CÎTEVA PRECIZARI îN LEGATUHA CU
ION POPOVICI-BĂNATEANULŞI .JUNIMEA
DE
DANMA-NUCĂ
Este cunoscută,îndeobşte,atenţia pe care o arătau [uuuuiştil, mai ales Titu
Maiorescu,
faţă de oricenouă apariţiea unui scriitoreletalent, pe care căutau să-I
atragă de îndată în rîndurile.Iunlmil.Faptul fiind comuntuturor grupărilorliterare,
nu trebuiesă se facă din aceasta,aşa cum s-a întimplat,un capde acuzare.Dintre
toate societăţileliterare româneşti.--mai mult ori mai puţin efemere- din a doua
jumătate a secoluluitrecut, este incontestabilcă Junimeaeste aceeacare a acordat
o importanţăcu totul aparte clşLigării
de noi membri.O intensăactivitatedepuneau
în acest sensnu numaiMaiorescu
şi Iacob Negruzzi,dar şi restul junirnişt.ilor.Odată
intrat în .lunimea, fiecarese simţeaparcă dator de a atragenoi prozeliţi,pentru a
asigurao maximăeficienţăopiniilor
junimiste,prin răspîndirealor tlotmailargă.În acest
scop,se urmăreaatent mişcareaculturalăşi literură, rncerctn
duîse atragereacelorce
se remarcau1n diversedomenii.O dcosebit.ă
atenţiese acordatinerilorşi nu rare sînt
cazurilede scriitoriajutaţi dejunimişti,într-unfel oarecare,să(se realizeze.Unul dintre
aceştiaa fost şi Ioan Popovicl,bănăţeande felulsău, căruiaMaiorescu
i-a ataşat cognomenulcu care a intrat în istoria literaturiiromâne;Bănăţeanul,
Ieşit din anonimatprin cîtevapoeziipublicateIn "Fanii1ia"
şi apoi În "Tl'illUUa",
el intră imediatîn atenţin lui Slavici. Cumtînărul Popoviciproveneadintr-ofamilie
carecunoscuse
dezastrulfinanciarşi moral,Slaviciîi avansează o anumesumă de bani!,
după care, timp de aproapedoi aui (1889i 1890),cel astfelsprfjinit 11U
va colabora
decît la »Tribuna",iar in 1891,la o revistăprojunimist
ă, "Foaiailustrată".Student
la Institutulteologicpedagogicdin Caransebeş,
el ia parte activăla Intrunirtlesocietăţii de.lectură,citeşte poeziişi proză, face criticăIiterarâ'',destăsurtndu-st
neobosit
talentul. Lecturilesale preferat.esînt din Eminescu,alecăruiversurile recităîntr-una
şi de a căruifilozofieeste atit de impregnat,încît în nuvelaD-aletinereţilor,pc care
o puhlicăîn "Ţribuna"(1890),creeazăun personaj,David,care nu poate vedea altfel
lumea decît prin prismaversuriloreminesciene.
Dar Popovicl
mai are şi alte legături
spiritualecu Junimea; spiritul criticfoartepronunţat,exercitatnu numaiasupra lucrărilorcitite de colegiide institut, ci şi asupralui IosifVulcanînsuşi,a cărui piesă
J Ion Breazu,O scrisoarea lui Ioan Popouici
- Bănăţeanu,În "Lueeafărul",
IV,
1938,nr. 5-6, p. 26.
2 D. Vatamaniuc,1. Poponici-Bănăieunul,
Bucureşti,E SPLA, 1959,p. 88- 89.
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dr.la Cltiuiliiuo supuneuneicriticiextremde severe.Icouoclastiaaceastafa(.ăde
un numeoarecumconsacra!este tipic [uniunstăşi t lnărulde douăzecide ani Iăccauz
ele ea fflr,1multe complexe.Principiileîn luminacăroracriticael sccnetalui Vulcan
se întcmeiaupe o Iccturăextremde bogută, ce nu parca cunoaştc, în llieiun caz, oscilaţiilc autodldact
ului. Tfnărul studentlugojeancitestc eu pasiuneliteraturarealismului
european,de la Balzacla Zola,de la Auerbachla Tlll'ghcl1iev,
adică,In linii gcnera.Jc,
literaturape cnre o aprcciauşi j unimişUi,eu rezervelede rigoare,care sînt şi ale lui
Popovtct-Bănăteanul
(nici el nu era de acord,spre exemplu,cu exagenlrilenaturaliste
ale lui Zolu)".Trecuserăputini ani de cînd Maiorescu
f'ăcus«teoriaromanuluipoporan
j a realismuluipopular,În paginile"Convorhirilor
Iitcrarr''.Nu înseamnăelI t lnărul
h,lllăţeanera influenţatneapăratde teoriilemaiorcscicn
e expusein Litera/uraronuină
şi străinătot.eu,ci numaică existao slmllitudincîntre orientareageneraliia .lunimiiciHre
realismşi preîerintelc sale.Ceeace, pentrucîştigareaunui adept,poate insemnamult.
.'\e putempermite oareS{lvedemaiciurmeelineventualele
indicutii alelui Slavici,implicat şi el în orientareaJunimiisprerealismulpopular?Ori este vorha de preîerin.ţageneralăa cititorlIor român!pentrurealism,preferinţăîncăfiimai accentuatăîn Transilvania, unde, după numeroaselemărturti din epocă,circulauintensoperelercallştilor
francezi,englezi,ruşi şi gCl'Ill3ni,
in cnlecţltleaccesibile
elinRcktoin
/>i
bliot
liel:?
În ceea ce privest.cnrecizarca raporturilorelinLreIoan Popoviclşi Junimea,nu
trebuie omisfaptul că el se dezvoltăsplrituallceştedupă anul 1880.ar, ultimeleelon;'(
deceniiale secoluluial XIX-leaînsearună, In Transilvania,
acceptareaşi, În celedin
urmă, consolidarea
j unirnism
ului literar.Acumcedcaz
ă ;i ultimacitadelălatinist.â
Blajul, în apropiereacăruia,la Beiuş,Popoviciurmaseun an de liceu.
Constrînssă părăseascăTruusilvanla, din motiveşi sentlnicn
tale,dar şi poriticc+,
t.luărulscriitorse opreste,în prfmăvara anului 1892,18 Bucures
li, primindmodesta
slujbăeleajutorcontahilla Liga pentruunitateaculturalăa românilor.Activitateapolitică din lunile ul'miHoare Îll favoareamemorandişlilor
trallsilv;lncni nu putea
provocairitareajunill1iştilQL
La fel şi conferinţasa despreinfluentalui Alecsandriin
Trallsilvania"
-- subiectla carcjunill1itiieraufoartesensihili.
Toateacestease Întîmplau
la începutultoamneianului1892.E de presupuscă, inc{ldin martie,odat{leli sosirea
în Bllcureşli,scriitorulva Ii lucrat intens,fie compunîndluenlri noi, fie şlefuinrlu-le
pe aceleaalcătuiteîn Transilvania.
Era, se vede,c!orl1i.e
de () afirmaremai sUDslant,ială,
nesatisfăcutde colaborareala revisleletransi!V(lflCnc.
Cumjllnă atuncise rnicase în
cercuriliterareafine./unimÎÎ,normalar fi Iost să încercea intra In legiiturăcu oricare
dintre memhriiacesteia,In primulrînd cu Maiorescu.
Dar ul1uiasemeneapas i s-au
opus,elllpliinfol'maţ.ia
dată eleMaiorescu
însuşi,atît Slavici,cît şi COŞbllCH•
I\lotlvcle,
dcocamdaUi,
nu le cunoaştemi al' fi eu totul nepotrivitsii le sup1inim
prin speculaţ.ii.Cert este Îns11
eel,la :lOnoiembrie1892,cu sau Ură acordulcelol'doi, scriitorul
îi trimitetotuşio scrisoare
lui _\IaioJ'escu.
Istorialiterarăcunoaştefaptulde multăvreme,
deoareceehiar :\laioresnlîl aminteşte,încă din 1895,In stud.inldedicatscriitorului.
Toate]uc1',Jrilc
ulterioaredesJlreIoan PopoYiei
reiauafirmatialui I\!aiorescu,
fă!';!Inorl
a oferişi textulscrisorii,Daciiclestinatarul
nu l-a publicat,a [{lCUl.-O,
prohahil,din lllOtiVI'de ordin clic, intrucit,lucru uşo!'de intuit, estc vorbaele() tentativ,]de "captaLin!Jcllevolcnliac".
Ea este însă f<'icutil
cu atîta decenţăşi eu atîta demnitate,îndt,
dincolodc circumstante,conlineafirllJapicu toIul Îndreptăţite.Scriitorulle expune
atît delapidarşi cu atita HlI.sterllaLc
a tonului,incitapl'()upc
eă dideazăcititorului lui
3 eL scrisoarea
lui 1. Popoviei-Băn{lIcHl1u.J
călreAyramCoreea,în "Educatorul",
III, 1911,Ill'. 6, p. 111.
1 VirgilBirou,Oscrisoare
ineclitâa lui Ion Popovici-Dc1Ilc1ţcallul,
În "Scrisulbănăţean", XIII, 1962,Il]'. 1, p. 6970.
f>D. Vatamaniuc,of!.cii., p. 109110.
6 Em. Bucuţa,Dulil!Zam{ircscu
şi T. i11uiorescll
in sClisori.
Bueul'eştiCasaşconIdol', 1944,p. 37H.
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Maioresculnsuşl-- să nu le ia altfel decît Intr-un xens absolutonest.lată acumşi
textul scrisorii.
Ligapentruunitateaculturală
il românilor

Bucureşti,:W,uov. 18\)2
2 Pasag.iulHnrnân

Cornitctul CentralLxccutiv
St.imal
c D-IeMaiorescu,
Dat.orinţaoricârul tiruirce treceCarpaţll estesă vinâ la DVoasLru
f,;jsă vii ndur-ă
lributu! sl.imcişi al rccunoş
tintel.
Dar eu ni-amsfiit s-o fac.
Şi abia prin poştă îndrăznescSfiV:1trimit cîtevapoezii.Iar omul cun:il tăiat
larg drum1nliteraturanoastrăva şti sflle apretlezedupă merit.
Aş minţidacăn-aş spunec,l aceastăaprcl.icremi-arfi Indcuinca ",\ mai Uimit
şi alte Iucrâri,Pentru oriceocazieîn"fl,primiţi,st. el-leli1aiorrseu, a;igurareadistinsci
melestlme şi consideruţluni.
al DVo<!slre
devotat
Ioan Popovici
D - Sale
Domnului T. L. Maiorescu,
prof'.,deputat etc.
1(1)
(BA H, S
XVJI
.1
Tinuta moralăa tînăruluiscriitorimpuneşi Maiorescu,
extrem de atent la lucruri de asemeneanatură, prevenitşi de Slavicişi Coşbucasupratalentuluireal al
Lănăţeanului,
îl invită la el acasă.Cuma decursîntîlnirea,criticula relatat pe larg
în articolul din 18)5:
"Pe Ioan Popovicil-amvăzulpentru InLi
ia oară în dccem
hrie 18\)2.Într-o scrisoarecu etichcta«LigaPC]]
lrn unitateaculturalăa rornănllor»,Bucureşti,2, Pasagiul
Itoruăn,şi dnt.ată::30nov. 18()2,Îmi.trimisesecîtevapoezii«spreapre.ţlare
»? şi eu Lruu
poftitla mineca 5:1ne În\,elegelll
asupralor din viu grai.
:)i a venit"- un t iruirde YI'()2:3de ani, lrubrăcat in hainede om sărac,statura
mijlocie,slab la faţ.l, blond, ochii muri, albaştri,strălucttort,un suris de sfială,dar
de nespusăLlludcţ.e,pc buzeleJnvinctfte
.
.:\l-amirat coloareabuzelorşi l-am intrebatÎndată de săuătat«.Mi-arăspunsC<l
nu c tocmaitarc de const.i
tuţic, că un inedic i-a vorbitceva de p1:11111ni
şi de o hipertrofiea inimii.
PlUpărea să-şi dea saniă de gravitateasWriilui fizice.SalIpoateîşi da saUl3
şi llUvoia s-o arate? Şi poale Iiindcăîşi elasama,avea În toată Înh'i.lişarea
lui acel
aer de înstrăinare,parcăi-ar fi fost greusii ocupeun spaţiu In lumeareală.
Clarşi simplu,precumvorbea,fără uiei o afcctarc,fără aceaintenţiede a produceefect,('arcstric<lprimaimpresiea multortineri din Houageneraţie,omuldevenea
îndată simpatic,şi astfels-a stabilitîntre noi un raport mai intim.CelPl1ţ.iu,
trecînd
7 Desigur,:'\Jaiol'cseu
arc 111vederefraza celllide-aldoileaparagrafal scrisorii.
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Ia cetireapocxillor
ce le adusese,am putut vorbidespreele cu aceadeplinăsinceritate
ce o întrebuinţezinurnai cu oameniiÎn care ai încredere,'ii l-amputut întrebafără
indiscrettedespreviaţa lui"s.
Ceeace a urmatdupăacenstăintilnirese cunoaşte:în searazileide 1l) ianuarie
·18\);),
Linărulciteşte,la .Iunimca,nuvela111lume,ocazion
ind ,,0 sărbătoareliterară"9.
Mai tîrziu, citeşteşi Tnipă1l1!an dejale. Ambelevor apăreain "ConvorbiriIiterare"
din februarieşi iulie.Nu e lipsitde interessă se precizeze
că În lumevede Iumina tiparuluiin chiarfrunteaunui numărdin "Convorbiri":
cercurilorliterare rotuâncştili
se impuneaun numenou.
Desprestsrcasănătăţiiscriitorului,
Maiorescu
nu-şiIăcailuzii,dar nicinu .pierduse
cu totul speranţasalvării.O căldurăsufleteascăde foarte puţinicunoscutăpare a-I
legape mentorulJunimiielehănăţcanulsfios:"acestomtrebuiaajut.atşi, ducăera omeneşte cu putinţă, scăpat"!".Ca absolutîn toate cazurile,Maiorescu
cere continuarea
şi terminareastudiilor,după ce, în prealabil,se informnseasupra motivelorpentru
care fustulstudentpărăsiseInstitutulcaransebcşcan,
de la ŞtefanVelovan!".Aşadar,
Ioan Popovici este- s-ar putea zice- trimis înapoi în Transilvania.
Cumşi cu ce
mijloace,încercămsă stabilimtn celece urmează.De la Ligapentruunitateaculturală
a românilora primitun anumeajutorhăucsc- faptuleste sigur12.
Dar de la Junimea
şi de la Maiorescu
? "AvemmotiveIoarteserioasesă ne indoim".sustineanlorulmonografieicibate+'.Să vedemin ce măsurăse probeazăseri()zitatemotivelorcare susttn
acest dubiu.
.
Dupăcum îndeobşteeste cunoscut,Maiorescu,
în înţelegerecu Soeec,Inflintasc,
în decembrie1892, un premiu acordatacelorscriitoriromâniale cărorlucrări,"pe
lîngăvaloarealor, să fie in oarecarelegăturăeu concepţluullecaracteristice
cuprinseîn
operalui Eminescu
"14.O asemenea
lucrarefuseseindemnatsă scrieşi Popovici.Tema,
Dece Icminescu
a mIU
I atila inţluin.ţâasupraqeneraţiei
de astăzi1",
îi fusesesugeratăde
Maiorescuşi, odat.ă a]uns in Lugoj,scriitorulincepusesh lucrezeintenspentru a o
termina.Nuesteexclusca o anurnesumăsă-ifi fost avansatăde Maiorescu
tocmaipentru
aceastălucrare,după cum este posibilca sumarespectivăsă-i fi fost dată din cotizaţille [uuimtşt.ilor.
Este iarăşl plauzibilăipotezapotrivit căreiaMaiorescu
putea intervenipc lîngă GrigoreBrăttanu, preşedintele
Ligii,pentruacordareaajutorului.În orice
caz,Maiorescu
esteimplicatîutr-unfel oarecareîn ajutorareascriitorului.
Altfelnu şi-ar
avea rostulrînduriledin scrisoareape care acestai-o trimitedin Lugoj,la 20 martie
1893: "şi mult am să vă multumescDVoaslrccă mi-aţifăcut posibilsh vin la ea [la
mamasa, n. n.], CÎndmai aleslipsă avea de rnine"16.
Aşadar,pe la mijlocullunii martie,scriitorulajungeacasă,de unde îi trimite
lui Maiorescuurmătoareascrisoare,care vede pentruprima oară integralluminatiparului,ea fiindcunoscutădoar fragmentar,din ceeace au publicatMaiorescut?
şi D.
Vatamauiuc!".
Înaintede aceastaÎnsă- o precizare.
Pregătindun fragmentdin această
scrisoarepentrua-l introduceÎn studiulsău, criticuljunimista operato măruntămodificare.Ioan Popovicinici nu se gîndisesă-şipublicevreodatăscrisoarea,de aceea,
deşi () alcătuieşteeu vădit.eintenţiiartistice,a lăsat sâ se strccoareunele-- după O·
8 T. Maiorescu,
IOI1I1
Poponici-Băn.ăţcunul,
în "Convorbiri
literare",XXIX, 1895,
nr. 10, p. 879--880.
9 Ibidem,p. 884.
10Ibidem,p. 800.
111bidelll,p. 887. CI. şi D. Vatamaniuc,
op. cit.,p. 89 şi urm.
12D. Val<lluani
uc, op. ciI., p. 12,1-125.
13Ibidem,p. 125.
14Gh. TcodoI'escu-Kirileanll,
CitevadaieaSllflN4
lui Eminescll,
în "Convorbiri
literare",XL, 1906,nr. 12, p. 1092.
15T. Maiorescu,
op. cit., p. 894.
16BA H, S 1U)/XVIl.
17T. Maiorescu,
op. cii., p. 892·-893.
18D. Vatamaniuc,op. cit., p. 127,128,129,182.
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plnia lui Malor-esei: erori de stil. De aceea,criticulînlocuieştepe "legiti!uei
dorlntl''
cu "vorbelor",
elinurmătorulpasaj: "TlIama
suspină.Moşuşuşcăieşi gemetuşind. Vremea sescurge Încet, gîndurilese frămîntăşi se inctlcesc.Închidochiide multe ori,
insă închegareaunor gîndurifrumoasese spulberăîn auzullegitimeidorlntl: "D-ne,
nu mă maichinui,D-ne,slinge-mâ
". Intervenţialui Maiorescu
e, dupăcumuşorse vede,
rczult.a
tă din nevoinunificăriitonului,a atmosferei,
unitatezădărntcltăo clipăde acea
"legitimădorin[fi",careinl.roduceo nelaloculei exprcsieaparţinîndstiluluijuridic.
lată acum şi textul serlscrli:
Bucureşti,20 martie1893
StimateD-IeMaiorescu,
_VIă
veţi ierta dacă,pma acum,nu v-amscris, căcinu c vina mea.
Ajunsacasă,cu schimbarea
clirnel,frigurilem-auluat la goanăşi nu-mi era că
mă scnturau,ci-miera că biata mamase băteacu alte gindurişi.nu i se mai uscafaţa
de Jaerimi.A dat D-ZCllînsă ca ma!bine să-mifie şi el-atuncisălăşlu
itu-s-a liniştea
în casa noastră.
Dar ce linişte!O linişternghetată.Mama- nu maie cuma fost.Si mult amsă
vă mulţumescDVoastrecă mi-aţităcut posibilsă viu la ea, cind mai aieslipsă avea
de mine.părăsită de tata, după ce, în doauă rînduri,a fostIovit.ă de apoplexie,ea,
un chipde frumuseţăşi femeieplinăde energieşi vial.ă,astăzi este cu faţa brăzdată
si eu minteaturburată,Abia se mişcă,speriatăse uită în [uru-işi,cind vorbesccu ea
imi face întotdeaunaimpresiaunei fete mari care a păcătuit.Nu mai e stăplnăpre
ca, afară din cale timidă, mereuiş.i ducedegetulla.bărbiecînd vrea să spună ceva,
ochiiîi apleacă,galsuli se moaieşi legăturăsănătoasăîntre cuvinteleei abia mai găseşti.
Şi mi se rupeinimacîndamintemi-oaduccuma fost şi o văd acumîn ce stare
se află.
Moşulmeu, om de 72 ani, cojocarşi bolnav, necontenittuşeşteşi se vaită;
cind II slăbeştetusa, îi dă pc poveţcşi dăscălll,ba că nu ar Ii trebuitsă se facă aşa, ci
altcum, ba că, dacă ar fi urmat mama şi tata sfaturilelui, ar fj fericede ei ele.
Şi asUelmlnuiiepe mamadc-i umpleochiide lacrimi;iar eu parcă-icitesc111
suflet cuvintele:"D-ne,dă-miputeresă-i părăsesco dată casa!".
Sara tnsă e mai grozavă. Sunt şi eu silit sămă culc dimpreJl1ă
cu ei, înaintede
fJceasuri.Candelanu se maistinge.Mamasuspină.Mnşuşuşcăleşi gemetuşrnd.Vremea
sescurgeincet,gindurilese Irămtntăşi se tncllcesc.Închidochiide multeori, Însă inchegareaunor gîndurifrumoasese spulberăîn auzullegitim.ei
dormţl: uD-ne,nu mă
mai chinui,D-ne,stinge-mă
'', il omuluia căruiviaţă poatenici nu este alta decitun
chin şi pentru el şi pentrualtil.
Şi cind îl aud astfel,firul ginduriloraltcum se împleteşte.
Dar destuldespreaste, pe care altundeva le veţi ceti; doresctnsă să vă spun
d, oprilldu-mă
la Caransebeş,
am vorbitşi cu directorulInstitutuluişi cu Ilustl'. Sa
Episcopul.
AmbiilII-·au
asiguratc;l e eu putinţă s[l fac esamenulcare-lmai am şi deci
încă de mult am trimis Consistoriului
din Caransebeş
pctiţianecesară,
La Lugoj,s-a cetit mai de întreaga"inteligenţă"
j il lume-- cei mai mulţi însă
au rămasindignaţi.Dc ce --. nu mi-aspusnicinuul, dau insâ cu eu socoteala:fiindcă
lugojclliiaşteaptâsă fie lăudaţi,preamăriţietc; oamenigrozavde vallitoşifiind, indată
ce nu li se scoatela iveală"virtuţile",se sup,lră.Şi astfel,fiindcăVeta c cum e, Dinu
de asemenea,
lor nu le vcneala socotealăsă se spunăcă În Lugojsunt astfelde oameni,
mai ales nu - pentru că maistorimeae Încltvacrescut
fi sub aripileinteligenţei.
Dareunu dau multpe vorbelelor şi scriu mereu,mie îmi ajungeca DVoastre
să 111â
încuragiaţj,ca sâ mcrgInainte.
Cu DI. Slavici nll ştiu CU111
!Ilaistă lucrul,caCInu mi-ascris,iar eu nu-i scriu.
Un pui de frigurănHl.încălzeşteşi acumşi decivă rog sâ mă iertaţi dacă am
seris incîlcitori confuz.
10- Anual'
delingvistică
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Vă dorescsărbătorifericiteşi vă rog să împărtăşiţişi st. soţiisărut.ăr!de mină,
iar cu vă Iăgăduiescca la primaocaziesă vă scriuşi sti vă trimit mai multe.
Primiţiasigurareadistinsel stlmece vă o păstreazădevotat
Ioan Popovlci
PrinzEugenGasse
(13AH, S 1(cl,4)jXVII)
Cumse observălesne,scriitorulplecasein Transilvania,Întrc altele,şi pcnlru
a se interesade soartajunimismului
de aici. Ar Ii trebuitsă reia legătura cu Slavici,
ale cărui relaţii cu .Iunirneatreceau acumprintr-unmomentdificil,urmîndsă-i eo··
municclui Maiorescuimpresiilepe carej le-arfi produscomportarea
autoruluilui
Biululcataichii,Procedeulera curent Între toţi junimistri, căci Junimeaera directJut.eresa
tă în a-şi asiguracoeziunea
rîndurilor,prevenindoricetentativăde a o periclita.
La sfîrşitullui aprilie,Popoviciii scrie din nou luii\Taiorescn,
În rînduricare
au apărutîn 190619,
fiindapoireluateşi de 'I'crouţlu>".
Texteleau fostpregătitepentru
tipar chiar de Maiorescu,
aşa cum reiese din măruntelemodificări
de pe ortginale'".
Însă cel maiimportantlucrupe careni-l oferăacesteaeste însemnarea
marginalăa lui
Maiorescu,
potrivitcăreiala solicitareapateticăa scriitoruluide a i se trimitebani
pentru a-şi îngrijisănătatea,i-a răspunsprin expediereaa 500 de lei, din sumadestinată "organizării
seminarclor
teologiceelin13anat"22.
Gestulne dispcn
scazăeleoricecomentarii.
Cu aceştihani, Ioan Popoviciva plecala Tuşuad, pentrutratament,nu însă
înaintede a-i trimitelui Malorcscuo scrisoarede mulţumire,publicatăşi ea23,dar după
ce a fost modificată
de dcstinatnr.Aşaseface că introducerea
textuluioriginal,caresuna
ulfcl:
.
"Cumcade în vremi dogorîtepc pămîntul fript de sete o ploaierepedeşi îndcsată, astfel mi-aucăzut şi mic banii(242Il. 55) pe cari mi-aţitrimisşi vii rog Se!
primiţi adînca mea multumire">'
a apărut in chipulurmător:
"Cumcade în vremi dogorîtepe pămlnLulfript de sete o ploaierepedeşi Îndesată,astfelmi-acăzutşi miescrisoarea
ce mi-uIi trimes-oi \'[1rog sii primiţiadinca
meamulţumită".
l\Iodificarea,
făcutâin textulautografelemînalui Maiorescu,
urmăreasă nu facă
prea multă publicitatein jurul ajutoarelormaterialepc care [untrnişt.I!
le acordase]';'!
unor scriitori.Se pare însă cii este nevoies<1fie ruamlntftc asemeneafapte, mai ales
dupăceactiune»de denigrare
a Juuimiişi a lui TltuMaiorescu
s-a oprit şi asupraacestui
delicatcapitol.De aceeavompreciza,In încheierea
rîndurilorreferitoarela acestaspeeL
al rclatiilur dintre Ioau Pupov!cişi Maiorescu,
că şi pe scrisoareaal căreitext 11puhlicămmaijos crit.iculjunimista notat: .răspuns18j:lOiunieşi Lrlmis100lei"25
.. Heplică promptăla discret.acererea scriitoruluielinmisivauruiul.oarc
:
Tuşnad, 28 iunie89:1
19Două scrisoride la Ioan PopouiciBănăţcunul.,
În "Convorbiriliterare", XL,
1906,nr. 3 5, p, 278.
20!.E. 'I'orouţiu,Sltuii!şi documente
literare,voI.V, Bucureşti,Bucovina,1934,
p, f)1 i nnu.
21BA E, ::; 1(5)jXVIL
221hidc/Jl.
23Vezinotele 19 şi 20.
24BAR, S 1(6)jXVII.
2513AH, S 1(7)/XVII.
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Stimale Dle Maiorescu,
Sunt in Tuşuadşi d sunt aici DVoastrătrebuieSilvă mulţămesc.
In ajunul plecării,urn primitscrisoareaDVoastrcşi vă mărturise
sc că adinca
Impresieee a produsasupră-mipoateIllimai cu respunsul ce vi-I dau să se mai potolească.
La csamcn-",uu ru-um illUlţişat:,
fiindcănu puteamŞ,\mă înUiţişez.
Viiasigur,
st. Dle Muicrescu,c{rtu-asfi bucurat şi cel mai veselcu aş fi fost dacă mi s-ar fi
dat putinţaca, de mi la Paşti,cel putin la Husalii, să miifi putut infăţlşnla esamen,
Deci firesclucru cii nu cu vă pot spunecind mă voi înfăţişas,1-1mîntui.În
cît al.lruăde la mine,sii fiIi convinşicii nu voi trăgăna,numaisă-mideieo dată voie,
căcl altmintreleace aş i căuta in Carunse
heş?
D1.Velo
vanu-?vâ informeazămai încolocă "Îmbolditde nu ştiu cineetc".
DVoastrăn-ain sii vă ascundnimic,dar aceastăInforuiuţlune
nu este esact.ă,
E adcvâral.că am şi eli partea meala aceiarticofi-",clarnu eu sunt autorul.Articolii
scrişimi s-au dat mie să-i îmbracîn vestmintromânesc.Acum,ducăvenerabilulConsistorlus-a supărut şi Ilustr. Sa Episcopulc indispus,nu sunt cu vina, ci vtnovati
sunt aceiacari au aruncat120,000Il., avereaDiecezcinoastre,intr-ogcschărter!eee
numaifolosnu ne va aduce,
"Imboldit"să fac acestlucru n-anifost de nimeni,dar fruntaşiişi toţi cl]i auziserăde"procedura
Itnnnciară
" în oraşulnostru- afară dc popi-- s-au indignat,căci
nu era vorbanurualde avere,dar ven. Consistorlu
călcase1npicioareşi un conclusal
Sinoduluieparhialprin care să opreageschăfteria
ce avea elegind s-o facă.Aşadarnu
numaif'Ilndcă eram şi CI!convinscă vcn. ConsisLoriu
dcspcctasohotărîrileSinodului,
dar şi pentru că am voit s,\ producÎn compatrioţii ruel impresiacă, deşiascultător
de Teologic,totuşi astfel de procedurifinanciare,fie chiarale Consist.Metr-opollt.nn
,
nu le aprob.Si eu doar în Lugojvoi să tr:liescşi nicidecîtlîngăven. Consistoriu,
deci
era interesulmeu ca lugojeniisă m(\ştie la un fel.
Iar dacii indignareaven. COllsistoriu
va fi atît elemare,încît să nu-mideie
voiesă depunesamenul,lIll c nici o sup{uare mă voi ducela Arad, c!up[\cum mi-a
zis DI. Brediccalludin capulloculuisă fac.
Vorbae că, dacă m-amamestecatÎn aeeast{\scriereelearticoleîn contraproceduriifinanciarea Consist.,am făcut-ofiindc,ltrebuias-()fac. De altmintrelea,st.
pncepere
Dl.e.J\laiOl:escu,
!Il aleeu
.polItlcel.
1l1SJl1t
Putejl
seri.ito.r
fl elar
de a.rt!clc,
IIl\lŞtlt,cacI
I-mI1IC\
.tleJlt
eu una,
pentru
IlIC?'
,şa
cuceva,
alta nu
cum
ma
:l-alll.
voI
ocupa;c preadrăgălaşăliteratura,încît 8-0.iertfescpentrutcrenuri'"unde
nu sunt acaS{I.
In cît c despre"f:\ţărnicia
etc". esLeadevăraLCiI,.cIauClI:boata-nbaItă",cum se
zice pe la noi, i, lnai alessub impresiamomentului,
nu prea alegcuvintele.Dar una
V-HŞ
ruga: să llUeredcţică am arUHcatacel epitet în spatelepopimii din motivulc;1
pilu] acumlin mi-tlUdat voie s{\fac csamen.L-am aruncatJiindc,ltogmaipe atunei
se eliscuLa
la noi "procedurafinanciar{l"
şi fiincleii
nu cra intiiulcaz dud ven. COllsist.
it tras Sinodulpe sfoarilşi i-a cliseollsiderat
conclnzelc,
lucrînddup;"\
placnllui. .'\iuvreau
s;\ v:l înir cazurişi fapte din care S{Iv("<le\i
cil cuvinlele melc nu prea sunt lleifldrcptiiite, !Il,1 mărgineseîJlsiila doau<'i,
deslulde caraclcristice.
S-a hotărît ca ln Caransebcşsă se ridice edificiu nou, căci în Institutulvechinu llIai era local pentru
prelegeri.S--anpreliminatcheltuielile,
a\l fost ÎnsiioameniÎn vell.Consist.cari "în familie"au monopolizat
aceastăzidire şi Sinodlll,post fcstum,află că aproape10.000
fi. s-au [,leutIl1uşama.
Aşa lncît anul aecsta,Însuşi!Iustr.Sa <lr.lrocsonyia fost constrîns S(Iţină referenluluiCOllsistorial,
aeleci'!.
Consis!.,In plellulşcdin\eisinodalc,una
26Este vorba de exalnenelepentru anul al IVlca al Instilutuluiteologicpedagogie.
27ŞtefanVelovan(1852- ?), profesorla Institutulteologiepedagogiedin Caranscbeş,simpatizantal Junimii.
28Este vorhade articoleleapAruteîn gazeta"Luminătorul",
referitoarela unele
tranzacliinu tocmaionesteale COl1Sistoriului
cliecczeiCaransebeşşi atribuiteeleunii
1ui Ioan Ţ'opovici.
CI. pe larg D. Vatamaniue,oJl.cii.,p. 132-1,34.
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din celemai straşnlcelecţii.Şi, mă rog, nici bine nu i s-au rccit cuvintele,pînă cînd
acelaşiDn. referent,ea să pipăiepulsulSiuudului,
şi aducevorbadespregcschăf'teriu
det.ostabilă.
Comisiunea
aleasăsă studiezeaceastăgeschăfterie
(cumpărarea
unei moşii),
oamenicare cunoşteaulocul,pădureaetc., hotărăşteSllIl-Ocumpere.Sinodulunanim
primeştepărereaaceasta,dar, deputaţiiIl-auajuns bine acasă, pInă cînd Consisl..
cumpărăacea moşie.
Şi acumaceştiSIţi Părinţinu trebuieLăm
liaţl în ardeiîn loc elecu t ăm.iie
?
Căloculşederiil-amschimbataşa de tîrziu,pc lîngăfrigurişi vremeamereuploioasă,se mai mottvcază şi prin multeîmprejurărifamiliare,pe caren-ain voit, claracu
trebuiesă vi le SPUlI,
căclcel mai nemlngîiataş fi dacă DVoastrăaţi avea şi cel mai
mic prepus că aş fi trăgănat sau n-aş fi vrut să vin la hăi. O mică datorie,părinţii
mei,mai alescă sunt despărţiţi,n-au plătit-o.Pîrîţi, era să le facă esecuţie, şi eu nu
puteam.Iăsa pe mama singură,cînd ea abia cu mine ştie vorhi. ApoiÎmi trebuiau
şi mic lucruri indispensabile
casă pot plecaIa băi, iar mama,ştiind sti coase,lucru
firesccă nu le-a dat la cusutnreasă,
dealtfel,nu maiieşeadin plins,ba că aci mă prăpădesc,ha că eu nu maiviu acasăşi cîte şi mai cîte, încît, pînă ce nu am domolit-o
nu am putut pleca.
Fiţi asiguraţi,sL Dle Maiorescu,
că, de puteam,aş fi plecatindată după primirea banilorce mi-aţi trimis.
Sunt în 'I'uşna
d acum şi mă bucurc-amvenit.aici.Aerul,apa îmi priesc de
minune,poftade mîncaremi..a crescut,respiraţiami-emai Iungăşi um.blclul
nu mă oboseştecum mă oboseaacasă.C-uncuvînt,simt cummă tntremezşi cum prind putere,
deşicura ce o fac e simplă,dar togmaiaceasta1116-IllbuCUl".
La mediculbăiloram fost
de 2 ori, dar tol de recomandaţiile
primeivizitemă Tin,ptnă ce nu voi observaceva
schimbare
În mersulboalei.Iau capsulede crsosotdirnlncata,searalapte de oapră,
pestezi lapteamestecatcu apă, hranăbună,linişte,plimbare- iată tot ceeace trebuie
să fac, căci,ziceael, mai mult hrana i aerul îmi vor ajuta, decit medicinilc.
Mi-arecomandatsă stau douăluni, dar, desiaş sta bucuros,atîta mi-e cu ne
putinţă, căci cu banii ce-iam abia poLsă stau pină În 25 iuniest. nou. în total, vo
şedeavreo 35 zile şi atîta cred că îmi va ajuta.
La încheiere,vă multumesc,st. Dle Maiorescu,
atît pentru că mi-aţifăcut posibilăvenireaaici,cît şi pentruultimascrisoare,careiarăşieste dovadădespreinteresul
şi iubireace o aveţi faţă de ruine,dîndu-mipovete, cînd eu dau în greşeli.
Vărog,împărtăşiţisărutăride mînăstimaLeisoţii,iar DVoastr
c primiţiasigurarea
devotamentuluimeu.
Ioan Popovici
Ioan Popovici
Tuşnad (Ffu-dri)
Hotel Nationalli
"Convorbirile"
să mi le trmrită in Lugo],
(B;\ n, S 1(7)/XVIl)
La începutullui august,scriitorulseafI6dinnouin oraşulnatal, unde va fi primit
numainumăruldin iulie al "Convorbirilor",
care îi tîpărtserănuvelaDupă U11
011de
jale şi poeziaPc-allui urnăt. E puţinprobabilsă-ifi ajunsşi numărulpe august,unde
îi apăruse Sub nuc. La 9 septembrie,scrittorut moare,in Lugojulnatal.
Pentru Junimea,care-ipierdusepc Eminescuşi pe Creangă,de care se îndepărtasr-răCaragialeşi, parţial,Slavici,se năruiao nouă speranţă.Maiorescualcătui
un necrologdin cuvintecare,sub pana lui, îşi păstrau întreagavaloare:"maretalent
literar","puternicaintuitieoriginală","semnulcelui chiematşi celuiales"etc.29•
Peste
29T. M., IoallPopouici,
in "Convorbiri
literare",XXVII, 1893,nr. 5, p. 521.
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doi ani, comemorîndmoarteascriitorului,criticultipăreşteîn "Convorbiri"
poate cel
mai cald portretfăcut de el vreodatăunui scriitor.De atunci, Ioan Popuvicia intrat
definitivîn istorialiteraturiiromâneaşa cum l-a caracterizatcriticulJunimii,individualiz
at prinadăugarea
acelui"Bănă(:canul",
carei-a eonferitaureolaconsacrării.
Nu e singurulgest venit din partea.Iunirnll.În HJ85,apareîn foarterăspîndita
"Bibli.otecă
pentrutoţi" un volumîngrijitşi prefaţatde Maiorescu.
În 1898,Maiorescu
nu uită St1.
amintească,vorbinddespreVictorVladDclamarina,"excepţionala
valoare"
a lui Ioan Pnpovici-",Semneale unei preţuiriprofunde,toate acesteanasc întrebarea
ducănu cumvacelcea scrisÎl! lumeIl-al"fi rămas,fără sprijinul.1unimii
şi al lui Maioresen,un r ăt.ăcito
r făr!iloc In istorialiteraturiinoastre.

30T. Maiorescu,
I n memoriaunui poet bănăţean:VictorVlad(Delamaritia),in
"Convorbiri
literare",XXXII, 1898,nr, 2, p. 115.
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