne răzbună 

Un adevăr ştiut de tot poporul: 

Voi astăzi mai sânteţi încă prezentul, 
Dar al nostru-i viitorul!” 

şi pentru a fi iertaţi: 
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„Voi, cei rămaşi din vremea veche 
A lui Hasdeu, Ţipar, Puşcariu, 
Acum cu toţi, pentru cei tineri, 
Voioşi să ridicaţi paharul!”. 

Într-un ton de reproş asemănător sunt scrisorile tipografilor de la „Ardealul”: 
cea a directorului, mineralogul V. Stanciu, care se plânge că [„Dacoromania”] „mi-
o îngremúră” unii, precum 

„Cupidon, ce mult ne place, 
Cobileşte într-un cuvânt 
Trei silabe şi mai pune 
Semne suspendate în vânt”. 

Zeţarii „răbdurii”, „cei mai harnici cetitori” ai manuscriselor „cu-ncurcături”, îl 
asigură pe S. Puşcariu: 

„Şi pot să-ţi fie mărturie, 
Domnule Director dragă, 
Că este cineva pe lume 
Cin’ ţi-a cetit o carte-ntreagă”. 

Să ne despărţim de această lume, întorcându-ne la visul de început al lui 
N. Georgescu-Tistu, pentru a-l asculta pe S. Puşcariu „ca de gheaţă”, luând cuvântul: 

„V-am chemat să puneţi capăt chinului sfâşietor 
Ce îi zic „filologie” şi v-ofer ca să luaţi 
O licoare fermecată – azi veţi fi mumificaţi”. 

Înspăimântat, N. Georgescu-Tistu se trezeşte; a găsit pe măsuţa de lângă pat „un 
plic imaculat” prin care era informat că i s-au oprit opt procente din salariu pentru 
seara de banchet. 

Să ne alăturăm pentru o clipă unei agape dracomane şi 

„Să-nchinăm în sănătatea veselei dracomanii, 
Chiar de-ar fi ca să ne-apuce zorile trandafirii! 
Între noi, cu şefu-n frunte, noi aşa să ne cinstim: 

De n-om fi mai mulţi la anul, mai puţini noi să nu fim!”. 
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(Abstract) 

 
Beginning with the first (1921) and ending with the 9th (1939) volume, every publication of 

Dacoromania was celebrated by the members of The Romanian Language Museum by organizing 

collegial meetings called “dracomanias”. For these meetings the linguists used to prepare versified 

communications full of humour. They were about the life of the Institute, the scientific works of their 

colleagues, the events in their lives, and these commnunications were usullay answered to with 

epigrams written on the spot. The most active „dracomanians” were Th. Naum, P. Grimm, N. 

Georgescu-Tistu, S. Puşcariu, G. Giuglea. „Sextil Puscariu” Archive, donated by Magdalena Vulpe to 

the Institute of Linguistic an Literary History, preserves an incomplete file of „dracomanias”. 
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