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BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
 



BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE ROUMANIE 
 

 



“Cum se poate să scrii cărți pentru oameni, 
fără să-i iubești?” se întreba în opera “Kir 
Nicola” - prin intermediul protagonistului 
Adrian Zografi - Panait Istrati, autorul ciclurilor 
de povestiri ce au răscolit și șlefuit sufletul 
generațiilor de cititori, încredințați de 
profunzimea, autenticul și nepregetarea din 
aceste evocări ale lumilor, figurilor și emoțiilor 
umane, plăsmuite de cel supranumit Pelerinul 
inimii, scriitorul care și-a dorit atât de mult să 
cânte iubirea de prietenie. 
 
 

Această comoară sufletească răzbate din 
întreaga sa operă literară, scrierile 
autobiografice, din paginile de corespondență 
și alte mărturii documentare, printre acestea 
numărându-se și valorile aflate în patrimoniul 
Bibliotecii Naționale a României.  
 
   
 
  

Desen semnat Nina Arbore 

și datat 1930 (Adevărul 
literar și artistic din 17 

aprilie 1935) 



Colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României reunesc o varietate de 
documente Panait Istrati, prezentate în cele ce urmează: 
 

 Carte bibliofilă, în ediții prime sau ulterioare, ilustrate, unele purtând dedicații 
autografe – adresate de pildă lui Mihail Sadoveanu ori Eugen Lovinescu - sau 
constituind exemplare numerotate, tipărite pe hârtie specială, de lux, uneori 
purtând filigran. Expoziția “PE URMELE PELERINULUI INIMII” include o parte din 
edițiile originale în limba franceză, apărute în colecția “Prosateurs français 
contemporaines” a Editurii Rieder, între anii 1924-1935. Piatră de hotar, prima 
operă publicată în volum a scriitorului, “Kyra Kyralina”, este prefațată de Romain 
Rolland, “pescuitorul de oameni de la Villeneuve”, după cum îl numea însuşi Istrati 
din recunoștință pentru încurajările și sprijinul oferit întru devenirea sa ca scriitor 
prețuit în întreaga lume. Urmează “Oncle Anghel” (1924) și “Presentation des 
Haidoucs” (1925), care completează seria “Les récits d’Adrien Zograffi”, precum și 
“Codine” (1926), “Le pecheur d’éponges” (1930) ș.a. Ediției Rieder a operei 
“Tsatsa-Minnka” (1931) i se adaugă cea a Editurii Mornay, tipărită în același an, în 
condiții grafice deosebite, fiind decorată cu ilustrații de Henri Boissonnais (1894-
1966). Printre cei care semnează ilustrația cărților, se remarcă și artiștii Charles 
Alexandre Picart le Doux (1881-1959), André Dignimont (1891-1965) și Jean Texcier 
(1889-1957).  Între edițiile românești, amintim “Casa Thuringer” (1933), apărută la 
Editura Cartea Românească, în traducerea autorului, sau “Chira Chiralina. Moș 
Anghel” (1966), în românește de Eugen Barbu și ilustrată de Mircea Dumitrescu; 



Corespondență constând în scrisori și cărți 
poștale ilustrate, de la şi către Panait Istrati, 
precum și o scrisoare din anul 1937, adresată 
de cea de-a treia soţie a acestuia, Margareta 
Istrati, avocatului Basil Clony, directorul gazetei 
“Curierul Brăilei”, în vederea colectării 
fondurilor necesare ridicării unui monument 
funerar la Cimitirul Bellu, unde, cu doi ani în 
urmă, își aflase odihnă veșnică scriitorul. Se pot 
remarca mai multe tipuri de semnătură: P. 
Istrati, Panait, Panagaki ori Pan;  
 

Fotografii înfățișându-l pe scriitor, fie singur – 
de pildă cea datată martie 1921, surprinsă la 
Nisa, pe Promenade des Anglais, unde acesta 

lucra ca fotograf ambulant - fie în compania 
familiei ori a altor personalități literare 
marcante, precum M. Sadoveanu, G. 
Topârceanu, Demostene Botez ; 

Articole tipărite în presa vremii, reprezentative atât pentru publicistica de tinerețe, 
cât și pentru creația de maturitate, cum ar fi cele din paginile ziarelor Dimineața, 
Adevărul, Adevărul literar şi artistic, Rampa, Facla sau ale revistei Viața socială.  



ISTRATI, Panait. Kyra Kyralina. [Avant-propos par Romain Rolland, suivi de l’Avant-
propos signé par l’auteur]. Paris : F. Rieder, 1924. (Les récits d’Adrien Zograffi, 1), 
(Prosateurs français contemporains). Legată cu : ISTRATI, Panait. Oncle Anghel. 
Paris : F. Rieder, 1924. (Les récits d’Adrien Zograffi, 2), (Prosateurs français 
contemporains).  

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 
 

“Dans les premiers jours de janvier 
1921, une lettre me fut transmise, de 
l’hôpital de Nice. Elle avait été trouvée 
sur le corps d’un désespéré, qui venait 
de se trancher la gorge. On avait peu 
d’espoir qu’il survécût à sa blessure. Je 
lus, et je fus saisi du tumulte de génie. 
Un vent brûlant sur la plaine. C’était la 
confession d’un nouveau Gorki des pays 
balkanique […] Il se nomme Istrati”  p. 7                       
(Avant-propos par Romain Rolland) 

I. Ediții bibliofile 



Pe foaia de gardă, apare dedicația manuscrisă a autorului: 
“Domnului Lovinescu. Criticul de la care am învăţat multe lucruri”. 

 
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 



ISTRATI, Panait. Oncle Anghel. Paris : F. Rieder, 1924. (Les récits d’Adrien Zograffi, 2), 
(Prosateurs français contemporains). Legată cu : ISTRATI, Panait. Kyra Kyralina. [Avant-
propos par Romain Rolland, suivi de l’Avant-propos signé par l’auteur]. Paris : F. 
Rieder, 1924. (Les récits d’Adrien Zograffi, 1), (Prosateurs français contemporains).  

 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 
 

“Adrien essuya ses larmes, et regardant 
son oncle de face, le vit sourire avec 
bonté, la bonté insupportable de l’être 
tué par la douleur. La tête était presque 
chauve, la barbe et les cheveux 
entièrement blancs ”  p. 31 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Présentation des Haïdoucs. Édition originale. Paris : F. Rieder, 
1925. (Les récits d’Adrien Zograffi, 3), (Les Haïdoucs, 1), (Prosateurs français 
contemporains). Ex. nr. 403/450 pe hârtie Hollande de Montgolfier, Annonay, cu 
filigran. 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 
 

“L’ami dont on se sépare à jamais, 
nous est plus cher que celui qui 
nous revient pour toujours. Quand 
le dernier signe d’adieu me fut 
envoyé de loin par les mains 
aimées, je m’écroulai sur mon chien 
et enfouis mon visage dans la 
fourrure de son front aux yeux 
étonnés.”  p. 73 

I. Ediții bibliofile 



 

Pe foaia de gardă, apare dedicația manuscrisă a autorului: 
“Lui Mihail Sadoveanu – a cărui căldură sufletească m’a făcut să uit arta 

pentru a nu iubi de cât viața, cu toată dragostea de prieten” 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



“Mon ami Adrien!... Un frère de croix! 
C’est autre chose!… Une chose qui peut-
être n’existe pas!... Un frère de croix, 
c’est quelqu’un par lui même, non par 
un autre, et alors son amour est grand, 
désintéressé, cher à notre coeur” p. 117  
 

“Ah! Petit frère Adrien! C’est un grand 
miracle, l’amour de l’homme! Quand, la 
première fois, je reçus son baiser d’ami, 
le monde changea de couleur” p. 119 

ISTRATI, Panait. Codine : enfance d’Adrien Zograffi. Édition originale. Paris : F. 
Rieder, 1926. (Prosateurs français contemporains). Ex. nr. 9/70 pe hârtie Hollande 
Van Gelder Zonen. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Kir Nicolas. Codine. Boisen couleurs dessinés et gravés par Picart 
Ledoux. Édition originale. Paris : Editions du Sablier, [1926]. Ex. nr. 118/632 pe 
hârtie Hollande de Montgolfier, Annonay, cu filigran. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“Le destin de l’homme n’est 
rien autre que sa propre 
personnalité, et il se manifeste 
dès sa sortie du berceau. On a 
beau prétendre que le milieu 
social influence et façonne 
l’être humain, il ne change 
rien” p. 13  

I. Ediții bibliofile 



 
Ediție decorată cu letrine și ilustrații xilogravate de pictorul și scriitorul francez 
Charles Alexandre Picart le Doux (1881-1959), care s-a remarcat ulterior ca 
ilustrator al unor ediții Balzac. 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 



ISTRATI, Panait. Isaac : le tresseur de fil de fer. Édition originale illustrée d’une 
eau-forte et dessins de Dignimont. À Strasbourg : chez Joseph Heissler Libraire, 
1927. Ex. nr. 674 pe hârtie velină Rives, cu filigran. 

 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 



Ilustrații ale primei ediții “Isaac : le tresseur de fil de fer”, semnate de pictorul 
și gravorul francez André Dignimont (1891-1965).  

 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Les chardons du Baragan. À Paris : Bernard Grasset, Éditeur, 
1928. (Les “Écrits” / sous la direction de Jean Guéhenno). Ex. Alfa nr. 40/640 pe 
hârtie Alfa semi-satinată Authenin-Chalandre. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“- Où allons-nous, Yonel? 
  - Dans le monde, Mataké, les 
chardons à nos trousses” p. 243  

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Pour avoir aimé la terre... Avec un frontispiece de Jean Texcier. 
Paris : Édition Denoël et Steele, 1930. Exemplar hors commerce. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“J’ai envie de croire qu’à la minute où je suis 
venu au monde, mon premier geste a été 
d’embrasser la terre. Là-bas, dans le hameau 
de Baldovinesti, sur l’embrochure du Sereth, la 
terre a sûrement dû se fourrer en moi, avec la 
violence de l’amour. Toute la terre! Toutes se 
beauté” p. 13 
 
“Que la France m’accepte donc tel que je suis 
et qu’elle m’accorde sa protection. Elle me le 
doit : je lui ai donné le meilleur de moi-même, 
sans jamais rien lui demander. Mais, 
aujourd’hui, mon hameau a le droit de lui 
réclamer, pour celui de ses enfants qui a le 

plus aimé la terre, autre qu’un tombe” p. 52   

I. Ediții bibliofile 



Pe verso-ul foii de titlu, apare portretul 
caricatural al scriitorului, realizat de 
graficianul și jurnalistul francez Jean 
Texcier (1888-1957), care în articolul 
“Panait Istrati”, publicat în La Revue 
Anarchiste din decembrie 1930, nota “À 
ce moment, Istrati m’apparut comme 
une jeune et joyeuse force sauvage. À 
peine délivré des entraves de la misère 
il allait apporter l’espérance aux 
esclaves du monde entier en racontant 
aux hommes les tragiques et 
merveilleuses histoires qui font de son 
œuvre comme les Mille et une Nuits de 
la souffrance”. 

 
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Le pecheur d’éponges : pages autobiographique. Édition 
originale. Paris : F. Rieder, 1930. (Prosateurs français contemporains). Ex. nr. 
161/200 pe hârtie velină Lafuma de Voiron. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“Vers quels horizons? 
Je ne saurais le dire. Adrien non plus! 
Mais la terre est toujours belle, et la 
plupart des humains sont toujours 
privé de liberté. 
Nous tâcherons de les découvrir 
encore une fois et de les aimer. En 
attendant, nous fouillons dans des 
décombres” p. 10  
(Avertissement. Baldovinesti-Braïla, 
avril 1930. Panait Istrati) 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Tsatsa - Minnka. Paris : Les Éditions Rieder, 1931. (Collection 
“Europe”). Pe fila de gardă, dedicație autografă către Radu Cluceru, iar pe verso-ul 
foii de titlu, ştampilă “Donaţiunea Sonia şi Radu Cluceru”. La sfârșitul textului, 
însemnare manuscrisă cu data de 30 Mai 1933, urmată de semnătura R. N. Cluceru. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“Car la terre tourne surtout autour de 
l’homme; de l’homme seul au monde, 
plus particulièrement, pour qu’il se rende 
mieux compte de sa solitude. Mais 
l’homme est plus fort que la terre et que 
la solitude. Il vient de plus loin, de plus 
haut. Et il en a le souvenir, qui s’exprime 
par un sursaut, semblable à celui de 
l’immensité végétale qui l’entoure et qui 
bondit sous le choc de sa sève” p. 25   

I. Ediții bibliofile 



 
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

Dedicația manuscrisă a autorului:  
“lui Radu Cluceru amintire amicală 
Panait Istrati, 27. V. 32 ” 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Tsatsa Minnka. Illustré par H. Boissonnas. Paris : Éditions Mornay, 
[1931]. (La collection originale, 23). 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



Ediție de lux “Tsatsa Minnka” cu ilustrații color de pictorul elvețian Henri  
Boissonnas-Baud-Bovy (1894-1966) ), cumnatul lui Marie-Louise Baud-Bovy (Bilili), 
femeia care a reprezentat un capitol important din viața lui Panait Istrati între anii 
1926-1930.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 



ISTRATI, Panait. Le bureau de placement. Paris : Les Éditions Rieder, 1933. (Vie 
d’Adrien Zograffi, 2), (Prosateurs français contemporains).  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

“Je me livre volontiers aux hommes, 
corps et âme. Je suis prêt à partajer 
avec eux mon dernier morceau de pain. 
Mais je tiens à garder intact mon droit 
de les fuir le jour où je sens qu’ils 
veulent limer ma fantaisie, mon 
imagination.” p. 68 

I. Ediții bibliofile 



“Trebue să existe oameni în ochii 
cărora mândria ţine un loc mai 
mare decât toate valorile reale  ale 
vieţii. Păcat” p. 198 

ISTRATI, Panait. Casa Thuringer. București : Cartea Românească, 1933. (Viața lui 
Adrian Zografi).  

 
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Artele și umanitatea de azi. Trad. din franceză de Alexandru 
Talex. București : Cruciada Românească, 1936. Tipărită ca supliment la numărul 
festiv de Paşti al „Cruciadei” în 1936.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



ISTRATI, Panait. Chira Chiralina. Moș Anghel. Trad. de Eugen Barbu. Ed. ilustrată 
de Mircea Dumitrescu. București : Editura pentru Literatură, 1966.  

 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 



 
Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie. 

I. Ediții bibliofile 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală, redactată cu cerneală neagră, adresată publicistului 
Panait Mușoiu la redacția “Revistei Ideei”. 22 august [1912].  
Îi solicită să-i trimită prin cineva 100 de exemplare din broşura “Către tineri”, 50 
din “Două morale” şi câteva din “Ce-i de făcut” de Nikolai Cernîșevski. A adăugat, 
probabil ulterior, mențiunea “primite” și s-a semnat.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



22 August 

 

 

Dragă Mușoiu, 
 

 Trimite-mi  prin cine-va următoarele 

broșuri 
 100  Către tineri 

   50 Două morale și  câte-va din Ce-i de 
făcut, 10 de exemplu. 

 

                     Al tău  

                                                     P. Istrati  

Această carte poștală este adresată publicistului Panait Mușoiu (1864-1944), 
reprezentat al mișcării socialiste și, mai ales, promotor al anarhismului românesc. 
Acesta a tradus pentru prima dată în limba română Manifestul Partidului 
Comunist al lui Marx și Engels și a editat publicațiile Revista Ideei, Munca, 
Mișcarea socială. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  

II. Corespondență 



ISTRATI, Panait. Carte poștală ilustrată, redactată cu cerneală neagră, adresată lui 
Alex. Niculescu. Villa Cimerose, Rimiez, Nisa, 14 noiembrie 1924. 
 

 Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  

II. Corespondență 



Nisa, 14/XI/1924 

Stimate prieten, 

 

Rândul trecut, neştiind dacă ziarul mi-a fost trimis de un amic ori de un 

inamic, m’ am mulţumit să-ţi răspund cu o mulţumire scurtă. Acum când văd 

că-mi scrii călduros, te rog să continui a mă cinsti cu această documentaţie 

preţioasă şi cu care puţini se însărcinează. 

Trimite-mi nerecomandat, tot ce-ţi cade în mână. 

                                   Cu dragoste, al d-tale  

                                                 Panait Istrati 

Villa Cimerose, à Rimiez - Nice 

A
dresa asta o vei găsi în A

d. L
it. viitor 

II. Corespondență 

 

 Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală ilustrată, redactată cu cerneală neagră, adresată 
avocatului şi ziaristului Basil P. Clony. Paris, 24 octombrie 1929. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



Paris, 24/10/29 

Chez Ionesco, 24 rue du Colisée – 8 ème 

 Dragă Clony, 

 

 Mă informez mereu despre literartura care te interesează şi nu 

pot să mă decid : unul spune că ăsta e bun, altul desminte, iar eu n’am 

timp să citesc. Totuşi, cred că voi face zilele astea un pachet şi ţi-l voi 

trimite. La noroc. – Scrie-mi şi tu ce mai e pe-acolo şi daca ai să-mi 

comunici ceva. 

                                                Al tău Panait  

Această carte poştală a fost transmisă din casa prietenului Gheorghe Ionescu din 
Paris, în subsolul căruia scriitorul a și locuit în diverse perioade, de pildă în anul 
1926, când, după despărţirea de cea de-a doua soţie, Anna Munsch, se retrage 
aici și finalizează opera Neranțula, publicată pentru prima dată sub titlul “Le 
Refrain de la fosse: Nerrantsoula” (Éditions de France, 1927). 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  

II. Corespondență 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală, redactată cu cerneală neagră, adresată avocatului 
şi ziaristului Basil P. Clony. Câmpulung-Musel, 24 iunie 1930.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



Câmpulung – Muscel 
Str. Primăverei 1  

                        24/6/30 
 Dragă Vasile, 

 
 M’am instalat la adresa de mai sus. Cameră mare şi 
frumoasă, liniştită, dar scumpă foc : 5000 lei lunar! 
 Ai început munca rafistolajului? 
Ţine-mă te rog la curent cu mersul, rău sau bun, al reparaţiei, precum şi 
dacă se confirmă prevederile noastre budgetare. 
                                                Al tău cu frăţie  
                                                      Panait Istrati 

Basil P. Clony, avocat și ziarist brăilean, a publicat traduceri din opera poetului 
antic Ovidiu și a condus gazetele “Libertatea brăileană” și “Curierul Brăilei”. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  

II. Corespondență 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală ilustrată, redactată cu cerneală neagră, adresată 
avocatului şi ziaristului Basil P. Clony. Le Muids, Nyon (Vaud), 26 iulie 1930.  
Sub textul scriitorului, scrisul de mână al femeii-tovarășe de viață, cum a numit-o 
el însuși pe Marie-Louise Baud-Bovy (Bilili): “Amitiés, Bilili”. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



Le Muids / Nyon 

(Vaud) 26 – 7 -30 

Stăm la ţărani (un rotar), casă, trei mese delicioase, 

serviciu, luminat: 8 fr. pe zi! 

Apăi să nu-l dai în măsa de Câmpulung, cu 5000 lei 

numai chiria? Voiajul? 6000 lei, dus şi întors. 

Ia vezi: nu vrei să dai o fugă până aci? Stăm la M. 

Senglet, Chanon, la o jumătate de ceas deasupra 

Nyonului. Vino, mă, ce dracu te oropseşti aşa! 

Plecăm pe 1 sept. la Praga. 

                                                Al tău Panait   

Le Muids este localitatea situată în apropierea orașului Nyon, în cantonul Vaud 
din Elveția, unde Panait Istrati a scris opera “Tsatsa Minnka”.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  

II. Corespondență 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poştală ilustrată, redactată cu cerneală neagră, adresată 
avocatului şi ziaristului Basil P. Clony. Paris, 7 iulie 1931.  
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Manuscrise. 
  



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală, redactată cu cerneală neagră, adresată lui Spiru 
Vaglianatos. La B. P. Clony, Bucureşti, 9 ianuarie 1932. Textul este semnat 
Panagaki. 
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Bucureşti, 9. 1. 32 

Dragă Vaglianatos, 

         Să-ţi fie Royal-ul afurisit! 

E o porcărie şi e mai scump de cât la Stănescu, căci 

am plătit o scârbă de cameră 260 lei, plus bacşisul, 

adică încă 120, la 7 flămânzi cari te pândesc, la 

plecare, cu mitraliera. 

        Dacă afli adresa lui Clony, spune-i că sunt gata 

să-i ascult poveştile şi pe aci, şi că locuiesc: str. 

Mareşal Badoglio 37, et. I, dreapta. 

                                       Vă salut pe ambii  

                                  Panagaki                                     

 
      Cartea poștală este adresată armatorului brăilean, Spiru P. Vaglianatos. 
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II. Corespondență 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Însemnare manuscrisă, cu cerneală neagră, adresată lui Basil P. 
Clony. Textul este semnat Pan. 
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 Să nu dai cartea la nimeni, că se pierde  şi  

e cu dedicaţie. 

 Citeşte:  

 Tălie Radu Teacă 

  (hors concurs!) 

 Dar toată cartea e bună 

 

 

   

 
      Însemnarea face referire la scrierea doctorului Ioan I. Mironescu, prozator, 
colaborator al lui Garabet Ibrăileanu la “Viaţa Românească” şi apropiat de-al lui 
Panait Istrati şi Mihail Sadoveanu. 
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II. Corespondență 



II. Corespondență 

ISTRATI, Panait. Carte poștală ilustrată, redactată cu cerneală neagră, adresată 
avocatului și ziaristului Basil P. Clony. Amsterdam, 25 februarie 1932. Textul 
poartă semnăturile Panait, Em. Querido [editorul Emanuel Querido], iar mai jos, A 
M de Jong [scriitorul Adrianus Michiel de Jong].   
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Această carte poștală este transmisă din casa scriitorului olandez Adrianus Michiel de 
Jong (1888-1943), a cărui semnătură apare în partea de jos, sub cea a lui Istrati.  
Prietenia lor a debutat odată cu editarea versiunii olandeze “Oom Anghel” (Kosmos, 
1927), în traducerea acestui “Zola al Olandei”, supranumit și “Cosma olandezul” după 
haiducul lui Istrati.  
Cei doi au purtat o amplă corespondență până la moartea prozatorului român în 1935, 
A.M. de Jong fiind - alături de Ernst Bendz și, cu o scurtă întrerupere, Nikos Kazantzakis 
- unul dintre puținii scriitori străini rămași alături de acesta după apariția lucrării “Vers 
l’autre flamme” (Rieder, 1929), prin care Panait Istrati denunța ororile petrecute în 
Rusia sovietică, dincolo de propaganda comunistă, aducându-și astfel oprobriul 
majorității intelectualilor socialiști și plătind scump prețul pierderii unor mari prietenii. 
  

II. Corespondență Amsterdam, 25-II-32 

 

     Salutări din casa lui Zola al Olandei !  

                                        Panait                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



DE JONG, A.M. Scrisoare redactată cu cerneală neagră, adresată lui Panait Istrati. 
Bilthoven, 9 martie 1931.  
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Bilthoven, 9 mars ’31 

  Mon cher vieux Panagaki, 

 Qu’est ce que tu fais pour le moment et òu t’à tu retiré ? On n’entend plus rien de toi! Voilà 

des mois et des mois que je t’ai adressé ma derniere lettre en Suisse. Pas de réponse. Une fois 

j’ai vu ton nom dans les journaux  à propos d’un incident dans une assemblée à Jassy, òu 

l’on s’est disputé à coups de revolver et tu es conduit à ton hôtel sous la protection de la 

police. Puis rien. Silence mortel. Je vais tâcher de te retrouver en me servant de la maison 

Rieder. Si je ne réussit pas, je renonce à tout espoir de trouver ta trace  dans le monde. 

 Comment vas tu, sacré bougre de vagabond? Pas encore riche à millions? Toujours trainant 

ton âme inassouvie à travers le monde ingrat?  Et Bilili? Toujours ensemble? 

Sais-tu que je vais traduire “Tsatsa-Minnka” pour  Quendo, qui  a acheté les droits de 

traduction? Je n’ai pas encore le texte definitif. 

Ici tout va bien. L’année ‘30 a été une année de malheur. Tout ce que j’entreprenais  a fait 

naufrage. […]  

Il y a quelques semaines j’ai eu deux conférences pour radio sur toi et ton oeuvre. Tu sais que 

je parle chaque semaine pour les radio-amateurs ouvriers. C’a beaucoup  de succès, mais c’est 

bougrement ereintant: chaque semaine environ seize pages à la machine! C’est trop. Mais le 

journal m’a presque mis à sec et par le radio je gagne un peu du pain quotidien. 

 Donne moi de tes nouvelles. Et plus vite que ça, hein! 

 Bien des amitiès de nous tous pour toi et Bilili. 

 Je te serre les mains fraternellement,  

                                                                à toi                             



ISTRATI, Margareta. Scrisoare redactată cu cerneală neagră, adresată lui Basil P. 
Clony. Bucureşti, 31 mai 1937.  
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București 31/V/1937 

    Stimate  Domnule  Clony, 

 Mai mulți prieteni de-ai lui Panait au luat inițiativa strângerii unui fond pentru ridicarea 

unui monument la cimitir. Din acest comitet fac parte Dl. Mihail Sadoveanu, președinte,  

Dna Aida Vrioni, Dna Botez și  Dl  Demostene Botez. 
Doamna Demostene Botez m’a rugat să intervin pe lângă cine cred eu că a fost mai bun 

prieten cu Panait ca să strângă și la Brăila o sumă oarecare. Suma totală de care are nevoe 
va fi aproape 200.000 lei, până în prezent s’a adunat 60.000 lei. Toate listele trebuesc însă 

depuse la Prefectură spre sfârșitul lunii Iulie, așa că până la acea dată suma necesară  

trebue strânsă. Eu mi-am permis să-ți scriu Dumitale  și să-ți trimet lista de subscripție, 

bazându-mă pe cuvintele frumoase pe care mi le-ai spus când te-am întâlnit la București și 

mai ales pe prietenia pe care ți-o păstra Panait, una din puținele prietenii din Brăila care 

n’a dat faliment. Știu că este o bătaie de cap, dar cred că vei face-o cu plăcere, căci este 

pentru Panait al nostru. Îmi pare rău că nu mi-ai dat un semn după cum ne înțelesesem, aș 

fi avut multe lucruri să-ți spun fiindcă ești un om cu suflet bun și înțelegător și m’a 

mișcat mult felul cum mi-ai vorbit despre Panait. […] 

Termin, rugându-te să faci tot ce vei putea pe la instituțiile  de–acolo, căci e o rușine ca un 
scriitor ca Panait Istrati să aibă un mormânt în halul în care e acum. Pe nădejdea 

oficialităților n’ar  fi avut nici  cruce la căpătâi. Noroc că se mai găsesc oameni de inimă, 

puțini dar tot există.  

    Îți mulțumesc 
               Margareta Istrati 



Pe verso-ul fotografiei, 
însemnarea manuscrisă a 

scriitorului “doi amici hazlii 
şi eu. Nevasta pe al doilea 

plan”  
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III. Fotografii 

Fotografie înfățișându-i de la 
dreapta la stânga pe Panait Istrati, 
mama sa, Joița Istrati, unchiul, Moș 
Dumitru, și familia acestuia. 
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III. Fotografii 

Fotografie înfățișându-l pe Panait 
Istrati, aflat pe Promenade des 
Anglais - în perioada în care lucra ca 
fotograf ambulant la Nisa - lângă 
trepiedul aparatului său de 
fotografiat și lecturând ziarul francez 
“L’Humanité”. Documentul poartă 
pe avers semnătura litografiată a 
scriitorului și mențiunea “Nice. Mars 
1921”, anul tentativei de sinucidere 
și al debutului corespondenței cu 
Romain Rolland, cel care îi spune că 
așteaptă de la el să-și scrie Opera. 
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Fotografie imortalizând o întâlnire în portul Brăila, între Panait Istrati şi apropiaţi 
ai acestuia, precum George Topârceanu, Demostene Botez, dr. I. Mironescu, 
Nicu Constantinescu și Mihail Sadoveanu. 
 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Cabinetul de Fotografii. 
  

III. Fotografii 



Fotografie surprinzându-l pe Panait Istrati la masa de lucru.  
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III. Fotografii 



 Unul dintre cele mai cunoscute 
portrete ale lui Panait Istrati  

III. Fotografii 

Fotografie înfățișându-l pe Panait Istrati,  
spre sfârșitul vieții, marcat de suferință.  
În colțul din dreapta jos, timbru sec 
 “Fotograful Marco Klein. Brăila”. 
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ISTRATI, Panait. Ancheta pentru votul universal : Răspunsul D-lui P. Istrate, 
Secretarul sindicatului muncitorilor din portul Brăila. În : Viața socială, nr. 7-8, 
aug.-sep. 1910, p. 16-17.   
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. Din 
largul muncitoresc : 
glasul unui lucrător : 

cine provoacă anarhia şi 
demoralizează pe 

muncitori. În : Adevărul, 
Anul 23, nr. 7458, 14 

iunie 1910, p. 1.   
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IV. Articole în periodice 

vechi românești  



 
ISTRATI, Panait. Muncitori în porturi : Cum sînt 
exploataţi muncitorii în portul Brăila : Vătafii şi 

Ipistaţii. În : Dimineaţa, Anul 7, nr. 2175, 17 martie 
1910, p. 1.   

 

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Periodice vechi românești. 

  



ISTRATI, Panait. Pescuitorul de bureți : [fragmente]. În : Adevărul literar și artistic, Anul 5, nr. 
184, 15 iun. 1924, p. 1-2. 
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. O scrisoare către cititorii din România. În : Adevărul literar și 
artistic, Anul 5, nr. 188, 13 iulie 1924, p. 1.   
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. Scrisoare deschisă domnului N. Iorga. În : Adevărul literar și 
artistic, Anul 5, nr. 199, 28 sep. 1924, p. 3.   
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. Cum am debutat eu. În : Rampa, Anul 8, nr. 2216, 16 martie 1925, p. 1.   
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. Ultimii ani ai vieţii lui Panait Istrati, povestită de el însuş 
“Rampei”. În : Rampa, Anul 18, nr. 5181, 18 aprilie 1935, p. 1 şi 3.   
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IV. Articole în periodice vechi românești  



ISTRATI, Panait. Ultimii ani ai vieţii lui Panait Istrati, povestită de el însuş 
“Rampei”. În : Rampa, Anul 18, nr. 5181, 18 aprilie 1935, p. 1 şi 3.   

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Periodice vechi românești. 
  



ISTRATI, Panait. Binefacerile cărţii proaste. În : Facla, Anul 14, nr. 1067, 23 aug. 1934, p. 2 .  

Biblioteca Națională a României, Colecții Speciale, Periodice vechi românești. 

IV. Articole în 

periodice vechi 

românești  



ISTRATI, Panait. Binefacerile cărţii proaste : despre cititorul bun şi cititorul rău. În : 
Facla, Anul 14, nr. 1068, 24 aug. 1934, p. 2.   
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„La vârsta de 16 ani, când pentru întâia oară ochii 
mei au căzut pe o carte bună, (era, mi se pare, 

Graziella, de Lamartine) m’am simţit ruşinat, înjosit 
în proprii mei ochi. Imediat am rupt 

complectamente „cu prostiile” şi numai într’un an 
am devorat tot ce-am găsit mai de seamă, original 

şi traduceri, iar mai târziu, Biblioteca pentru Toţi 
mi-a fost carte de căpătâi. (Adaog aci, cu titlu de 
document, spre ştiinţa editorilor de cărţi bune şi 
ieftine, dar urât editate, cum e în clipa de faţă 

cazul cu „Apărarea are cuvântul”, de Petru Bellu, că 
de câte ori mi-am putut plăti o carte în ediţie 

frumoasă, am preferat’o celei prost tipărite. Cu 
înduioşare îmi amintesc că prima carte frumoasă, 
cu care am început să-mi fac şi eu o bibliotecuţă a 
fost Qvo vadis, care apăruse, cam în acelaşi timp, 
în ediţie scumpă şi în Biblioteca pentru Toţi. La fel 
procedau, când aveau un ban, toţi acei mucitori 

luminaţi, cunoscuţi mie, de pe la începutul acestui 
secol. La fel trebuie să se procedeze şi astăzi: cartea 
urât editată nu se cumpără şi nu se păstrează, de 
către cititorul luminat, decât atunci când nu poate 

să facă altfel, căci orice lector bun este şi puţin 
bibliofil).”  



Sebastian, Mihail. Panait Istrati. În : Rampa, 
Anul 18, nr. 5181, 18 apr. 1935, p. 1.   
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IV. Articole în 

periodice vechi 

românești  



Testamentul lui Panait Istrati. În : Adevărul, 
18 aprilie 1935, p. 2. 
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IV. Articole în periodice vechi românești  



“Sunt unele morți uluitoare, ca trăsnetele care cad din senin. 
Sunt altele, dimpotrivă, diagnosticate din vechime, prin 
sentinți fără apel, tărăgănate neverosimil de capriciile 
procedurale ale destinului. Așa moare Panait Istrati, mai de 
mult evacuat de forțele vitale, sublimat până la neființă. 
Nimeni ca dânsul nu s’a cheltuit  în energie și în dragostea 
de oameni. Și totuși, până în clipele din urmă, s’a păstrat 
treaz, pe meterezele de suferință ale semenilor săi. Înainte 
de a fi fost ideolog sau scriitor, Panait Istrati a fost om în 
sensul plenar al cuvântului: un om de omenie, purtat pe 
toate drumurile, sângerat pe toate calvarele. […] Omul se 
perpetuiază: nu în forme cizelate, nu în concepții originale, 
nu în cărți de sine stătătoare. Omul e viu, în mod placentar 
legat de opera în care a pus tot ce a fost mai bun într’însul: 
excedentul vital – prinosul iubirii de oameni, într’un cuvânt, 
adâncă omenie.” (Cioculescu, Șerban. Panait Istrati. În : 
Adevărul, 18 aprilie 1935, p. 1-2). 
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