CONTRIBUŢII

DOCUMENTARE LA O MONOGRAFIE
G. BOGDAN-DUICA. RELAŢIILE
SALE CU POETA BIHOREANA LUCREŢIA SUCIU
de
MIRCEA POPA

Recent. Dumitru Petrescu a închinat o monografie vieţii şi activicriticului şi istoricului literar G. Bogdan-Duică (Ed. Min<.~rva, 1978),
lrecînd cu multă rapiditate pe>ste multe din c,spectr,,le vi0ţii şi activităţii criticului. O cauză, printre multe altele, ni se pare ignorarea sistematică a corespondenţei scriitorului şi omului politic G. BogdanDuică, care, în contextul de faţă, ar fi elucidat multe goluri de biografie şi ar fi dat o perspectivă mai largă asupra epocii, a ambianţei literare şi a personalităţilor cu carp el a venit în contact.
O importantă sursă de informaţii asupra acestei chestiuni ne-o furnizează corespondenţa purtată de el între anii 1888-1920 cu profesorul braşovean Andrei Bârseanu, cunoscutul autor al Doinelor şi strigă
turilor din Ardeal (Bucureşti, 1885, în colaborare cu J. Urban-Jarnik).
Acesta i-a fost prieten şi coleg la liceul din Braşov, de aceea şirul d(
epistole pe care Duică i le-a trimis constituie o inestimabilă sursă de
precizări documentare nu numai în legătură cu viaţa şi activitatea
criticului, dar şi cu aceea a lui Slavici şi Coşbuc, a lui I. C. Panţu şi
S. Albini, a Lucreţiei Suciu şi a lui B. P. Hasdeu. Facem de asemenea
cunoştinţă cu poziţia projunimistă timpurie> a criticului, cu eforturile
sale de a îndrepta literatura transilvăneană pe căile realismului. Incepîndu-şi activitatea în coloanele „Gazetei Transilvaniei" de la Braşov, el va trece în curînd în acelea ale „Tribunei" sibiene, unde va
găsi îndrumători pricepuţi de talia lui Slavici şi prieteni devotaţi ca
S. Albini, E. Brote, N. Pârcu, G. Coşbuc, D. Popovici-Barcianu ş.a„
împreună cu care încearcă să realizeze noua grupare politică şi literară a junimismului transilvănean. Corespondenţa este edificatoare şi
pentru punctele de vedere politice emise de critic la acea dată, pentru forma de luptă adoptată de el, ca şi pentru clarificarea propriei sale
ideologii şi atitudini literare.
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În ceC'a ce-l privc>şle pP Duică, elC' urmăresc lrilmlaţiile universitare> ale tînărului în căutare de o formaţie sigură, cu rătăcirile sale
prin universităţile din Buda, Viena şi J0na. Criticul se află în 1889 ca
student al Universităţii din Budapesta, ,.urmînd cursurile regulat", după
cum aflăm din scrisoarea din se>ptembrie 1888. Relatează despre cursurile şi profesorii pe care îi are, despre lecturile şi preocupările sale
(Lessing, Schopenhauer), despre activitatea studenţ0ască de la „PPtru
Maior" şi spectacolele de teatru văzute. Ajutor pentru studii se pare
că primea de la Braşov, ( de la biserica Sf. Nicolae avea o bursă cum
ne spune V. Branisce), lucru pentru care se pregăteşte să prezinte celor de acolo acte. Aici, la Budapesta, nu stă însă mai mult de un an.
în urma ajutorului primit din partea colegilor săi Andrei Bârseanu şi
I. C. Panţu este numit cu începere din anulşcolar 1889/1890 profesor
suplinitor la liceul „Andrei Şaguna" din Braşov. AcPst lucru îl umple
de bucurie şi îl face să se gîndească cu tot mai multă seriozitate la
munca didactică. Îşi doreşte pentru început unele lecţii la clasl'le mari,
unde personalitatea sa didactică şi ştiinţifică s-ar putea manifesta mai
din plin. Norma ar dori-o constituită din ore de limba română, dar şi
filozofie, logică sau psihologie. Se gîndeşte chiar la un curs despre
Eminescu, care ar consta atît din lecţii-prelegeri, cit şi din seminarii
practice în care „aş ceti cu ei pe tot Eminescu, şi li l-aş explica, să-i
învăţ cum să citească" (Scris. XII). Acesta ar fi putut fi, după ştiinţa
noastră, primul curs public despre Mihai Eminescu. Dealtfel, cum se
poate observa dintr-o altă scrisoare, poetul îl interesa în mod constant, căci cere braşovenilor să facă puţină propagandă în favoarea
listei de subscripţie deschisă de „Tribuna" pentru o statuiE' Eminescu.
La deschiderea noului an şcolar la liceul braşovean, eveniment
care aici coincidea cu sărbătoarea Sf. Sofii ( de unde aluzia şi numele
societăţii literare a elevilor de aici), G. Bogdan-Duică are privilegiul
de a rosti discursul inaugural. El se intitula Despre limba românească.
Discurs ţinut în ziua Sf. Solii la Gimnaziul român din Braşov, fiind publicat în „Tribuna", căci revista locală „Gazeta Transilvaniei" era direct
atacată în legătură cu prostul exemplu pe care îl dă publicului în materie de limbă. Din păcate, pornit pe un astfc>l de drum al contestărilor
vehemente, tînărul profesor a ajuns în curînd în război şi cu alte autorităţi locale, de data aceasta cu cele eclesiastice, - care l-au acuzat de ateism şi de propagandă antireligioasă printre elevi. Ca atare,
el părăseşte liceul trecînd în Ţară. Aici îşi reia munca de profesor la
institutul Manliu, ajutîndu-l pe acesta la redactarea vestitului manual
de poetică pe care acesta îl pregăteşte pentru învăţămîntul gimnazial.
Aici are prilejul să reia ideea susţinerii unui doctorat în istorie, pe
care, din cauza unor amănunte minore, nu şi l-a putut da la timpul
cuvenit la universitatea din Jena. Prenzentase teza mai întîi prof. Lorenz, dar acesta pretextase că nu are posibilitatea să-i controleze documentaţia şi aşa, cu toate încercările sale ulterioare de a relua chestimwa la Gissen sau Freiburg, a rămas deocamdată fără teză. A trehttps://biblioteca-digitala.ro
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buit să angajeze ulterior alta la Bucureşti şi, după cum vedem dintr-o
scrisoare din acest răstimp, cel care-i ofC'ră ctjutorul şi subiectul pentru această întreprindere este Dimitrie Slurdza. Ştim astăzi că G. Bogdan-Duică n-a mai ajuns să-şi susţină nici ilCPastă tczZ1. Şi-a luat în
schimb în 1897 licenţa în ştiinţele istorice la Universitatea clin Bucureşti,
iar peste puţină vreme şi în litere şi filozofie. Ideea doctoratului a
abandonat-o însă cu totul. L-a atras prea mult ziaristica. În 1892 revine
din nou în Transilvania spre a se consacra luptei tribuniste, căreia
îi rămîne fidel, cu tot scurtul interludiu bucovinean din 4 mai 1893
pînă în 5 august 1894 cînd conduce „Gazeta Bucovinei" de la Cernăuţi
în calitate de director. Criza tribunistă din 1896 îl alungZt din nou peste
Carpaţi, mai întîi ca profesor la Focşani, apoi la BucurPşti. Va păstra
însă mereu legătura cu solul natal, cum se poate observa şi clin corespondenţa de faţă. Descifrăm din ea poziţia criticului faţă ele principalele momente politice ale timpului său, participarea sa la acţiunea de
susţinere a Memorandumului şi a politicii lui Slavici şi opoziţia sa faţă
de punctul de vedere al bătrînilor, reprezentaţi de Vincenţiu Babeş,
împotriva căruia va scrie chiar un articol publicat în ziarul „Românul"
din Bucureşti şi reprodus şi de către „Tribuna" sibiană (1891). Relatarea vizitelor pe care le face lui Slavici la închisoarea din Vaţ (după
cum aflasem dintr-o altă scrisoare de vizita facută tot acolo vărului
său Ştefan Bobancu, redactor la „Gazeta Transilvaniei"), convorbirile
avute cu acesta, sînt adevărate surse de documentare literară şi
istorică.

linie se înscrie prietenia sa cu G. Coşbuc, pe care îl
la începutul anului 1889 la Sibiu. Descrierea întîlnirii dintre
ei, a mărturisirilor făcute de poet, constituie izvoare inedite de mare
preţ pentru istoricul literar. Total necunoscute sînt aprecic>rile poetului despre mama şi sora sa, cu care se asemăna în privinţa talentului
poetic şi a marii sensibilităţi artistice de care acestea dau dovadă.
Deosebit de in terf'sante sînt apoi păr0rile poetului despre posibilităţile
baladei, pe care, Coşbuc le punc> în evidenţă ca nimeni altul, sub raport
ritmic şi melodic. Disociaţia făculă dintre el şi folclor merită de asemenea să fie reţinută, ca şi suqPsliile ce-i vin din Salis-Leewis şi
Schiller, în timp ce criticul îl îndrec1ptă spre Tennyson şi Ossian. Două
lucruri rămîn însă discutabile sub raport documPntar: ideea absolut
ciudată că spiţa poetului s-ar trage dintr-un neam de bulgari, cînd
obîrşia şi ascondenţa românească a lui Sebastian Coşbuc este verificată şi răsverificată documentar, ca şi puţina probabilitate că „Gheorghe din Moldova", care ar fi trimis materiale spre colaborare la „Revista nouă" a lui Hasdeu, să fie Coşbuc şi nu Gh. Kernbach, poetul
moldovean care semna cu pseudonimul Gheorghe din Moldova şi care
a colaborat într-adevăr la revistele haşdeene. Că sînt mai mult ipoteze
şi presupuneri ale criticului se vede şi din discreţia absolută pe care o
cere prietenului asupra lor, ca şi din faptul că nici unul din aceste
Pe
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elemente biografice surpriză nu mai sin t folosite de critic în nici unul
din viitoarele sale foiletoane şi c.Hlicole consacratP poetului.
Dar adc->vărntul element surpriză al corc>spondenţei de faţă o constituie pentru cititorul de astăzi amănuntele privitor1re la relaţiile dintre
critic şi µoeta bihoreană Lucrc,ţia Suciu ( 1859-1900). Figura romantică a acestei nefericite tinere, claustrată la Ucuriş în urma dramei
familiale a părinţilor ei, - austerul preot Petre Suciu şi delicata poetă
Maria Bosco, - prinde un alt contur din paginile coresponclPnţci df'
faţă. AstfPl, o scrisoare din primăvara anului 1889 a lui Bogdan-Duică
către A. Bârseanu ne pune pe urmele unc>i informaţii absolut inedite
şi surprinzătoare pînă acum: intPntia criticului de-a SP căsători cu
poeta bihoreană. Declaraţia sa categorică: ,.Mireasa mea va fi Lucreţia
Suciu!", ca şi faptul că îl roagă pe priPl<'nul său braşovc>an să-i facă
rost de un testimoniu, absolut necesar în c1cpc.1sti:t ocazie, ne determină să ne gîndim că Ci. Bogdan-Duică a privit această problemă cu
cea mai mare seriozitate la un moment dat. El motivează apropierea
dintre ei doi ca pP o nevoie de dragoste, de afecţiune, lucru c>xplicabil
pentru tînărul critic cc>-şi făcuse obicc>iul să poposească tot mai des
în casa familiei Suciu de la Ucuriş.
Astfel, aflăm că tînărul ziarist a vizitat Ucurişul de mai multe
ori, deoarece în 1889 el avea deja adunată o bogată colecţie de cîntece populare din Ucuriş, cca 250 piese, din care a şi publicat în
nr. 149/1889 al „Tribunei". Se adresa lui Andrei Bârseanu, cerînd detalii pPntru publicarea lor, şi solicita informaţii în legătură cu posibilitatea editării lor sub formă de volum, în tipografia lui Aurel Mureşanu la Braşov. Colecţia sa ar fi urmat să se îmbogăţească cu alte
50 de piese, culese de Lucreţia Suciu şi cedate criticului, în schimbul
faptului că el ar fi ajutat-o la selecţionarPa poeziilor pentru un viitor
volum. Acest detaliu: a lui G. Bogdan-Duică folclorist şi al colaborării
sale cu Lucreţia Suciu este un episod absolut inedit din biografia sa.
Cert este că aceste relaţii de colaborare au avut urmări pozitive şi pe
planul activităţii lor literare. Ca urmare a interesului manifestat de critic pentru Lessing, el va fi amendat pe tînăra poetă să treacă la traducerea Laokoonului în româneşte. Traducerea va şi apărea în coloanele „Tribunei" cu o introducere şi o notă explicativă de G. Bogdan-Duică.
Plănuita căsătorie
acelaşi an, la diferenţă

n-a mai avut loc şi nu şlim din ce motive. In
doar de cîteva luni, Bogdan-Duică îi scria îndurerat prietenului căruia îi ceruse testimoniul: ,,Dacă te-ai şi pornit să
faci documentul pe care ţi-l ceream, mai cred că-i de prisos. Dacă tot
l-ai făcut, dă-l totuşi mamei". Ceva se vede că a intervenit în relaţiile
dintre cei doi, care însă vor rămîne în continuare prieteni. Sub influenta
lui Bogdan-Duică, Lucreţia Suciu işi va dedica acest prim volum de
poezii lui Ioan Slavici, aducînd astfel o mîngîiere celui care pe atunci
se afla în temniţă. La apariţia volumului, G. Bogdan Duică va saluta
noua poetă ca un semn de renaştere literară a Ardealului tînăr scriind
https://biblioteca-digitala.ro
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emoţionantă cronică în paginile „Tribunei" (Arclccliul \ cehi ,Si Arciec1lu/ nou, în Tribuna, nr. 82/1890). Tot el se pare că a insistat pe lîngă

o

\\'. Rudow să vină să ne vadă tara şi tot el credem c;:i l-a dus primc1
oară în casa Lucreţiei Suciu. Nu pulec1 blinui c1tu11ci că e vorbil de viitorul soţ al poetei bihorene.
ŞtirilP cuprinse în corespondenţa G. Bogdan-Duică AndrPi Bârseanu sînt mai numeroase şi mai bogate decît am încNcat noi să le
pn'zenlăm foarte sumar aici. Vom găsi astfel o r<"laţie foart<" interesantă despre Hasdeu şi popasul său budapestan din 1888, alături de
Iulia bolnavă, una despre un proiect nerealizat al criticului tribunist
de a edita o nouă rPvistă literară în Transilvania, o alta despre
atmosfera literară din Bucureşti şi din Bucovina, sau despre spectacolele de teatru prezentate ele Naţionalul bucureştean (comentarea piPsei
Macbeth de Shakespeare). Relevantă este apoi scrisoarea din 25 martie
1902 pe care criticul o scrie şi în numele lui Chendi şi Iosif şi din care
aflăm despre preocupările acestora în acel moment de a porni o
revistă şi o mişcare literară. E tocmai ceea ce s-a realizat la puţină
vreme prin „Semănătorul". Actul va deveni de acum înainte o piesă
importantă a dosarului sămănătorismului.
Puţinele comentarii pe care le-am consacrat acestei corespondenţe
nu au alt rol decît acela de a-l pregăti pe cititor să intre cu propria
sensibilitate în domeniul captivant al acestei corespondenţe, care se
cere parcursă singură, piesă cu piesă, pentru relevarea multiplelor ei
sensuri. E, cu alte cuvinte, o invitaţie la lectură.
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DOMNULE BARSEAN,
SZ1-\i fac o rogilre ...
Ullima re,·isUi m-a cam nemultumit, în introducerea ei, care nr fi trebuit să fie
mai HirgiUi; e prea unilateral explirntii psihologia în rom1rn. [ destul pentru un
foileton, spune frate-meu, dar socot eu cJ. puteam sli o dau mai clin plin, de nu aş fi
scris-o pe sfîrşite, grăbit de dudi.
Ca sa nu fie şi cu celelalte ceva grăbit, le rog să citeşti şi D-ta, cu Pnntu ,·ele
despre Coşbuc, sJ.-şi adudi aminte de unele îndreptari ce l-am rugat de-aici să le
facJ., cum mi-am adus aminte. Un pasagiu despre Alecsandri, aş voi să rămînă afară;
de c~l asemeni i-am scris lui Pan\u; alt pasagiu despre No/a lui Coşbuc să se clarifice,
cum asemeni i-am scris.
Fu de Vilc,rntii voi fi acasă; doctorii îmi spun clin-am lips!1 de băi, ci de recreaţii.
aer, lapte ş.a. Mi-ar ajunge o curJ mică la o baie mai slabă, Gaslein ar fi pentru mai
bJ.trîni etc. Daca asta nu, o să vin şi să mă reped la vreo baie pe-acolo, de nu mă
\ oi împiedeca prin Braşov ...
Noulă\i nu sunt de spus, decît, dacJ te intercseazi:"i sli ştii că Ha';,deu e pe-aici,
cu futil, bolnil\·:i rău de un atac la plZtmîni, din r[1cealt1 şi clin studiu pricinuii. L qreu
s,î scape ... Haşdeu o sU fie ales anul ,·iilor membru al Academiei franceze, a spus
el. De etimologie a spus că Gaston i 1-n liîudal groza\'; cn al lui nu mai există nici
unul! Glumind a adăo9<1l: «Tocmai de-<1ceei1 iii' trebui să nu-l sfîr!;,PSC, sZ1 se şlic cii
numai eu l-am pulul scrie aşa», Are gala \'olumul al doilea, ce-o să ia'iă 1rnul ăsta.
l)in societatea noaslru
tufil!
Salut pP nc,·asta D-tale.
Al D-tale prietin,
Bogdan

• Majoritatea scrisorilor pe care noi Ic publicăm aici face parte din colec\ia
Ilibliolt>cii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, fondul Bârseanu, ms. 4053, voi. I,
1 I (I)

f. 54-110. [xcep\ie face scrisoarea cu cota S --care se
CC\' l

află

în

păstrarea

Bibliotecii

Academiei din Bucureşti şi e adresată de critic prietenului său Septimiu Albini, pe
alunei redactor responsabil al „Tribunei" sibiene. O reproducem aici deoarece ea PS[('
scrisă de la Ucuriş şi aduce o sumedenie de amănunte lămuritoare privitoare la raporturile lui G. Bogdan-Duică cu Lucretia Suciu, lucru care ne-a interesat în primul
rînd aici. Ortografia a fost în linii mari modernizată. Publicarea lor s-a făcut în ordine
cronoloqicii, deşi stabilirea cronologiei exacte !il o astfel de corespondentă la care
ni s-a păstrat doar „datul postai" a fost deosebit de dificilă. Elemente biografice sau
de fapt literar ne-au ajutat însă, într-un fel sau altul, la datarea lor. Sperăm să nu
fi greşit prea mult în propunerea de cronologie pe care o facem.
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/Jud<1/1<'.\lu, \<'/J/. &8

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN,

Ti-am scris numai citeva şirf' în rîndul trecui, Acum îli pot scrie mai mult Cd
am cc•.
De înscris, şti[i] ce-am înscris. Cursurile merg rPgulat acum. AfarZt de cel de latinească, sarbăcl şi prosl predat, toatc îmi plac. La islorie Solomon caută toldeaunil
analogii ca să ne lumineze stările istorice; la istoria literaturei germane , om primi
nişte învălături foarte amănunţite şi la ni,·elul cercetărilor modc>rne, acum suntem la
începutul începutului, la Gottsched; la maghiară cred că voi găsi lucruri interesantP
şi pentru compararea cu poeziile noastre, De alte, n-am ce spune. Pînă acum nu ştiu
la care colegii voi lucra mai mult privatin. Ca să nu fac numai cursul, citPsc acum
despre literatura veacului XVIII, de Kettnf'r 5 volumP <,lrăinP şi mă ,·oi ocupa cu Lc•~sing la cea germană mai amănuntil. La filosofie citt>sc o carte dP Dr. Koebcr, de sprP
Schopenhauer. E un scriitor care s-a ocupat şi cu Hartmann şi are o dt>osPbită dibă
cie să prezinte clar sistemele altora. Pe SchopenhauPr 1-analizcază întrcg, citează
pasagele cele mai lămuritP mai ale'- cele cu figuri şi le introduce bine Ia citirea operelor lui Schopenhauer. Nu cred că acum ,·oi mai întîmpina greutăli citind pP Schopenhauer însuşi. Mai de curînd am cetit şi un mic referat de Scherer (nu Scherr)
despre o carte a lui Julian Schmidt; ideea: Schopenhauer poate fi la modă pentru că-i
artist, nu-i filosof numai, scrie splendid! nu mizerabil ca „lată-său" Kant, dar lumea
noastră cea cugetătoare nu-i drept că-i pesimistă. Mai curînd îi putem imputa că-i
optimistă, îndrăzneaţă. Scherer scrie din Viena, pentru germani. Vor fi putine locuri,
unde să nu fie dreaptă vorba asta, Personali pesimişti (patologic - zicînd) sunt pretutindeni. Pentru aceea îl putem celi!
Nu ştiu cînd şi nu ştiu pentru cine a tradus şi L. Suciu din Schopenhauer ce,·a.
Şi il tradus bine, îmi scrise. Eu i-am scris, să se apuce de l11crul ăsla ~i ~Z1 îmi trinici ,·orbă că nu-l ,·a pricepe. Eu i-am scris, să se apuce de lucrul ăsta şi să îmi trimeată şi mie manuscrisul să-l citesc. Lessing e unilateral, el are în vcdPTe spre pildă
numai pictura istoricii şi astea trebuiesc spuse că oamenii no";,tri nu Ic vor 5ti. LP-il';i
spune eu într-un arlicul care va ieşi dupli Laokoon, ori înaintea lui. Aş da atunci o
mică monografie despre Lessing, mai mult aş grăi de Lttokoon şi dr11maturgici, sc inteleqe ... De aceea voi ceti moi mult de el şi de veaculu lui, si'1-l pot explica din via la
şi mişcările literare ale timpului. Voi ceti special o ediţie critică a lui Laolwon şi
toi ce s-a scris mai important de el. După Laokoon poale va veni şi dramaturgia de
un preot lradusă de-a· ci şi revidată de mine. Dacă aş avea vreme m-aş pune să o traduc chiar eu. Şi aici vor fi bune unele restringeri şi reclificări însă, sp[re] p(ildă)
în ce. priveşte teatrul francez. Cum vezi - ,·a fi ceva, ce,·o ...
Acum altă poveste. Am auzii că cei de la „Petru Maior", unde cred că voi intra
şi eu, pregătesc un almanach mai ardelenesc deci! cel din Viena. Vor ruga adecJ
poelii din Ardeal să lucre. Cred că ,·or in\'ila pe oameni să lucre, cum vrem noi,
cei mai lumina\j (?) şi poate că rezultatele re,·istei ultime ,·or fi realizate aici, ,·or
scrie deci patru poeti. Eu voi căuta să fie aşa. Pare-mi-se la unii li s-a şi scris, sau
numai la unul din ei. Deci de-li vor scrie ori de-li vom scrie, \'ezi să ne dai neo
strofă-două. La prozaişti nu ştiu, n-am auzit încă să se fi adresat la cineva.
Asta ar fi de-ale vielii mai ideale.
De altele ţi-aş putea spune că am toi aşteptat să primesc vreo veste despre
acordarea ajutorului cerut, că chiar acum la începui am avut multe cheltuieli pe
care nu le-am pulul acoperi. Pînă azi, la 26 sept. n-am primit nici o ,·esll'. Asta ar
trece cum ar trece. Dar traiul de-aici e prost de lot. Pînă acum n-am putut a găsi o
lamilie la care sii îmi placi1 să intru şi stau aşa cu planurile-n balici. I De la 15 oct.
,·oi intra pe nimerite într-una. Atunci aş putea să fac şi nişte economii pentru nişte
c;'.irli, ce nu le găsesc pe-aici. Şi-o trece şi astea şi îmi ,·a veni şi mie pofta să şi
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petrec. Adecă: pină acum n-am fost nicăiri. Acum or sti \·ie Menin~J('[indC>srifrabil) şi
deci voi putea vedea ce[va) bun ca dramă reprctentată apoi \·a \'Pni Snrah Bernard
şi cu voi căuta să primesc vreun bilet că ştiu cu se vor vinde groza\·. Astea vor fi
rccrea\ii apoi, de nu-mi Yor sgudui cumva nen·ii mai straşnic clecît cetitul.
Gata sum. De \·oeşti ori ai să-mi seri ceva, scrie-mi la Universitate - az C'</Vetemcn [în facullate - n.n.]
· ·
Salut pe cocoana D-tale.
Al D-tale
Bogda11

Ps. Am scris înainte de amiazi. După amiazi am primit scrisoarea. Adecă oamenii
se indoesc că nu am semestrul legitimat? Ţi-l trimit dar, şi Hi trimit şi AbgangEzcugnissul [permisul, legit matia] din Viena, să li-I pui sub nas. Ai putea să le spui că
s-ar cuveni să aibă mai multă încredere în oameni, care poate tot sunt harnici să
lucre ce\·a şi pentru şcoalele lor. Dacă, azi aş face un contract cu ei, apoi de bună
seamă n-aş mai subscrie toate fleacurile ce le pretind ei, mai ales că ei au mai multă
lipsă de mine, decîl eu de ei. Dacă n-aş avea vedere „să se sfir~ească odată comedia", le-aş trimite lor indexul + [plus] o scrisoare nervoasă că prea m-au batjocorit
totdeauna cu refuzuri şi amînări. Te rog acum şi de altceva. Dacă dai fată cu Stcrică
fă-i o întrebare că mi-a trimis banii / lunari ori ba? Mi-ar cădea ri:\u de tot s[i d!;,lept
peste prima, mai ales că n-am nici un ban mai mult. Sunt cerii clorique fines şi pentru
banii ă~tia!
Actele să mi Ic trimeată apoi îndată dl. secretur. lmi trebuiesc să le prezint ult0rior decanului. Indexul mi-e subscris de toti profesorii afară de unul, la care pot subscrie numai sîmbctlc1. Deci numai atunci îl \·oi trimite, fiirct sfi mai a!;ilcpt invit,1ri
comiteteşti.

Şi s-au logodit!? De ce nu-ti păstrezi versurile pentru cununii a la Simu?' Ai
avea materii: presă, artă şi copii ca nisipul mării şi Rahirn, etc!!! Din astc>a mă aleg
şi eu cu un dor ce tot creşte -- de însurat!!

Al D-tale,
Rogclan

Masodik [Al doilea] P.S. M-am socotit că dacă-n Abganzszeugness sunt transcrise
colegiile să ti-1 trimit numai ăsta. Atila vor înţelege că în Abgangszeugniss se transcrie din Indice. Cu indicele> mă voi legitima azi înainte la decanul nostru. De aş pune
indicelo ar fi prea grea scrisoarea şi nu mai am decît 20, 14! Scrie-mi aşa: bolcseszethal/gat6 (student în filosofie]. Scrisorile merg allfel-lu la iurişti. Asta pe spusa altora am luat-o! Eu n-aş fi căutat niciodatd pc-acolo.

3
Sibiu, dat

poştal

[ I 889]

IUBITE DOMNULE BARSEAN,

Azi e miercuri, cum vezi a patra zi de cînd am ajuns la Sibiu. N-am putut pleca
am dat de oameni, la cari domnul Duică cîştigase cită-va dragoste pe sama
domnului Bogdan. Am luat parte la două mari soire-le la Dr. Secuia şi Hareth Solir,
cercul tinerilor şi fetelor tribuniste, cari mi-au făcut bune impresii, mai ales baronesele Popp ... a mai trebuit să fac şi vizite după prima seară, să fim mai cunoscuti
fiind-că
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pentru a doua şi aşa serile şi diminetilc le-am local cum se cu,·ine> dP binc. După
prinzcle le-am trecut cu Coşbuc, Albini ş.i:1.
Albini-ti trimite salulărill• lui.
Dc Coşbuc iti pot spune Cil Pstc nt'induplecat Ia Yorbdc mele, să sludil'zc. Citeşte numc1i poeP, acum ~i biblia. Şi scrie. A lucrai mull în iarnct d~la. \1i-d spus cct
a sfirşit un ciclu (a la J\rthur's Tafelsrunde de Tennyson) de legende şi pon,stiri
mitologice' româneşti, legendare figuri, unelC' ale lui îmi parC' (după una ce mi-a povestit-o). LC' ,·a publica peste 4- 5 ani, zice el. Pina atunci nu se Ya mai uita la ele.
Sunt 16 bucăli, O epopee întreagă.
Slavici va scrie, după o epistolă cătră Albini, şi nişlC' scrisori de estC'tică. Deci
vom avea de aşteptat ceva. Eu mai cti nu aş mai scriC' nimic pină nu-l ,·oiu ceti pe
el. Oricum, cred că ne va da şi nouă materie de cugetat, ne Ya fructifica pornirile
şi -, ei ar putea fi lucru de nădejde, el în frunte, altii pe lingă el; înteleg aici pe cei
care pină acum nu s-au apropiat de „Tribuna" cu ce lucră ei ... După tonul epistolei
ele vor fi gata-n această iarnă. E con,·ins că ,·or fi mai gustate decît cele trecute ...
Mai ştiu că intimplările cu Doda au ce,·a legătură cu aprecierea lui Morş (?) de
Tribuna. Mi s-a cerut discreţie şi în scrisoare nerecomandată nu-ti scriu clar. Voi
scrie cu de la Pesta. Acum mă grăbesc să finesc.
Salut pe Panţu.
Salut pe cocoana D-tale.
Bogdan

4
Budapesta, gara

austriacă,

datul

poştal

Trebuie să aştept un ceas pînă să plec la Val. să văd pe Bobancu. Deci mă
să-ti scriu D-tale continuarea la scrisorile ce-am trimis lui Pan\u şi care le-ai
de bună seamă. Fiindcă trebuia să vă scriu la amîndoi, împart noutăţile,

pun
cetit

Şi deci să-li spun de Coşbuc, pe care l-am prins şi personal aşa de drag, de
nu-i de spus. E şi frumos cap! ... Nu va mai sta în Sibiu, decît pină la iulie, de unde
se va duce acasă. Acasă a stat venind de la Cluj, un an întreg aproape şi - ,,nu mi
s-a urît" zicea el; la Va\ aş sta şi 20 ani, numai să-mi dea de mîncare şi să fac versuri". Aşa-i este de dragă scrierea. Şi tot mi-a zis odată: .,Şi ce-mi foloseşte mie
că de-oi muri vor vorbi oamenii de mine? De-aia nu pot eu trăi mul\ămit?" Ştie şi
el bine că vor vorbi odată de el, ~i-i supărat cum vezi că nu-i mai îngrijit, cu de toate
şi din plin . .,Mai bine su te puşti!" a zis-o-n glumă, dar urmind aceleaşi porniri de
mîhnire, desigur.
Şi nu-i mîhnit totdeauna. La ,·in e vesel de tot, altfel liniştit. Am fost mai dC's
la vin şi bere. Am fost la „Popovics" şi l-am ascultat cum batjocorea in ,·ersuri pe
un tont, am fost la bere la „Amant• şi-aici l-am ,·ălui cit e de ocupat de-ale lui
crealii uneori. Băusem ceva, vine vorba de vorbe şi rime şi. stihuri originale şi - .,să
vă dau eu un ritm, cum nu ştiu să mai fie-n româneşte".

Pe Arges, pe tărmur la ,·ale ca duh,
De spaimă, prin noapte şi neguri aleargă.
Turbat un cal negru ca-n zarea cea largă
Prin stuhuri el trece, mlădie ca-o vargă
Din sluh.
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Şi tremură Ţepeş
Şi vîjie vîntul şi
Şi
Şi

~i-alearcJ,î mr'rr'u
rnzue , alui
cluclue cNtil ~1i b11b11ir' mi!lul
zăngăne fierul şi sforăie c11l11I
Din t)l'CU etc.

E clin o IJillacl,1 ele-spre Ţepeş, cP-iljunqc- Id rloi dllliln\i, punr' pc liPr,1H• s(1-I mirii\
pe celălalt, ei nu neau, l-ar putea omori pe Ţepeş, clnr îl iartă. Dacă fapto lui Ţppeş
va fi motivată prin ,·rec pornire ce are c[1trii fatd, ca sZ, m1 fie ,a Grui - Singer - o
să fie fără defecte, deşi cam romantică, rle ,·a rămîne, că-i ţărancă fata, şi-i în colibă cu amantul şi cu sceneria aceea ... Pe drum mi-am adus aminte de asta, şi-i ,·oi
scrie trimiţîndu-i nişte> cărti, baladele scotiene, ce-i sunt necunoscute.
La Amant tocmai avea Coşbuc foiletonul meu despre el în buzunar. L-au cetit
cu lolii (cu J\lbini, Hodoş ş.a.) şi făcurăm literatură cum se cuYine. La Coşbuc Yi!cl
un lucru bun, primeşte aşa de uşor observările corecte, drepte, cum nu-i prea obicinuit la alţii. I-am spus tot ce voi scrie despre el în reviste, am cetit împreună \'Tl'O
patru broşuri. Cind îi vorbeam de contrazicerea din Blăstcm de mamă, de sfirşitul
nemotivat, l-a inteles mai repede, decît i l-am putut explica întreg cu vorba şi
- dind să expl c tot - îmi zice „lasă, lasă acum" şi mă linse cu miinile pe amindoi obrajii, cam cum fac nevestele tinere cu bărbaţii, de-i desmiardă.
J\sta o spun să n·zi şi ce gin~Jaş e Coşbuc. Dc--allfel R/estcm11/ de mamă a lr<'cut şi prin mina lui Slavici. Deci şi a lui e o parte din vină, că a rămas aşa. Tot
a redacţiei e allă vinil, că lumea crede că ce-a scris Coşbuc a scos din popor. Nu-i
aşa. Afară de Fata Craiului din cetini un episod dintr-o poveste, toate sunt şi inventii a lui Coşbuc. El mi-a spus-o şi eu voi spune-o într-un viitor foileton. Să ră
mină dar în ştirea lui Pontu să-i fie asta - foiletoanele cum sînt, numai unele
expresii să le modereze-, d.e. în Fulger, ,,curată jucărie" să se facă „prea uşor" ş.a.
Nu le scriam aşa aspru, de nu-mi stătea înainte gîndul că nu-i a lui materia, că-i poporală. Deci rămînă tot cum este, numai expresia moderată ... De foiletonul prim era
curios să-l cetească mai repede şi deci nu \'reau ca cele două următoare să-i facă
supărare cu nici o vorbă, căci supărare ar fi ideea că lumea Ya crede că-i mică ,·aloarea lucrării lui, fiind a poporului.
De Anacreontice nu ,·ă mai scrie, după ce am aflat un lucru ce-l încred numrJi
D-voastră doi, şi pe care nu-l ştie nici un străin, 1tfară de redac\ic „Trib(unei)". Acel
„George din Moldova" din „Revista nouă" cătră care Haşdeu a scris o scrisoare -~ e
Coşbuc. Şi-n acele este ceva, ce nu numai că nu merită laudele, ce te face HaşdPu,
dar pol cu timpul să ne- şi închege un curent lăturalnic de anacreontică modernă.
Coşbuc nu le lucră, ci le-aruncă numai pe hîrtic- -- uşor şi cum le prinde.
Şi te \'ei mira şi mai mult cînd ţi-oi spune asemeni o neştiutc'l împr<>jurarc.
Coşbuc nu-i român de origine, e bulgar. Tată-său s-a născut în Dobrşvenko lingă
Marita, a uitat bulgara şi-i popă românesc. De nevastă are o româncă. El c vesel, ca
~i Coşbuc, la vin şi glumct; ea-i melancolică, mama lui, cum este el deobicei. Şi ochii
lui sunt aşa de plini de „întelese neîntelesuri". Şi-aduce aminte Coşbuc că fiind mic,
frate-său i-aducea mamei pe-un nepot, să-l culce. Mamă-sa da afară pe toli fratii
şi-i cinta nepotului versuri improvizate, originale. Numele copilului - Valeriu,
rima cu ceriu ş.a. venia şi la mijlocul versurilor ş.a. Deci a moştenit un talent potentat. Din frali, o soră e mai cu porniri spre poezie. Asemeni un lucru, pe care, după
,·oia lui, ii categorisesc alături cu cel pe „GheorghP din Moldo,•a" - pentru D-voastră
numni. Nu vrea sii ştie că-i bulgar de origine, cînd el e alit de român, şi cînd din
\ară i se oferă un ajutor cred, pentru străinătate ...
Ce-i mai de căpetenie le-am scris despre el. Poate mai ştiu unele, clar .nu mi
le aduc aminte acum. Le ,·oi spune allădată, cind Yoi a\'ea vreme de gindit şi scris.·
Ghici unde scriu acum?

•
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ln \'<1l la „Kurid Szallodct" [Hotel C:urid - n. cd.) în qriidinii. Cum \'czi nu pot
aşa de liniştit, nici să nu scriu nu vreau, fiindcă C'e-am început în Pc~ta ncau
să sfirşesc mai repede.
Pa l3obancu l-am găsit cclind, după ce am umblat pe la două birouri să-mi da
o „BemC'neti engedely" (permis de intrare -- 11.ed.). Are o odaie mică, dar luminoasă
şi de-ajuns de bine mobilată un servitor deştept ce-i rob de 11 ani pentru c;i ~i-a
ucis pc un rival în dragoste şi cî\iva tovarăşi unguri, ingîmfati, cu care nu-şi face
de lucru, tocmai pentru că sunt îngîmfati. Eri a ieşit întîia oară afară, la Dunăre, unde
s-a scăldat şi-a stat vreo trei ore pe-afar. Ar fi mai bine, de le-ar fi grădina numai
ceva mai mare. Pînă-acum a avut o singură ,·izită, pe Grama din Peşta. Simte el ceva
uril şi-l simte tocmai pentru că-i silit să-şi petreacă singur vremea. Ungurilor, ce-au
întrebat pe servitor, de ce-i aşa retras, le-a dat servitorul răspunsu[/): de ce
D-voastră sunteti mîndri, retraşi. Pe servitor l-inva\ă cîntece româneşti.
Işi petrece dar de-ajuns ... Tot mi-a spus azi că azi e ca acasă. Mă aştepta
pre mai tîrziu, numai să viu. De scris - nu-i permis să scrie nimic contra stalului, numai
altele ori ce. Vă şi scrie citeva corespondente. Eu poate o să scriu una.
Am stat două ore la el: şi după două ore mă duc să mai stau neo două-trei
ore, să mai grăim cite ceva.
Vă trimite salutări.
După astea, vrînd să dau un ocol pe la Dunăre şi deci să sfir~esc, mă închin cu
plecăciune la cocoana Domniei talc şi să te ,·ăd sănătos,
Bogdan

seric

,Budapesta, 10 Martie '89

IUBITE D-LE BARSFAN,
Aşteptam să-mi răspunzi

ceva la scrisoarea ce ti-am trimis de-aici.
Azi am o rugare pentru Rudow. El ar dori să aibă poeziile ce-ai scos cu Jarnik
la lumină; dacă nu cinstite de tot, cel putin să le citească. fiindcă ştiu că ai cite,·a
volume, te rog să-i trimiţi unul fiindu-li cu putin\ă şi să-i / spui; le dai de lot ori ba.
Eu am reprimit azi un volum ce î-1 trimisesem. Adresa-i este Dr. Vv. R. Wernigerode 8. Dacă-ţi vine nu ştiu cum să i-l trimiti fără sct se fi adresat, poţi sii-1 trimi\i
prin mine ori să-mi spui să-l fac atent să-\i scrie el.
Eu trimit azi o noti\ă mică la „Tribuna" de o mică lucrare a lui. Imi scrie că
treptat vor ieşi cîteva deja trimise la redac\ii şi că cea despre elementele turceşti e
vorba să apară în revista lui Gruber. Noti ta mea e despre Au/reicl111ungre11 aus dN
Vorgeschichle Romdnien's după Ghica, ieşite în „Unserc Zeii" la Brokhaus.
D-lui Pan\u i-aş recomanda o carte (3 MK) Zoia und scine \\'crke de Janten
Brink, profesor de uni,·ersilale la Leyden. O carte exct>lt•nta şi pentru din~ul de folos,
cred eu, şi practic. A ieşit la Schwetke în Brnunschweig. Sunt 207 pagine c-e eu le-am
cetit dintr-o răsuflare. li apără pe Zoia şi nu-i orb nici fată de defecte>lc ce le poale,
ce trebuie să le aibă un op realistic, lucrat conseC\C'nt, în consonantă cu teoriile lui
Zoia şi cu sistemul lui filosofie. L-aş trimite eu, dar nu-i al meu.
Noutăţi nu am.
Salut pe dl. Pan\u, Făgărăşanu, de sunt pe aproape cînd ni ceti scrisoarea. Altfeliu nu te obosesc cu umblatul după dinşii pentru mine. Asemeni familiei D-tale pe Nyitru de două ori!
G. Bogdan.

IV Molnarutcza, 13, I, 7.

N.B.

Aş

dori

să-mi

scrii de Rudow

să ştiu

ce fac!
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Durlapesta, dat postai

[primăvara

1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN,

Am fost ieri la Slavici, care-i foarte singur de cinel îi est<' nc,·a~ta holna,·ă.
Acum e foarte bine. Are o băiată minunat de marc; nici n-a prea ve>nit Yoioasă-n
lume. Dar astea-s fleacuri. De ce te-aş ruga ar fi S<l•i faceli lui Sla\'iri cinstea, de
care vorbiam şi-atunci ar trebui să nu lipsească „somnul", peştele. M-a însărcinat
să-i cumpăr şi eu de-aici. Ali putea să le trimitcti direct, ori mic să i le dur cu.
Acum sunt patru români acolo. Alhu şi doi a[li închişi pentru o ,·orhă-două mai
aspre ce le-au zis la un pahar de Yin!
Deci nu le prea urît.
Ieri a fost şi Dr. Lucaci şi Dr. Diaconovici.
Să-ti dau un plan, de care te rog să-mi răspunzi. Îmi arătaseşi nişte poezii poporale. Eu slrînsesem din Okvăs [Ucuriş - n.ed.] vreo 250 ,·ersuri, cîte,·a foarte interesante. Lucrctia Suciu încă va pune acum la dispozi lie tot ce va putea ca strîngc
din 30 comune. Ar rămînea să completez eu, nu poeziile, ci colecţia, stînd pc-acolo
o lună-două de vacantă, făcînd notele ş.a.; am mai putea culege ceva pe undeva
şi-am putea scoate o carte bine adnotată. Eu am scris d-r[ei) Lucreţia cum să le culeagă, la ce să fie atentă şi aştept veşti bune. Asta ar fi contraserviciu[I] pentru însărcinarea ce am luat-o să-i aranjez mai tîrziu poeziile într-o bro~ură, să le aleg etc ...
Deci te rog să îmi scrii: asemeni aş vrea să ştiu cc\'a şi de corespondentele datate Braşov şi începute la Sibiu?
Eu nu lucru deocamdată nimic. Drumurile m-au stors cumplit şi mai mult dorm,
să mă restaurez.
Te rog să saluţi pe d, Pantu şi Făgărăşan.
Al D-tale scrv,
G. Bogdan

IV Molnarutcza, 13, I, 7

RurlapPsla, Dat. postai 'P.9

IUBITE DOMNULE BARSEAN,
Să

nu-mi iai în nume de rău dacă îţi spun, şi tocmai la începutul scrisorii, rii
de Catinca D-tale, n-aş voi să ştie nimeni de ce-ti scriu acum.
Ti-am pomenit odată aşa ca-n glumă mergînd la biserică că „mi-ar [i rîndul meu
să mă însor". Atunci ştiam aproape sigur că voi ajunge repede să caut a mă „aş0za".
Mireasa , a li Lucreţia Suciu!
Şi-n adc\'ăr acum m-au apucat nişte friguri să mă-nsor odată. De frigurile astea
pătimeşte şi ea, şi mai şi ca mine! De aceea n-ai de ce să te miri dacă nu am vrea
să aşteptăm pînă cînd, după ,ederile lumii celei mari, să poale însura un om. Ce
n-am făcut pînă acum, pot Iace de-aici încolo, ca să aibă şi lumea motiv a Ii multă
milă cu practicitatea mea şi a ei, mai mult, şi cu ce mai ştiu eu ce cere ea!
Deci pînă la alt aranjament voi avea lipsă să cer permisia comandei mele militare, deşi după unele legi nu trebuie, căci sum de 22 ani şi „Dauern - Beurlabl".
afară
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Voi moli\ a-o cu acte\ tlratul motiv, sup)ica sc•-nlekge, că marna nu poatP ~d mai
copiii suficient. Şi aici nenorocirea frate-meu e!>lc norocul mC'u! Din pricina
11sta-i el stricat! Deci mamei ii trebuie un ajutor! J\:c\·astă-mea!
J'u te roq sct hinevoeşli a-mi da un testimoniu că frate-meu ii lost eli111inat din
gimnnziu din pricini imorale. Fă-mi hatîrul şi-l scrie D-ta în nemleşle şi pune pe Im,if
să-l subscrie'. Sau, dacă se poate subscrie-I şi singur, în calitntea de conrector, pentru
care adaw,ament te rog să mă ierti că nu ti-am scris mai devreme, şi nu te-am feliei tal încă. Sper că acum vei fi Iăcind rînduieli cumme ii !aul şi că Beciu va fi mai
cuminte, bată-I norocu. Ori cum, aş vrea ca Iosif să nu ştie de ce-mi dai acest testimoniu oficios şi se-ntelege trecut apoi la exibile!!
Te rog să pui Dta stempelul; I-aş trimite eu, dar nu ştiu cit de scump sl:i fia .
.'\'e-om răfui noi altădată pentru astea.
1':oulăti nu prea am.
Azi-miine va apare o critică de mine lui V. Il. Muntenescu, dar nu numai lui
UicuUi, cum vei vedea. Vasile Vaida, un teolog de cursul III în Gherla, a tradus broşura „Idealul 1n artă" de Taine, care asemeni va apare.
Lucretia Suciu va publica o broşurii al cărui manuscript îl duc eu lui Slavici, d!
ca vrea să i-o dedice lui. Cam pe cînd iese din Vat, a ieşit şi broşura, cred. Sunt
vreo 60 poezii, parte publicate, parte nu!
Pe Laacoon, la al cărui text voi coregc iar, că nu-i de broşurd cum este acum,
asemeni ii va scoale, mai tirziu.
La N. Popea: la vizita Ia Ti!iza, Tisza se spune că nu a vorbit nici un cuvinl
măcar cu d, dar Cscik y i-a promis că va insista să-l numească. l",;ădejdi cam slabe dar.
Se grăeşte că Slavici nu va rămine la noi. Eu încă nu l-am întrebat. Şi că Babeş
ii ,·a lua locul!!
Testimoniul te rog lrimte-1 mamei cuvertat.
crească

Bogdan

IV Molnar utza 13, J/7

8
/1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN,
Continuu începutul şi finele scrisorii trecute.
Testimoniul te rog să mi-l faci sirigur şi cit mai repede; şi s/i mă anun\i momentan, de-i ~ala. ,.Momentan"; e cam cu zor, să mei ierli ...
De Slavici, Babeş a făcut Stimung şi la Bucureşti că Slavici ar pl0u1 de aici.
Sla\·ici mi-a zis ,. ... s-ar bucura să merg; un ziar rigoros nu ar m11i li şi ei ar face
şi dP-aici încolo negustoriile lor; că unii sunt cPi CP IP dnd, rn Cosma, Miron şi altii
ce· naivi ca Mureşan, Lucaci, Coroian, care cred că şi politica a intimida pe cine\·a
şi care se in\'oesc a face memorande, de mai nainte ştiind şi hotărîti să nu le trimeată. Ilnbeş asemeni nea o politică de intimidare, ,.Luminătorul" dast' doar ,·estea
că acum vine Carol la rind; Sla\"ici nu nea, intriga nu-i politică, eu sunt dinastic
din com·ingere, ştiu istoria. laici de ce , reau ca să plec c-u. Eu n-aş pleca . .-\m scris
la Sibiu, că la adunarea generală ce s-a linul să se facă propunerea „Să rc-cunoaşt0m
dreptul de autor lui Slavici asupra „Tribunei", dar ei n-au priceput că prin 11ceasta
Slavici închidea drumul oricărui şarlatan ca Babeş să pună mina pe ziar şi cd c-1 nu
ar fi abuzat dP el, de drept; l-ar fi redactat chiar singur, cu amicii ce-i are şi de
bunăseamă fără dC'ficil; acum e dc- 2000 deficitul. Rt>qina mă silhe. demult să promit
cc1 merg la Asil. Am promis şi nu m-am dus, iar cinci m-am lntîlnil iară cu t>a şi mi-a
obiectat di promisesem, i-am zis: ,.Maj[estate] hallen belohll'n" [au poruncii - 11.l'rl.l
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ca peştele. Eu mă conduc d-e inspiratii. Dacd pol şi e bine sJ merg, nwrq.
nu, nu mă duc! Şi impresia,· că am plecat din mijlocul luplC'i nu neau sii n
las; stau dacă trebuie; cînd or fi Sd se impartJ colacii, alunei mă pol duce, imparlZ1-i
ei atunci.
Cu Babeş c un lucru alături. Un stupid şarlatan. Cu Mocioneşlii am su mu r,ifucsc la nişte puncte şi mi-e teamă că nu ne vom inYoi. Aici cred l'U cJ-i gingJşia
chestiei.
Aşâdilr cum v0zi nici singur el nu poi1lc zice, da ori ba. lnc:ct nu-i lc'\murit şi din
închisoare, unde merg putini, el nu poale şti tot. Va ieşi, va merge la o bae, cri-i
bolnav, şi se va întoarce la Sibiu. Atunci putem a!';,tepta o deciziune./
De altfeliu mai zice el, ei greşesc socoteala,· etici cu simt că mai ales D-Ynaslră,
cei tineri v-ali obrZiznicit, incepeti a controla. ŢZ1ranii încep prin Un11c1ric1 a judeca ele
a lucra de capul lor. N-o să mai facă treburi".
Dacă le interesează aceste lucruri, spune-mi să-li mai scriu.
Să-li spun eu altcc,·a acum cu ilustratii. Ştii că a apărut un articol Tinerimea
şi denwralizafia. Planul final a merge la Asociatie şi a lucra cu „junimişti", era făcut
de mine şi Lucaciu. Vienezii aderă, cei de-aici asemeni; se înţelege că nu noi, cei
de lot tineri să fim lot, ci noi să începem, să îm·ătăm pe cei bălrîni de omenie, şi
aşa, să mergem; totuşi Pantu etc. încă au. loc aici. Dar aşa cum am Hitit eu ideea că-i
o reformă în Asocialie, /Lucaciu, care nu ,6it1 dccil să ne adunăm pc lîngă J\soc:iatie
şi să facem politică, s-a speriat, îmi pare, că eu îi cresc peste aripile lui prolC'clnnre
cu ideile mele şi îmi scrie azi că: ,,D-ta ai să le tii acurat numai de acuca ce am
holărît noi în cauză cu vorba vie". Şi fiindcă ,·a fi văzul cum am lansat ideea în
articolul acela că eu mă ginde~c la analogic cu dezvoltarea junimiştilor, îmi srmnr
că „la tot ca7.ul Yocsc a mă întelege cu D-ta". Să poftească că în lot cazul eu nu Yoi
face decit ce cred cu bine (Slavici nu speră aproape nimic), dar dacă azi nu va fi,
,·a fi peste un an, peste 5, peste zece -, cînd cei tineri vor putea vorbi allfeliu./
Oricum sunt curios ce va fi acel ordin. Ce zic şi eu să faci, nu ce vrei şi d-ta.
Ţi-am scris de ajuns.
Mă închin cu sănătate şi te rog să-mi faci Testimoniul! Salutări d-nei Catinca.
a

tăcut

Dacă

G. Bogdan
IV, Molnarutza, 13, I, 7

9
[Budapesta, 1889]

IUBITE D-LE BARSEAN,
Multămesc iubitului meu unchiu că nu a putut să-şi ia nici odată vreme să-mi
scrie cc fel de documente-mi sunt de lipsă. Acum le-i mira cind îli spun că din
parte-mi am lipsă numai de unul, de botez. Crezînd că voi avea cu ministrul de lucru
şi cetind eu legile, nu puteam se-ntelege 1sti vă spun minciuni mai mari ... Dar de!
Unchiul e gala să mă trimiată pe la Sibiu şi pre la sîrbi să-i caut prin arhive documente, cînd e vorba de procesul lui, dar cind să facă şi el ceva, apoi le lasă să orbeci
vai şi-amar. Pare că turbez de minie!
Dacă te-ai şi pornit să faci documentul ce ti-1 cerusem, mai cred că-i tle prisos.
Dacă lot l-ai făcut, dă-l totuşi mamei.
Noul,.titi n-am .. Poale voi aduce iar de la Slavici ceva, .că merg azi să-i duc tutun.
Aş voi să-mi scrii o corespondentă numai: Rudow n-a primit poeziile. Le-ai
reclamat? Cc Ială a f5cut Petrescu la „nebunia" din poelii noştri? Acum am văzut
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~i eu Ui asta a fost cam impertinentă idee. Pantu şi-a procurat pe Zoia de Brink? De
nu vi-l trimet f'U, acum pot. Eşti multămit cu V. B. Muntenescu?
Aştept un mic răspuns.
Şlirea de frate-meu nu m-a surprins; dară D-ta şi Pantu, ,,prietenii tlli", cum
zice sărmana mamii, ati fost contra lui sigur a merital; şi eu i-am dat mamei sfat
sll-1 privească aşa cum este de mişel; deci să-l dea la „marină".
Dacă yezi că poţi ,·orbi cu unchiul de asta spune-i că-i ideea mea. Aş nl'a
c,1 totuşi să fac din ci - măcar cătană. Pe mare are ocazia apoi să bea rachiu, dacă-i
place şi să apliciteze în expresii de cari le-a scris la fete pe note. Fii bun, adu odată
vorba ocazional, la casină ori plimbare, că mie mi-e silă sci-i mai scriu unchiului; el
c din cei cu griji de milioneri şi noi suntem prin pulbere incă. Şi astfeliu nu-i om
rău el dacă nu-i ceri nimic.
Al D-tale,
G. Bogdan

IV So utcza, 6, 21

10
Okros, Dai poştal [\'Ora 1889/

IUBITE DOMNULE BARSEAN!

M-am oprit pe la Okros şi îti scriu ceva ca răspuns la scrisoarea din urmă.
Regret tare mult, că n-am putut să-mi fac un examen, de la o neme m-a pără
sit ,·oia de-a invăta ungureşte; şi de la altă vreme m-au părăsit şi puterile cele fiztcC'.
Mă apucă iară nervozitatea, tocmai cînd nu trebuia. Un doctor-profesor, mt-a ~pus,
ce-i drept, că n-am la ce mă teme şi că 6-8 săplămîni de cură la băi de fer şi pucioasă ori sare şi pucioasă mă vor restabili, să nu mai mă tem de neo întrerupere
de carieră. Oiu face-o asta, de voi putea. Jn tot cazul la toamnă aş ,oi să pot fi în
serviciu gimnaziului. Ce n-am făcut, să face apoi de aici încolo.
Mai rămîn ceva aici, să prind ceva putere; aerul îmi priPşte. Mult nu nii sta
şi voi , eni apoi la Braşov, să văd ce-o mai fi. Mai aştept şi un răspun5 al unei rudc>
în o cestie financiară. Şi mai mult penlru asta aştept.
Noutăti nu am.
Salut pe Doamna D-tale.
Bogdan

rrate-m<?u Iancu e la Mosc,·a,

să

caute inoarele lui Nestor

doară!

11
Budapesta, dat

poştal

[1889]

llJBITE DOMNULE BARSEANl

Am înteles că m-au ales. La o conferinHi ati fi Yorbit să-mi
română. Te rog să imi pui aici şi o clasă superioară; VII aş nea. De
sli mă pol ocupa şi cu lucruri mai mari, nu cu de cele mici ... Dacă-i
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să-mi

dai -

să-mi

pl11că!

nea\"ind istori11 --• ce,·a filosofie,

Ioqică

prin 12 sf'pl. s1.n. ,\ici f11r o cură scurtă (25 băi) dc>
simt; 11poi voi trecP iar pP la Ocna ,·rt•o şeptP zile,
să şterq un simptom rare acolo dispăruse repedP şi mi-11 rPapărut pe drum. Poat0 că
lrc•rp şi aici ~-- ce nu cred. Atunci viu de-a dreptul. ParP că mi-e şi zor să mă văd
în clasă. Sînt încă aşa de copil, de-mi f11c de pe-acum în e11pul meu cel plin clP supărări cite o prc>le~wre. Cele introdurt;ve le 11m gala! ...
Vlairu a fost pe-aici; în timpul cucuruzului de lapte, o probă că oamenii sp
schimbă-n timp, şi că timpul se potriveşLP cu o sPamă ele oameni. Erau fără „gucker"
şi deci cred că nu ,·or vedea multe şi mult ...
El mi-a spus că eşti acasd şi că faci socoteli de in\'enl11r cu un om, a rărui
cinste nici el nu şi-a pre\uit-o mai 'iCUmp, decît trei sule.
Mi-a părut bine că mi-a spus.
De ce?
'.\iu numai că o fi rînduialti la anul; ci şi rct H!i primi scrisoarea 11st11:
Pe scurt: Te-aş ruga să-mi lrimiti vreo douăzeci de florini şi te-ntăbulez la locul
prim pe plata ce-o voi avea-o. Am cerul de la cei ce mi-au dat pînă acum destul.
Cinci îmi mai trebuie ce,·a, ceva, nu-i mai supăr. Dacă poti, ajută-mă D-ta pînă
mai apoi.
Oricum, dă-mi un ră~puns repede.
Să prepar ceva pe Sf. Sofia?
l)p

pucioasă

\'Pnit eu
şi-mi

aş

,·pni

lac bine,

pînă

văd

şi

Al D-tale prieten,
Bogdan

(Ofeen), Buda, 2, Zsigmond-utcza, 28, 13

12
Buda, Dat

poştal.

[rnra, 1389)

IUBITE DOMNULE BÂllSEAN!

Mui întîi un Merri şi - apoi altele .. ,
Să mă fac .,pe deplin sănătos"? Cine-o doreşte m11i mult decil mine? De-aceea
m-am aruncat şi în mililic11 necuviinţă de \i-am scris scrisoarea trecută aşa cum ti-am
scris-o, Mi-am lungit vremea de cură. Aici stau pînă duminică, cînd am împlinit, cu
două întreruperi ele azi, douăzeci de băi. Efectul lor momentan este liniştire admirabilă a nervilor. Deri este imposibil să nu fi profitat ceva. Mai multe nu fac, pentru
că pucioasa şi apa caldă slăbeşte. Deci plec la Ocna iar. Aici vreau să mă odihnesc vreo opt zile şi să mă scald de patru cinci ori în apă căldută (după scaldele
de-aici nu-i bună rece) şi să şterg un simptom, care acolo dispăruse total şi care rni-a
reapZirut prin oboseala şi zguduirea trenului. La Ocna prisosim vreo 4-5 k~J în
greutate!
Conchid că organismul meu are tendinţa de recreare. RJmîne să-l hrt1nesc bine
cu linişte, vin roşu şi ceva apă şi electricitate. Aşa cum se spune aici.
Aşa dar cred că mă voi întoarce cu multă nădejde, clacă nu „deplin sănătos".
Dar mă întorc şi cu poftă de lucru. După cum am de gînd a-mi întocmi traiul,
voi putea face tol ce sunt dator şi vreau să far. Voi fi pustnic afară de şcoală şi
dasdil la şcoală; nimic altceva.
A5 a\'ea poftă să fac chiar şi mai mult. Mi-a picat în minte să ţin adecă un
„colegiu" despre Eminescu. Gimnaziştii superiori mi-ar fi publicul; străini, cine 11re
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poftă. Aş celi cu ei pe lot [minescu şi li l-aş explica; să-i învăt cum să citeascii.
Eu cred că D-ta, D-le director, mi-ai pune la dispozilie o sală; încolo ştiu-aş eu ce
sa fac ...
Aici m-a condus şi ideea, că poate, cine ştie, nu voi avea norocul să propun
mult timp, Deci să fac acum lot, cit pot face. Cînd am avut gîndul iisla, într-un
moment de sl<lbiciune de care am avut eu clesLule, mi-au dat lacrimile.
Dar „datoria" mi-oi achita-o complet că m-am supărat putin că nu mi-ai scris
ce am şi, mai ales, în ce clase. Te rog fii bun scrie-mi asta pe-o cartă poştală şi
adreseaz-o simplu la Ocna ...
Noutăti nu am niciuna.
Salul pe> Dna Catincu\a.

Al D-tale prieten de\·otat,
G. Bogdan

aşa

Ps. Cetii în „Tribuna" că B ... 7 petrece-n Sibiu. Să capele vreun post?
pricini a fost pe-acolo şi Pletos de la Năsăud! Se îmbulzesc la - ?

Ştiu că-n

13
Ocna Sibiului. Dat

poştal

{IBBQ)

IUBITE D-LE BARSEANI
M-am rînduit aşa: 12 zile mă scald odată în „balta verde" Gradus ad Tăkelianum
pe care, după cum îmi spune Dr., voi utnbla ca Christos pe ape, aşa să fie de greu
de sare. D-lui speră s5 mă reculeg binc>. Vedea-vom. li cred, căci neau să-i cred,
deşi Alex. Roman mi-l descria ele mare iqnornnl. Fata nu-l d,i de' minciun:1 pe Ronrnn,
deşi-i aproape de Boulanger!
Sorotind că stau 6 săpt. rnsa mă coslil 15 fi, deci 35- --36 fi pe zi în „bttlta \'erdl•"
şi vreo 30 cr. o bae. Deci \'C'zi di nici aici nu 111[1 il';>leuptli nici 1111 dt•1.1~1rn.
Vremea încPpe cu f1 umos,
Atila dc·ocamdală. Ştiind uncie eşti-li \-oi m11i da de ştire cum merg. Acum plec
111 prima baic>, cum ,·a fi plecat Peneş Curcanul de ,·oinicos.
Salut pe D-na Catinca el pueros. Vreau să fie (cu\'înt inde,;cifrabil
11.cd.]
cern şi latineşte. Cum ar boteza pianul latineşte? Tema pentru glosar!
,\I D-tale,

O. Hogr/011

14
Ocna, 14 iul/ic-) 188Q

STIMABILE OLE BARSEAN!
Sper

că

voi fi ceva mai bine

după

Ocna

şi

doar

~i mai bine,
Aş

dori

să ştiu

unde a\i

hotărit să

mergl'\i pe

vară.
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Te anunl cd „Tribuna• va deschide o listc'i pentru conlribuluri la statua lui Lminescu. Ar fi bine să faceti putină larmă şi acolo, să se facă a sumă lrumuşicJ.
Altă noulale e Cd la planul meu \·om pune la cale o societate pPntru răspîndirea
gratis a cărtilor în popor, contributii, cit nea fiecare, dar în toată lunc1 odată. Albini
îmi scrie că au discutat ieri la clubul lor ideile pe care aici nu ti le pol înşira, dar
ti le \'Oi scrie apoi, ca Brate s-ar învoi să fie cenzor şi Albini secrelBr şi că Albini
va căuta sct cîşlige pe b[a]r[onul) Urs pentru preşidenlie lt1 comitetul provizor.
Planul seamăna cu noua societate din Weimar, a.le cărei „scripte" le am deja.
Dar nu-i tot un8 ...
Mine ori µoimîne trimet concursul.
Sa.lut pe cocoana Catinca.
Al D-tale,

Bogdan
Din eroare o expediez abia azi,
Concursul l-am trimis.

sîmbăta.

15
Bucureşti,

dai

poştal

(1890)

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN !

N-am nimic nou, afara de ce-li va fi spus d. Făgurăşa.n; îi scrisesem o scrisoare.
Cel mult că mi-am început lecţiile la Manliu, opt ore de latinii la inferior şi 2 pecit19.
La dr. Constant-a am fost. Suferise de friguri şi natural că se apropiase ceva de
.,Durchsichtigkeit"; [transparentă - n.ed.]; moşul cum l-am lăsat în Pesta.
Cred că \'Ci fi primit memoriul frate-meu. In zilele astea \'a apare şi al doilea,
mai important. Allce\·a nou la Academie nu-i. Ba e ce\'a, se tipăreşte nunta lui
Marian, căruia i s-a făcut mare nedreptate cu premierea nuntei odoricei divi-ei Se\ astos-ei. Asta-i femee şi ăla-i popă, aici şi fc•meile au ce n-au popii. Aşa inic-leg
că s-ar explica toată întîmplarea!
Maiorescu! începe azi curs şi-li vui scrie de ast11.
Salut pc• d. Catinca şi familia,
Bogdan

16
Bucureşti,

dai posta} (I B90]

IUBITE DOMNULE BÂRSEAN!

Azi am ce-ti scrie.
Am fost la teatru române'ic în sfîrşil! Aşteptasem cu dor pe Macbcth. Piesa era
ciuntită rău sp(re] e(xemplu] de monologul portarului nici urmă ş.a. Mai bine ciunteau
ce\'a din scenele vrăjitoarelor care au produs ilaritate în o parte din public, căruia-i
lipseşte se vede cunoştinla critică a lui Shakespeare, şi care-ar fi pulul să-şi aducă
aminte cel pulin de comediile din descîntecele noastre şi să nu riză la Macbeth! Şi
cJpo;cîntecele şi vrăjitoarele ~Ji'1sesc sprijin şi în credinţele! ace~tea ale nnc1stre, în cari
odata am cre:tut toli. Dar fantomele? Bangno ieşind de sub scenă pe maşini, de-I vede
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toi publicul ~i cei ele pe scenct nu-l vt1d, afar;\ de Macbelh; ce qoqomc1nic,! J.u a<,
pre1enta 11ceas[[1 scl'n(1 l,ir[1 ajutoare tehnice, li1sint pe Macbeth de halucinutor, şi
publicul ar în(elege din jocul artistului deplin şi tot! Asta nu sP face şi monologuri
a)a de> rPalislic frumoase se lasă afară; ciuntarea a fost straşnică. Lasi'.i-i! Artiştii?
Manolescu-i artist; d-rn Ciupagea o debutanU1 promilctloare, cu qlasul ciiplu'>it de o
nuan\ă cit> răguşală, silitoare, căci simleai că plănuite sînl anumitele momente, nu
iP)i le ca clin inspira\ie ori altfel sim\eai că acum iese din şcoală, uneori; trupul
prea gingaş pentru Lady Macbeth; fata putin capabilă să ia expresiile răută\ei acesteia, un cuprins infernal într-o gingăşie îngerească. Aş ciori-o să o văd în Romeo şi
Julia, crt>cl că ar fi (o) elegantă Julie. Oricum studiul şi fată de ignoranta tuturor celorlalti, ce erau pe scenă este ce\'a, ce-ar trebui pus în lumină, cînd scrii cronice ca
Gion! Atîta-i ce-li pol spunt> pe scurt de ea şi de teatru pînă acum. Publicul galeriei,
de sus este grozav de murdar, \ine şezătoare; cel din logii ~ aici am căutat numai
fetele muerilor şi nu şliu cum de nu am găsit frumoase, în vreme ce pe strade întîlnesc zilnic chipuri, ce te pot face poet bun, chiar un Alexi ori Vulcan să fii; îmi plac
de mă topesc; noroc că ...
De la Academie \i-am scris ceva îmi pare. Acum lucru şi eu acolo, la teză. Teza
mi-a ales-o dl. Sturza. Cea veche este deja lucrată de altul. Am: Petru cel Mare la
Prut; Bei/rag zur Geschichle Pcler's des Grossen [Contribu\ii la istoria lui Petru cel
Mare -- n. ed.]. 11.\oarele> româneşti \·or forma punctul de concentratie; o critică şi
o complPtare a lor; apoi caraderislica politicei ruseşti etc. Acum citesc pe Niculce.
O. Sturza îmi va da Weber, Hermann, Bruckner din Oncken, monografia, Notre, din
cronicari, Xenopol, Hurmuzaki, un englez, pe care dl. Sturza mi-a promis că mi-l
va ceti traducîndu-mi-1, incit mă interesează. Aşa dar, după ce m-am băgat în vorbă
cu d. Sturza trebuie să lucru, ori îmi scade curajul ori ba, ori" vreau ori nu. Şi-i bine
~sta penlrn mine, cel ce şov[1i. A fost un noroc că m-au gonit, ci:i aşa voi fi repede titrat, decît aş fi fost rămînînd acolo.
Altceva n-am de comunicat. O întrebare: la Sf. Nicolae ar fi ceva documente
din timpul acela şi fără să aibă legătură cu tema mea1 Ian vezi ...
Constanta_ aşteaptlt un ministeriu, de nu va fi sosit cu al (indesciprabil), care sci-i
dea ceva bani de mers în străinătate. De Didina am zărit-o odată pe stradă; pentru
cocoana D-tale astea.
Al D-tale prieten,
Hogclan

strada Rafael, 11 (Caleu l\!o~ilor)

/nucureşl,

1890/

IUBITE D-LE BÂRSEAN,

Nu \i-am scris de mult. M-nm înglodat în lucrări cari abia mai lîrziu s-or i\·i.
Trebuie s[1 lucru mult şi s[1 n-am bucuria succeselor, pentru c;\ n-am lncriiri anterioare; aceasta o înţeleg pentru teză.
D-lui Manliu c-ajut ln lucrarea unei poetice, pentru şcoale şi el primeşte multe
clin svaturile mele. Şi aşa sper, fără a fi nemodest, că \"e\Î an:•a întiia oară o poetică
bună românească. Din anul viilor ea ar putea fi introdusă şi la gimnaziul, la care
nu-mi era dat a lucra şi eu mai muli,
Manliu mă roagă să-li scriu aceste lucruri. Ar dori sd-i fie recomandate cărtile
lui ele gimnasiul vostru Ministerului unguresc. Roman ele la Pf.'sta şi B11rcian de 111
Sibiu i-au dat svnlul acesta, care-i o condi \ie pentru ca aceste căr\i să-i He oficios
recunoscute şi acolo. Deci ar trebui să-mi scrii ori sc1-i scrii lui, d,.1c;, Conteren\a ar

https://biblioteca-digitala.ro

Conlribu/ii documentare la o monografie G. Bogcian-Duică

20

SGl

fi dispusă să facă recomandaţia asta ori cererea asta Mini'>lrului prin consistoriu ori-

cum e obiceiul pe-acolo?
Vă salut, împreună cu d-na Catinca de sărbători.
1'-,;S, Ră<ipunsul mi l-ai putea trimite prin frate-meu, ccHo-i ncolo.
Al Diale serv,
Bogdan
Sir. Arcului, 17

18
Sibiu, dai poştal
(12 mai 1892 -- cu creionul]
D-LE BÂRSEAN !

l\i comunic înlîiu Cd s-a holărît ca de sîmbătă ce vine într-o săplămînă - D-nii
Urole şi Albini să plece la Viena, unde să pregălea<;ră smirea şi primirea clelegalilor. Ei vor ave deci vreme să simtă mai intii ce o să iasă din această afacere. - primilă bine de toţi. De toti astfeliu citim azi, joi, în reclac\ie scrisori de aderentă;
1mii se ofer să vină cu corurile de plugari la gară să-i salute cu dntece etc., cari de
illlfeliu vor li avizate pentru întoarcere.
Deci Aurel a scris de grabă opera La situa/ ie XX.
Salut pe D-na Catinca şi î!i string mina cu drngo-;le,
G. Bogdan

19
/martie 1893/
D-LE BÂRSEAN!

Eu nii pleca în zilele acestea la Cernăuti, unde voi lua locul lui Pipoş. Trebuie
ajung în 18 april st.n. la post.
Teza mea a rămas pe jos cu spiritualul Lorenz. lntîi a primit-o ideal; yăzînd-o,
real, mi-a zis că unde va putea el controla izvoarele?; a tinut-o însă la el; răspuns
final: ,,1/eissige" Arbeit (muncă harnică - n.ed.], dar el nu poate lua răspunderea
căci izvoarele sunt pentru el necontrolabile, deci râmîne ca facultatea să decidă dacă
admite părerea unui istoric străin (Krones gîndea Lorenz; eu am propus un român).
Acum primesc un răspuns de la decanul că profesorii nu admit acest expedient şi
deci să las orice încercare oficială, care ar avea acelaşi răspuns (decanul e binevoitor, el singur).
Mai fii doctor - în Jenai

să

3G -

Crisia '79
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Am scris lui Oncken în Giessen şi Meinhart în Freiburg. Amîndoi rfi.pund s-o
prezint oficial, ca ei să o citească apoi. DC'ci mai tîrziu voi încerca cred ei, ori numai
poate. Neavînd cu ce sta pe-aici, trebuiu însă să îngrijesc intii de stomac; şi aşa voi
merqe la Cern[1u\i, de unde, avînd o săn,·1tate mai bunii (sper cii. se va face!) am sZ1
vă povestesc cu cîteva broşuri istorice-politice: Petru-Maior; discursul lui Bi'irnut, introducere, text-cores şi note; Supplcx Jibe/Jus, traducere şi note, introducere mică (şi o
mare lucrare asupra evolu\;ei politice a ardelenilor (mai ales) a ungurenilor. Am deja
cîteva cestii foarte nostime all/eJ văzute decît Ia Barit, ,.Tribuna" (chiar!) etc. Idea
mi-a precipitat-o abuzul ce-I face „Tribuna• şi mai ales aderentii ei corespondenţi de
vorbil „face epocă". Chiar şi „Gazelil poporală" a lui Russu-Şiriilnul face epocii do~
ist JieJJer Rlodsinn [C' curată prostie> -- n.ed.) şi deci trebuie vorbit odată din punct
de vedere istoric-critic în contra stupidităţii acesteia, pe care i-am scris de cîteva ori
.,Tribunei", că este curios că o cultivă în publicul nostru chiar şi ea, care era -- critică. Dar alta vreau să scriu ...
Te rog spune-mi acum I) cum c> cu preturile de care te-am întrebat? şi 2) dacă,
tipărind la Braşov pe Maior, aş putea să sflrşesc mai iute, voind D-ta să faci a doua
corectură, controlînd dacă s-au cores greşelile îndreptilte de mine, sau cetind tot?
La Cernăuti nu aş scoate bucuros broşuri cari Yor fi uneori radicale de tot şi
deci ar putea fi incomodP pentru redactor -- auc;lriac !!
Tf' rog scrie-mi la Cernău\i: Rf'rl . .,Gaz[f>la] Buc[ovinei]", str. Francisc, 7. Eu plec
de-aici mîine, să pol sta în Viena pulin. Salut pe Dna Catinca.
G. Bogdan
Voind să fac din G[azeta] B[ucovinei] o for\ă şi culturală în aceste părţi am să
trimit la to\i prietenii cite o scriso,:tre, să mă ajute colaborind. Şi D-tale! Nu ai ceva
să previi invitarea oficială? M-ai surprinde plăcut.

20
Jena, 1 I\' 93

DOMNULE BARSEAN!

Fragnwntele din Petru Maior s-au tipării cam fără ,·oia mf'a, din care pricină eu
am şi încetat a mai fi colaborator la monitorul nostru oficial. Un articol mai e acolo,
care poate nu va ieşi însă, C' despre Gion, urmaşul în linie dreaptă al lui Midas.
Jn sfîrşit Maior l-am gătat ieri, de supZ1rare, <;,i-l voi scoale sper foarte repede ca
Nr. I din „Bibliol0ca natională" . .,Scrieri populare". Ai să fii mul\ămit cu el! A doua
lucrare, pe care în tarti lil noi aş sfîrşi-o într-o săplămînă este introduc-erea şi c-ompletarea unui comenlar la discursul lui Bărnut. la care am scris neo patruzeci de note
deja. Etc.
Vă mai ţine\i de cuvînt? Veţi lucra ceva?
Astea le-am scris ca să nu îţi scriu numai ce urmează. Aş dori adecă să-mi po\i
spune ce costă o coală de tipar, formatul, hîrlia şi tiparul celor 50 colinde, la
dl. Aurel? Cu un prilej proxim informează-te te rog să-mi po\i spune prea probabil
după ceţi voi fi comunicat o nouă adresă. Adaugă alunei, te rog foarte muli, care-i
preţul unei coli asemenea întocmai la prinicipiile comerciale a „Mureş-ilor" romantici - rău i-a batjocorit antisemitul! - şi Ia lepturariul lui Onit. Eu cercetez ce-i
mai ieflin, dar şi de formă trag seamă.
Salutînd pe so\ia D-tale î\i poftesc sănătate şi voe bună, ce-mi lipseşte mie.
G. Bogdan-Duicd
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(lfl9J)

D-LE BARSEANI

S-a decis să se continue o confercnlă maw pe ziua ele 16,28 ,\lov. Pîn:·1 ,1tunci o
micli conferen\(t va mai fi, chen1c1li fiinci <_;i „111ocicriilii", 'i:1-';,i dC'a qlasul.
Am as stal şi eu la toate clisculiunile şi clupă Pic, nu am nici un singur motiv
s:1 relrnq vreo vectere din ele pe care le cunoşti c:1 Ic am.
Un lucru mi s-a clarificat. Nu aş insisla asupru intimilălilor ca [a] cl'le spuse ele
dl. Sturdza clecît fiind absolut necesar. Ce-a fo~t, v~tcl C<l a fost necesar.
BranU;;le l-a atacat rău şi a fileul prost lucru. ,\ intărîtat Bucureştiul! Dar s-acu
acesta va vorbi şi mai lămurit.
In numărul urmtitor (a) ataca pe ~îrbi, precum sîrueasca „'.\laşe Delu" ne-atacă
pe noi, fiind ziar guvernamental.
Alt punct de cliferen\ă!
Dacă-n scurtul timp al „directiei" sale, Dr. V. Rr(anişte) a făcut atîla diplomatic,
e de aşteptat să bancroteze, ca şi Kossuth Ferencz.
Şi deoarece noi încă dorim lămuriri, îl voi pişca clin cînd în cinci, ca Sd se dedea
şi mai bine la ·
Asupra altor lucruri, ciorile poate, \'oi vorbi venind mai apoi la Braşov.
Am v;-jzut pe Saftu azi. I-am spus că am impresia că nu stă rău cu na\ia (?) de
la Braşov. /\ zimbit şi-a înjurat pe cei de-aici că nu escriu concurs, deşi legea conslitu \ionată a bisericii îi obligă de 1 1h an. Se-mpedecă aici aşadar.
Vă

salut,

Duică

22
[Scrisoare cu antetul „Tribunei"]

Sibiu ... 189(5/

DLE BARSEANUI

Planul cu istor· a l-am lăsat baltă. El nu a fost primit cu căldura ce aşteptam.
şi eu, cetinei, t":etind, m-am convins că nu-i preparată lucrarea de-ajuns. Eu
însumi dau de greută\i mari cu partea demografică. M-am lăsat deci de gîndul
acesta.
Dar am altul: să scot o revistă lunară, ştiin tifică şi anume: 1) istorică, relativ
la Ungaria, Ardeal (şi Bucovina mai puţinel), relativ la România cu mici notiţe, relativ la cea mare europeană numai modernă şi politică; 2) economică cu studii asupra
chestiilor actuale şi la noi; 3) critică, relativ la orice apariţiune de la noi; 4) novele
şi poezii numai originale, la mare nevoie ceva tradus din 1. originale şi bun.
Te rog şi pe D-ta - revista e sigură - să lucri ceva, pentru primul număr deja.
Eu aş dori vreo poezie, două, pentru acest număr, care din parte mi va cuprinde destulă istorie ardelenească, nişte documente de
la 1848 (din Bucovina) şi feluri te noti te.
Pentru un alt număr 3 ori 4 aş dori un articol asupra cronicei braşoveneşli de
care-mi spuneai, cu excerpte interesante.

Şi-apoi
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O să fim cam aceiaşi oameni cure era
viei (Probeanu)
J\ştepl un răspuns scurt.

să

23

fie la istorie, din Bucovina Dr. G. PopaAl D-tale.
Duică

Ps. Revista o doresc să fie 4 coale de tipar, oclav mare. Pre\ul ,·a Ii 5 poate 4 fi.
Prospectul şi im·itarea la abonament o fac deja în noiembrie, în care Jună vă cer la
Braşov toată protecţia.

D.

23
Focşani

9/21 iun. 99

ST(IMATEI D-LE BARSEAN!

Vreo 40 de c>levi ai liceului nostru \·or veni pe la Braşov, făcînd o excursiune
munţi. Ci \Of fi conduşi de C. Calmuschi, profesorul de geografie.
Am scris despre aceasta d-lui Oniţ, rugindu-l să facă ce poate ca cle\ii noştri
s5 găsească un cuarti v şi o mîncare eftin5, pe 2 zile, cit \ or sta acolo.
Pînă azi 9/21 iunie nu am primit nici un răspuns.
Elevii vor sosi pe-acolo prin 4-5 iulie.
Neavînd nici un răspuns de la cil. Onit, le rugăm pc D-ta să ne spui: pute\i face
ceva în sensul spus? Nu cerem o încvartiruire gratis, ci mai ic>flină şi - dacă se
poate - şi gratis (partial) prin unele familii, care ar ,·oi să facă acest lucru (p.e.
penlru familia mea o să dau eu la cîliva elevi scrisori). De acasii ar putea d. e ci. Sterie S!inghe să le facă ceva ieftin şi totuşi bun. M-am gîndit că poate parochia i-ar
admite în şcoala din Prunci ...
Te rog f. mult, d-le Bârsean, sfi faci D-la ceva. Şi să ne scrii ...
De la Braşov ele\·ii vor face o excursie la Dîrsle. Dacă Vlaicu i-ar însoti ca sl!
le explice fabrica de la Dîrsle şi d-ta locul ati face mult bine.
Intre noi: elevii noştri nu sînt prea maluri. Scopul este să le procurăm exper ente. Faceţi ce puteţi, ca să ne ajulali, ca frali ...
R."1~punsul îl aştepl."un pe adrc>sa d-lui Calmuschi, aici. Te salută cordial,
peste

Duicd

24
Bucureşti,

25 111, 1902

IUBITE DOMNULE BARSEANU !

1\i scriu în numele meu, al lui Chcndi şi Şt. O. Iosif, la care sîntem siguri că
se va al[1tura cel pu\in şi amicul Coşbuc (Nu l-am glisil sZ1-i spun, Cd puteam Lice şi
în numele lui. E patriot bun).
Nouă ni se pare că înlîiul lucru ce-ar trebui să-l face\i pentru „unitatea Jimbii",
ar fi o revistă bine făcută, redactată de D-la, lot la BraşO\·, ele membrii d0-aici ai sec\iei literare>. Rc>daclală, căci de tipărit se poale tipări şi la Sibiu. ln acest caz, fiind
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s·guri că revista Transilvania ar de\'eni ceva, cc nu C'ste acum, noi ne oferim să
scriem regulat la revistă, dind lucrări originale şi --- mai dPs -- raporturi regulalC'
asupra literaturii curente, pentru ca lot ard<:>leanul să afle repede ce-i bun şi de CC'
este bine să se apere. Am combate literatura rea, am recorn,111Cla-o pe cea bună. Alîta
este de-ajuns să spunem a?i, pentru ca să po\i conchidt• cc-am putea ajunge să facem
mî.m•, poimîine ...
ln lot cazul, le~Jălurile cu literaturile străine ar trebui culti\·ate prin traduceri
a!E.•se, nu numai ca artr1, ci şi ca puncte de vedere filosofice ';,i soci,tle. La brnşoveni
noi am găsi des gur cea mai limpede înlc•lcgere pl•ntru un libcrnlism mocterat (alît11
le-am concede şi ultramonlanilor de la Blaj), pPntru curajul de-a spune şi în 1\rdeal
lucruri, de care fierbe lumea şi pe care nu Ic urmărili nici cit le urmărim noi de aici.
Aceasta-i ideea mea. Chendi, care a scris în „Tribuna poporului" trei mticoli
grăbili ~ îmi pare rău că nu i-am cunoscut înainte de-a apare nu spune nimic
pozitiv. Şi tonul e prea întărîl11t, de ce nu-i nevoie în chestii dc-ace~tPa. Mie-mi rrnn·
că dacă s-ar real za ideea mea, pc care te rog s-o discuii )i cu Dr. Scxlil dac/i-i lr1
Braşov, s-ar aduna şi al\i scriitori de-aici pe ling~i D-,·oastrJ. D.c. ,.polic1raful N. lorqc1
(, orba „Conserrntorului" ), Albini etc.
Aceasta-i singura calc, pe care lribunişlii ele cîndva se mai pol aduna to\i, lilcra/iceşle. Şi nu-i de loc cuminte, dacă mai a\'em ,·oie de-a vâ da ce pull'll1 da s~i se
refuze o condi\ie, Redacţia D-voastră, ... pc•nlru a cî~tiga 11li\ia colaboratori.
Scri!,,oarea aceasta este scrisă pentru D-ta. Sint citeva idei şi note personale, cart'
nu se pot ceti, d.e. în sectia D-\'oastră. De-aceea, dacă ve,i c{1 <:> de făcut ce,·a, \'l'i
spune numai ce am propus noi, dar nu le vei ceti scrisoarea. Cc-or zice „ullramontanii" şi vechii duşmani ai „tribuniştilor", dC' care ,·or ce,·a?

Te

salută

G.

cu vechie clragoslc,
Bogdan-Duică

Sf. Voivozi, 15

25
Rucureşli,

[dactilografiat]

20 iunie 1021

STIMATE DOMNULE,

Presupunînd că veţi fi bucuros a colabora la „Omagiul literar" pregătit pentru
'.',;, Iorga, di rog a-mi trimite mie o contribulie despre care permiteti-mi a mai însemna că nu trebuie să aibă o întindere prea mare.
Cu mul tumiri şi stimă,
D11c11re~li, .,trnda Frumoc1siî, 413
G. Hogdan-Duică

26
14 ( 1)

s--

0/irăs, dai. poştal [aprilie 1889/

CC\'I

DRAGA ALBINI,
Venirea mea la Ucuriş a fost de folos şi pentru voi; a\i început deja cu „Nu

eram de-o

samă".

Con•c\iile lui

Coşbuc

au fost bune.
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Am scris iar ceva! O crilică, ca put"ne din cite au ieşit la noi în anul ăsta. E
nu-i vorbă, dar cu învă\iHuri foarte pozitive-n ea. Cine-i orb nu va vedea si
înţelege. Cred că şi Muntenescu îmi va multămi, deşi a fost aşa de impertinent de
nice nu mi-a răspuns la o scr,soare, prin care-l rugam să-mi trimită ce-a scris, să pot
,.să nu-i fac nedreptate, să nu-mi scape ce va fi c1vînd bun" .Nu i-am pomenit de scrisoarea de la voi!
Astfeliu mi le-a trimis Vaida -- care mi-a scris că ne-a trimis pe Taine gala'
Taine al lui poate ieşi după ce aţi publicat foiletonul ce mai e de mine, de Shakespeare. Că mai departe nu ştiu de voi lucra treaba asta. M-au trecut sudorile, cind am
vrut să-ncep a scrie mai departe, numai gîndindu-mă la ea! Va continua Popovici
de la vară. Tot de la vară va scrie Vaida un articol de Shakespeare pe larg, şi după
nişte indica\ii de-ale mele. Va fi ceva de copilul ăsta. Mi se plînge că-i lipsă de
păreri literare în Gherla.
Popovici mi-a promis că asemeni se ,·a ocupa şi va căuta să popularizeze ce,·a
din ideile lui Maucauloy? Ei, mullumit eşti frate burtosule1 De te-or închide şi pe
line odată mai muli, ai urmaşi. Şi-i bine că aibi!
Coşbuc ce face cu foiletonul de poesii poporale?
Tu ce faci cu corespondenta despre foile pedagogice şi cu cealaltă de tinerime
şi demoralisare (subcer mereu răspundere de va fi proces iară!). Cred că aştepţi să
treacă din materialul cu năsăudenii, care-i „ccstiune arzătoare". Bine, dar nu le uita.
Lu foileton m-aş grăbi. Şi aş voi să-mi faci hatîrul să începi acest foileton cu
titlul Muntenescu cam pe la neo joi-vineri, pe cînd eu voi fi în Arad, să văd cum să
înţeleg oamenii despre ăste lucruri, dacă poţi, se înţelege. Şi cred că vei putea.
Noroc şi sănătate.
Lucre\ja Suciu va scoate o broşură de poesii, dedicate lui Sla,·ici, la Institut.
De ce nu i-a răspuns Direcţia? Sau urgeasă. Le-am aranjat amîndoi acum, din cele
vechi au picat multicele; mai nouă în total sunt ceva. Voi a\i putea da o notiţă, mai
tîrziu, c1nd vă voi scrie eu, că poate voi duce manuscriptul la Slavici, să-l citească el
mai înlîi dac5-i vorba să-i fie dedical! Or crepa de ciudă iezuiţii noştri! Şi asta sigur va fi! Cred că şi lui îi va fi o mic[1 mulţămire ~i tocmai pe cînd ese de la Vacz.
De Colic voi scrie în curînd de la Pesta. Statislic aceea a postei mi-o tăiasem ~i
eu din ziare şi o păstrez. Vei fi muJtumit.
Ce-i nou1
Dacă Pîrvu vine la Pesta, zi-i să mă caute la 2 orc p.m. şi totdeauna în IV Molnar-utcza, 13, I, 7, ori în Cafe Central după prînz, pe la patru ore, oricind.
Salutări la toţi!
Cînd te-or duce rob1 Să mă informez pe la Cariei, dacă-ţi este pe-acolo apelul1
lungă

Bogdan

https://biblioteca-digitala.ro

