DIN CORESPONDENTALUI G. T. KIRIUANU
CU MIHAI LUPESCU
CONI'HIBUŢII
LA CUNOAŞTEREA
REVISTELOR
"ŞEZATOAREA"
ŞI "IONCHEANGA"
DE
1. II CIUHOTAHU
Scrisorilepc carele prezentămprovin din fondul de documente"G. T. KiriIenuu",intrat În anii din urmăîn patrimoniulBibliotecii
Academiei
HcpublicliSocialiste
Hnmruiin.
Ele reprezintănnmni o micăparte! din huguta c.or
espondentă purt.at.ă,Inl.re
7 aprilie.1889şi 9 iulie1922,de cărturarul moldoveanG. T. Kirileanu-cu cel mai apropiat dintre prieteniisăi, InvăţătorulMihaiLupeseu". Îtuprcjurăr!.favorabile,asupra
cărorane vomopripe scurt in contlnuarc,i-au unit pc cei eloiÎntr-oprietenietrainică
si de dnrntă.
,
In toamnaanului188'1,M.Lupcscu,proaspătabsolvental ,Şcoliinormale"Vasilc Lupu" elinjaşi, lşi începeaapostolutul în comunaUrost.eui,
pelatuncijud. Ncamţ,
astăz!jud. Suceava,COIl1Ull<1
de care nparltncaşi satul Holda,"ulHlcse născuse,la 1,\
1 În mapaXLIX naria 1, din fondul"G. T. Kirilcanu
", B.A. H. S. Roruâu
in,
slnl; cuprinse8()(ide scrisori,dintre care 815rcprczin
tă schimbulde corespoudcn
ţii
între G. T. Kirilca.nu
şi M. Lupcscu.Noipublicăniacum doar 2,) de piese.
2 Heferit.o)"
la viaţa i acUvitalea lui Kirileanu,vezi ConstantinBostanşi VuJcutin Ciuca,G. T. Kirilconu.,
Piatra NcamL1D/O,singura conLribu
ţic mai llllplă de
pinri ucurn. Lucrarva,dcşi se vrea () mOllografie,
nu rcuşcst.cs<\rcfleetesatisfăcâl.or
personalitatea
şi arLivil.alea curlururului.
3 Descendental unei faIIIilii ele ţăranl din Spi\hlreştiil"ălticcnilor,
111.LU[JCSCll
(5 sept. 18fl2-·17aug. Hl22)a Iost lnvăţ.ătorla Broşteni(intre anii 18M--1898),
iar
de aici a plecatca directorla OrfelinatulagricolelinZorleni- TuLova, unde a rămas
pînii.în 1920,cînd S-Iipensionat.Împreunăcu Artur Goro
vei Il scos"Şezătoarea",
iar
mai tîrziu, alături de T. Pamfilcşi L. Mrejeriu,avea să se numereprintref'ondutorli
revistei"Io)]Creangă".A destăşura
t o bogat ă activitatepe tărîmulculturiipopulare.
Culegerile
sale de folclor,pe care a 'ineercalzadarnicsâ şi le aduneîn volume,au rămasl'{lspîndite
prinpublicatiile
pcriodieealc vremii(.,Contcrnporauul",
"Homiuul",.,Lu·
minapentrutoţi", .,Gazetasăteallului",
"Casarurarlă"ş. a.), dar maialesîn "Şezătoarea"
şi "Ion Creangâ
". In .dOllll'lliul
dnografieia publicat Cromatica
papo]'u[uiromân,Bucureşti,Socec,19H (in tOVill'{işic
eli T. Pamfile)şi Botanicapoporuluiromân,pe care
a scos-ola FiUticeni,lu1\)1:"i,
cu Artllr Govoei.
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martie1872,GheorgheKirileanu.Lupescul-a cunoscutmai Întîi pe buniculacestuia
dinspremaruă,preotulholdeanTeodorIoauovici, cu cares-a împrietenitdestul de
repedeşi În casacăruial-a întîlnit,probabil,pe cel ce avea să devinămaitirziu "bunul
i adevăratullui prieten".Feciorulmai mareal lui GrigoreKirilcanu,rămasorfan de
muură la o vîrstă destulde fragedă,se afla acumsub oblăduireabunicului,care îl
adoptase,dlndu-itotodatănumelede Teodorescu+,
EI îi începusestudiilela şcoaladin
Broşteni,le coutinuasela Fălficeni,incercase,f,lră izbîndă,să intre ca bursierla Seminarul"Veniamin
Costachi''din laşi,poposiseun an la Şcoalade cîntăribisericeştidin
Piatra Neamţ,iar acum,urmtndsfaturileinsistenteale tutorclui, era din non gata
să bată la porl.ilcseminaruluiieşean.
Înlilnircaeu Lupescuavea să ÎnsemneÎnsăpentruKirileanurevelaţiaunei profesii,aceeade tnvăţător,pe care o găsea În cousonanţ.ă
cu aspiraţiilesale. Fireşte,
vestearenunţăriidefinitivela carieraecleziastică
nu putea s,l-lbucurepreamultpe popa
'J'odică".Totuşi,el a trebuit să consimtă,nu 1'<'i1'[\
o undă de regret,ca nepotulsă-şi
continuestudiile,începînddin toamnalui 1887,la Şcoalanormală"VasileLupu"din
laşi. De aici Inainte,mai exactdin 1887şi pînă In august1922,CÎnda intervenitsfîrşitul fulgerătoral lui Lupeseu,acestava rămînepentru Kirflcanu..cel mai bun povătultor şi spr-ijini
tor"... Şi orictnd voi auzi numeleMihaiLupescu- spunetînărul uormalist într-o scrlsoare"
- inima-miva tresări, scoţîndla faţă celemai sinceresentimentede iubireşi recunoşttnt
ă". La rîndulsău, Lupescuremcmora,cu emoţie,momentele mai însemnateale acesteifrumoaseprietenii:..M-ampurtat întîi cu tine ca un
IraLe mai mic, iar clnd te-am cunoscuthine te-amuihit ca pe copilulmeu.A venit
vremeadud am văzutîn tine pe bunulşi adevăratulmeu prieten.[...] Nu ştiu de vţ-arn
fost de vreunajutor; ştiu însă,că la oricebucurieşi durerete-amavut părtaş"7.
Corespondenţa
la care ne referimsuscităinteresulsub multipleaspecte.Faptu1
se desprindecu uşurinţă chiar din scrisorileasupracărorane-amoprit, de această
dată, deşi ele se refer.;'l
Îndeosebila istoriculrevistelorde folclor..Şezrltoarea"B
şi "Ion
Creangă"9,
cercetatecu stărutnţ.ăîn ultimavrerne!".Cnntrlbuţlllcr
de pînă acumli se
adaugă asl.Icldate noi, menite să intregeascăvolumulde referinţeprivitoarela cele
douăpubllcaţiimoldovene.
În fine,multedin informaţiile
cuprinseîn acestedocumente,
corelateeu altelesimilarell,vor reliefamai convingător
rolulavut de G. T. Kirileanu
şi M. Lupeseu în apariţiarevisteloramintite.
În prezentareascrisorilor
am păstrat ordineacronologică,
socotindcă această
modalitateva permitecuuouşterea,cît mai exactă,a etapelol'străbătute de revista
de la Fălttceni,a factorilorcarei-au determinatlongevitateaşi, În acelaşi timp,
a raporturilor
în cares-auaflatcîţivadintrefondatorii
ei. Dinlipsădespaţiu,darşi pentru
a asigura coerenţaproblemelor
ce ne iul.ereseaz
â, am renunţatla unelepasaje mai
4 Pînă la moarteabuniculuisemnanumaicu acestnume; ulteriorşi-a adăugat
şi Ilumclcde familieal tatălui (Ktrlleanu).
5 Aşa i se spuneapreotuluide la Holdaprin părţilelocului.
fiVezi B.A.H,S. Humâniu,fondul"G. T. KirIleunu
", mapaXLIX varia 1,
scrisoareanr. 449.
7 Idem,scrisoareanI'. 20,1.
8 Revistăde folclor,apărut,l la FălLiceni,cu uncleîntreruperi,din 1892pÎuă
În J929.
o Revistăelelimbii,literatură şi artă popnlară,apărut{lla Bîrlad,din 1908pîni:!
În 1fl21..
10Vezi MirceaFotca, Folclurulîn revista"Ion Creangă",în voI.Folclorliterar,
II, Timişoara,1968,p. :l41-:l53; Petru Ul'sache,Şezăloarca
În contextul
folclorislicU,
Bucureşti,Minerva,1H72.
11VeziScrisoricătreA.rlurGorouei,
editieîngrijităşi introducerede MariaLuiza
LJngul'canu,
Bucureşti,Minerva,1970,p. 123-222 şi 229- 273.
12Este YOrhll
(h revista"Şezătoarea",
Lupescujj ceruselui Kirileanuun articol
pentru primulnumăral revistei,carc avea să apară in martie1892,şi îl rugase,totodată, Sola:iute la difuzareaaecesteia.
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puţin semnificatl
vc, marcind acestlucru prin punctede suspensieincluseîntre paranteze drepte,seninecare inidcă. dealtfel,şi precizările
noastre.Considerente
asemănătoare ne-aucălăuzitşi in alcătuu'eanotelorexplicative,pe care le-amintocmitnumai
In măsurautilităţiiacestora.

Iasi, 20.II.H\92
MultiubitedomnuleLupescu,
[...] Prca mare respectam de o publieaţie12
în capulcăreiasînteţi dv., pentru
ca să mă producşi eu cu cevape apucat.ele,
în principiusint contraaceloracare mor
de dorulsă-şivadă numeletipărit sub niştevorbeînşirate:"înşiră-temărgărite...".Am
colegicu astă manie,contracăroraam fulgeratşi i-arnmuşcatde multeori.
N-amscrispînă acumnimic.Destule, cred,acestfapt pentruca să-miÎnţelegeţi gindurile.Cindvoiscrie,urcausă scriu; şi am să scriu,
Şi pentru a scrie îmi trchuielinişte,pe care acumIl-Oam absolutdeloc.Şiapoi incă un lucru: nu-mivine a credecă condeiulmeu ar putea să se Înclineinspre
genulpopular.Acum,cel puţin,nu l-aş putea credevrednicsă se scurgădin pliscul
lui geniulpoporului.El e cam pamfletar,camzeflcmistde Iclullui.
În puţine cuvinle, condeiulmeu e neîucercat.Vă promittnsă că voi fi fericit
a face vreoincercaresub auspiciileel-voastră.
Dacăvoi vedeacă.Inoeroărilajni-or'
reuşi
şi dacăşi părereadv. va fi tot asta, atuncinorocsă dea Dumnezeu!
În privintasprijinuluirevisteio să fac zvonprintrecolegişi prieteni.Trimiteţi
un exemplarpe adresa: Şteţan Filon,Învăţător,GugeşLi,
plasa Crasna,judeţulFălciu.
:\f-amvremeşi trebuiesă sfîrşesc,sărutlndu-văcu toată căldura,
Ghiţă
B. A. R. S. România,fondul"G. T. Kirileaun",niap« XLIX-varia7*,Scrisoarea
nr
4G4.
l
II
laşi, faur 12/25,HJ02
Iubite Moşucu
le,
Pentru"Şezătoarea"
totdeaunavoi căuta să dau cît mă vor ajuta puterile.Prin
urmare,număraţl-rnă
şi pe miileIntreretnvlltortlei. Plătesclunarcîte un leu, la nevoie
şi doi.'I'odirească-i
i-amscris,dar n-amprimitlncă răspuns.
Un prietenal meu,Paul Zarifopol,
caredă acumdoctoratulin .Germanla,
in specialitatealimbilorromunicc,in urmapropuneriiInelede a venila "Şezătoarea
'', IH.lnumai
eu ajutor materialdar şi cu ajutorintelectualşi moral- ca acelace cunoaştefolclorul.
In toateIimbileromanice-, Imirăspundeurmătoarele:"Penru«Şeză
toarea»" să facem
tol ce se poateca să nu moarăCUtotul. Eu primescbucurossă fiu contribuabil
şi In curînd am să-ţi trimit dovadăpalpabilăde aceastăaderenţă.Cît desprecolaborareamea,
c altă vorbă.Pentru momentIncă,propriulmeucugetllLtmă arată maturpentruţiu»
* (Întruett întreagacorespondenţă
la care ne referimse află in aceeaşihihliot ecă,acelaşifond,şi este înregistratăsub aceeaşicolă,vominclicaîn continuarenumai
numărulscrisorii).
11- Anuar
delingvistică
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blicarede studiifolklorice".
Aşadar,avemîncă un contribuitorelecîte 1 fraucpe lună.
Lui Ciobanuam să-i propunzileleacestea,căcipînă acumnu i-arnputut afla adresa.
Spuneţi,vă rog, lui Nceulal+?
că i-oi răspundeîn curînd(cît de curindnu lllit
întrcbati pe mine,ci glndi(i-vlla leneameal). PlUtIatunciaflu că domnulMeissn
er+'
n-a Isprnvitde trecut pc curat conferinţalui, ca Silmi-opoată da spre copierepentru
revistă. Darea de seamăar fi prea tirziu acumapentrunumărulde pcfebruarie.Voi
pune-odar, 1n cîtevacuvinte,'ca notă la conferinţadomnululMelssner,[....]
Chiaracumam primitrăspuns şi de la Todlrcasca.
Ea primeştea cotiza pentru
,.Şezătoarea"
şi cerc numaisă i se facă cunoscutdin timp unde trebuietrtmcasă.În
privinţa colaborăriila revistă, de asemenea,îmi răspundeurmătoarele;"Măvoi sili
să dau tot concursulcu putinţă; dacă I1Uvoi puteaface după aşteptări,sii se creadă,
că nu e din rea volnţă, ei din lipsăde timp",maialesacumain preajmadcfinitivn
tului
ei. Mă mai întreabăunde va trimitematerialuladunat.Aşteptrăspunsuldumneavoastrăca s-o pot lămuri.
Multesărutăride mînă mătuşlcăişi doamneiPopa,salutăricălduroasedomnului
Popa, iar dumneavoastrădamlce sărutări, de la al dumneavoastrădevotatnepoţel
cta».«
Scrisoareanr. 576
III
. Grumăzeşti,14 faur 190'1
Iubite Moşl\lihai,
Nu v-am mai putut scrietol din pricinapentrucare n-am răspunslui Necula
i
de-atîtavreme; un fel de toropealăsufleteascăce mă cearcăde cîtevaOripeste an.
Dar despreisprăviledin Bucureştiv-a fi spus clt.eceva Ncculai,cu care am fost Împreună.Amfăcntcuuoştlntăeu cei de la "S{unăuătoflll",
care mi-auarătat multăamabllilal.e, mai ales Chendi, cel cu ediţia sttlcită" a lui Creangă.Maifăcuicunoştinţă
cu 1. A. Rădulescu!",
care-iun om f[oarte]simpaticşi de valoare.În sfîrşit,m-a.mmai
împărtăşiteu vorbeşi sfaluride la un Maiorescu,
un Bnsset-",unIorga,un Mehedinti
şi vădbinecă hagialîcul
meuanuallaBucureştimi-ide folosdin toate puncteledevedere.
Atîta numai că pe urmă cael mal degrabăÎn toropealaelin care ahia după o
Jună de linişte, În Grumâzcşli!",am ieşit.
1:3NeculuiSiolrriu(1878··-1fll(j),
învăţător.A intemciatcerculcultural"Deşteptarea sătenllor","în cadrulcăruiaa scosperindicul"Yc&lilorlll
satelor",şi s-a numărat,
alături.de A. Gorovcişi M, Sadoveanu,
priutrefondatoriirevistei"H1lvaşul
poporului",
apărutăla Fălticcniîntre anii lf107-1909.
H C. Meissner(1854 19n). A fost profesorde pedagogie(1881)şi mai apoi
director(1886)la Şcoalanormală"VasileLupu" din Iaşi, inspectorşcolar(18lJ2),secretargeneralal Ministerului
de Instrucţie(189'1)
şi inspectorgeneralal Invăţăm
intului
primarşi normal-primar.
I-a preţuit foartemult, atit pe G. T. Klrîleanu,pe care l-a
îndemnatsă-şi continuestudiile,cît şi pcM. Lupescu,In care vedea,la un moment
dat, pe cel mai bun tnvăţătordin Moldova.
15Se referăla ediţia Ion Creangă,Opereeoniplctc,
Bucureşti,Minerva,1902,îngrijităde Il. Chcndi şi şt. O. Iosif,în care nu s-a (.inulseamăde parlicularităţile
graiului moldovenesc.
16Este vorba de 1. A. Hădulescu-Pogoneanu.
17 L. Bassel,fost secretaral Cnrţ.iiregale.
18 În satul Grnmăzeştidin ţinutul Neamţului,Klrileanua fost () vremeprofesorparticularin casa prinţuJuiAristideCaradja.
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Cîndam sositaicidinvacanţă,am găsito cartepoştalăde la d-l Art.ur-",in care
mu spunecă "Şczătoarea"
iar are gînd de hodinâ, de rlispariţte.
L-amintrebatce este?
Şi-a retras oare Ministerulde Inst.ructîe cele 150 de abonamente,
mulţămităcăroraa
putut ieşi .,Şezătoarca"
anultrecut? Ori ce-lalta? Iată-i o luniide clnd n-arn mai
primit nici un răspuns.Poate că dv. veţi fi ştiind cum stă lucrulşi vă rog a mă 1<1muri; căciatîta lucruhun avemşi noi 11I!inutulnostru,al Sucevii,şi acelasă piară?
Păcatular fi marein toaleprivinţilc.C,lcinu-l puţinlucru,in ţara românească,
o revistă
din care-auputut ieşi 8 volume.Prin asta s-a dobîndito tradiţie,o vechimecare cste
o forţă cu greu eleintemeiatj, prin urmare,nimicireaei ar fi de marepagubă.
Aşteptîndceva veşti de pe la d-voastră, vă sărută ClIdragostedevotatul
cuua
Scrisoarenr. hfJ!J
IV
Bucureşti,18 iulielfJ08
DomnilorM. Lupeseu,L. Mrejeritişi TudorPamţile,
Primesccu plăcerea mă număra printre tovarăşiiîntemeietori
ai revisteide
literaturăpopulară"Ion Creangă",ce plănuiţi a scoatein Blrlad,trtrnttIndu-vă cotizatia mea pe lunileaugust-decembrie
1!J08(25lei). Nâdăjduiesca vă trimiteşi un
articolaş, săptărnlnn viitoare,spre a se tipări în nr. 1. Aş dori lnsă a mă împărtăşi
şi pe minecu articolulprogramce aveţi de gînd a-I pune ln fruntearevistei,precum
şi cu planulcoperte!şi al formatului,spunindu-micineva privegheaalegereaşi tipărirea materialului.
Urîndrevisteişi lucrătorilor
ceasulcel bun şi sporuic,sînt al dv, eu t otul devotat
cu, T. Kirileanu
Scrisoareanr. 621
!
V
Bucureşti,Gaug. 1008
IubitelV10ş
Mihai,
M-amspi\rit dc grabaapariţieilui "Ion Crcangă":2\l-·am
ginditla BaiazidFulqeru!şi la iulrle de condeiIorga! Norocsă dea Dumnezeuşi spor,după dorinţăJ Am
citit nuruăru 1 şi mi-oplăcut.5i domnuluiButculescu-"i-a plăcut.Articolul meu
poate veni.i peste[)_..() zile, ca pcntru număruI 2. Ştiti, eu sint cam rnlgălosşi deloc
fulgcrla scris- şi maieu seamăla t.ipar1
Prea murecinstemi-avenitprin Intimplareaordiniialfabclicc;lLUmerit cinstea
a fi tnttiulP"
Adincdevotat,
Ghifă
19.Artur Goro
vei.
20 N. Hutculescu,
profesorde contabilitate.Lucrala cancelariaCurţii regale.
21 Fondatoriirevistei"Io]]Creangă"apar, pc frontispiciul
prirnululnumăr, In
ordineaurmătoare: G. T. KlrIloanu,
IvI.Lllpescu,L. Mrejeruşi T. Pamfile.
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Trimit25 lei, contrfbutiameala "Ion Creangă"pc lunileaugust-decembrie
1908.
Scrisoarea
nr. 666
VI
[Zorleni]
fI sept. 1908
l ubiieGhiţă,
Oarela LibruriaNaţionalăn-ain putea noi trimete,spre desfacere,
cite 20 numere din "Ion Creang{l"?Ia, te rog, întreabăşi dă-nerăspuns.Ne pare tare hine că
pe lîngă "Ion Creangă"încep si; se strlngă culcgăl.orii
cei buni.Avemşi pe VasiliuTătăruşi22
şi pe unul Moldovanu
din Bosanci- Bucovina.Goroveio lasă la pas. Vede
el că. cu cinsteaavem să facemtreabăbună.Avem 1f) Întemeietori.Viaţa revistei
e asigurată.Începa veni şi abonamente.
Am plătit numerele1 şi 2 şi pregătimparalel
şi pentrunumărul1. Lucrămsigm.[...]
Cu sănătatea,Lotmai binişor.Leonse pregăteştede ducă.Îl camnecăjescÎn
tocmiri1elui de pe aici. Rău are S}l·jvie lui odată şi odată.
Te samla
NloşMihai
Scrisoareanr. 156
VII
Bucureşti,11/24oet. 1908
IubiteMoşMihai,
Vă trimit cîtevapaginicu darea de samăgim'uiLă23.
Sil se publicela urmanumăruluişi Iscălit.ura
să se lesenumaicu iniţialele.V-aşfi mai trimisuna asuprabrosuriilui Dragoslav'",
Facerea
lumii(nr, <1din BibliotecaSocec),asupracăreiaMihalache
Dragorulrescu,
directorulbiblioteeiiSoccc,are o prefaţă.exageratăelincale-afară.Pretindecă e cărtieicăde folclorşi cind coloc o adunăturăde închipuiri,înfloritefel şi
chip. Şi totuşi Dragomirescu
îl ridicilmai presusde I. Creangă.Credcă îmi veţi lăsa
loc în numărulpe noiembrie,
ca să-itrag o răfuialăinconcusurabilului
(?) Mihul
ache, eu
prtlcjul dării de sarnăasupracărtieeleilui Draguslav.
A.ldurnneauoastt
ă dcoolol
;
cut«
Scrisoareanr. 679
22.Al. Vasiliu,tnvăţător. Şi-a desfăşuratactivitatea în satul 'I'ăt.ăruşi,localitate carereprezintăşi ast.ăz!una dintrecelemaiinteresantevetre folclorice
din podişul
centralmoldovenesc.
Harnicşi pasionat,Al. Vasiliua culesde aici un bogatmaterial
de folclorpe care l-a publicatÎn coloanelerevistelor"Şezătoarea"
şi "Ion Creangă",
precumşi în volume.Ca să dăm doar un singurexemplu,lucrareaCîntece,urăiuri şi
bocetede-alepoporului,Bucurcs
ti, Socec,1909,o adevăratămonografie
foleloricălocală, reprezint.ăo contributlede preţ la cunoaştereafolclorului
moldovenesc.
20.În aceastădare de seamă,Kirileanustăruieasuprachestiunilor
de etnografie
şi folclorcuprinseîn AnaleleAcademieiRomâne,din anii 1907-1908.
24.I. Dragoslav
, Facerealumii,Bucureşti,Soeec,1908.
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VIII
Bucureş
ti, 24 oct. 1\>08
Iubilc]YloşlVIi/wi,
Cărţilecerutele-oicumpăraşi vi le-oitrimitemîinesau poimîne.Şi Dumnezeu
să vă ajute s-o scoateţila capătuldorit eu Cromaticot»,
DomnulBasseta zis că bine
aţi făcutscriindlui Ion 'I'eodcrescu>",
căcişi domnuluiBolomeyi-a dat instrncttlStIregulezeIntr-unfel şi cu şcoalaşi cu cooperativa.
Am primit carteapărinteluiAntonovici27şi vă mulţămesc;asemeneacărţi sînt o binefacereşi o mlugiere.în zilelenoastre
tntunecatede atitea păcate. Trecutul,cu cărţilesale bune, parcă se ridicădin mormint şi ne îndreaptă,pe căilecelebune,spre un viitor mai temeinic.Preţul de 1 leu
cinzeci,vi l-oi ţine In socotealăla plata cărţilorce am a vă trimete.
Vi trimit alăturateleJoiţe28In care aveţi cevapentru "Ion Creangă",de la V.
Savel(ficiorullui popaSaveldin Folticeni).Credcă ar fi binede puhlicat,ca variaţie,
asemeneamaterial.Nol.iţ.ade la începutva fi ca din partearedacţiclşi se va tipări
cu pipa. Articolullui Ghemghiasa-",
asupra îmbrăcămintei
la Broştcni,cred că ar fi
nimeritsă-I Începeţia-l publicade la numărulpe ianuar,căciva trebui trnpărtitîn
trei numere.Alăturatveţi găsi o fiţuicăcu cîtevacuvintedin nişte rnanuscripte
a lui
Conachi,
pe carele pregătescpentrutipar.V-asrugasă-mi datilămuririasupralor. Domnul Haralarnbtrebuiesă ştie bine. DesprecărţileceruLede la CasaŞcoalclor
va rnai
intrebadomnulButculescu,căciştiţi cît de greuse urnescpe la ministere.
ill dumneavoastră,
cti dragoste,
Ghiţă
Scrisoarea
nr. G82
IX
Bucureşti,25 oct. 1908

I

IubiteMoşMihai.
Az!a fost pe la mined-l Goroveişi mi-aarătat o scrisoarelungăde la Ion Urban .Iarrrik,din Praga, în careacestali cerealămuririasuprarevistei"IonCreangă
".
Dacă,adică,aceastărevistăestedeosebităsau o urmare.a "Şezătorii",
deoareceÎn "Ion
Creangă"a văzutşi pe Gorovei.
Maispunecă se bucurasevăzîndcă s-a înfiinţato "Societatea Iolclorlşt.ilor",
care să Înlesnească
regulataapariţiea "Şezătorii",
şi, cînd colo,
vede că "Şezătoarca"
apareneregulat,iar în loc iese .,Ion Creangă..." etc. Zicecă va
25.Vezinota nr. :3.
26IOElTeodorescu,
învăţător.A fost elevullui M.Lupescu.La indemnulacestuia
a culesfolclorşi probe de grai popular,pe carele-a publicattn "Şezătoarea"
şi "Ion
Creangă".
271. Antonovici,
Fratii Gheorghe
şi NeculaiR. Codreanu;
[ondaioriiliceuluişi ai
şcoaleisecundare
- proţesion.ale
de {eledin Birlad; Bîrlad,1\>08.
28Aceste"foiţe"cuprindeaucîteva fragmentede scrisoriîn versuri,de cîntece
de dragosteşi de cătănie,pe care V. Savelle-a publicatîn revista "Ion Creangă",
I, 5, 1908,p. 131-1:2, sub titlul Douărănaşesoldăţeşti.
29PeireGheorqhiosa,
lnv,'\ţător.Ca şi cloegiisăi, SimionT. Kirlleanu,L. Mrejeriu şi I. Teodorescu,
i-a fost lui M.Lupescustrguinctos
discipol,
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ţinecursuride J[imba]rom[ână] şi Îndeosebide Iitcratjură]pnpjulară]rornjână] la Universltatea din Praga.A venit,se înţelege,vorbaşi de cauzarăceUidv. pc d-l Go!'ovl'işi "Şezătoarca"
şi i-an; spus,pe departe,celast:l vnră dv. vati astepl.at la GOl'o\,{"j
dc
mai multă prieteniedin part.e-ietc.
DomnulButcule
scu zjec că cei de Ia CasaScoalcIor
au dat ordinsil ni se îndeplineascăcererea.De veţi primi cărţile,faceţi-ledumne
avoastrăadresadl mulţămire.Şi spuneţi-mişi mie,ea să ştiu de aţi primitcărţile.
Adîncâcnoiat
,
Ghiţ.ă
Scrisoarea
nr. 683
x
Bucureşt.i,
17 dec.1908
IubiteMoşMihai,
Am fostla Tzignra30
şi a zis că zileleasteascoalede sub tipar douăvolume,şi,
Indatădupă aceea,va avea disponibile
clişeenimeritepentru"Ion Creangă",Eu i-arn
dat ghessă ne dăruiascăşi.un articolaş,o lămurirea clişeelor.
Mi-afăgăduit,dar la sllrsltul săptămlnii acesteia.În altă parte nici n-amunde du ta şi nici vremeanu Imiincape,fiind peste sarnăde ocupat.
Rugaţ.ipe don generalPamfile 8:1mă ierte că nu i-am putut răspunde;tot din
pricinaocupaţ.iilor.
Eu vă scrfsesernsl nu stărultlpe lîngăVasifiuAl. pentrucontribuţia ca membru intemeietor,deoarecepentruun tmvătător e multnu numai 5, ci
şi el lei. Şi vărugasema-I lăsanumaiîn plata abonamentului,
multămindu-uecu o colaborarepretioasă de materialfolcloric,iar IIUhănesc.Acuma el imi scriecă dv. ia-ţi
spus intr-un r ăvaş că cu v-aş fi tnstlintat să cereţi de la VasiliuAl. contributiaca
membrufondator.Trebuiesil fie vreo Încurcătură.
Am la mine 10 lei; abouamentcle
de la St, Capşaşi Tzfgara-Samurcaş.
Aştept
să se facă 20 şi să vi-i trimit.
Al durnnenuoostră
denolat
,
GIii!â
Scrisoarea
n 688
lIIII, 1909
XI
IubiteGhiţă,
N1ll11ăuita ClIcartealui Vasiliu31
şi.a lui Ciorogariu32•
Nu ne uita rueicu material pţcntru]revfsl.ri.Oare Iipsa ele vremenu e o părăsir-edulce,politicoa
sâ, a re30Al. Tzigara-Sal11ul'caş.
al Al. Vaslliu,Cîntece,urăturişi bocetede-alepoporuuii,Bucureşti,Socec,190f).
32P. Ciorogariu,Cinleccdin popor. Versurişi muzică,Bucureşti,Socec,1909.
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vistei?! PamfiP va fi patru luni în Bucureşti,la Davilla,la tragerela ţintă. Credcă
te vei întîlnicu eLDe Paşti am avut pe Clrlăncscu
la mine;mi-apărut tare bine.Fărcăşanus-a dus ieri la Piatra; vine indată inapoi.în priviutalui ţi-oi scrieîn curînd.
Cu sănătateao dau parcă mai binşior. Arămşi lucrămmereu. Ce zici de cărţulia
noaslră34?
Vai, multe greşeline-a făcut la tipărit! [...]
E adevăratcă Gorove.i
mi-afăgăduitşi miecă va venipe la Zorleni, la 19 aprll,
Să-I vedem..Iarniks-a abonat la ,,1011
Creangă";el singur;şi mi-atrfmisşi abonamentul.De ee-ofi refuzat întii şi de ce-ocerut în urmă singur,nu ştiu. ŞiWeigan
d
a plătit abonajmentul].
Ceidin străinătatemi-autrimis mai toţi abon[amentul].
De pe la muntenu ştiu nimic.Popovicimi-aducevestechiaracumcă ptnă simbătă nu pot avea fot[ografiileJ.
În tot cazul,plnă la 10 aprll le veţi avea.Mînedau
eu ochiicu fotograful.
Tesărută
Moşu
Scrisoarea
1l1'.H6
XII
Bucureşti,8/21apr, 1910
Iubile1VIo<
Mihai,
Scrisoarea
pe careveţi fi primit-oieri, împreunăcu baniip[entru]"Ion Creangă",
v-a arătat că vă scrisesernîncă din luna trecută. S-a întîmplatînsă că luna asta aţi
intlrzietcu cerereabanilorptnă ieri şi din cauzaasta am Intirziatşi eu cu trimilerea
scrisoriişi banilor.Prin urmarebănuiclilcdv, din scrisoareacătre domnulButculcscu
erau eu năpaste.
Mai alaltă sară am stat devorhă, pînă după miezulnopţii,cu poetulCoşbuc
şi, întrealtele,mi-aspuscă nu i-au plăcutculegerilede jocuri copflăreşti a lui Pamfi!.
l-am spus:de ce nu scrieţiin vreorevistă,să-i dati Indrumărll« dumneavoastră?
A
răspuns(adică
că poate
lua-ocu
ărare
etc. Vădin
spun
ca să ştiţi.
Vftrog
spuneţi-mi
trebuie
cît ar
e dator)
ca sup
să vă
plătească
abonament
rlomhul
Gogu
Capşa?cît
Mi
se pare că abonamentul
domnuluiTz.lgura-Samurcas
tot prin mine l-aţi primit. În acest
caz vii rog a-mispuneşi datoriadomnieisale.
.
A! dumneavoastră
devotat,
GMIă
Scrlsoarea
nr. 717
XIII
Bucureşti,25 mai 1910
IubiteilfoşMihai,
Mulţămesc
pentruştirilece-midaţi. Amprimitcoliledin anul XI ale "Şezătorii"
editatede Gorovei.Văd că nu se arată numeleculegătorilor,
Iăslndu-i,se vede,numai
33Tudor Pamfile.
34D. 1.Fărăcşanuşi M. Lupescu,Creşterea
pomilor,pe inlelesultărănitnei,Btrlad,
Lupaşcu,1909.
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pentru tabla de materii... E bine însă că duce Înainteacest semndeculturăpentru
depărtatulnostrucolţ de ţară. Ar fi păcat să încetezecu tipărirea.La Întrebareadv.,
de ce nu maidau cevala revistă,repet,subliniez,celece v-ammaiSPllS
: 'intii,am cu
destuletreburi la serviciu,care cer întîietatefaţâ de Loateocupaţiilcpersonale;31
doilea,mă dau f[oarte]greula scrispentrutipar; al treilea,nu-l nici o pagubădac-a
maiaşteptamaterialulmeu,dcoarece-I
din izvoarecaresînt la dăpostÎn manuscrise
ce
se păstreazăîn arhivepublice.Cu mult mai folositoare
e munca dv., care stăruiţi
Îndemnaţişi adunaţimaterialdin guri pe care le astupăpămîntuluna după alta. În
direcţiaasia stăruiţicu Îndemnurile,
iar nu în direcţiaunuiaca mine,osîndita sta
închisîntrepatrupăreţitoată ziulica.Mărog tnsăa publica,dacăse poatechiar in numărul iceva apareIa 1 iunie,alăturatanotiţă Intre însemnările
de la sfîrşitulpaginilor
revistei.Ţin să se ştie că Şi-lUI
istoricpoatefacenedreptăţi-".
Al durnncanoasttă
âeuotat,
Ghită
Scrisoarea
nr. 719
XIV
Bogdăneşti,
ZiuaCrucii,1919
IubiteGhiţă,
Nu ştiu de-aiprimitpostalaprin carete Inştfintarncă, între 1228 august,voi
fi in Bogdăneşti.Te-amaşteptat,după făgăduială,să vii să ne vedemşi să malpovestimde uneleşi de altele,eăcifirul vieţiise deapănă şi aş vrea să te mai văd. De
sigurcă n-ai putut veni,căci multevei fi avindşi tu pe cap In vremurilede azi. în
Bogdăneştlam petrecutbine.BătrînatrăieşteIncă, Numaicasa se darapănăsi-t greu
de reparatacum,cindtoate sint scumpeşi nu se găsesc.Cît am stat, am fost de două
ori nun mare. Am cununatpe MihaiHerescn,băietullui Herescude la Găincşti,şi
pe Vlrgolicicu Dochia,Era să-icununedomnulButculescu
, însănu ştiu din ce pricini
nu s-a putut. Am mai fost şi cumătrumare.PrinFălticeni,unde n-arnstat decit Ia
venitşi la Întors,m-umintllnitnumaicu Gorovei.E bătrîn şi el, ca şi mini,şi slăbit.
Amvorbitde amintirişi nimicde-alepoliticii.A fost pe la minecu amîndoificiorii[...J
CăpitanulParnfilemi se pare că părăseşteBirladul;cu ducerealui, de sigurcli
şi "Creangă"va apune. Dacă ClIel nu mai scoatempe "Ion Creangă",vom reinvia
"Şezătoarea
'', Nedreptăţita fost şi el in timpulrăzboiului.Clţi sedentar!din Iocotencnti sînt maiori,şi el rămîneinferiorulinferiorilorlui!? Păcat! Cinsteaşi trătnicta
Ia noi, sînt hocnites(s. 11.)şi Ia coadă,iar obrăzniciaşi nepriceperca,
In cinste.Bună
ţară, ră tocmală!
Mai serie-mişi inul spune-mictte ceva.Te sărută şi te Îmbrăţişează,
Mosn.
Mi-apărut tarc bine de relnvierea"Vestitorului
satelor".In el trăieşteStoleru
Scrisoarea
nr, 12:1
35În "Neamulromânescliterar",din 23 mai 1910,revistăIa 'conducereacăreia
se afla N. Iorga,s-atipărit,ea inedit,un articolal lui Ion Creangă,care,de fapt, apăruseiniţialÎll."Collimna
lui Traian",III, 1872,şi fusesereluatulteriorÎn ediţia a doua
a scrierilorlui Creangă,Îngrijităde G. T. Kirileanu.
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xv
Bogdăneşli,
3jXI, 1\120
IubiteGhiIă,
[...] În politicătot nu mă bag. Mi-oiputea servipe ai mei şi aşa. De se va
faceIn Boudănesti
casă de sfat şi cetirc,voi dărui bihlioteca satllluişi-ivoi luminape
cei ce-ordori şi aşa. [...].
"Ion Creangă"a rămas numai cu Pamfile.Admlnlstrn
tla 11IU[J.t-o
Popovlci-?
şi
e lol la Orfelinat.Cumva mai merge nu ştiu. Gorovelnu vra să mai scoată"Şezătoarea".
Invătătorhncadin Suceavae mai toată înglobaUiîn politicapartidelorşi tare
se maiduşmănesc.
Cevăd eu acumaIntreînvăţători,ni-amîngrozit.Iar şcolileau ajuns
in aşa hal de nu ştii ce-i: şcoalăori batjocură!Majorit.at.ea
învăţătorilorsînt suplinitort, iar normalişthce ies cautămuncăpuţinăşi leafăgrasă.Cu aceastăstare de lucruri
satelevor rămîneatot întunecate.
Nu mă da uităriişi scrie-mi.Nevastă-mea
îţi trimite multăsănătate,iar eu Le
tmbrăţişezşi le sărut cu dor,
MaŞll
Acum,sara,am primitşi scrisoarea
ta din urmă. Să trăieştipentrutoate veştile
ce-midai. Eşti acolosingurulsufletde molrlovan
cinstit,carepriveghezişi pui umărul
unde trebuieşi elt poţi. Dumnezeusă-ţi lungeascăanii vieţiişi S[1te \le acolostîlp
pentru lucrurilebune şi adevăratromâueşti.
Mosu
Scrtsoarca
nr. 184
XVI
Bucureştt,18/101921
DragăGhiţă,
Cu adtncă durereIji vestescmoarteain Chişinăua bunului,scumpului,hurnleului şi iubituluimeu TudorPamfile.Boala,de care a suferitnu l-a iertat şi în ziua
ele16 aci.a. c. [5.n.] şi-a dat sufletul.Tarc'rn-arnscirbit.Cîţi răi trăiescşi curnsufletelealesepier1Ali-era
dragca sufletul,căci era şi el un fel de fiu sufletescal meu.Cel
putin nu m-amputut duce să-Ivăd ..,
Să irăieşti,
MoşI!
Scrisoarea
nr, 178
36 T. Popaviei,învăţător.A activatla Orfelinatul
agricol de la Zorleni- Tutova
alături de M. Lupescu
, pe care l-a înlocuitîn Funcţiade director,cind a cesta s-u
pensionat.O scurtă perioadăde timp, tot dupăplecarealui Lupescu,a fost admtnistrat.orulrevistei"IollCreangă".Dupămoartealui T. Pamfile,ajutat elesoţia acestuia,
T. Popovicia Incercat,fără a lz.blndi, să prelungească
viaţa revisteiblrlădene.
*.A hocnl= a repezi,a da inapoi.
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}logdăneşti,
1j. x r, 1921
Iubitecuua,
AmprimiLmandatulcu 500lei pentruhustul lui Stoleriu,contribuţiedin partea
Curtii regale,şi, ştiind că ea s-a dat prin stăruinţata, atît domnulCiureacît şi eu
îţi mulţămimdin inimă.şi din suflet.DomnuluiBasseti-ornmulţărnlîn curînd.
Moartealui Pamfila lăsat jale şi durereîn surletufjvtetcntlor
lui adevăraţişi
un maregol în ogorulfolcloristicei.
Revista"IonCreangă",a căreisarcinăşi conducere
a dus-oel, va fi Inmorrntn
tată CI!el. Nimeninu-i va da directivadată de el; şi prin
urmarenu va mai apărea. Materialulce-a rămas de la el îl deţinedoamnaParnf'Il,
de la care credsă-Ipot capataeu. Popovicide la Zorlenim-a intrebatelen-ar fi bine
să continuămscoaterealui "Ion Creangă";nu i-am răspunsrncă,dar eu credcă revlstnSeL
nu mai apară ca G dureredupă fostulei director.
Ieri am fost pe la Goroveiîn chestia"ŞezMorii".
Am stat multde vorbă cu el.
E dispussă reinvie "Şezătoarea",
de la 1 iau. 1922,dar nu-lcu ce. Un numărintr-o
mic de ex[emplarc],
de-ocoală, deocamdată,
ar costacam 550Iei. Şi atuncli-am spus
că, pînă ce începa sosiabonatnent
elc,să lucrăm pe credit.Dacă,Casaregală,la care
vom face un căldurosapel, ne-arlua vreo 30 abunţu
mentc]şi MinisterulScoale
lor o
sulă, am avea vreo2 ()OO
lei,- eu carebaniam putea acoperiprimelecheltuieli,ahon[amentul] fiindde 20 lei anual.Revistasă iasă, deocamdată,
într-omie de cx[cmplare]
şi Cllcît vomcapataparaleîi vommărişi cuprinsul.
Dupăcîteştimdela "Ion Creangă",
ea ar pulea avea cam 500--800abonaţiin ţară şi străinătate.
Material,in primelenumere,am gâsi dintr-allui PamfIleşi mai am şi cu; apoi
cu voi scricla prieteniimei,învăţători,şi credcă vomavea din belşug.A rămasacum
să vestimprin ziare că la 1 lan. 1H22va rcapărea"Şezătoarea".
De ai vreunprieten
ziarist,roagă-I$:)vesteascăaceasta.Dupăcum vezi,"Şezătoarea"
judctuIui nostru va
reinvia.Goroveie tare necăjltbăneşteşi a făgftdlli
t d va elaşi el cît va putea,căci
u-nre de unde. Administraţiarev[isLei]
o voi aveaCIl.El rămînedirectorşi redactor.
Eu administrator
şi redactor.Dar gîndulmeuesteaceldc la Inceputul"Şezător+l",de-a
adunacomorilepoporuluicare se prăpădesc,mai ales astăzi,cînd buneleorînduieIiele
vremuris-aurăscolit,iar "Itelestr{Line
şipăcătoasele le locul.Credcă vei fi al nostru
eu trup şi suflet,cum ai fost de la început.CInd ai vreme,dă-mio listă de prietenii
tăi care crezică ar primi bucuroşi"Şezătoarea
".
CindLeîntîlneşticu Mehedint
i, roagă-Isă-mitrimităşi mie "Duminicapoporutul" cu articolulscrisdespremine.Mairoagă-1să ne trimităîn schimbul"Vestitorului"
aceastăfoaie.Cu .Vcstttorul"mergembinişor.Numărulde pe d[ecem]hre
îl Inchlnăm
amintiriilui NcculaiStoleriu,întemeietorullui [...].
Cînd ai vreme, mai spune cîte ceva şi lui 1110ş
,'fillai,carele sărutâ CI!dor.
ScrisoarenI'.21H.
XVIII
Bucureşti,30 nov. lH21
Cinslilcşi iu.biteJ110ş
Mihai,
[.•.] Să nu pierdemrăbdarea.Amc11pătat
de la Ministerul
Artelor,prin mijlocirea
unuibun prieten,făgăduialaa 10.000lei pentrutipărireauneirevistede folclorla FolLiceni.
Filip Ionescuzieeeă e păcat să nu i se păstrezenumelede "Ion Creangâ;\căci
In acestcaz,ca nahabce este, ar fi dispussă subscrieşi el una mie de.lei. Acumfac
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cerereşi la Ministerulde Instrucţleşi la domnulBihicescu
, elela BancaNaţ[ională],
să văd Il-ommai eăp:Haceva?
Al dumncanoasiră
denotat,
(iM!ll
Scrisoarei!
nr. 118
i
XIX
Bogdâncşt.l,
21l!15XII, 1921

LubilcGhiţă,
Ieri am fost la Gorovciele i-urudus nişte materialpentru "SeziHoarea"
de-al
meu şi de-allui popa Bohulescu,carespunecă numai de frica ta -a cxecutat.Îmi
parc bine că-ţi ştie de frică,că el mai are mult materialbun pentru "Şezătoarea"şi,
de frica ta, 1-0lrimete.Privitorla sumarulrevistei,a rămassă t.i-ldea Gorovci,căci
::lI'C
să-ţi scrie.Revistava ieşi îl! 1 000 cx[emplare]
in douăcoale. E dată la tipar şi
va ieşi bine.Materialavemf[oarte]interesant.Imi spune Goro
vcl că.i-a scrisşi Wcigand.Am scrisdomnuluiMugurcerîndu-Inumărulde exjumplare]
ee ar putea să ne
ieÎp.Pretul a rămas aşa: (ahonament,
30 lei pentrupreoţi,tnvătătorr,studenti i săleni ; 40 lei pjentru] instituţiişi ceilalt!şi 50 lei p[entru]străinătate).
M-mcPamflle se mută la Tecuci,dar nu pomeneştenimicde ,materialulrămas
elela bărhatu-său.M-amÎntîlnitIn ziuade 18 dţccentjbrecu Simionşi i-amcerut şi lui
materialpţentru]"Şezătoarea";a făgăduit.l-am scrisşi lui VasiliuAlex.,dar el mocneşte tntr-tnsulca ursul şi greuîl dai la brazdă.
Ieri na mare vîlvă În Fălticenl. Cînd am intrat in lîrg, mai toţi cei cu care
m{tÎntîlneam,şi pe care-isalutameu, mă salutauci. În stradamare,ducindcu popa
CtrIănescu
un sac cu "Vestitoare"
la poştă,toţi se uitaula minesalut tndu-rnă.La poştă
aflucă C\l"S
numitprefect.Amsurlsironic; eu şi prefeetI Iacaşi Seratlm,care mă trage
la o parte şi-mispunecă-snumit prefect.Amrls, Dealtfel,În ziua de 26 dec.,sara, aru
primitdouă telefoanede la şefulde cabinetal Minis
terului de Interne,în cuprindcrea
ur.măt.oare: "MihaiLupescu,mvăţător,directorulrevistei"VeStit<r'ul
satului"- Bogdănestl.Te rog vină Ministerulde Interne.SS Racovi
l ă, şef de cabinet".
Eu î cu preotulCîrlănescu
am zis: taci că scapă"Vest.itol'uI"
de necazurişi greutăt.i.
Clnclcolo,se vede cii mă porteasă depunjurămîntul.
'
Muium!JlJnd
încoloşi-nco!o,
toţi mă felicitau.Goroveiîmi spunecă sînt llumit
prefectşi ei!trelmicsă mltchemela Bucureşti.Auzindprin OI',tŞ
că combinaţiaaceasta
al' fiflicut-o Tempeanu,ITI-am
dus la el; şi cum m-a văzuti-a piirutbine, căciel şi
eu Gut.ereraugata s vie la BogeI1111eşti.
Aicimi-aspusdi Iorgaa cerut să fiu numit
prefectşi c{tnu pot să-!refuz.Ar[Hîndu-i
motivelepentru care nu pot primi aceasUt
sardnlt şi Ineredinţll1cln-se
de aclev[lr,
a rămas să fac[laltă combinaţie.
Am făcut o scrisoarede Ululţftmire
domnuluiIorgaşi i-am dat-olui Tempeann
să i-o dneă,şi am scrisşi domnuluiHacoviţăcă sînt suferind.Şi-aşa,pe ziua de ieri,
In oraşulFl'iltieeni,
am fost, In guriletuturor,iar pentru mineuu, prefect.imaginar!
MOŞll
ScrisoarelIr. 10S
xx
Buellrc5ti,
10ian.1922
Iubite11IoŞ
l11ihai,
Mulţumesc
din inimăpent.rucuvintelebunc de sllr])f!tori
şi,.la rîndu-mi,vă <10
rese sănătate, spre a ţine un loecle cinsteşi de hine Îl! mijloculatîtor llricillUi
şi
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răutăţi. Cu numireadv. ca prefect,toţi de aiciau avutaceeaşisimţire: ce păcat că
boalanu v-a lngătlllitsă puieţi fi de folosnenorocitului
nostrude judet. Tomegea31
se glndea că eu aş fi dat acestgind domnuluiIorga.Dinnenorocite,
domnulIorga
de mult nu mai primeştesfaturi de la un biet \11ran,
de modăveche,cum sînt cu.
S-a înconjuratcu altfelde oament'" Cindoi aveaocaziesigură,am să vă trimit o
scrisoarea lui 1. Hudiţă, elincare veţi vedeacumcîntăreştedomnulIorga pe tinerii
ce nu pot fi linguşitori.
FoarLebine faceţică stat.ornlcl.ţl
bunăregulăÎn privinţaveniturilorşi cheltuielilor "Şezăiorii".Numaiaşa t-ornputea asigurao viaţălungăşi cu spor. N-amprimit
tucă răspnns de la Gorovei,unelesă trimitsumade 5000lei pentru primelenumere.
Dinnumărul1 aş vreasă am eu 100de exemplare,
ca să fac abonamente
la toţi bunii
mei cunoscuţi,cu auumită poftireeleabonament
şi colaborare.
[...[,
Celemai călduroaseurări de sănătatedoamnei
Lupcscu,domnişoarei
Cfrlănescu
şi soţ.llorCtrlănescu.Al du. dcuot
at şi iubitor,
cmi«
Îmi pare f[oarte] rău de ardereaminăstirilHJşca38•
Scrisoareanr. 883
XXI
Bogdăneşti,
31 ian. 1\)22
IubiteGhiţă,
La 1 marl a. c. "Şezătoarea"
tmpllneşte
30de ani. În ea ai scrisşi tu şi pentru
ea ai muncitcu drag. În mart voima scoateun numărfestiv.Să trimeţilui Gorovei
UIlarticolcu amintiriletalc despreea şi te rog să nuJipseştidintre colaboratori.
Artlcolulsă fie t.rirnispînă la 20 februarie.N-amfostde'multiprinFălticeni.Mă duc azi.
Credcă revistape ianuariee gata. în curindva fi tmprăştiatăîn lume.Ti-oitrimite
100ex[emplare].Nu uita, te rog, de Pooeşti39,
de Carteatineretului,
... şi de A/ciltaÎrea
gospodilriii40•
De estecevacu ele binede bine.., Mugurenu mi-ascrisnimic[....].
Prescriupoveştile;pe urmăvinerîndulpoeziilor.
De n-ai trimesbanii, trimete-I
De la Casa Şronlelor
nu mi-arăspunsnimeue.
Tesărută
Moşu
Scrisoareanr. 219
37V. Totneqca,
învăţător.Trăieşteşi astăziin satulBoroaia,jud. Suceava,nnde
şi-a desfăşuratactivitatea.A condus"Vestitorulsatelor"In ultimasa perioadăde
apariţie.
38ArdereaMtnăsttrtiRlşca.
3»Lupescuîl rugasepe KiriJeauusă se intereseze,
la Fundaţie,de tipărireaZ'opeştilor(volumpc care îl Incredintase
editoruluiMugur)
şi de posibilitateapublicării
celordouăbroşuriîn ediţiimaidezvoltate.Dinpăcate,volumulsău de povesti,intitulat
La clăci,a rămasnepublicat.
·10M. Lupescu,Alcăluireaaneigospodăriiiărăncşti.Povcţcşi îndemnurifolositoare oricăruigospodarLinâr,Btrlad,Lupaşcu,1913.
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XXII
Bucureşti,16 mart 1922
l ubil.eA1aş211i1wi,
Auzisem,de la cucoanaHuxanda,despre boala tiv. de gripăşi, primlud azi
scrisoareadv., m-ambucuratcă aţi scăpatcu bine.Ferrti-văeli grijă plnă vom scăpa
de răcelileprimăverii.Pentru"Şezătoarea"
am a vii da () vestebună. BancaNaţinnală
m-aînştiinţatcă vă va lrimite(in urmacereriice amfăculanul trecut)sumade 10.OUO
lei, prin BancaNaţionalădin Pălticeni.DupăprimireaacestOI'bani, veţi fi bun a face
cuvenitascrisoarede multurnlre.Dupăce va ieşi şi numărulpe mart, voi cercaşi pc
la alte bănci,aşafncrtcredcă vomscăpade grija materialăa cheltuielilor
de tipar, rămînînda o scoateîn condiţiitipografice
maibune(la Suceava,precumscrieţi).Dinnumărul2 vă rog să-mitrimiteţi50 de cxţemptare],ca să mai pol:face îndemnla abonamente.
Eu zic să mai avempuţinărăbdareeu Mugur,căci,pc cit aud, el umblă acum
srtcumpereo tipografiemare,şi asta cred că-icauzaÎntîrzierii..Lamura,;Ua ieşit.[...].
Dorindu-vă sănătate la întreagafamilie,vă tmbrăţlşczcu dragoste,
Ghiţă
Serisoaren
111'.
886
XXIII
)i'edatată
Văd că din "Ion Creangă",anul XIV, 1921,au ieşit numaişapte numere.Eu
cred că ar fi binesă scoatemÎncăun număr-",în care să se publicedin matcrialulce
a rămas de la Pamfile,şi să se puie la sfîrşitulnumărulnitabla cuprinsuluipe anul
XIV,ca să se încheieanulÎn bunăorînduială.Amfăcutaceastăpropuncre şi lui T. Popovici,
spnnlnultim
du-ică,
dacănu
le-au
rămas
fonduri,
voisă
găsi
sun;Fl
necesară
pentru
plata acestui
număr.
I-am
malmai
scris
că ar
fi păcat
secu
pără
duiască
o bibliotecă
aşa de bunăca a lui Parnf'ile,vîuzlndu-sede ca obicei,şi l-amrugat să intrebepe doamna Pamfilecît cercpe bibliotecă,spre a-i găsiaici vreoinstituţiecare să i-o cumpere
şi să fie de folosurmaşilor.Ar fi bine să-i scrieţişi dv. In aceastăprivinţă.[...].
[Scrisoareanu este semnată,dar atit grafiacît şi conţinutulindicădrept.expeditorpe G. T. KirileanuJ.
Scrisoarea
nr. 887

41"Lamura".l'cvistă
de cultură,literatură,artă, ştllntă. Bucureşti1919- 1928.
'12AcestnumărlUIa mai apărut. Vezişi nota nr. :l(i.
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