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Este cunoscută, îndeobşte, atenţia pe care o arătau [uuuuişt il, mai ales Titu 
Maiorescu, faţă de orice nouă apariţie a unui scriitor ele talent, pe care căutau să-I 
atragă de îndată în rîndurile .Iunlmil. Faptul fiind comun tuturor grupărilor literare, 
nu trebuie să se facă din aceasta, aşa cum s-a întimplat, un cap de acuzare. Dintre 
toate societăţile literare româneşti .-- mai mult ori mai puţin efemere - din a doua 
jumătate a secolului trecut, este incontestabil că Junimea este aceea care a acordat 
o importanţă cu totul aparte clşLigării de noi membri. O intensă activitate depuneau 
în acest sens nu numai Maiorescu şi Iacob Negruzzi, dar şi restul junirniş t.ilor. Odată 
intrat în .luni m ea, fiecare se simţea parcă dator de a atrage noi prozeliţi, pentru a 
asigura o maximă eficienţă opiniilor junimiste, prin răspîndirea lor tlot mai largă. În acest 
scop, se urmărea atent mişcarea culturală şi li terură, rncerctn duî se atragerea celor ce 
se remarcau 1n diverse domenii. O dcosebit.ă atenţie se acorda tinerilor şi nu rare sînt 
cazurile de scriitori ajutaţi de junimişti, într-un fel oarecare, să (se realizeze. Unul dintre 
aceştia a fost şi Ioan Popovicl, bănăţean de felul său, căruia Maiorescu i-a ataşat cog- 
nomenul cu care a intrat în istoria literaturii române; Bănăţeanul, 

Ieşit din anonimat prin cîteva poezii publicate In "Fanii1ia" şi apoi În "Tl'illUUa", 
el intră imediat în a tenţin lui Sla vici. Cum tînărul Popovici provenea dintr-o familie 
care cunoscuse dezastrul financiar şi moral, Slavici îi avan seaz ă o anume su m ă de bani! , 
după care, timp de aproape doi aui (1889 i 1890), cel astfel sprfj ini t 11U va colabora 
decît la »Tribuna", iar in 1891, la o revistă projunimist ă, "Foaia ilustrată". Student 
la Institutul teologic pedagogic din Caransebeş, el ia parte activă la Intrunirtle socie- 
tăţii de. lectură, citeşte poezii şi proză, face critică Iiterarâ'', destăsurtndu-st neobosit 
talentul. Lecturile sale preferat.e sînt din Eminescu, ale cărui versuri le recită într-una 
şi de a cărui filozofie este atit de impregnat, încît în nuvela D-ale tinereţilor, pc care 
o puhlică în "Ţribuna" (1890), creează un personaj, David, care nu poate vedea altfel 
lumea decît prin prisma versurilor eminesciene. Dar Popovicl mai are şi alte legături 
spirituale cu Junimea; spiritul critic foarte pronunţat, exercitat nu numai asupra lu- 
crărilor citite de colegii de institut, ci şi asupra lui Iosif Vulcan însuşi, a cărui piesă 

J Ion Breazu, O scrisoare a lui Ioan Popouici - Bănăţeanu, În "Lueeafărul", IV, 
1938, nr. 5-6, p. 26. 

2 D. Vatamaniuc, 1. Poponici-Bănăieunul, Bucureşti, E S P L A, 1959, p. 88 - 89. 
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I1U{jO dr. la Clti uiliiu o supune unei critici extrem de severe. Icou oclastia aceasta fa(.ă de 
un nume oarecum consacra! este tipic [uniunstă şi t lnărul de douăzeci de ani Iăcca uz 
ele ea fflr,1 multe complexe. Principiile în lumina cărora critica el sccneta lui Vulcan 
se întcmeiau pe o Icctură extrem de bogu tă, ce nu parc a cun oaş t c, în lliei un caz, oscila- 
ţiilc autodldact ulu i. Tf nărul student lugojean c itestc eu pasiune literatura realismului 
european, de la Balzac la Zola, de la Auerbach la Tlll'ghcl1iev, adică, In linii gcnera.Jc, 
literatura pe cnre o aprcciau şi j unimişUi, eu rezervele de rigoare, care sînt şi ale lui 
Popovtct-Bănăteanul (n ici el nu era de acord, spre exemplu, cu exagenlrile naturaliste 
ale lui Zolu)". Trecuseră putini ani de cînd Maiorescu f'ăcus« teoria romanului poporan 
j a realismului popular, În paginile "Convorhirilor Iitcrarr''. Nu înseamnă elI t lnăru l 
h,lllăţean era influenţat neapărat de teoriile m aiorcscicn e expuse in Litera/ura ro nuină 
şi st răinăt ot.eu, ci numai că exista o sl mllitu dinc între orientarea generalii a .lunimii ciHre 
realism şi pr eîeri n telc sale. Ceea ce, pentru cîştigarea unui adept, p oat e insemna mult . 
. '\e putem permi te oare S{l vedem aici urme elin eventualele in dicu t ii ale lui Sla vici, impli- 
cat şi el în orientarea Junimii spre realismul popular? Ori este v orha de preîerin.ţa ge- 
nerală a ci titorl Ior român! pentru realism, preferinţă încă fii mai accentuată în Transil- 
vania, un de, după numeroasele m ărturti din epocă, circulau intens operele rcallş tilor 
francezi, englezi, ruşi şi gCl'Ill3ni, in cnlecţltle accesibile elin Rcktoin />i bliot liel: ? 

În ceea ce privest.c nr eciz arca raporturilor elin Lre Ioan Pop ovicl şi Junimea, nu 
tre buie omis faptul că el se dezvoltă splrit uallceşte după anul 1880. ar, ultimele elon;'( 
decenii ale secolului al XIX-lea în sea run ă, In Transilvania, acceptarea şi , În cele din 
urmă, consolidarea j u n irnism ului literar. Acum cedcaz ă ;i ultima citadelă la ti ni st.â  
Blaj ul , în apropierea căruia, la Beiuş, Pop o vici urmase un an de liceu. 

Constrîns să părăsească Truu si lvanla , din motive şi sentlnicn tale, dar şi poriticc+, 
t.luărul scriitor se opreste, în prf măv ara anului 1892, 18 Bucures l i, primind modesta 
slujbă ele ajutor contahil la Liga pentru unitatea culturală a românilor. Activitatea po- 
litică din lunile ul'miHoare Îll favoarea memorandişlilor trallsilv;lncni  nu putea 
provoca iritarea junill1iştilQL La fel şi conferinţa sa despre influenta lui Alecsandri in 
Trallsilvania" -- subiect la carc junill1itii erau foarte sensihili. Toate acestea se Întîmplau 
la începutul toamnei anului 1892. E de presupus că, inc{l din martie, odat{l eli sosirea 
în Bllcureşli, scriitorul va Ii lucrat intens, fie compunînd luenlri noi, fie şlefuinrlu-le 
pe acelea alcătuite în Transilvania. Era, se vede, c!orl1i.e de () afirmare mai sUDslant,ială, 
nesatisfăcut de colaborarea la revislele transi!V(lflCnc. Cum jllnă atunci se rnicase în 
cercuri literare afine ./unimÎÎ, normal ar fi Iost să încerce a intra In legiitură cu oricare 
dintre memhrii acesteia, In primul rînd cu Maiorescu. Dar ul1ui asemenea pas i s-au 
opus, elllpli infol'maţ.ia dată ele Maiorescu însuşi, atît Slavici, cît şi COŞbllCH• I\lotlvcle, 
dcocamdaUi, nu le cunoaştem i al' fi eu totul nepotrivit sii le sup1inim prin specu- 
laţ.ii. Cert este Îns11 eel, la :lO noiembrie 1892, cu sau Ură acordul celol' doi, scriitorul 
îi trimite totuşi o scrisoare lui _\IaioJ'escu. Istoria literară cunoaşte faptul de multă vreme, 
deoarece ehiar :\laioresnl îl aminteşte, încă din 1895, In stud.inl dedicat scriitorului. 
Toate ]uc1',Jrilc ulterioare desJlre Ioan PopoYiei reiau afirmatia lui I\!aiorescu, fă!';! Inorl 
a oferi şi textul scrisorii, Dacii clestinatarul nu l-a publicat, a [{lCUl.-O, prohahil, din lllO- 
tiVI' de ordin clic, intrucit, lucru uşo!' de intuit, estc vorba ele () tentativ,] de "cap- 
taLin !Jcllevolcnliac". Ea este însă f<'icutil cu atîta decenţă şi eu atîta demnitate, îndt, 
dincolo dc circumstante, conline afirllJapi cu toIul Îndreptăţite. Scriitorul le expune 
atît de lapidar şi cu atita HlI.sterllaLc a tonului, incit apl'()upc eă didează cititorului lui 

3 eL scrisoarea lui 1. Popo viei- Băn{lIcHl1u.J călre A yram Coreea, în "Edu catorul", 
III, 1911, Ill'. 6, p. 111. 

1 Virgil Birou, O scrisoare ineclitâ a lui Ion Popovici-Dc1Ilc1ţcallul, În "Scrisul bă- 
năţean", 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'eşti Casa şcon- 

Idol', 1944, p. 37H. 
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Maiorescu lnsuşl -- să nu le ia altfel decît Intr-un xe ns absolut onest. lată acum şi 
textul scrisorii. 

Liga pentru unitatea culturală 
il românilor 

Co rni tctul Central Lx ccu ti v 

St.imal c D-Ie Maiorescu, 

Bucureşti, :W, u ov. 18\)2 

2 Pasag.iul Hnrn ân 

Da t.orinţa o ricâru l tiruir ce trece Carpa ţll este să vi n â la DVoasLru f,;j să vii n dur-ă 
lri bu tu! s l.imci şi al rccunoş tin tel. 

Dar eu ni-am sfiit s-o fac. 
Şi abia prin poştă îndrăznesc Sfi V:1 trimit cîteva poezii. Iar omul cun: il tăiat 

larg drum 1n literatura noastră va şti sfl le apretleze după merit. 
Aş minţi dacă n-aş spune c,l această aprcl.icre mi-ar fi In dcuin ca ",\ mai Uimit 

şi alte Iucrâri, Pen tru orice ocazie în"fl, primiţi, st. el-le li1 ai o rrseu, a;igurarea dist insci 
mele stl me şi consi deruţ luni. 

al DVo<!slre devotat 

Ioan Popovici 
D - Sale 

Do m nul ui T. L. Maiorescu, prof'., deputat etc. 

1 (1) 
(BA H, S 

XVJI 

.1 
Tinuta morală a tînărului scriitor impune ş i Maiorescu, extrem de atent la lu- 

cr u ri de asemenea natură, prevenit şi de Slavici şi Coşbuc asupra talentului real al 
Lănăţeanului, îl invită la el acasă. Cum a decurs întîlnirea, criticul a relatat pe larg 
în articol ul din 18)5: 

"Pe Ioan Po p ovici l-am văzul pentru InLi ia oară în dccem hrie 18\)2. Într-o scri- 
soare cu etichcta «Liga PC]] l rn unitatea culturală a rornănllor», Bucureşti, 2, Pasagiul 
Itoruăn, şi dnt.ată ::30 n o v. 18()2, Îmi. trimisese cîteva poezii «spre a pre.ţlare »? şi eu Lruu 
poftit la mine ca 5:1 ne În\,elegelll asupra lor din viu grai. 

:)i a venit "- un t iruir de YI'() 2:3 de ani, l rubrăc at in haine de om sărac, statura 
mijlocie, slab la faţ.l, blond, ochii muri, albaştri, strălucttort, un suris de sfială, dar 
de nespusă Ll ludcţ.e, pc buzele Jn vinctfte . 

. :\l-a mirat coloarea buzelor şi l-am intrebat Îndată de săuătat«. Mi-a răspuns C<l 
nu c tocmai tarc de const.i tuţic, că un ine dic i-a vorbit ceva de p1:11111ni şi de o hiper- 
trofie a ini mii. 

PlU părea să-şi dea sa niă de gravitatea sWrii lui fizice. SalI poate îşi da saUl3 
şi llU voia s-o arate? Şi poale Iiindcă îşi ela sama, avea În toată Înh'i.lişarea lui acel 
aer de înstrăinare, parcă i-ar fi fost greu sii ocupe un spaţiu In lumea reală. 

Clar şi simplu, precum vorbea, fără uiei o afcctarc, fără acea intenţie de a pro- 
duce efect, ('arc stric<l prima impresie a multor tineri din Houa generaţie, omul devenea 
îndată simpatic, şi astfel s-a stabilit între noi un raport mai intim. Cel Pl1ţ.iu, trecînd 

7 Desigur, :'\Jaiol'cseu arc 111 vedere fraza cellli de-al doilea paragraf al scrisorii. 
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Ia cetirea pocxillor ce le adusese, am putut vorbi despre ele cu acea deplină sinceritate 
ce o întrebuinţezi nu rnai cu oamenii În care ai încredere, 'ii l-am putut întreba fără 
indiscrette despre viaţa lui"s. 

Ceea ce a urmat după acenstă intilnire se cunoaşte: în seara zilei de 1l) ianuarie 
·18\);), Linărul citeşte, la .Iunimca, nuvela 111 lume, ocazion ind ,,0 sărbătoare literară "9. 
Mai tîrziu, citeşte şi Tnipă 1l1! an de jale. Ambele vor apărea in "Convorbiri Iiterare" 
din februarie şi iulie. Nu e lipsit de interes să se precizeze că În lume vede Iumina ti- 
parului in chiar fruntea unui număr din "Convorbiri": cercurilor literare rotuâncşti li 
se impunea un nume nou. 

Despre stsrca sănătăţii scriitorului, Maiorescu nu-şi Iăca iluzii, dar nici nu . pierduse 
cu totul speranţa salvării. O căldură sufletească de foarte puţini cunoscută pare a-I 
lega pe mentorul Juni mii ele hănăţcanul sfios: "acest om trebuia ajut.at şi, ducă era ome- 
neşte cu putinţă, scăpat"!". Ca absolut în toate cazurile, Maiorescu cere continuarea 
şi terminarea studiilor, după ce, în prealabil, se informnse asu pra motivelor pentru 
care fustul student părăsise Institutul caransebcşcan, de la Ştefan Vel o van!". Aşadar, 
Ioan Pop ovici este - s-ar putea zice - trimis înapoi în Transilvania. Cum şi cu ce 
mijloace, încercăm să stabilim tn cele ce urmează. De la Liga pentru unitatea culturală 
a românilor a primit un anume ajutor hăucsc - faptul este sigur12. Dar de la Junimea 
şi de la Maiorescu ? "Avem motive Ioarte serioase să ne indoim". sustine anlorulmono- 
grafiei cibate+'. Să vedem in ce măsură se probează seri()zitate motivelor care susttn 
acest dubiu. . 

După cum îndeobşte este cunoscut, Maiorescu, în înţelegere cu Soeec, Inflin tas c , 
în decembrie 1892, un premiu acordat acelor scriitori români ale căror lucrări, "pe 
lîngă valoarea lor, să fie in oarecare legătură eu con cep ţluulle caracteristice cuprinse în 
opera lui Eminescu "14. O asemenea lucrare fusese indemnat să scrie şi Po povici. Tema, 
De ce Icminescu a mIU I atila inţluin.ţâ asupra qeneraţiei de astăzi1", îi fusese sugerată de 
Maiorescu şi, o dat.ă a] uns in Lugoj, scriitorul incepuse sh lucreze intens pentru a o 
termina. Nu este exclus ca o anu rne sumă să-i fi fost avansată de Maiorescu tocmai pentru 
această lucrare, după cum este posibil ca suma respectivă să-i fi fost dată din cotiza- 
ţille [uuimtşt.ilor. Este iarăşl plauzibilă ipoteza potrivit căreia Maiorescu putea inter- 
veni pc lîngă Grigore Br ăttan u, preşedintele Ligii, pentru acordarea ajutorului. În orice 
caz, Maiorescu este implicat îutr-un fel oarecare în ajut orarea scriitorului. Altfel nu şi-ar 
avea rostul rîndurile din scrisoarea pe care acesta i-o trimite din Lugoj, la 20 martie 
1893: "şi mult am să vă multumesc DVoaslrc că mi-aţi făcut posibil sh vin la ea [la 
mama sa, n. n.], CÎnd mai ales lipsă avea de rnine"16. 

Aşadar, pe la mijlocul lunii martie, scriitorul ajunge acasă, de unde îi trimite 
lui Maiorescu următoarea scrisoare, care vede pentru prima oară integral lumina ti- 
parului, ea fiind cunoscută doar fragmentar, din ceea ce au publicat Maiorescut? şi D. 
Vatamauiuc!". Înainte de aceasta Însă - o precizare. Pregătind un fragment din această 
scrisoare pentru a-l introduce În studiul său, criticul junimist a operat o măruntă mo- 
dificare. Ioan Popovici nici nu se gîndise să-şi publice vreodată scrisoarea, de aceea, 
deşi () alcătuieşte eu vădit.e intenţii artistice, a lăsat sâ se strccoare unele -- după O· 

8 T. Maiorescu, IOI1I1 Poponici-Băn.ăţcunul, în "Convorbiri literare", XXIX, 1895, 
nr. 10, p. 879 -- 880. 

9 Ibidem, p. 884. 
10 Ibidem, p. 800. 
11 1 bidelll, p. 887. CI. şi D. Vatamaniuc, o p. cit., p. 89 şi urm. 
12 D. Va l<lluani uc, op. ciI., p. 12,1-125. 
13 Ibidem, p. 125. 
14 Gh. TcodoI'escu-Kirileanll, Citeva daie aSllflN4 lui Eminescll, în "Convorbiri li- 

terare", XL, 1906, nr. 12, p. 1092. 
15 T. Maiorescu, op. cit., p. 894. 
16 BA H, S 1U)/XVIl. 
17 T. Maiorescu, op. cii., p. 892·-893. 
18 D. Vatamaniuc, op. cit., p. 127, 128, 129, 182. 
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plnia lui Ma lor-esei: erori de stil. De aceea, criticul înlocuieşte pe "legiti!uei dorlntl '' 
cu "vorbelor", elin următorul pasaj: "TlIama suspină. Moşu şuşcăie şi geme tuşind. Vre- 
mea se scurge Încet, gîndurile se frămîntă şi se inctlcesc. Închid ochii de multe ori, 
insă închegarea unor gînduri frumoase se spulberă în auzul legitimei dorlntl : "D-ne, 
nu mă mai chinui, D-ne, s l inge-mâ ". Intervenţia lui Maiorescu e, după cum uşor se vede, 
rczult.a tă din n e voin unificării tonului, a atmosferei, unitate z ădărntcltă o clipă de acea 
"legitimă dorin [fi", care in l.ro duce o nelalocul ei exprcsie aparţinînd stilului juridic. 

la tă acum şi textul s erlscrli : 
Bucureşti, 20 martie 1893 

Stimate D-Ie Maiorescu, 

_VIă veţi ierta dacă, p m a acum, nu v-am scris, căci nu c vina mea. 
Ajuns acasă, cu schimbarea clirnel, frigurile m-au luat la goană şi nu-mi era că 

mă scnturau, ci-mi era că biata mama se bătea cu alte ginduri şi. nu i se mai usca faţa 
de Jaerimi. A dat D-ZCll însă ca ma! bine să-mi fie şi el-atunci sălăşlu itu-s-a liniştea 
în casa noastră. 

Dar ce linişte! O linişte rnghetată. Mama- nu mai e cum a fost. Si mult am să 
vă mulţumesc DVoastre că mi-aţi tăcut posibil să viu la ea, cind mai aies lipsă avea 
de mine. părăsită de tata, după ce, în doa uă rînduri, a fost Io vit.ă de apoplexie, ea, 
un chip de frumuseţă şi femeie plină de energie şi vial.ă, astăzi este cu faţa brăz dată 
si eu mintea turburată, Abia se mişcă, speriată se uită în [uru-i şi, cind vorbesc cu ea 
imi face întotdeauna impresia unei fete mari care a păcătuit. Nu mai e stăplnă pre 
ca, afară din cale timidă, mereu iş.i duce degetul la. bărbie cînd vrea să spună ceva, 
ochii îi apleacă, galsul i se moaie şi legătură sănătoasă între cuvintele ei abia mai gă- 
seşti. 

Şi mi se rupe inima cînd aminte mi-o aduc cum a fost şi o văd acum în ce stare 
se află. 

Moşul meu, om de 72 ani, cojocar şi bolnav, necontenit tuşeşte şi se vaită; 
cind II slăbeşte tusa, îi dă pc poveţc şi dăscălll, ba că nu ar Ii trebuit să se facă aşa, ci 
altcum, ba că, dacă ar fi urmat ma ma şi tata sfaturile lui, ar fj ferice de ei ele. 

Şi asUel m lnuiie pe mama dc-i umple ochii de lacrimi; iar eu parcă-i citesc 111 
suflet cuvintele: "D-ne, dă-mi putere să-i părăsesc o dată casa !". 

Sara tnsă e mai groz avă. Sunt şi eu silit săm ă culc dimpreJl1ă cu ei, înainte de 
fJ ceasuri. Candela nu se mai stinge. Mama suspină. Mnşu şuşcăle şi geme tuşrnd. Vremea 
se scurge incet, gindurile se Irămtntă şi se tncllcesc. Închid ochii de multe ori, Însă in- 
chegarea unor gînduri frumoase se spulberă în auzul legitim.ei dormţl : uD-ne, nu mă 
mai chinui, D-ne, stinge-mă '', il omului a cărui viaţă poate nici nu este alta decit un 
chin şi pentru el şi pentru al til. 

Şi cind îl aud astfel, firul gindurilor altcu m se împleteşte. 
Dar destul despre aste, pe care altun de va le veţi ceti ; doresc tnsă să vă spun 

d, oprilldu-mă la Caransebeş, am vorbit şi cu directorul Institutului şi cu Ilustl'. Sa 
Episcopul. Ambii lII-·au asigurat c;l e eu putinţă s[l fac esamenul care-l mai am şi deci 
încă de mult am trimis Consistoriului din Caransebeş pctiţia necesară, 

La Lugoj, s-a cetit mai de întreaga "inteligenţă" j il lume -- cei mai mulţi însă 
au rămas indignaţi. Dc ce --. nu mi-a spus nici nuul, dau insâ cu eu socoteala: fiindcă 
lugojcllii aşteaptâ să fie lăudaţi, preamăriţi etc; oameni grozav de vallitoşi fiind, indată 
ce nu li se scoate la iveală "virtuţile", se sup,lră. Şi astfel, fiindcă Veta c cum e, Dinu 
de asemenea, lor nu le vcnea la socoteală să se spună că În Lugoj sunt astfel de oameni, 
mai ales nu - pentru că maistorimea e Încltva crescut fi sub aripile inteligenţei. 

Dar eu nu dau mult pe vorbele lor şi scriu mereu, mie îmi ajunge ca DVoastre 
să 111â încuragiaţj, ca sâ mcrg Inainte. 

Cu DI. Slavi ci nll ştiu CU111 !Ilai stă lucrul, caCI nu mi-a scris, iar eu nu-i scriu. 
Un pui de frigură nHl. încălzeşte şi acum şi deci vă rog sâ mă iertaţi dacă am 

se ris incîlcit ori confuz. 

10 - Anual' de lingvistică 
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Vă doresc sărbători fericite şi vă rog să împărtăşiţi şi st. soţii sărut.ăr! de mină, 
iar cu vă Iăgăduiesc ca la prima ocazie să vă scriu şi sti vă trimit mai multe. 

Primiţi asigurarea dist insel stlme ce vă o păstrează devotat 

Ioan Popo vlci 

Prinz Eugen Gasse 

(13 AH, S 1(cl,4)jXVII) 

Cum se observă lesne, scriitorul plecase in Transilvania, În trc altele, şi pcn lru 
a se interesa de soarta junimismului de aici. Ar Ii trebuit să reia leg ătura cu Slavici, 
ale cărui relaţii cu .Iunirnea treceau acum printr-un moment dificil, urmînd să-i eo·· 
municc lui Maiorescu impresiile pe care j le-ar fi produs comportarea autorului lui 
Biululca taichii, Procedeul era curent Între toţi j u nimis tri, căci Junimea era direct Ju- 
t.eresa tă în a-şi asigura coeziunea rîndurilor, prevenind orice tentativă de a o periclita. 

La sfîrşitul lui aprilie, Popovici ii scrie din nou luii\Taiorescn, În rînduri care 
au apărut în 190619, fiind apoi reluate şi de 'I'crouţlu>". Textele au fost pregătite pentru 
tipar chiar de Maiorescu, aşa cum reiese din măruntele modificări de pe ortginale'". 
Însă cel mai important lucru pe care ni-l oferă acestea este însemnarea marginală a lui 
Maiorescu, potrivit căreia la solicitarea patetică a scriitorului de a i se trimite bani 
pentru a-şi îngriji sănătatea, i-a răspuns prin expedierea a 500 de lei, din suma desti- 
nată "organizării seminarclor teologice elin 13anat"22. Gestul ne dispcn scază ele orice co- 
mentarii. 

Cu aceşti hani, Ioan Popovici va pleca la Tuşua d, pentru tratament, nu însă 
înainte de a-i trimite lui Ma lorcscu o scrisoare de mul ţu mire, publicată şi ea23, dar după 
ce a fost modificată de dcstina tnr. Aşa se face că introducerea textului original, care suna 
ulfcl: . 

"Cum cade în vremi dogorîte pc păm în tul fript de sete o ploaie repede şi în- 
dcsa tă, astfel mi-au căzut şi mic banii (242 Il. 55) pe cari mi-aţi trimis şi vii rog Se! 
primiţi adînca mea multumire">' a apărut in chipul următor : 

"Cum cade în vremi dogorîte pe pă m ln Lul fript de se te o ploaie repede şi În- 
desată, astfel mi-a căzut şi mie scrisoarea ce mi-u Ii trimes-o i \'[1 rog sii primiţi adinca 
mea mulţumită". 

l\Iodificarea, făcutâ in textul autograf ele mîna lui Maiorescu, urmărea să nu facă 
prea multă publicitate in jurul ajutoarelor materiale pc care [untrnişt.I! le acordase]';'! 
unor scriitori. Se pare însă cii este nevoie s<1 fie rua m lntf tc asemenea fapte, mai ales 
după ce actiune» de denigrare a Juuimii şi a lui Tltu Maiorescu s-a oprit şi asupra acestui 
delicat capitol. De aceea vom preciza, In încheierea rîndurilor referitoare la acest aspeeL 
al rcla tiilur dintre Ioa u Pupov!ci şi Maiorescu, că şi pe scrisoarea al cărei text 11 pu- 
hlicăm mai jos cri t.icul junimist a notat: .răspuns 18j:lO iunie şi Lrl mis 100 lei"25 .. He- 
plică promptă la discret.a cerere a scriitorului elin misiva uruiul.oarc : 

Tuşna d, 28 iunie 89:1 

19 Două scrisori de la Ioan Po pouici- Bănăţcunul., În "Con vorbiri literare", 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. 

21 BA E, ::; 1(5)jXVIL 
22 1 hidc/Jl. 
23 Vezi notele 19 şi 20. 
24 BAR, S 1(6)jXVII. 
25 13 AH, S 1(7)/XVII. 
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Stima le Dle Maiorescu, 

Sunt in Tuşuad şi d sunt aici DVoastră trebuie Sil vă mulţămesc. 
In ajunul plecării, u rn primit scrisoarea DVoastrc şi vă mărturise sc că adinca 

Impresie ee a produs asup ră-mi poate Il li m ai cu respu nsul ce vi-I dau să se mai po- 
tolească. 

La csa mcn-", uu ru-u m illUlţişat:, fiindcă nu puteam Ş,\ mă înUiţişez. Vii asigur, 
st. Dle Muicrescu, c{r tu-as fi bucurat şi cel mai vesel cu aş fi fost dacă mi s-ar fi 
dat putinţa ca, de mi la Paşti, cel putin la Husa lii, să mii fi putut infăţlşn la esamen , 

Deci firesc lucru cii n u cu vă pot spune cind mă voi înfăţişa s,1-1 mîntui. În 
cît a l.lruă de la mine, sii fiIi convinşi cii nu voi trăgăna, nu mai să-mi deie o dată voie, 
căcl altmintrelea ce aş i căuta in Carunse heş ? 

D1. Velo vanu-? vâ informează mai încolo că "Îmboldit de nu ştiu cine etc". 
DVoastră n-ain sii vă ascund nimic, dar această Inforuiuţlune nu este esac t.ă , 

E a dc vâral. că am şi eli partea mea la acei articofi-", clar nu eu sunt autorul. Articolii 
scrişi mi s-au dat mie să-i îmbrac în vestmint românesc. Acum, ducă venerabilul Co n- 
sistorlu s-a supărut şi Ilustr. Sa Episcopul c indispus, nu sunt cu vina, ci vtnovati 
sunt aceia cari au aruncat 120,000 I l., averea Diecezci noastre, intr-o gcschărter!e ee 
numai folos nu ne va aduce, 

"Imboldit" să fac acest lucru n-ani fost de nimeni, dar fruntaşii şi toţi cl]i au- 
ziseră de "procedura Itnnnciară " în oraşul nostru - afară dc popi -- s-au indignat, căc i 
n u era vorba nurual de avere, dar ve n. Consistorlu călcase 1n picioare şi un con clus al 
Sinodului eparhial prin care să oprea geschăfteria ce avea ele gind s-o facă. Aşadar nu 
numai f'Iln dcă eram şi CI! convins că vcn. ConsisLoriu dcspcctaso hotărîrile Sinodului, 
dar şi pentru că am voit s,\ produc În co mpat rio ţii ruel impresia că, deşi ascultăto r 
de Teologic, totuşi astfel de proceduri financiare, fie chiar ale Consist. Metr-opollt.nn , 
nu le aprob. Si eu doar în Lugoj voi să tr:liesc şi nici decît lîngă ven. Consistoriu, dec i 
era interesul meu ca lugojenii să m(\ ştie la un fel. 

Iar dacii indignarea ven. COllsistoriu va fi atît ele mare, încît să nu-mi deie 
voie să depun esamenul, lIll c nici o sup{uare mă voi duce la Arad, c!up[\ cum mi-a 
zis DI. Brediccallu din capul locului să fac. 

Vorba e că, dacă m-am amestecat În aeeast{\ scriere ele articole în contra pro- 
cedurii financiare a Consist., am făcut-o fiindc,l trebuia s-() fac. De altmintrelea, st. 

Dl.e. J\laiOl:escu, eu 1l1 SJl1t seri.ito.r de a.rt!clc, I-m .tleJlt pentru ,şa ceva, cum :l-alll. pncepere !Il ale .polItlcel. Putejl fl elar IIl\lŞtlt, cacI I1IC\ eu una, IlIC?' cu alta nu ma vo I 
ocupa; c prea drăgălaşă literatura, încît 8-0 .iertfesc pentru tcrenuri'"unde nu sunt acaS{I. 

In cît c despre "f:\ţărnicia etc". esLe adevăraL CiI ,.cIau ClI :boata-n baItă", cum se 
zice pe la noi, i, lnai ales sub impresia momentului, nu prea aleg cuvintele. Dar una 
V-HŞ ruga: să llU eredcţi că am arUHcat acel epitet în spatele popi mii din motivul c;1 
pilu] acum lin mi-tlU dat voie s{\ fac csamen. L-am aruncat Jiindc,l togmai pe atunei 
se eliscuLa la noi "procedura financiar{l" şi fiincleii nu cra intiiul caz dud ven. COllsist. 
it tras Sinodul pe sfoaril şi i-a cliseollsiderat conclnzelc, lucrînd dup;"\ placnl lui. .'\iu vreau 
s;\ v:l înir cazuri şi fapte din care S{I v("<le\i cil cuvin lele melc nu prea sunt lleifl- 
drcptiiite, !Il ,1 mărginese îJlsii la doau<'i, deslul de caraclcristice. S-a hotărît ca ln Ca- 
ransebcş să se ridice edificiu nou, căci în Institutul vechi nu llIai era local pentru 
prelegeri. S--an preliminat cheltuielile, a\l fost Însii oameni În vell. Consist. cari "în fa- 
milie" au monopolizat această zidire şi Sinodlll, post fcstum, află că aproape 10.000 
fi. s-au [,leut Il1uşama. Aşa lncît anul aecsta, Însuşi !Iustr. Sa <lr. lrocsonyi a fost con- 
strîns S(I ţină referenlului COllsistorial, aeleci'!. Consis!., In plellul şcdin\ei sinodalc, una 

26 Este vorba de exalnenele pentru anul al IVlca al Instilutului teologic peda- 
gogie. 

27 Ştefan Velovan (1852 - ?), profesor la Institutul teologie pedagogie din Ca- 
ranscbeş, simpatizant al Junimii. 

28 Este vorha de articolele apArute în gazeta "Luminătorul", referitoare la unele 
tranzaclii nu tocmai oneste ale COl1Sistoriului cliecczei Caransebeş şi atribuite ele unii 
1 ui Ioan Ţ'opovici. CI. pe larg D. Vatamaniue, oJl. cii., p. 132 -1,34. 
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din cele mai straşnlce lecţii. Şi, mă rog, nici bine nu i s-au rccit cuvintele, pînă cînd 
acelaşi Dn. referent, ea să pipăie pulsul Siuudului, şi aduce vorba despre gcschăf'teriu 
det.ostabilă. Comisiunea aleasă să studieze această geschăfterie (cumpărarea unei moşii), 
oameni care cunoşteau locul, pădurea etc., hotărăşte Sll Il-O cumpere. Sinodul unani m 
primeşte părerea aceasta, dar, deputaţii Il-au ajuns bine acasă, p Ină cînd Con sisl.. 
cumpără acea moşie. 

Şi acum aceşti SIţi Părinţi nu trebuie Lăm liaţl în ardei în loc ele cu t ăm.iie ? 
Că locul şederii l-am schimbat aşa de tîrziu, pc lîngă friguri şi vremea mereu plo- 

ioasă, se mai m ottvcaz ă şi prin multe împrejurări familiare, pe care n-ain voit, clar acu 
trebuie să vi le SPUlI, căcl cel mai nemlngîiat aş fi dacă DVoastră a ţi 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 ales că sunt despărţiţi, n-au plătit-o. Pîrîţi, era să le facă esecu ţie, şi eu nu 
pu team .Iăsa pe mama singură, cînd ea abia cu mine ştie vorhi. Apoi Îmi trebuiau 
şi mic lucruri indispensabile casă pot pleca Ia băi, iar mama, ştiind sti coase, lucru 
firesc că nu le-a dat la cusutnreasă, dealtfel, nu mai ieşea din plins, ba că aci mă pră- 
pădesc, ha că eu nu mai viu acasă şi cîte şi mai cîte, încît, pînă ce nu am domolit-o 
nu am putut pleca. 

Fiţi asiguraţi, s L Dle Maiorescu, că, de puteam, aş fi plecat indată după pri- 
mirea banilor ce mi-a ţi trimis. 

Sunt în 'I'uşna d acum şi mă bucur c-am venit. aici. Aerul, apa îmi priesc de 
minune, pofta de mîncare mi .. a crescut, respiraţia mi-e mai Iungă şi um.blclul nu mă obo- 
seşte cum mă obosea acasă. C-un cuvînt, simt cum mă tntremez şi cum prind putere, 
deşi cura ce o fac e simplă, dar togmai aceasta 1116-IllbuCUl". La medicul băilor am fost 
de 2 ori, dar tol de recomandaţiile primei vizite mă Tin, ptnă ce nu voi observa ceva 
schimbare În mersul boalei. Iau capsule de crsosot dirnlncata, seara lapte de oa pră, 
peste zi lapte amestecat cu apă, hrană bună, linişte, plimbare - iată tot ceea ce trebuie 
să fac, căci, zicea el, mai mult hrana i aerul îmi vor ajuta, decit medicinilc. 

Mi-a recomandat să stau două luni, dar, desi aş sta bucuros, atîta mi-e cu ne 
putinţă, căci cu banii ce-i am abia poL să stau pină În 25 iunie st. nou. în total, v o 
şedea vreo 35 zile şi atîta cred că îmi va ajuta. 

La încheiere, vă multumesc, st. Dle Maiorescu, atît pentru că mi-aţi făcut po- 
sibilă venirea aici, cît şi pentru ultima scrisoare, care iarăşi este dovadă despre interesul 
şi iubirea ce o aveţi fa ţă de ruine, dîndu-mi po vete, cînd eu dau în greşeli. 

Vă rog, împărtăşiţi sărutări de mînă stima Lei soţii, iar DVoastr c primiţi asigurarea 
devo tamentului meu. 

Ioan Popovici 

Ioan Popovici 
Tuşn ad (Ffu-dri) 
Hotel National li 
"Convorbirile" să mi le trmrită in Lug o], 

(B;\ n, S 1(7)/XVIl) 

La începutul lui august, scriitorul se afI6 din nou in oraşul natal, unde va fi primit 
numai numărul din iulie al "Convorbirilor", care îi tîpărtseră nuvela Du p ă U11 011 de 
jale şi poezia Pc-al lui urnăt . E puţin probabil să-i fi ajuns şi nu mărul pe august, unde 
îi apăru se Sub nuc. La 9 septembrie, scritt orut moare, in Lugojul natal. 

Pentru Junimea, care-i pierduse pc Eminescu şi pe Creangă, de care se în de- 
părtasr-ră Caragiale şi, parţial, Slavici, se năruia o nouă speranţă. Maiorescu alcătui 
un necrolog din cuvinte care, sub pana lui, îşi păstrau întreaga valoare: "mare talent 
literar", "puternica intuitie originală", "semnul celui chiemat şi celui ales" etc.29• Peste 

29 T. M., Ioall Popouici, in "Convorbiri literare", XX VII, 1893, nr. 5, p. 521. 
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doi ani, comemorînd moartea scriitorului, criticul tipăreşte în "Convorbiri" poate cel 
mai cald portret făcut de el vreodată unui scriitor. De atunci, Ioan Popuvici a intrat 
definitiv în istoria literaturii române aşa cum l-a caracterizat criticul Junimii, ind ivi- 
dualiz at prin adăugarea acelui "Bănă(:canul", care i-a eonferit aureola consacrării. 

Nu e singurul gest venit din partea .Iunirnll. În HJ85, apare în foarte răspîndita 
"Bibli.otecă pentru toţi" un volum îngrijit şi prefaţat de Maiorescu. În 1898, Maiorescu 
nu uită St1. amintească, vorbind despre Victor Vlad Dclamarina, "excepţionala valoare" 
a lui Ioan Pnpo vici-", Semne ale unei preţuiri profunde, toate acestea nasc întrebarea 
ducă nu cumva cel ce a scris Îl! lume Il-al" fi rămas, fără sprijinul .1unimii şi al lui Maio- 
resen, un r ăt.ăcito r făr!i loc In istoria literaturii noastre. 

30 T. Maiorescu, I n memoria unui poet bănăţean: Victor Vlad (Delamaritia), in 
"Convorbiri literare", XXXII, 1898, nr, 2, p. 115. 


