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Scrisorile pc care le prezentăm provin din fondul de documente" G. T. Ki ri- 
Ie nuu", intrat În anii din urmă în patrimoniul Bibliotecii Academiei Hcpu b licli Socialiste 
Hnmruiin. Ele reprezintă n n mni o mică parte! din hugut a c.or esp on den tă purt.a t.ă, In l.re 
7 aprilie .1889 şi 9 iulie 1922, de cărturaru l moldovean G. T. Kirileanu- cu cel mai apro- 
piat dintre prietenii săi, Invăţătorul Mihai Lupe seu". Îtu prcjurăr! .favorabile, asupra 
cărora ne vom opri pe scurt in cont lnuarc, i-au unit pc cei eloi Într-o prietenie trainică 
si de dnrnt ă. 
, In toamna anului 188'1, M. Lu pcscu, proaspăt absolvent al ,Şcolii normale "Va- 
silc Lu pu " elin j aşi, lş i începea ap ost olut ul în comuna Urost.eui, pelatunci jud. Nca m ţ, 
ast ăz! jud. Suceava, COIl1Ull<1 de care n parltnca şi satul Holda, ulHlc se născuse, la 1,\ " 

1 În mapa XLIX naria 1, din fondul "G. T. Kirilcanu ", B. A. H. S. Roruâu in, 
sln l; cuprinse 8()(i de scrisori, dintre care 815 rcprczin tă schimbul de core spoudcn ţii 
între G. T. Kirilca.nu şi M. Lu pcscu. Noi publicăni acum doar 2,) de piese. 

2 Heferit.o)" la viaţa i acU vita lea lui Kirileanu, vezi Constantin Bostan şi Vu- 
Jcut in Ciuca, G. T. Kirilconu., Pia t ra NcamL 1D/O, singura con Lribu ţic mai llllplă de 
p inri ucu rn. Lucrarva, dcş i se vrea () mOllografie, nu rcu şcst.c s<\ rcfleete sa tisfăcâ l.or 
personalitatea şi a r Li vi l.al e a curluru ru lu i. 

3 Descendent al unei fa III ilii ele ţăranl din Spi\hlreştiil"ălticcnilor, 111. LU[JCSCll 
(5 sept. 18fl2-·17 aug. Hl22) a Iost lnvăţ.ător la Broşteni (intre anii 18M--1898), iar 
de aici a plecat ca director la Orfelinatul agricol elin Zorleni- Tu Lo va, unde a răm as 
pînii. în 1920, cînd S-Ii pensionat. Împreună cu Artur Goro vei Il scos "Şezătoarea", iar 
mai tîrziu, alături de T. Pamfilc şi L. Mrejeriu, avea să se numere printre f'on dut orli 
revistei "Io)] Creangă". A destăşura t o b oga t ă activitate pe tărîmul culturii populare. 
Culegerile sale de folclor, pe care a 'ineercal zadarnic sâ şi le adune în volume, au ră- 
mas l'{lspîndite prin publicatiile pcriodiee alc vremii (.,Contcrnporauul", "Homiuul", .,Lu· 
mina pentru toţi", .,Gazeta săteallului", "Casa rurarlă" ş. a.), dar mai ales în "Şezătoarea" 
şi "Ion Creangâ ". In .dOllll'lliul dnografiei a publica t Cromatica pa po]'u[ui român, Bu- 
cureşti, Socec, 19H (in tOVill'{işic eli T. Pamfile) şi Botanica poporului român, pe care 
a scos-o la FiUticeni,lu 1\)1:"i, cu Artllr Govoei. 
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martie 1872, Gheorghe Kirileanu. Lupescu l-a cunoscut mai Întîi pe bunicul acestuia 
dinspre maruă, preotul holdean Teodor Ioau o vici, cu care s-a împrietenit destul de 
repede şi În casa căruia l-a întîlnit, probabil, pe cel ce avea să devină mai tirziu "bunul 
i adevăratul lui prieten". Feciorul mai mare al lui Grigore Kirilcanu, rămas orfan de 
mu ură la o vîrstă destul de fragedă, se afla acum sub oblăduirea bunicului, care îl 
adoptase, d ln du-i totodată numele de Teodorescu+, EI îi începuse studiile la şcoala din 
Broşteni, le coutinuase la Fălficeni, incercase, f,lră izbîndă, să intre ca bursier la Se- 
minarul "Veniamin Costachi'' din laşi, poposise un an la Şcoala de cîntări bisericeşti din 
Piatra Neamţ, iar acum, urmtnd sfaturile insistente ale tut orclu i, era din non gata 
să bată la porl.ilc seminarului ieşean. 

Înlilnirca eu Lupescu avea să Însemne Însă pentru Kirileanu revelaţia unei pro- 
fesii, aceea de tnvăţător, pe care o găsea În cousonanţ.ă cu aspiraţiile sale. Fireşte, 
vestea renunţării definitive la cariera ecleziastică nu putea s,l-l bucure prea mult pe popa 
'J'o dică". Totuşi, el a trebuit să consimtă, nu 1'<'i1'[\ o un dă de regret, ca nepotul să-şi 
continue studiile, începînd din toamna lui 1887, la Şcoala normală "Vasile Lupu" din 
laşi. De aici Inainte, mai exact din 1887 şi pînă In august 1922, CÎnd a intervenit sfîr- 
şitul fulgerător al lui Lup eseu, acesta va rămîne pentru Kirflcanu .. cel m ai bun povă- 
tultor şi spr-ijini tor" ... Şi orictn d voi auzi numele Mihai Lupescu - spune tînărul uor- 
ma lis t într-o scrlsoare" - inima-mi va tresări, scoţînd la faţă cele mai sincere senti- 
mente de iubire şi recunoşttnt ă". La rîndul său, Lupescu remcmora, cu emoţie, momen- 
tele mai însemnate ale acestei frumoase prietenii: .. M-am purtat întîi cu tine ca un 
Ira Le mai mic, iar clnd te-am cunoscut hine te-am uihit ca pe copilul meu. A venit 
vremea dud am văzut în tine pe bunul şi adevăratul meu prieten. [ ... ] Nu ştiu d e vţ-arn 
fost de vreun ajutor; ştiu însă, că la orice bucurie şi durere te-am avut părtaş "7. 

Corespondenţa la care ne referim suscită interesul sub multiple aspecte. Faptu 1 
se desprinde cu uşurinţă chiar din scrisorile asupra cărora ne-am oprit, de această 
dată, deşi ele se refer.;'l Îndeosebi la istoricul revistelor de folclor .. Şezrltoarea"B şi "Ion 
Creangă"9, cercetate cu s tărutnţ.ă în ultima vrerne!". Cnntrlbuţlllcr de pînă acum li se 
adaugă as l.Icl date noi, menite să intregească volumul de referinţe privitoare la cele 
două publlcaţii moldovene. În fine, multe din informaţiile cuprinse în aceste documente, 
corelate eu altele similarell, vor reliefa mai convingător rolul avut de G. T. Kirileanu 
şi M. Lup eseu în apariţia revistelor amintite. 

În prezentarea scrisorilor am păstrat ordinea cronologică, socotind că această 
modalitate va permite cuuouşterea, cît mai exactă, a etapelol' străbătute de revista 
de la Fălttceni, a factorilor care i-au determinat longevitatea şi, În acelaşi timp, 
a raporturilor în care s-au aflat cîţiva dintre fondatorii ei. Din lipsă de spaţiu, dar şi pentru 
a asigura coerenţa problemelor ce ne iu l.ereseaz â, am renunţat la unele pasaje mai 

4 Pînă la moartea bunicului semna numai cu acest nume; ulterior şi-a adăugat 
şi Il u mclc de familie al tatălui (Ktrlleanu). 

5 Aşa i se spunea preotului de la Holda prin părţile locului. 
fi Vezi B. A. H, S. Humâniu, fondul "G. T. KirIleunu ", mapa XLIX varia 1, 

scrisoarea nr. 449. 
7 Idem, scrisoarea nI'. 20,1. 
8 Revistă de folclor, apărut,l la FălLiceni, cu uncle întreruperi, din 1892 pÎuă 

În J 929. 
o Revistă ele limbii, literatură şi artă popnlară, apărut{l la Bîrlad, din 1908 pîni:! 

În 1fl21.. 
10 Vezi Mircea Fotca, Folclurul în revista "Ion Creangă", în voI. Folclor literar, 

II, Timişoara, 1968, p. :l41-:l53; Petru Ul'sache, Şezăloarca În contextul folclorislicU, 
Bucureşti, Minerva, 1 H72. 

11 Vezi Scrisori către A.rlur Gorouei, editie îngrijită şi introducere de Maria Luiza 
LJngul'canu, Bucureşti, Minerva, 1970, p. 123 -222 şi 229 - 273. 

12 Este YOrhll (h revista "Şezătoarea", Lupescu jj ceruse lui Kirileanu un articol 
pentru primul număr al revistei, carc avea să apară in martie 1892, şi îl rugase, tot- 
odată, Sol a:iu te la difuzarea aecesteia. 
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puţin semnificatl vc, marcin d acest lucru prin puncte de suspensie incluse între paran- 
teze drepte, senine care ini dcă. dealtfel, şi precizările noastre. Considerente asemănă- 
toare ne-au călăuzit şi in alcă tuu'ea notelor explicative, pe care le-am intocmit numai 
In măsura utilităţii acestora. 

Iasi, 20.II.H\92 

Mult iubite domnule Lupescu, 

[ ... ] Prca mare respect am de o publieaţie12 în capul căreia sînteţi dv., pentru 
ca să mă produc şi eu cu ceva pe apucat.ele, în principiu sint contra acelora care mor 
de dorul să-şi va dă numele tipărit sub nişte vorbe înşirate: "înşiră-te mărgărite ... ".Am 
colegi cu astă manie, contra cărora am fulgerat şi i-arn muşcat de multe ori. 

N-am scris pînă acum nimic. Destul e, cred, acest fa pt pentru ca să-mi Înţele- 
geţi gindurile. Cind voi scrie, urcau să scriu; şi am să scriu, 

Şi pentru a scrie îmi trchuie linişte, pe care acum Il-O am absolut deloc. Şi- 
apoi incă un lucru: nu-mi vine a crede că condeiul meu ar pu tea să se Încline inspre 
genul popular. Acum, cel puţin, nu l-aş putea crede vrednic să se scurgă din pliscul 
lui geniul poporului. El e cam pamfletar, cam zeflcmist de Iclul lui. 

În puţine cuvin le, condeiul meu e ne îucercat. Vă promit tnsă că voi fi fericit 
a face vreo incercare sub auspiciile el-voastră. Dacă voi vedea că . Inoeroărilajni-or' reuşi 
şi dacă şi părerea dv. va fi tot asta, atunci noroc să dea Dumnezeu! 

În privinta sprijinului revistei o să fac zvon printre colegi şi prieteni. Trimiteţi 
un exemplar pe adresa: Şteţ an Filon, Învăţător, GugeşLi, plasa Crasna, judeţul Fălciu. 

:\f-am vreme şi trebuie să sfîrşesc, sărut lndu-vă cu toată căldura, 

Ghiţă 

B. A. R. S. România, fondul "G. T. Kirileaun", nia p« XLI X-varia 7*, Scrisoarea nr 
4G4. l 

II 

laşi, faur 12/25, HJ02 

Iubite Moşucu le, 

Pentru "Şezătoarea" totdeauna voi căuta să dau cît mă vor ajuta puterile. Prin 
urmare, număraţl-rnă şi pe miile Intre re tnvllt ortl ei. Plătesc lunar cîte un leu, la nevoie 
şi doi. 'I'odirească-i i-am scris, dar n-am primit lncă răspuns. 

Un prieten al meu, Paul Zarifopol, care dă acum doctoratul in .Germanla, in spe- 
cialitatea limbilor ro municc, in urma propunerii Inele de a veni la "Şezătoarea '', IH.l numai 
eu ajutor material dar şi cu ajutor intelectual şi moral - ca acela ce cunoaşte folclorul. 
In toate Iim bile romanice -, Imi răspunde următoarele: "Penru «Şeză toarea »" să facem 
tol ce se poate ca să nu moară CU totul. Eu primesc bucuros să fiu contribuabil şi In cu- 
rînd am să-ţi trimit dovadă palpabilă de această aderenţă. Cît despre colaborarea mea, 
c altă vorbă. Pentru moment Incă, propriul meu cuget llLt mă arată matur pentru ţiu » 

* (În truett întreaga corespondenţă la care ne referim se află in aceeaşi hihlio- 
t ecă, acelaşi fond, şi este înregistrată sub aceeaşi colă, vom inclica în continuare numai 
nu mărul scrisorii). 

11 - Anuar de lingvistică 
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blicare de studii folklorice". Aşadar, avem încă un contribuitor ele cîte 1 frauc pe lună. 
Lui Ciobanu am să-i propun zilele acestea, căci pînă acum nu i-arn putut afla adresa. 

Spuneţi, vă rog, lui Nceulal+? că i-oi răspunde în curînd (cît de curind nu lllit 
într cbati pe mine, ci glndi(i-vl la lenea mea l). PlUtI atunci aflu că domnul Meissn er+' 
n-a Isprnvit de trecut pc curat conferinţa lui, ca Sil mi-o poată da spre copiere pentru 
revistă. Darea de seamă ar fi prea tirziu acuma pentru numărul de pc februarie. Voi 
pune-o dar, 1n cîteva cuvinte, 'ca notă la conferinţa domnulul Melssner, [ .... ] 

Chiar acum am primit răspu ns şi de la Todlrcasca. Ea primeşte a cotiza pentru 
,.Şezătoarea" şi cerc numai să i se facă cunoscut din timp unde trebuie trtmcasă. În 
privinţa colaborării la revistă, de asemenea, îmi răspunde următoarele; "Mă voi sili 
să dau tot concursul cu pu tinţă ; dacă I1U voi putea face după aşteptări, sii se creadă, 
că nu e din rea voln ţă, ei din lipsă de timp", mai ales acuma in preajma dcfinitivn tului 
ei. Mă mai întreabă unde va trimite materialul adunat. Aştept răspunsul dumnea- 
voastră ca s-o pot lămuri. 

Multe sărutări de mînă mătuşlcăi şi doamnei Popa, salutări călduroase domnului 
Popa, iar dumneavoastră damlce sărutări, de la al dumneavoastră devotat nepoţel 

cta».« 

Scrisoarea nr. 576 

III 

. Grumăzeşti, 14 faur 190'1 

Iubite Moş l\lihai, 

Nu v-am mai putut scrie tol din pricina pentru care n-a m răspuns lui Necula i 
de-atîta vreme; un fel de toropeală sufletească ce mă cearcă de cîteva Ori peste an. 
Dar despre isprăvile din Bucureşti v-a fi spus clt.e ceva Ncculai, cu care am fost Îm- 
preună. Am făcnt cuuoştlntă eu cei de la "S{unăuătoflll", care mi-au arătat multă ama- 
b lli la l.e, mai ales Chen di, cel cu ediţia sttlcită" a lui Creangă. Mai făcui cunoştinţă 
cu 1. A. Rădulescu!", care-i un om f[ oarte] simpatic şi de valoare. În sfîrşit, m-a.m mai 
împărtăşit eu vorbe şi sfaluri de la un Maiorescu, un Bnsset-", un Iorga, un Mehedinti 
şi văd bine că hagialîcul meu anualla Bucureşti mi-i de folos din toate punctele de vedere. 
Atîta nu mai că pe urmă ca el mal degrabă În toropeala elin care ahia după o 
Jună de linişte, În Gru mâz cş l i!", am ieşit. 

1:3 Necului Siolrriu (1878··-1fll(j), învăţător. A intemciat cercul cultural "Deştep- 
tarea sătenllor", "în cadrul căruia a scos perindicul "Yc&lilorlll satelor", şi s-a numărat, 
alături. de A. Gorovci şi M, Sadoveanu, priutre fondatorii revistei "H1lvaşul poporului", 
apărută la Fălticcni între anii lf107-1909. 

H C. Meissner (1854 19n). A fost profesor de pedagogie (1881) şi mai apoi 
director (1886) la Şcoala normală "Vasile Lupu" din Iaşi, inspector şcolar (18lJ2), se- 
cretar general al Ministerului de Instrucţie (189'1) şi inspector general al Invăţăm in tu lui 
primar şi normal-primar. I-a preţuit foarte mult, atit pe G. T. Klrîleanu, pe care l-a 
îndemnat să-şi continue studiile, cît şi pcM. Lupescu, In care vedea, la un moment 
dat, pe cel mai bun tnvăţător din Moldova. 

15 Se referă la ediţia Ion Creangă, Opere eoniplctc, Bucureşti, Minerva, 1902, în- 
grijită de Il. Chcn di şi şt. O. Iosif, în care nu s-a (.inul seamă de parlicularităţile gra- 
iului moldovenesc. 

16 Este vorba de 1. A. Hădulescu-Pogoneanu. 
17 L. Bassel, fost secretar al Cnrţ.ii regale. 
18 În satul Grnmăzeşti din ţinutul Neamţului, Klrileanu a fost () vreme pro- 

fesor particular in casa prinţuJui Aristide Caradja. 
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Cînd am sosit aici din vacanţă, am găsit o carte poştală de la d-l Art.ur-", in care 
mu spune că "Şczătoarea" iar are gînd de ho din â, de rlispariţte. L-am intrebat ce este? 
Şi-a retras oare Ministerul de In st.ru ctîe cele 150 de abonamente, mulţămită cărora a 
putut ieşi .,Şezătoarca" anul trecut? Ori ce-l alta? Iată-i o lunii de c ln d n-arn mai 
primit n ici un răspuns. Poate c ă dv. veţi fi ştiind cum stă lucrul şi vă rog a mă 1<1- 
muri; căci atîta lucru hun avem şi noi 11I!inutul nostru, al Sucevii, şi acela să piară? 
Păcatul ar fi mare in toale privinţ ilc. C,lci nu-l puţin lucru, in ţara românească, o revistă 
din care-au putut ieşi 8 volume. Prin asta s-a dobîndit o tradiţie, o vechime care cste 
o forţă cu greu ele intemeiat j, prin urmare, nimicirea ei ar fi de mare pagubă. 

Aşteptînd ceva veşti de pe la d-voa stră, vă săru tă ClI dragoste devota tul 

cuua 

Scrisoare nr. hfJ!J 

IV 

Bucureşti, 18 iulie lfJ08 

Domnilor M. Lupeseu, L. Mrejeriti şi Tudor Pamţile, 

Primesc cu plăcere a mă număra printre tovarăşii întemeietori ai revistei de 
literatură populară "Ion Creangă", ce plănui ţi a scoate in Blrlad, trtrntt In du-vă coti- 
zatia mea pe lunile august-decembrie 1 !J08 (25 lei). Nâdăj duiesc a vă trimite şi un 
articol aş, săpt ărn lnn viitoare, spre a se tipări în nr. 1. Aş dori lnsă a mă împărtăşi 
şi pe mine cu articolul program ce aveţi de gînd a-I pune ln fruntea revistei, precum 
şi cu planul coperte! şi al formatului, spu nin du-mi cine va priveghea alegerea şi tipări- 
rea materialului. 

Urînd revistei şi lucrătorilor ceasul cel bun şi sporuic, sînt al dv, eu t o t ul devotat 
cu, T. Kirileanu 

Scrisoarea nr. 621 

Bucureşti, G aug. 1008 

V 

Iubite lV10ş Mihai, 

! 

M-am spi\rit dc graba apariţiei lui "Ion Crcangă": 2\l-·am gindit la Baiazid Ful- 
qeru! şi la iulrle de condei Iorga! Noroc să dea Dumnezeu şi spor, după dorinţă J Am 
citit nuruăru 1 şi mi-o plăcut. 5i domnului Bu tcu lescu-" i-a plăcut. Articolul meu 
poa te veni. i peste [) _ .. () zi le, ca pcn tru număru I 2. Şti ti, eu sin t cam rnlgălos şi deloc 
fulgcr la scris - şi maieu seamă la t.ipar 1 

Prea mure cinste mi-a venit prin Intimplarea ordinii alfabclicc; lLU merit cinstea 
a fi tnttiul P" 

Adinc devotat, 
Ghifă 

19. Artur Goro vei. 
20 N. Hutculescu, profesor de contabilitate. Lucra la cancelaria Curţii regale. 
21 Fondatorii revistei "Io]] Creangă" apar, pc frontispiciul pri rnulul număr, In 

ordinea următoare : G. T. KlrIloanu, IvI. Lllpescu, L. Mrejeru şi T. Pamfile. 



164 1. H. CIUBOTARU G 

Trimit 25 lei, contrfbutia mea la "Ion Creangă" pc lunile august-decembrie 1908. 

Scrisoarea nr. 666 

VI 

[Zorleni] 
fI sept. 1908 

l u biie Ghiţă, 

Oare la Libruria Naţională n-ain putea noi trimete, spre desfacere, cite 20 nu- 
mere din "Ion Creang{l"? Ia, te rog, întreabă şi dă-ne răspuns. Ne pare tare hine că 
pe lîngă "Ion Creangă" încep si; se strlngă culcgăl.orii cei buni. Avem şi pe Vasiliu- 
Tătăruşi22 şi pe unul Moldovanu din Bosanci - Bucovina. Gorovei o lasă la pas. Vede 
el că. cu cinstea avem să facem treabă bună. Avem 1f) Întemeietori. Viaţa revistei 
e asigurată. Încep a veni şi abonamente. Am plătit nu merele 1 şi 2 şi pregătim paralel 
şi pentru numărul 1. Lucrăm sigm. [ ... ] 

Cu sănătatea, Lot mai binişor. Leon se pregăteşte de ducă. Îl cam necăjesc În 
tocmiri1e lui de pe aici. Rău are S}l·j vie lui odată şi odată. 

Te samla 
Nloş Mihai 

Scrisoarea nr. 156 

VII 

Bucureşti, 11/24 oet. 1908 

Iubite Moş Mihai, 

Vă trimit cîteva pagini cu darea de samă gim'uiLă23. Sil se publice la urma nu- 
mărului şi Iscălit.ura să se lese numai cu iniţialele. V-aş fi mai trimis una asupra bro- 
surii lui Dragoslav'", Facerea lumii (nr, <1 din Biblioteca Socec), asupra căreia Mih alache 
Dragorulrescu, directorul biblioteeii Soccc, are o prefaţă. exagerată elin cale-afară. Pre- 
tinde că e căr tieică de folclor şi c in d colo c o adunătură de închipuiri, înflorite fel şi 
chip. Şi totuşi Dragomirescu îl ridicil mai presus de I. Creangă. Cred că îmi veţi lăsa 
loc în numărul pe noiembrie, ca să-i trag o răfuială inconcusurabilului (?) Mihul ache , eu 
prtlcj ul dării de sarnă asupra cărtieelei lui Draguslav. 

A.l durnneauoastt ă dcoolol ; 
cut« 

Scrisoarea nr. 679 

22. Al. Vasiliu, tnvăţător. Şi-a desfăşurat activitatea în satul 'I'ăt.ăruşi, locali- 
tate care reprezintă şi ast.ăz! una dintre cele mai interesante vetre folclorice din podişul 
central moldovenesc. Harnic şi pasionat, Al. Vasiliu a cules de aici un bogat material 
de folclor pe care l-a publicat În coloanele revistelor "Şezătoarea" şi "Ion Creangă", 
precum şi în volume. Ca să dăm doar un singur exemplu, lucrarea Cîntece, urăiuri şi 
bocete de-ale poporului, Bucurcs ti, Socec, 1909, o adevărată monografie folelorică lo- 
cală, reprezint.ă o contributle de preţ la cunoaşterea folclorului moldovenesc. 

20. În această dare de seamă, Kirileanu stăruie asupra chestiunilor de etnografie 
şi folclor cuprinse în Analele A cademiei Române, din anii 1907 -1908. 

24. I. Dragoslav , Facerea lumii, Bucureşti, Soeec, 1908. 
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VIII 

Bucureş ti, 24 oct. 1\>08 

I ubilc ]Yloş lVIi/wi, 

165 

Cărţile cerute le-oi cumpăra şi vi le-oi trimite mîine sau poimîne. Şi Dumnezeu 
să vă ajute s-o scoateţi la capătul dorit eu Cromaticot», Domnul Basset a zis că bine 
aţi făcut scriind lui Ion 'I'eo dcrescu>", căci şi domnului Bolomey i-a dat instrncttl StI re- 
guleze Intr-un fel şi cu şcoala şi cu cooperativa. Am primit cartea părintelui Anton o- 
vici27 şi vă mulţămesc; asemenea cărţi sînt o binefacere şi o m lugiere. în zilele noastre 
tntunecate de atitea păcate. Trecutul, cu cărţile sale bun e, parcă se ridică din mor- 
mint şi ne îndreaptă, pe căile cele bune, spre un viitor mai temeinic. Preţul de 1 leu 
cinzeci, vi l-oi ţine In socoteală la plata cărţilor ce am a vă trimete. 

Vi trimit alăturatele Joiţe28 In care aveţi ceva pentru "Ion Creangă", de la V. 
Savel (ficiorul lui popa Savel din Folticeni). Cred că ar fi bine de puhlicat, ca variaţie, 
asemenea material. No l.iţ.a de la început va fi ca din partea redacţicl şi se va tipări 
cu pipa. Articolul lui Ghemghiasa-", asupra îmbrăcămintei la Broştcni, cred că ar fi 
nimerit să-I Începeţi a-l publica de la numărul pe ianuar, căci va trebui trnpărtit în 
trei numere. Alăturat veţi găsi o fiţuică cu cîteva cuvinte din nişte rnanuscripte a lui 
Conachi, pe care le pregătesc pentru tipar. V -as ruga să-mi dati lămuriri asupra lor. Dom- 
nul Haralarnb trebuie să ştie bine. Despre cărţile ceru Le de la Casa Şcoalclor va rna i 
intreba domnul Butculescu, căci ştiţi cît de greu se urnesc pe la ministere. 

ill dumneavoastră, cti dragoste, 

Ghiţă 

Scrisoarea nr. G82 

IX 

Bucureşti, 25 oct. 1908 

Iubite Moş Mihai. 

I 

Az! a fost pe la mine d-l Gorovei şi mi-a arătat o scrisoare lungă de la Ion Ur- 
ban .Iarrrik, din Praga, în care acesta li cerea lămuriri asupra revistei "Ion Creangă ". 
Dacă, adică, această revistă este deosebită sau o urmare. a "Şezătorii", deoarece În "Ion 
Creangă" a văzut şi pe Gorovei. Mai spune că se bucurase văzînd că s-a înfiinţat o "So- 
cietate a Iolclorlşt.ilor", care să Înlesnească regulata apariţie a "Şezătorii", şi, cînd colo, 
vede că "Şezătoarca" apare neregulat, iar în loc iese .,Ion Creangă ... " etc. Zice că va 

25. Vezi nota nr. :3. 
26 IOEl Teodorescu, învăţător. A fost elevul lui M. Lupescu. La indemnul acestuia 

a cules folclor şi probe de grai popular, pe care le-a publicat tn "Şezătoarea" şi "Ion 
Creangă". 

27 1. Antonovici, Fratii Gheorghe şi Neculai R. Codreanu; [on daiorii liceului şi ai 
şcoalei secundare - proţesion.ale de {ele din Birlad ; Bîrlad, 1\>08. 

28 Aceste "foiţe" cuprindeau cîteva fragmente de scrisori în versuri, de cîntece 
de dragoste şi de cătănie, pe care V. Savel le-a publicat în revista "Ion Creangă", 
I, 5, 1908, p. 131-1:2, sub titlul Două rănaşe soldăţeşti. 

29 Peire Gheorqhiosa, lnv,'\ţător. Ca şi cloegii săi, Simion T. Kirlleanu, L. Mre- 
jeriu şi I. Teodorescu, i-a fost lui M. Lupescu strguinctos discipol, 
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ţine cursuri de J[imba] rom [ân ă] şi Îndeosebi de Iitcratjură] pnpj ulară] rornj ână] la Uni- 
versl tat ea din Praga. A venit, se înţelege, vorba şi de cauza răceUi dv. pc d-l Go!'ovl'i- 
şi "Şezătoarca" şi i-a n; spus, pe departe, cel ast:l vnră dv. vati as tep l.a t la GOl'o\,{"j d c 
mai multă prietenie din p art.e-i etc. 

Domnul Butcule scu zjec că cei de Ia Casa ScoalcIor au dat ordin sil ni se în- 
deplinească cererea. De veţi primi cărţile, faceţi-le dumne a voastră adresa dl mulţă- 
mire. Şi spuneţi-mi şi mie, ea să ştiu de aţi primit cărţile. 

Adînc âcnoiat , 

Ghiţ.ă 

Scrisoarea nr. 683 

x 

Bucureşt.i, 17 dec. 1908 

Iubite Moş Mihai, 

Am fost la Tzignra30 şi a zis că zilele astea scoale de sub tipar două volume, şi, 
Indată după aceea, va avea disponibile clişee nimerite pentru "Ion Creangă", Eu i-arn 
dat ghes să ne dăruiască şi. un articolaş, o lămurire a clişeelor. Mi-a făgăduit, dar la s l lr- 
sltul săp tăm lnii acesteia. În altă parte nici n-am unde du ta şi nici vremea nu Imi in- 
cape, fiind peste sarnă de ocupat. 

Rugaţ.i pe don general Pa mf ile 8:1 mă ierte că nu i-a m putut răspunde; tot din 
pricina ocupaţ.iilor. Eu vă scrf sesern sl nu st ărultl pe lîngă Vasifiu Al. pentru contri- 
buţia ca membru intemeietor, deoarece pentru un tmvătăt or e mult nu numai 5, ci 
şi el lei. Şi vă rugasem a-I lăsa numai în plata abonamentului, mu l tămin du-ue cu o co- 
laborare preti oasă de material folcloric, iar IIU hănesc. Acu ma el imi scrie că dv. ia-ţi 
spus intr-un r ăvaş că cu v-aş fi tns tlintat să cereţi de la Vasiliu Al. contributia ca 
membru fondator. Trebuie sil fie vreo Încurcătură. 

Am la mine 10 lei; abouamentcle de la St, Capşa şi Tzf gara-Samurcaş. Aştept 
să se facă 20 şi să vi-i trimit. 

Al durnnenuoostră denolat , 

GIii!â 

Scrisoarea n 688 
lIIII, 1909 

XI 

Iubite Ghiţă, 

N1ll11ă uita ClI cartea lui Vasiliu31 şi. a lui Ciorogariu32• Nu ne uita ruei cu ma- 
terial pţcntru] re vf sl.ri. Oare Iipsa ele vreme nu e o părăsir-e dulce, politicoa sâ, a re- 

30 Al. Tzigara-Sal11ul'caş. 
al Al. Vaslliu, Cîntece, urături şi bocete de-ale po poruuii, Bucureşti, Socec, 190f). 
32 P. Ciorogariu, Cinlecc din popor. Versuri şi mu zică, Bucureşti, Socec, 1909. 
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vistei?! PamfiP va fi patru luni în Bucureşti, la Davilla, la tragere la ţintă. Cred că 
te vei întîlni cu eL De Paşti am avut pe Clrlăncscu la mine; mi-a părut tare bine. Făr- 
căşanu s-a dus ieri la Piatra; vine indată inapoi. în priviuta lui ţi-oi scrie în curînd. 
Cu sănătatea o dau parcă mai binşior. Arăm şi lucrăm mereu. Ce zici de cărţulia 
noaslră34? Vai, multe greşeli ne-a făcut la tipărit! [ ... ] 

E adevărat că Gorove.i mi-a făgăduit şi mie că va veni pe la Zo rlen i, la 19 apr ll , 
Să-I vedem. .Iarnik s-a abonat la ,,1011 Creangă"; el singur; şi mi-a trf mis şi abona- 
mentul. De ee-o fi refuzat înt ii şi de ce-o cerut în urmă singur, nu ştiu. Şi Weigan d 
a plătit abonajmentul]. Cei din străinătate mi-au trimis mai toţi abon[amentul]. 

De pe la munte nu ştiu nimic. Popovici mi-aduce veste chiar acum că ptnă s im- 
bătă nu pot avea fot[ografiileJ. În tot cazul, plnă la 10 aprll le veţi avea. Mîne dau 
eu ochii cu fo tograful. 

Te sărută 

Moşu 
Scrisoarea 1l1'.H6 

XII 

Bucureşti, 8/21 apr, 1910 

Iubile 1VIo< Mihai, 

Scrisoarea pe care veţi fi primit-o ieri, împreună cu banii p[entru] "Ion Creangă", 
v-a arătat că vă scrisesern încă din luna trecută. S-a întîmplat însă că luna asta aţi 
intlrziet cu cererea banilor ptnă ieri şi din cauza asta am Intirziat şi eu cu trimilerea 
scrisorii şi banilor. Prin urmare bănu iclilc dv, din scrisoarea către do mnul Butculcscu 
erau eu năpaste. 

Mai alaltă sară am stat devorhă, pînă după miezul nopţii, cu poetul Coşbu c 
şi, între altele, mi-a spus că nu i-au plăcut culegerile de jocuri copf lăr eşti a lui Pamfi!. 
l-am spus :de ce nu scrieţi in vreo revistă, să-i dati Indru mărll« dumneavoastră? A 

răspuns că poate ar lua-o cu sup ărare etc. Vă spun ca să ştiţi. Vft rog spuneţi-mi cît trebuie (adică cît e dator) ca să vă plătească din abonament rlo mhul Gogu Capşa? Mi 
se pare că abonamentul domnului Tz.lgura-Samurcas tot prin min e l-a ţi primit. În acest 
caz vii rog a-mi spune şi datoria domniei sale. . 

A! dumneavoastră devotat, 

GMIă 
Scrlsoarea nr. 717 

XIII 

Bucureşti, 25 mai 1910 

Iubite ilfoş Mihai, 

Mulţămesc pentru ştirile ce-mi daţi. Am primit colile din anul XI ale "Şezătorii" 
editate de Gorovei. Văd că nu se arată numele culegătorilor, Iăs ln du-i, se vede, numai 

33 Tudor Pamfile. 
34 D. 1. Fărăcşanu şi M. Lupescu, Creşterea pomilor, pe inlelesul tărănitnei, Btrlad , 

Lupaşcu, 1909. 
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pentru tabla de materii ... E bine însă că duce Înainte acest semn de cultură pen tru 
depărtatul nostru colţ de ţară. Ar fi păcat să înceteze cu tipărirea. La Întrebarea dv., 
de ce nu mai dau ceva la revistă, repet, subliniez, cele ce v-am mai SPllS : 'intii, am cu 
destule treburi la serviciu, care cer întîietate faţâ de Loate ocupaţiilc personale; 31 
doilea, mă dau f[oarte] greu la scris pentru tipar; al treilea, nu-l nici o pagubă dac-a 
mai aştepta materialul meu, dcoarece-I din izvoare care sîn t la dăpost În manuscrise ce 
se păstrează în arhive publice. Cu mult mai folositoare e munca dv., care stăruiţi 
Îndemnaţi şi adunaţi material din guri pe care le astupă pămîntul una după alta. În 
direcţia asia stăruiţi cu Îndemnurile, iar nu în direcţia unuia ca mine, osîndit a sta 
închis între patru păreţi toată ziulica. Mă rog tnsă a publica, dacă se poate chiar in nu- 
măru l ice va apare Ia 1 iunie, alăturata notiţă Intre însemnările de la sfîrşitul p agin ilor 
revistei. Ţin să se ştie că Şi-lUI istoric poate face nedreptăţi-". 

Al durnncanoasttă âeuotat, 

Ghită 

Scrisoarea nr. 719 

XIV 

Bogdăneşti, Ziua Crucii, 1919 

Iubite Ghiţă, 

Nu ştiu de-ai primit postala prin care te Inştfintarn că, între 12 28 august, voi 
fi in Bogdăneşti. Te-am aşteptat, după făgăduială, să vii să ne vedem şi să mal po- 
vestim de unele şi de altele, eăci firul vieţii se dea pănă şi aş vrea să te mai văd. De 
sigur că n-ai putut veni, căci multe vei fi avind şi tu pe cap In vremurile de azi. în 
Bog dăneştl am petrecut bine. Bătrîna trăieşte Incă, Numai casa se darapănă si-t greu 
de reparat acum, cind toate sint scumpe şi nu se găsesc. Cît am stat, am fost de două 
ori nun mare. Am cununat pe Mihai Herescn, băietul lui Herescu de la Găincşti, şi 
pe Vlrgolici cu Dochia, Era să-i cunune domnul Butculescu , însă nu ştiu din ce pricini 
nu s-a putut. Am mai fost şi cumătru mare. PrinFălticeni, unde n-arn stat decit Ia 
venit şi la Întors, m-um intllnit numai cu Gorovei. E bătrîn şi el, ca şi mini, şi slăbit. 
Am vorbit de amintiri şi nimic de-ale politicii. A fost pe la mine cu amîndoi ficiorii [ ... J 

Căpitanul Parnfile mi se pare că părăseşte Birladul; cu ducerea lui, de sigur cli 
şi "Creangă" va apune. Dacă ClI el nu mai scoatem pe "Ion Creangă", vom reinvia 
"Şezătoarea '', Nedreptăţit a fost şi el in timpul războiului. Clţi sedentar! din Iocote- 
ncn ti sînt maiori, şi el rămîne inferiorul inferiorilor lui!? Păcat! Cinstea şi trătnicta 
Ia noi, sînt hocnites (s. 11.) şi Ia coadă, iar obrăznicia şi nepriceperca, In cinste. Bună 
ţară, ră tocmală! 

Mai serie-mi şi inul spune-mi ctte ceva. Te sărută şi te Îmbrăţişează, 

Mosn. 

Mi-a părut tarc bine de re ln vierea "Vestitorului satelor". In el trăieşte Stoleru 

Scrisoarea nr, 12:1 

35 În "Neamul românesc literar", din 23 mai 1910, revistă Ia 'con ducerea căreia 
se afla N. Iorga, s-a tipărit, ea inedit, un articol al lui Ion Creangă, care, de fapt, apă- 
ruse iniţial Îll."Collimna lui Traian", III, 1872, şi fusese reluat ulterior În ediţia a doua 
a scrierilor lui Creangă, Îngrijită de G. T. Kirileanu. 
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xv 

Bogdăneşli, 3jXI, 1\120 

Iubite GhiIă, 

169 

[ ... ] În politică tot nu mă bag. Mi-oi putea servi pe ai mei şi aşa. De se va 
face In Boudănesti casă de sfat şi cetirc, voi dărui b ihli o teca satllluişi-i voi lumina pe 
cei ce-or dori şi aşa. [ ... ]. 

"Ion Creangă" a rămas numai cu Pamfile. Ad mlnlstrn tla 11 IU[J.t-o Popovlci-? şi 
e lol la Orfelinat. Cum va mai merge nu ştiu. Gorovel nu vra să mai scoată "Şeză- 
toarea". 

Invătătorhnca din Suceava e mai toată înglobaUi în politica partidelor şi tare 
se mai duşmănesc. Ce văd eu acuma Intre învăţători, ni-am îngrozit. Iar şcolile au ajuns 
in aşa hal de nu ştii ce-i: şcoală ori batjocură! Majorit.at.ea învăţătorilor sîn t suplini- 
tort, iar normalişth ce ies caută muncă puţină şi leafă grasă. Cu această stare de lucruri 
satele vor rămînea tot întunecate. 

Nu mă da uitării şi scrie-mi. Nevastă-mea îţi trimite multă sănătate, iar eu Le 
tmbrăţişez şi le sărut cu dor, 

MaŞll 

Acum, sara, am primit şi scrisoarea ta din urmă. Să trăieşti pentru toate veştile 
ce-mi dai. Eşti acolo singurul suflet de molrlovan cinstit, care priveghezi şi pui umărul 
unde trebuie şi elt poţi. Dumnezeu să-ţi lungească anii vieţii şi S[1 te \le acolo stîlp 
pentru lucrurile bune şi adevărat româueşti. 

Mosu 
Scrtsoarca nr. 184 

XVI 

Bucureştt, 18/10 1921 

Dragă Ghiţă, 

Cu a dtncă durere Iji vestesc moartea in Chişinău a bunului, scumpului, hurn l- 
eului şi iubitului meu Tudor Pamfile. Boala, de care a suferit nu l-a iertat şi în ziua 
ele 16 aci. a. c. [5. n.] şi-a dat sufletul. Tarc' rn-arn scirbit. Cîţi răi trăiesc şi curn sufle- 
tele alese pier 1 Ali-era drag ca sufletul, căci era şi el un fel de fiu sufletesc al meu. Cel 
putin nu m-am putut duce să-I văd .. , 

Să irăieşti, 

MoşI! 

Scrisoarea nr, 178 

36 T. Popa viei, învăţător. A activat la Orfelinatul agricol de la Zorleni - Tutova 
alături de M. Lupescu , pe care l-a înlocuit în Funcţia de director, cind a cest a s-u 
pensionat. O scurtă perioadă de timp, tot după plecarea lui Lupescu, a fost admtnis- 
trat.orul revistei "Ioll Creangă". După moartea lui T. Pa mfile, ajutat ele soţia acestuia, 
T. Popovici a Incercat, fără a lz.b ln di, să prelungească viaţa revistei b lr lădene. 

*. A hocnl = a repezi, a da inapoi. 
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Iubite cuua, 

12 

AmprimiL mandatul cu 500 lei pentru hu stul lui Stoleriu, contribuţie din partea 
Curtii regale, şi, ştiind că ea s-a dat prin stăruinţa ta, atît domnul Ciurea cît şi eu 
îţi mulţămim din inimă. şi din suflet. Domnului Basset i-orn mulţ ărnl în curînd. 

Moartea lui Pamfil a lăsat jale şi durere în surletufjvtetcntlor lui adevăraţi şi 
un mare gol în ogorul folcloristicei. Revista "Ion Creangă", a cărei sarcină şi conducere 
a dus-o el, va fi In morrntn ta tă CI! el. Nimeni nu-i va da directiva dată de el; şi prin 
urmare nu va mai apărea. Materialul ce-a rămas de la el îl deţine doamna Parnf'Il, 
de la care cred să-I pot capata eu. Po povici de la Zorleni m-a intrebat ele n-a r fi bine 
să cont inuăm scoaterea lui "Ion Creangă"; nu i-a m răspuns rncă, dar eu cred că re- 
vlstn SeL nu mai apară ca G durere după fostul ei director. 

Ieri am fost pe la Gorovei în chestia "ŞezMorii". Am stat mult de vorbă cu el. 
E dispus să re in vie "Şezătoarea", de la 1 iau. 1922, dar nu-l cu ce. Un număr intr-o 
mic de ex[emplarc], de-o co ală, deocamdată, ar costa cam 550 Iei. Şi atuncl i-a m spus 
că, pînă ce încep a sosi abonatnent elc, să lucrăm pe credit. Dacă, Casa regală, la care 
vom face un călduros apel, ne-ar lua vreo 30 abunţu mentc] şi Ministerul Scoale lor o 
sulă, am avea vreo 2 ()OO lei, - eu care bani am putea acoperi primele cheltuieli, ahon- 
[amen tul] fiind de 20 lei anual. Revista să iasă, deocamdată, într-o mie de cx[cmplare] 
şi Cll cît vom capata parale îi vom mări şi cuprinsul. După cîte ştim de la "Ion Creangă", 
ea ar pu lea avea cam 500 -- 800 abonaţi in ţară şi străinătate. 

Material, in primele numere, am gâsi dintr-al lui PamfIle şi mai am şi cu; apoi 
cu voi scric la prietenii mei, învăţători, şi cred că vom avea din belşug. A rămas acum 
să vestim prin ziare că la 1 lan. 1H22 va rcapărea "Şezătoarea". De ai vreun prieten 
ziarist, roagă-I $:) vestească aceasta. După cum vezi, "Şezătoarea" ju dc tu Iui nostru va 
reinvia. Gorovei e tare necăjlt băneşte şi a făgftdlli t d va ela şi el cît va putea, căci 
u-nre de unde. Administraţia rev[isLei] o voi avea CIl. El rămîne director şi redactor. 
Eu administrator şi redactor. Dar gîndul meu este acel dc la Inceputul " Şez ător+l", de-a 
aduna comorile poporului care se prăpădesc, mai ales astăzi, cînd bunele orînduieIi ele 
vremuri s-au răscolit, iar "Itele str {Line şipăcătoase le le locul. Cred că vei fi al nostru 
eu trup şi suflet, cum ai fost de la început. CInd ai vreme, dă-mi o listă de prietenii 
tăi care crezi că ar primi bucuroşi "Şezătoarea ". 

Cind Le întîlneşti cu Mehedint i, roagă-I să-mi trimită şi mie "Duminica poporu- 
tul" cu articolul scris despre mine. Mai roagă-1 să ne trimită în schimbul "Vestitorului" 
această foaie. Cu .Vcstttorul" mergem binişor. Numărul de pe d[ecem]hre îl Inchlnă m 
amintirii lui Ncculai Stoleriu, întemeietorul lui [ ... ]. 

Cînd ai vreme, mai spune cîte ceva şi lui 1110ş ,'fillai, care le sărutâ CI! dor. 
Scrisoare nI'. 21 H. 

XVIII 

Bucureşti, 30 nov. lH21 

Cinslilc şi iu.bite J110ş Mihai, 

[ .•. ] Să nu pierdem răbdarea. Am c11pătat de la Ministerul Artelor, prin mijlocirea 
unui bun prieten, făgăduiala a 10.000 lei pentru tipărirea unei reviste de folclor la Fol- 
Liceni. Filip Ionescu ziee eă e păcat să nu i se păstreze numele de "Ion Creangâ;\ căci 
In acest caz, ca nahab ce este, ar fi dispus să subscrie şi el una mie de .lei. Acum fac 
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cerere şi la Ministerul de Instrucţle şi la domnul Bi hicescu , ele la Banca Naţ[ională], 
să văd Il-om m a i eăp:Ha ceva? 

Al du mncanoasiră denotat, 
(iM!ll 

Scrisoarei! nr. 118 i 

XIX 

Bogdâncşt.l, 21l!15 XII, 1921 
Lubilc Ghiţă, 

Ieri am fost la Gorovci ele i-uru dus nişte material pentru "SeziHoarea" de-al 
meu şi de-al lui popa Bohulescu, care spune că numai de frica ta -a cx ecutat. Îmi 
parc bine că-ţi ştie de frică, că el mai are mult material bun pentru "Şezătoarea"şi, 
de frica ta, 1-0 lrimete. Privitor la sumarul revistei, a rămas să t.i-l dea Gorovci, căci 
::lI'C să-ţi scrie. Revista va ieşi îl! 1 000 cx[emplare] in două coa le. E dată la tipar şi 
va ieşi bine. Material avem f[oarte] interesant. Imi spune Goro vcl că. i-a scris şi Wc i- 
gand. Am scris domnului Mugur cerîndu-I numărul de exjumplare] ee ar putea să ne 
ieÎp. Pretul a rămas aşa: (ahonament, 30 lei pentru preoţi, tnvătătorr, stu dent i i să- 
l e ni ; 40 lei pj en tru] instituţii şi ceilalt! şi 50 lei p[entru] străinătate). 

M-mc Pa mfl le se mut ă la Tecuci, dar nu pomeneşte nimic de ,materialul rămas 
ele la bărhatu-său. M-am Întîlnit In ziua de 18 dţccentjbre cu Simion şi i-am cerut şi lui 
material pţentru] "Şezătoarea"; a făgăduit. l-am scris şi lui Vasiliu Alex., dar el moc- 
neşte tn tr-tnsul ca ursul şi greu îl dai la brazdă. 

Ieri na mare vîlvă În Făl ticen l. Cînd am intrat in lîrg, mai toţi cei cu care 
m{t Întîlneam, şi pe care-i salutam eu, mă salutau ci. În strada mare, ducind cu popa 
CtrIănescu un sac cu "Vestitoare" la poştă, toţi se uitau la mine salu t tn du-rnă. La poştă 
aflu că C\l"S numit prefect. Am surls ironic; eu şi prefeet I Iaca şi Seratlm, care mă trage 
la o parte şi-mi spune că-s nu mit prefect. Am r ls, Dealtfel, În ziua de 26 dec., sara, aru 
primit două telefoane de la şeful de cabinet al Minis teru lui de Interne, în cuprin dcrea 
ur.m ăt.oare : "Mihai Lupescu, mvăţător, directorul revistei "VeStit<r'ul satului" - Bog- 
dănestl. Te rog vină Ministerul de Interne. SS Racovi l ă, şef de cabinet". 
Eu î cu preotul Cîrlănescu am zis: taci că scapă "Vest.itol'uI" de necazuri şi greut ăt.i. 
Clncl colo, se vede cii mă portea să depun jurămîntul. ' 

Mui um!JlJnd încolo şi-nco!o, toţi mă felicitau. Gorovei îmi spune că sînt llumit 
prefect şi ei! trelmic să mlt cheme la Bucureşti. Auzind prin OI',tŞ că combinaţia aceasta 
al' fiflicut-o Tempeanu, ITI-am dus la el; şi cum m-a văzut i-a piirut bine, căci el şi 
eu Gut.er erau gata s vie la BogeI1111eşti. Aici mi-a spus di Iorga a cerut să fiu numit 
prefect şi c{t nu pot să-! refuz. Ar[Hîndu-i motivele pentru care nu pot primi aceasUt 
sardnlt şi Ineredinţll1cln-se de aclev[lr, a rămas să fac[l altă combinaţie. 

Am făcut o scrisoare de Ululţftmire domnului Iorga şi i-am dat-o lui Tempeann 
să i-o dneă, şi am scris şi domnului Hacoviţă că sînt suferind. Şi-aşa, pe ziua de ieri, 
In oraşul Fl'iltieeni, am fost, In gurile tuturor, iar pentru mine uu, prefect .imaginar ! 

MOŞll 
Scrisoare lIr. 10S 

xx 

Buellrc5ti, 10 ian. 1922 
Iubite 11IoŞ l11ihai, 

Mulţumesc din inimă pent.ru cuvintele bunc de sllr])f!tori şi, .la rîndu-mi, vă <10 
rese sănătate, spre a ţine un loecle cinste şi de hine Îl! mijlocul atîtor llricillUi şi 
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răutăţi. Cu numirea dv. ca prefect, toţi de aici au avut aceeaşi simţire: ce păcat că 
boala nu v-a lngătlllit să puieţi fi de folos nenorocitului nostru de judet. Tomegea31 
se g ln dea că eu aş fi dat acest gind domnului Iorga. Din nenorocite, domnul Iorga 
de mult nu mai primeşte sfaturi de la un biet \11ran, de modă veche, cum sînt cu. 
S-a înconjurat cu altfel de oament '" Cind oi avea ocazie sigură, am să vă trimit o 
scrisoare a lui 1. Hu d iţ ă, elin care veţi vedea cum cîntăreşte domnul Iorga pe tinerii 
ce nu pot fi linguşitori. 

FoarLe bine faceţi că stat.ornlcl.ţl bună regulă În privinţa veniturilor şi cheltuie- 
lilor "Şezăiorii". Numai aşa t-orn putea asigura o viaţă lungă şi cu spor. N-am primit 
tucă răs pn ns de la Gorovei, unele să trimit suma de 5000 lei pentru primele numere. 
Din numărul 1 aş vrea să am eu 100 de exemplare, ca să fac abonamente la toţi bunii 
mei cunoscuţi, cu auu mit ă poftire ele abonament şi colaborare. [ ... [, 

Cele mai călduroase urări de sănătate doamnei Lupcscu, domnişoarei Cfrlănescu 
şi soţ.llor Ctrlănescu. Al du. dcuot at şi iubitor, 

cmi« 

Îmi pare f[ oarte] rău de arderea m inăstiril HJşca38• 
Scrisoarea nr. 883 

XXI 

Bogdăneşti, 31 ian. 1\)22 

Iubite Ghiţă, 

La 1 marl a. c. "Şezătoarea" tmpllneşte 30 de ani. În ea ai scris şi tu şi pentru 
ea ai muncit cu drag. În mart voim a scoate un număr festiv. Să trimeţi lui Gorovei 
UIl articol cu amintirile talc despre ea şi te rog să nuJipseşti dintre colaboratori. Ar- 
t lcolul să fie t.rirnis pînă la 20 februarie. N-am fost de 'mult iprin Fălticeni. Mă duc azi. 
Cred că revista pe ianuarie e gata. în curind va fi tmprăştiată în lume. Ti-oi trimite 
100 ex[emplare]. Nu uita, te rog, de Pooeşti39, de Cartea tineretului, ... şi de A/ciltaÎrea 
gospodilriii40• De este ceva cu ele bine de bine .. , Mugure nu mi-a scris nimic [ .... ]. 

Prescriu poveştile; pe urmă vine rîndul poeziilor. De n-ai trimes banii, trimete-I 
De la Casa Şronlelor nu mi-a răspuns nimeue. 

Te sărută 

Moşu 

Scrisoarea nr. 219 

37 V. Totneqca, învăţător. Trăieşte şi astăzi in satul Boroaia, jud. Suceava, nnde 
şi-a desfăşurat activitatea. A condus "Vestitorul satelor" In ultima sa perioadă de 
apariţie. 

38 Arderea Mtnăsttrti Rlşca. 
3» Lupescu îl rugase pe KiriJeauu să se intereseze, la Fundaţie, de tipărirea Z'o- 

peştilor (volum pc care îl Incredintase editorului Mugur) şi de posibilitatea publicării 
celor două broşuri în ediţii mai dezvoltate. Din păcate, volumul său de povesti, intitulat 
La cl ăci, a rămas nepublicat. 

·10 M. Lupescu, Alcăluirea aneigospodării iărăncşti. Povcţc şi îndemnuri folosi- 
toare oricărui gospodar Linâr, Btrlad, Lupaşcu, 1913. 
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Bucureşti, 16 mart 1922 

l ubil.e A1aş 211i1wi, 

Auzisem, de la cucoana Huxanda, despre boala tiv. de gripă şi, pri mlu d azi 
scrisoarea dv., m-am bucurat că aţi scăpat cu bine. Ferrti-vă eli grijă p lnă vom scăpa 
de răcelile primăverii. Pentru "Şezătoarea" am a vii da () veste bună. Banca Na ţinna lă 
m-a înştiinţat că vă va lrimite (in urma cererii ce am făcu lanul trecut) suma de 10. O U O 
lei, prin Banca Naţională din Pălticeni. După primirea acest OI' bani, veţi fi bun a face 
cuvenita scrisoare de multu rnlre. După ce va ieşi şi numărul pe mart, voi cerca şi pc 
la alte bănci, aşafncrt cred că vom scăpa de grija materială a cheltuielilor de tipar, ră- 
mînînd a o scoate în condiţii tipografice mai bune (la Suceava, precum scrieţi). Din nu- 
mărul 2 vă rog să-mi trimiteţi 50 de cxţe mptare], ca să mai pol: face îndemn la abo- 
namente. 

Eu zic să mai avem puţină răbdare eu Mugur, căci, pc cit aud, el u mb lă acum 
srt cumpere o tipografie mare, şi asta cred că-i cauza Întîrzierii. .La mura ,;U a ieşit. [ ... ]. 

Dorin du-vă sănătate la întreaga familie, vă tmbrăţlşcz cu dragoste, 

Ghiţă 

Serisoaren 111'. 886 

XXIII 

)i'edatată 

Văd că din "Ion Creangă", anul XIV, 1921, au ieşit numai şapte nu mere. Eu 
cre d că ar fi bine să scoatem Încă un nu măr-", în care să se publice din matcrialul ce 
a rămas de la Pamfile, şi să se pu ie la sfîrşitul numărulni tabla cuprinsului pe anul 
XIV, ca să se încheie anul În bună orînduială. Am făcut această propu n cre şi lui T. Po- 

povici, spnn ln du-i că, dacă nu le-au mai rămas fonduri, voi găsi cu sun;Fl necesară pentru plata acestui ultim număr. I-am mal scris că ar fi păcat să se pără du iască o bibliotecă 
aşa de bună ca a lui Pa rnf'ile, vîuz lndu-se de ca obicei, şi l-am rugat să intrebe pe doam- 
na Pamfile cît cerc pe bibliotecă, spre a-i găsi aici vreo instituţie care să i-o cumpere 
şi să fie de folos urmaşilor. Ar fi bine să-i scrieţi şi dv. In această privinţă. [ ... ]. 

[Scrisoarea nu este semnată, dar atit grafia cît şi conţinutul indică drept. ex- 
peditor pe G. T. KirileanuJ. 

Scrisoarea nr. 887 

41 "Lamura".l'cvistă de cultură, literatură, artă, ştllntă. Bucureşti 1919 - 1928. 
'12 Acest număr lUI a mai apăru t. Vezi şi nota nr. :l(i. 


