
 



 

DIMITRIE NANU – MIHAI MOŞANDREI 
CORESPONDENŢĂ 



Editor: Ioan Crăciun 
Tehnoredactare şi copertă: Gheorghe Chiţa 

 

 

 

 

 

Editura ARS DOCENDI – Universitatea din Bucureşti 

Editură cu profil academic şi cultural recunoscută de 

CONSILIUL NAŢIONAL 

AL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
 

 

 

Şos. Panduri 90, Sector 5, Bucureşti 

Tel./Fax: (021) 410 25 75 

E-mail: arsdocendi@yahoo.com 

 

 

 

 

Descrierea CIP a 

Bibliotecii Naţionale a României 
SĂVOIU, ADRIAN 

DIMITRIE NANU – MIHAI MOŞANDREI. 
CORESPONDENŢĂ / ed. îngrij. de Adrian Săvoiu 

Bucureşti – Ars Docendi, 2009  
ISBN 978-973-558-448-1  

I. Moşandrei, Mihai 

II. Săvoiu, Adrian (ed.) 

821.135.1-6 

 

 

Copyright © Adrian Săvoiu, 2010 

Tipărit la Tipografia Editurii Ars Docendi 

Printed in Romania 



 

ADRIAN SĂVOIU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMITRIE NANU – MIHAI MOŞANDREI 
 

CORESPONDENŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În jurul anului 1820, după sângeroase represiuni ale 

turcilor îndreptate împotriva creştinilor din Castoria şi Bitolia, 

Ion Enache Hristodor, de credinţă ortodoxă, român mace-

donean din partea locului, a cărui familie era stabilită aici de 

zeci de ani pe terenuri cu întinse plantaţii de vii şi cu mulţi 

stupi, a hotărât să se despartă de tot ce avea şi să-şi salveze 

viaţa. A transformat repede podgoriile şi stupii în mahmudele 

şi lire turceşti de aur, a traversat Balcanii călare pe cal, a trecut 

Dunărea şi s-a stabilit în Muntenia, la Câmpulung-Muscel, loc 

ferit care-i dădea o mai mare siguranţă decât cel din Castoria 

natală. Aici s-a căsătorit cu jupâniţa Păuna Gogu, după ce cu 

aurul luat de pe vii şi stupi îşi cumpărase o casă confortabilă în 

oraş şi pământuri de la boierii Goleşti.  

Unica fiică a exilatului macedonean şi a jupâniţei 

muntence, Zoe Hristodor, s-a căsătorit la rându-i cu Gheorghe 

Nanu, negustor de vază din Câmpulung-Muscel, om de o bunătate 

proverbială, evlavios, dar şi iubitor de petreceri, fin cunoscător de 

oameni. Făcea politică, fiind ales de mai multe ori în Adunarea 

Naţională, şi era un prieten apropiat al lui Lascăr Catargiu. În 

timpul liber se ocupa cu cititul cărţilor. În locuinţa lui Gheorghe şi a 

Zoei Nanu, construcţie în stilul vechilor case munteneşti, cu pridvor 

larg, susţinut de stâlpi svelţi de stejar, cu poartă mănăstirească la 

intrare, cu o curte primitoare şi îmbălsămată de mireasma florilor şi 

a brazilor semeţi, s-au născut cei şase copii ai lor: Ion, fiul cel mare, 

viitorul medic de renume şi profesor universitar, Constantin, de 

asemenea viitor medic, având preocupări literare, Gheorghe şi 

Niculae, morţi de tineri, Dimitrie, viitorul poet şi traducător, şi 

Maria. 



Dimitrie Nanu, cel mai mic dintre băieţii rămaşi în viaţă, 

născut la 26 octombrie 1873, a urmat cursurile primare la vechea 

Şcoală Domnească din Câmpulung-Muscel, iar studiile liceale la 

Liceul „Sf. Sava― din Bucureşti. Având dragoste de animale, s-a 

hotărât pentru o carieră de medic veterinar, căci în 1894 era un 

sârguincios student al Şcolii veterinare din Bucureşti. O 

comunicare trimisă de tânărul român Academiei de Ştiinţe din 

Paris este citită de chimistul Moisson în faţa înaltului for 

ştiinţific, unde culege elogii şi i se prevesteşte o strălucită carieră 

medicală. Dar Dimitrie Nanu consideră că nu are vocaţia 

necesară pentru această profesie şi, în ciuda faptului că era un 

pasionat de literatură, este obligat de tatăl său să urmeze altceva: 

Facultatea de Drept din Bucureşti. Aici şi-a luat licenţa cu un 

subiect intitulat „Adopţiunea în dreptul roman―. Firea lui, cu 

puternice înclinări literare, îl conduce însă spre Facultatea de 

Litere din Bruxelles, care-l „metamorfozează― pe licenţiatul în 

Drept în profesor de limba şi literatura franceză. Întors în ţară, 

predă limba franceză la Bacău, apoi la Bârlad, între 1903 şi 

1906, unde leagă o strânsă prietenie cu Emil Gârleanu, alături de 

care întemeiază revista Făt-Frumos (15 martie 1904), de 

orientare autohtonistă. 

Departe de ai lui, Dimitrie Nanu n-a rămas multă vreme 

în Moldova. Reîntors la confortul casei părinteşti din Câmpu-

lung-Muscel, abandonează profesoratul şi lucrează scurt timp 

ca laborant în farmacia lui Gabriel Dimitriu, frecând în mojare 

prafuri farmaceutice sau cântărind pilule în balanţe de mare 

precizie. 

Temperamentul său neliniştit, dar şi pasiunea pentru 

literatură, îl aduc la Bucureşti, unde găseşte o slujbă mulţu-

mitoare: bibliotecar-şef la Ministerul de Industrie şi Comerţ. 

Econom, lipsit de vicii, strânge ban cu ban şi îşi construieşte o 

casă în cartierul Floreasca, unde va trăi o viaţă tihnită după dura 

experienţă a Primului Război Mondial, când – în septembrie 

1917 – unitatea sa de infanterie a fost încercuită de germani şi a 

fost luat prizonier. 



Cu stabilitatea dată de o slujbă convenabilă şi cu o 

locuinţă confortabilă, poetul Dimitrie Nanu se poate ocupa 

intens acum şi de literatură. Debutase în anul 1900 cu placheta 

Nocturne, urmată în 1914 de o a doua plachetă, Ispitirea de pe 

munte. Continuând mai vechi colaborări la reviste, publică 

versuri în Convorbiri critice, Viaţa românească, Sburătorul, 

Flacăra, Adevărul literar, Ramuri şi altele. Este un frecventator 

al cenaclului Sburătorul, unde-l va introduce şi pe nepotul său, 

tânărul poet Mihai Moşandrei. Bun cunoscător al limbii 

franceze, face numeroase traduceri din Racine (Fedra, 

Andromaca, Britanicus, Athalia), din Corneille (Polyeucte), din 

Alfred de Vigny, François Coppée, Guy de Maupassant şi alţii. 

Traduce, de asemenea, din Shakespeare (Othelo, Furtuna) şi Lev 

Tolstoi (Puterea întunericului). Bine primite, multe dintre 

traduceri i-au fost publicate, altele se află şi astăzi între 

manuscrisele Muzeului Teatrului Naţional din Bucureşti. 

În anul 1934 i-a apărut la editura „Cartea Românească―, 

într-o frumoasă ediţie, volumul Poezii, carte în care făcea o 

selecţie din poeziile sale răspândite de-a lungul timpului în 

periodicele literare. Volumul a primit în 1937 o apreciere 

oficială, căci Dimitrie Nanu a fost încununat, la propunerea lui 

Nicolae Iorga, cu Premiul Naţional de Poezie, distincţie care, în 

afara unei sume considerabile de bani (100.000 de lei), i-a adus 

poetului cea mai mare satisfacţie morală a vieţii sale. 

Simţind „camarada― aproape, după cum se exprimă într-

o scrisoare, Dimitrie Nanu îşi scrie în anul 1938 testamentul. 

Neavând urmaşi direcţi, lasă casa nepotului său, poetul Mihai 

Moşandrei, iar cărţile din bibliotecă şi economiile sale unor 

apropiaţi. S-a stins discret, aşa cum trecuse şi prin viaţă, la 12 

februarie 1943, la Câmpulung-Muscel, în braţele nepotului 

Mihai… 

Toţi cei care l-au cunoscut pe poetul Dimitrie Nanu i-au 

apreciat sensibilitatea, sinceritatea şi puritatea sufletească, 

trăsături sugerate chiar de înfăţişarea sa. „Toată viaţa lui – îşi 

aminteşte Mihai Moşandrei în volumul Evocări literare – a 



purtat o barbă siriană, neagră şi deasă, sub o privire însă de o 

rară blajinătate. Deasupra ochilor mărunţi, dar distraţi, deseori 

atenţi doar pe adâncurile sufletului, urca o frunte albă şi fină dintr-

un ivoriu curat, abia acoperită de un păr mătăsos şi rar. Cu oricâtă 

distracţie l-ai fi privit, bănuiai imediat în el un visător […]. Fixat 

sufleteşte pe cele mai înalte creste ale unei etici austere, privea 

aproape involuntar cu întreaga lui făptură numai pe Dumnezeu, 

fiindcă pentru el, toate cele bune, cât şi cele rele ale acestei vieţi, 

porneau de la El şi toate se terminau în El…―. 
 

*  *  * 

Aşa cum mi-a mărturisit în mai multe rânduri poetul Mihai 

Moşandrei, Dimitrie Nanu a fost pentru el un maestru spiritual. A 

fost cel care i-a descoperit talentul poetic, cel care i-a îndrumat 

primii paşi în poezie, cel care l-a adus la cenaclul Sburătorul al lui 

E. Lovinescu, cel care l-a susţinut în faţa autorităţii tatălui care-i 

reproşa neglijarea avocaturii pentru că se îndeletnicea cu literatura. 

Scrisorile lui Dimitrie Nanu către Mihai Moşandrei trădează 

afinitatea sufletească existentă între cei doi, dincolo de gradul de 

rudenie. Documente ale timpului, aceste epistole prezintă cititorului 

de astăzi o mare diversitate de aspecte ale perioadei interbelice, prin 

referiri la viaţa literară, la personalităţi ale vremii, la cărţi şi lecturi 

necesare, la propria creaţie, la prieteni, la viaţa privată, la familie 

etc. 

Scrise cu tocul, îngrijit, caligrafic, bine conservate, 

scrisorile lui Dimitrie Nanu reprezentau pentru Mihai Moşandrei 

amintirea palpabilă a unei fiinţe pe care a iubit-o şi a preţuit-o 

nespus de mult. Ele mi-au fost donate de poet şi se află în arhiva 

personală.  
 

 

                                                Adrian  Săvoiu 

 

 

 

 



 

 

 

31 decembrie 1921 

 

Dragă nepoate, 
 

Pe astăzi am să-ţi dau o veste tot aşa de bună ca şi acea 

trecută din cartea poştală. M-am bucurat de bucuria ce vei 

resimţi-o tu, ca de propria şi cea mai mare a mea bucurie. 

Eram la teatru, şi Iorga se afla la repetiţia piesei lui „Moartea 

lui Dante―. La sfîrşitul piesei, mă vede şi vine drept la mine 

vesel şi strângându-mi mâna: „Am şi făcut corectura la poezia 

dumitale şi a lui Moşandrei. Foarte, foarte frumoase 

amândouă! Îţi închipui tu ce va să zică a-ţi face corectura un 

Iorga? E ca şi actul lui Isus când a spălat picioarele 

ucenicilor, – căci corectura tipografică e treabă de salariat, nu 

de director al unei reviste! E un semn de mare atenţie când ţine 

însuşi directorul să nu se strecoare nicio greşală, la ceea ce el 

a găsit că sunt mărgăritarele revistei. Acum să-ţi istorisesc 

cum a ajuns Domus Avita la Ramuri. În ziua când mă 

pregăteam s-o expediez la Flacăra, mi-a venit o cerere de 

colaborare de la Făgeţel de la Ramuri, care-mi scria: „D-l 

Iorga vrea să renvieze Sămănătorul, nu ne uita!― Eu le 

răspund: „Voi vreţi, dar eu nu ştiu dacă şi d-l Iorga mă vrea, 

fiindcă eu am arătat o independenţă faţă de dânsul pe care el 

îndeobşte nu o tolerează. Vă trimit totuşi o poezie de mine şi o 

poezie de nepotul meu, ca să le trimiteţi voi lui Iorga (ei îmi 

spuneau să le trimit eu). Dacă mă refuză, se cheamă că v-a 

refuzat pe voi, nu pe mine, şi astfel nu-l pun în neplăcuta 

postură de a mă refuza el însuşi―. Lucru de mirare însă, Iorga 

n-a mai fost de data asta rancunos ca faţă de alţii şi apreciind 

probabil sinceritatea şi demnitatea mea, cu tot articolul din 

Sburătorul în care îi despicam inconsequenţele politice –, m-a 

primit cu entuziasm, fiindcă poţi ghici din scrisoarea lui 

Făgeţel ce ţi-o alătur aici, ce trebuie să le fi scris lor la 



Craiova, ca răspuns la poesiile noastre primite din mâna celor 

de la Ramuri. 

La Flacăra, am trimis atunci „Ciocârlia―, care va apare 

în no. viitor. A fost aglomerare mare de materie, şi poesia fiind 

ca şi a mea lungă, n-au putut încăpea amândouă în acelaş 

număr. Nu-i nimic, dacă nu apari lângă unchiul tău, apari în 

schimb lângă colaboratoarea Flăcării care se numeşte Regina 

Maria a României, în no. de Crăciun. Cum vezi mergi din ce în 

ce în mai nobile „accointances― sau cum s-ar zice pe 

româneşte îţi dai coatele cu zeii! Ai deci dreptate să-ţi simţi 

sufletul cum ziceai, atras tot mai mult, ca marea în flux, către 

astrul poeziei. Toate sunt în adevăr zădărnicii, dar zădărnicia 

ta şi a mea sunt cele mai nobile – În Flacăra vei găsi şi „De 

Profundis―. Ce coincidenţă, să apară tocmai în ziua de Sfânta 

Zoe, – fără să ştiu, fără să fi urmărit aceasta!… Sunt lucruri cu 

desăvârşire misterioase… Îţi trimit şi ilustraţia la poezia ta, pe 

care abia azi am putut s-o obţin de la zincograf, şi abia luni o 

pot expedia la Craiova. Nu ştiu dacă nu cumva va sosi prea 

târziu, când numărul va fi deja scos. În orice caz am încercat 

să-ţi fac şi această plăcere, să ai lângă poezie şi izvorul 

inspiraţiei tale. Tabloul poate ţi-l voi trimite la Paris, când voi 

găsi prin cine
1
; vreau să-l scot în culori şi să fac acolo cel 

puţin coperta volumului meu, dacă nu voi putea să-l scot în 

întregime.  

Ce să-ţi mai spun, dragă Mielule? 

Du-te de ascultă muzică, teatru, orice, (numai la femei 

pernicioase nu) – fii fericit pentru frumoasele tale succese 

literare. 

Ele îmi reamintesc primele mele succese în casa lui 

Maiorescu, cînd eram abia de 19 ani!  N-am avut noroc să mă 

pot consacra numai poeziei! Abia de la aprilie viitor, la vârsta 

                                                
1 Mihai Moşandrei se afla în această perioadă la Paris. După ce şi-a 

luat licenţa în Drept la Bucureşti, a plecat în capitala Franţei, unde în anul 

1926 şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe politice şi economice cu o teză având 

ca subiect  La cooperation forestière en Roumanie. 



de 48 ½ ani o pot face! Să dea Dumnezeu ca tu să o începi mai 

de curând. Ţi-o doresc din toată inima, pentru că tot tu vei 

putea duce mai departe, şi vei cresta o dungă în istoria familiei 

noastre, de care o să se mândrească viitorii nepoţi şi nepoate. 

Nu uita însă studiul, care e frumoasa diversiune şi aduce şi el o 

variaţie de care fără să-ţi dai seama, se va resimţi în variaţia 

literaturei tale. Dacă ai sta numai şi numai în atmosfera pur 

literară, poate că s-ar resimţi o oarecare monotonie… 

                                        Cu dragoste, D. Nanu 
 

P.S. Titlul de Domus Avita l-a dat Şapcaliu
2
, şi 

însemnează nu ,,Casa părintească’’, ci ,,Casa străbunilor’’!      
 

 
 

 

 

 

13 iulie 1922 

Dragă Milănuş, 

 

De mult mă grăbesc să-ţi scriu, dar cum poţi gândi pe o 

temperatură de 40 de grade ziua şi 35 noaptea? Mi-aduc 

aminte că la Techirghiol când greşeam baia şi o făceam de 31 

de grade, eşeam extenuat şi ce palpitaţii după ½ oră de stat 

într-un asemenea mediu. Şi-acum stau în permanenţă cu câteva 

grade deasupra acelei temperaturi! Mă mângâi că până în 

                                                
2
 Gheorghe Şapcaliu (1867 – 1941) – profesor de limba 

şi literatura română la Şcoala Normală „Carol I― şi apoi la 

Liceul „Dinicu Golescu― din Câmpulung-Muscel. Stăpânind la 

perfecţie limbile elină, latină, slavonă, germană şi franceză, 

având cunoştinţe de limbi orientale, dotat cu o memorie 

prodigioasă, a stârnit admiraţia lui Dimitrie Onciul şi Nicolae 

Iorga pentru cultura sa enciclopedică. A trăit toată viaţa retras 

şi nu a lăsat nimic scris. 
 



toamnă, după o asemenea trecere prin purgatoriu, voi fi 

eliminat toate toxinele, şi nu voi mai avea nevoe de reînceput 

piqurele mele obişnuite! 

Dragă Milănuş, în privinţa lui Makelarie
3
 îţi va da 

Gelu
4
 toate desluşirile, – aşteaptă răspunsul lui. Trimite-i te 

rog plicul alăturat. 

Poezia de care îmi vorbeşti tu este mi se pare intitulată 

Ramuri. Mi-a plăcut foarte mult, mi se pare ţi-am mai scris 

impresia… are prospeţimea sensaţiilor materiale, în care ai 

ştiut să strecori nevăzută şi sinteza ideei, – ceea ce este nota ta 

caracteristică în care caută să te menţii, fără să eşi niciodată. 

Ea mi-a procurat o adâncă întristare gândindu-mă la soarta 

ta, de a-ţi istovi materia cenuşie, cu Dreptul! Ce nefericită 

răsturnare de roluri! Ce potrivit era Gelu cu asta şi poftim!… 

în ultima lui scrisoare, Gelu, ca un efect al studiului silvic, a 

devenit el poet, din mecanic meşter ce era, şi ne-a scris o 

scrisoare de un lirism în care evoca pe maica mare
5
 şi casa 

unde am copilărit cu toţii, încât am isbucnit în lacrimi cu toţii, 

întâi eu, apoi măicuţa lui, pe urmă Vica
6
 şi chiar taicu

7
… 

Numai Lăzeanu
8
 rămăsese nedomirit, în faţa acelei 

explosiuni de emoţiune, în care el ştiuse să evoce figura 

mamei, plânsă acum de toate florile ei, de toţi trandafirii, 

                                                
3 H. Makelarie, figură proeminentă între doctorii musceleni, a fost 

mediul-şef al Spitalului „N. Kretzulescu― din Cîmpulung-Muscel în 

perioada 1920 – 1940. Aici a reorganizat activitatea spitalului, care purta 

din plin urmele războiului abia terminat. Maestrul său a fost marele 

clinician prof. dr. Ion Nanu-Muscel, fratele mai mare al lui Dimitrie Nanu. 
4 Gheorghe Moşandrei, nepotul lui Dimitrie Nanu, inginer silvic, 

absolvent al Şcolii de Ape şi Păduri din Nancy, ca şi tatăl său Mihai 

Tănăsescu-Moşandrei. 
5 Zoe Nanu, născută Hristodor, mama lui Dimitrie Nanu.  
6 Maria Viorica Tănăsescu-Moşandrei, nepoata lui Dimitrie Nanu, 

Lăzeanu prin căsătorie, sora poetului Mihai Moşandrei.  
7 Mihail Tănăsescu-Moşandrei, tatăl lui Mihai Moşandrei; inginer silvic, 

absolvent al Şcolii de Ape şi Păduri din Nancy. 
8 Emil Lăzeanu, conferenţiar doctor, medic radiolog, soţul Vioricăi. 



petalele de boules de neiges, şi de lacrimile cristalizate ale 

coacăzelor… 

Zâmbetul ei bun mai înfloreşte doar din trecut şi preumblă 

peste prezent o rază senină şi iubitoare, din largul cerdac, 

asemenea copilăriei ce surâde în poezia ta din veacurile duse 

pentru totdeauna!… 

Şi iată pe când muza silvică mângâe fruntea lui Gică, – 

severa justiţie legată la ochi îţi încreţeşte şi-ţi înghiaţă ţie 

fruntea, aşa de sensibilă adierilor sufleteşti! Mama poetului 

Stamatiad 
9
, cu care stam ieri la terasă, împreună cu poetul, 

îmi spunea: nu găseşti, D-le Nanu, că omul face tocmai 

contrariul de ce-ar dori să facă, toată viaţa, – chiar când ar 

avea la îndemână să-şi realizeze toate capriciile? „– Mă 

gândesc la câteva vieţi: Duiliu Zamfirescu, Iorga şi alţii, – 

oare politică voit-au ei să facă, – şi tocmai asta o fac cu tot 

desgustul! – Doamne, câtă frumuseţe şi câtă lecţiune e în 

suspinul unui cântec ce-mi vine acum pe fereastră, ce dulce îşi 

modelează silabele frazelor lui sfătuitoare: Viaţa e jertfa 

pentru visul tău de iubire! Arta însăşi nu-i decât iubirea ce i-o 

porţi, – lasă tot în ceasul al noulea, şi nu te întreba ce vei mânca 

mâine, – uite-te la paserile cerului care nici nu sapă, nici nu 

seamănă, şi totuşi bunul D-zeu are grije de ele! Cum n-o să 

îngrijească de tine, când tot un cântăreţ al lui eşti!―… 

Uite, am ajuns în ceasul al noulea, şi o mulţime de 

mărunţişuri mă ţin pe loc, cum ţineau piticii pe Guliver ţintuit 

de fiecare capăt de fir de păr al lui! 

Când va veni şi pentru tine odată ceasul al nouălea, în 

care glasul dulcei himeri îţi va cânta chemându-te: „Vino, te 

aştept de atâta vreme!― – să te duci svârlind cât colo dosarele 

tuturor arhivelor peste care ochelarii tăi împru-mutaţi de la 

Brid’Oison, jurisconsultul lui Beaumarchais, îşi vor fi plimbat 

lupele lor măritoare, spre a despica contro-versele juridice
10

. 

                                                
9 Poetul Al. T. Stamatiad, bun prieten al lui Dimitrie Nanu. 
10 Aluzie la recenta licenţă în Drept obţinută de Mihai Moşandrei la 

Bucureşti. 



Cu dragoste multă. Nu uita, du-te la Trouville… E o 

plaje admirabilă… Şi treci pe la biroul populaţiei, poate vei 

găsi acolo pe Marie Tournière – D-şoara care a venit cu 

Marioara
11

 într-o vacanţă la noi… Chiar dacă s-a măritat şi n-

o fi răposat, vei da peste familia ei! Ce ochi va face zicându-i: 

,,Je suis le fils de l’ancienne m-selle Nanu!’’… Veţi trece o 

adevărată scenă à la Maupassant, – care strecoară ceva din 

ningerea anilor peste existenţe, în paginile lui unde realitatea 

simplă capătă poezia acelui „fugit irreparabile tempus!―. 

Cu dragoste multă, D. Nanu   

 

 

 

 

 

Bucureşti, 28 octombrie 1922 

 

Dragă Mielule, 

 

Scrisoarea începută acasă la mine, – despre care îţi 

vorbeam în precedenta acesteia, – am răvăşit-o prin 

neorânduiala hârtiilor de pe birou, care probabil se aseamănă 

cu talmeş-balmeşul de pe biroul tău, – cu toate că, după cât mi-

amintesc aici, erai foarte rangé în hârtii şi în biblioteca ta. 

Îmi adun deci firul gândirei începute şi întrerupte 

atunci, ca să-l reîncep acum, cu toată gălăgia ce-o face Vica şi 

Lăzeanu în odae. (Ciripesc ca şi canarii lor din colivie.) 

Dragă Mielule, sunt fermecat în timpul de faţă de 

frumuseţea cu care îşi îndeplineşte misiunea un preot, ale cărui 

predici n-au pereche decât cu ceea ce erau odată cursurile de 

Joia şi Mercurea ale neuitatului Maiorescu. Acelaşi fior al 

sublimului îţi lasă, – în plus că acest sublim e de altă natură 

                                                
11 Maria Nanu, sora poetului Dimitrie Nanu, căsătorită cu Mihai 

Tănăsescu-Moşandrei. 



decât cel filosofic; e sensaţia pe care o are sentimentul 

religios. 

E o adevărată „creştinare― pe care o începe el printre 

auditori, căci se cunosc cazuri precise printre ascultătorii lui, 

cari şi-au schimbat complect viaţa în timp de un an de când          

l-ascultă. Joia ţine prelegerile într-o şcoală, seara, şi atunci e 

dublat de un tovarăş foarte iscusit, mult mai cult ca el, care 

după predica lui începe nu cu atât talent, dar cu o întinsă 

erudiţie, să despice frumuseţile şi adâncimile evangheliei. Se 

complectează admirabil împreună, fiindcă unul lucrează cu 

farmecul ce merge drept la inimă, şi cellalt cu dialectica 

iscusită care câştigă definitiv şi raţiunea. Ascultătorul iese 

definitiv cucerit, fiindcă efectul minunat al erudiţiei e reţinut de 

luminarea inteligenţii. 

Preotul dă cu ciocanul în blocul de ghiaţă al inimei, – 

iar raţionalistul teolog aprinde ceva ca o lumină în aceste 

sfărâmături şi topeşte tot ce mai rămăsese sgură. 

Nu ştiu dacă ţi-am spus în scrisoarea trecută, dar te 

îndemn şi acum, fă tot posibilul şi informează-te la ce biserică din 

Paris se ţin cele mai reputate predici, şi du-te de le auzi; te vei 

convinge că nimic nu formează adâncimea inteligenţii şi a 

sufletului ca adevărurile cuprinse în Evanghelie. 

De când m-am recufundat în acest ocean cu adevărat 

infinit, mi-au licărit vreo două lucrări noi, un mic levé de 

rideau, – un fel de „aube― al unei lucrări dramatice mai 

intense pe care am botezat-o „Puterea luminei―. Adică, zic rău 

„am botezat-o―, căci botezul vine după naştere totdeauna. Ori 

aici, numele a precedat cu vreo trei-patru luni naşterea! 

Văzând succesul cu care a reînceput „Puterea Întunerecului―, 

lacrimile şi înduioşarea din sală culminând la lăsarea ultimului 

act, pe atâtea feţe, – mi-am zis: cum nu mă învredniceşte 

Dumnezeu să fac o operă socială în felul acesta, în care să pot 

arăta „Puterea Luminei―, nu a întunerecului! Şi parcă D-zeu  

mi-ar fi auzit această năzuinţă cu desăvîrşire impersonală, 

dorită numai pentru triumful adevărului; n-a trecut mult, şi am 



cunoscut eu însumi, puternic ca niciodată în viaţă „Puterea 

luminei…―. Acum am de ce să mă retrag în singurătate la 

vară…  

Până atunci voi adânci şi voi frământa ideia. Când mă 

voi aşterne la masă, nu voi avea decât s-o transcriu… 

Cu dragoste, D. Nanu 

 
 

 

 

 

 

20 decembrie 1923 

Dragă Milănuş, 

 

Îţi scriu mult în urmă după rândurile tale, şi tot încă n-

am întâlnit pe Lebrun, pe care mâine abia îl văd. Printr-o 

cartă poştală îţi voi scrie un supliment de rânduri în ceea ce te 

interesează mai de aproape. 

Deocamdată fiindcă mă găsesc în camera lui Gelu, mă 

las furat de farmecul privirilor pe cari mi le reproduce 

gramofonul lui… Muzica asta este o subtilă femee… Nu ştiu 

nici azi dacă trebuie s-o binecuvântezi sau s-o blestemi! Nu 

ştiu dacă-ţi odineşte sufletul sau ţi-l otrăveşte. 

 Ţi-l farmecă, – şi când eşti fermecat nu mai poţi să ştii 

dacă mergi spre râpă sau spre o culme. Poate că în definitiv, ca şi 

vinul, ea nu face decât să-ţi scoată adevărul propriei tale fiinţi la 

suprafaţă; pe tine şi nu pe ea trebuie s-o binecuvântezi sau s-o 

blestemi. Ea nu-ţi face amarul sau prospeţimea undei sufletului, îi 

dă numai purpura de lumină şi miragiu unde o clipă, ca-ntr-o 

oglindă, eului îi place să se contemple. Romanţele în stilul cel mai 

pur francez îmi dau un dor nespus de Paris. Dar Parisul se tot 

depărtează ca Meca de Emirul lui Macedonski. Nu mai cred să-l 

văd vreodată. 

Ce noutăţi să-ţi mai dau de pe aici? Iorga cu 

repeziciunea cu care ai scrie o scrisoare, scrie la drame peste 



drame pe care şi le joacă la teatrul Popular. Câteodată iese 

din condeiul lui câte un act, dar numai unul, care ar putea fi 

scris numai de Ibsen sau de Shakespeare! Ce păcat că nu se 

ţine totul. Aşa e cu ultima lui dramă: Fatalitatea învinsă. (Îţi 

voi trimite critica ce i-am făcut-o în Plutus şi care va apare 

mâine.) Cronica dramatică e singura mea activitate literară în 

ultimul timp. Nevoile ning pe umerii mei din ce în ce mai grele. 

Casa m-a îngropat în datorii neprevăzute, încât îmi vine să fac 

ca unii melci: s-o las în drum, să năpârlesc adică de cochilie! 

La Gelu am găsit o carte nouă: „Les mauvais 

maîtreès―. De mult n-am citit o carte care să fie aşa de mult în 

ideile mele, încât să am impresia c-am scris-o eu. Cumpăr-o şi 

ai să-ţi aduci aminte de multe din clipele petrecute împreună. 

A apărut la Plon şi e de Jean Carrère. 

Pe mâine, comisionul lui Lebrun. Recomandat i-ai 

trimis versurile? 

                                      Cu dragoste, D. Nanu 

                                     Prelungirea Polonă 49 

 

 

 

 

 

Miercuri 1 aprilie 

Dragă Mişule, 

 

Ca răspuns la apelul meu cald de a te cunoaşte pe tine 

însuţi, aşa cum te cunosc eu şi cum ai dat câteva dovezi, – aş 

minţi dacă aş spune adânc. M-au mâhnit, dar nu  m-au des-

nădăjduit pentru tine. Nu m-au desnădăjduit fiindcă ele sunt 

izvorâte numai din oboseala spiritului şi a trupului tău chinuit 

de istovirea ce-ţi dă răspunderea examenelor. Cunosc 

psihologia oboselii; tu eşti acum, cum zice Psichari: dans le 

moment redoutable où l’âme va se démettre de son empire 

renoncer à sa domination, ce glissement vens l’inévitable 



catastrophe, cette démission de soi-même, – et nul dégout, 

nulle rancoeur ne viendra plus combler le trou immense et noir 

de la chutte… si l’âme se laisse entraînèe par l’assoupissement 

doux de la méfiance en soi-même. Ţi-am dat tot pasagiul căci 

el îţi deşteaptă şi atenţia asupra prăpastiei ce stă la capătul 

cellalt al drumului pe care ai apucat, dacă laşi să prindă 

rădăcină în tine convingerile ce-ţi spui că ţi-a lăsat „viziunea 

forţei― de acolo – sărmana forţă care-şi rupe grebănul şi se 

deşală singură! Nu am timpul acum, – fiindcă o mână mi-e 

ruptă prin accident, – să-ţi spun ce imensă slăbiciune e aceea 

care ţi s-a părut ţie „forţă― şi ce imensă forţă ceea ce ţie îţi 

pare a fi slăbiciune
12

… Deocamdată îţi spun numai atât că, de 

la un cap la altul, convingerile tale pesimiste pe cari îţi 

intemeezi „darea ta înapoi― de la lucrurile la care te-am 

îndemnat, sunt crezul generaţiei fără de crez, post-belice. Nu 

este nicio stare izvorâtă din ignoranţă şi nici din sciinţă, şi 

tocmai de acea este mai rea ca cea dintîi: il y a moins loin de 

l’ignorance à la science, que de la «fausse-science» à la vraie 

science. Fiindcă loyolismul faţă de tine însuţi, adică datoria faţă 

de misiunea ta individuală, te poate duce la loyolismul faţă de 

Dumnezeu, – mais la déloyanté ne mène qu’à la déloyanté – deci 

către înfrângerea şi falimentul vieţii lăuntrice, esenţiale. 

Hertz s-a apucat să republice din poeţii noi, ce-au scris 

ei mai bun de vreo şase ani încoace, şi astfel a apărut şi 

Domus Avita în ultimul număr al Adevărului. Am constatat şi 

acum la recitire, că este tot ce ai scris tu mai perfect. E o 

bucată de antologie. Multe bucăţi poate scrie un autor, pe care 

să le îndrăgească şi să le preţuiască de-asupra altora. Dar 

numai în unele realizează perfecţia, acea adaptare intimă de 

ton, muzică, vocabular, — cu subiectul. Atunci bucata are 

(comunicată de suflet şi îndemânare, de stare fericită 

                                                
12 Pentru o mai amplă documentare ia splendida „Discours aux 

Sourds― opera lui Guglielmo Ferrero, — este una din cele mai luminoase 

cărţi apărute, cărţi de direcţiune a spiritului. (n.a.) 



excepţională în care te găseşti) acea calitate supremă dincolo 

de care nu mai e alta: la credibilité. 

Autorul se face crezut, profund crezut, despre ce 

afirmă. Bourget spune undeva închegarea asta foarte 

importantă: Sans la crédibilité totale, absolute, les plus beaux 

miracles de style et de composition, sont nonadvenus. Rapelez-

vous Salambô. Avec elle, toutes les insuffisances de facture 

sont oubliée. Rappelez-vous les Trois Mousquetaires! C’est 

écrit à la va-vite, inventé au rebours de l’histoire! Le lecteur ne 

veut pas ne pas y croire, et à cause de cela, c’est un grand 

roman, tandis que Salambô n’est que le plus magnifique 

exemple de réthorique de la langue. – Şi se întreabă el mai 

departe: de ce ţine ea, această credibilitate, care te face să zici 

astăzi în limba curentă: un Don Quichotte, un Robinson, un 

d’Artagnan, – oricâtă diferenţă ar fi între geniul lui Cervantes, 

Daniel Defoe, şi uşurinţa de improvizator a unui Dumas? – Se 

datorează ea „firescului―? – Nu, fiindcă poema lui D’Artagnan 

ţine de fantastic. Logicei? Nici atât, fiindcă nu există nuvelă de 

Mérimée care să n-aibă o ţesătură foarte strânsă, foarte 

motivată, – şi cu toate acestea, chiar logica aceea îţi dă 

impresia de ceva fabricat, „similè―. 

Pentru ca să existe credibilitate trebuie ca autorul, cu o 

spontaneitate şi o naivitate complectă, să creadă în ceea ce 

spune, şi atunci fără nici o erudiţie, ba chiar cât mai departe 

de ea, va fi crezut, gustat, şi opera lui va trăi. 

Tu ai această cheie a marei arte care lipseşte la un 

număr mare de scriitori, cu alte calităţi secundare mai bogate 

decât ale tale, dar le-ar da bucuros pe toate, s-o aibă pe aceia 

pe care o ai tu, şi graţie cărora ai scris şi Coperişurile şi altele. 

De pildă, Mircea Rădulescu. Să vezi când îţi voi trimite volumul 

lui, ce admirabile calităţi de claritate, armonie, preciziune de 

contur, – dar, foarte rar, are acel parfum al sufletului care face 

tăcerea mai adâncă, după un acord final de harpă… fiindcă 

trece din aer în suflet. 



Cînd te vei odihni, vei vedea că te vei simţi gata să reiei 

cu entusiasm misiunea de scriitor. Eu acu la 50 de ani, şi nu 

zic că sunt ostenit. Dacă aş avea posibilitatea să trăiesc din 

venit, aş avea acelaş entusiasm pe care l-aş fi avut dacă la 25 de 

ani mi-ar fi dat cineva 200 lei lunar să stau la Paris şi să scriu! 

Aş fi făcut piese mai frumoase ca Sarment, şi mai adânci ca 

simboluri… Tu care vei putea – şi taică-tău e gata chiar de la 

sosire să te lase să-ţi faci viaţa care o vreai, – la ce să uiţi că 

eşti dintr-un neam care a înscris câteva pagini în intelec-

tualitatea românească, şi să depui armele înainte de a-ţi începe 

viaţa? Dacă încrederea nu-ţi va reveni nici după ce te vei 

restaura fiziceşte, numai atunci poţi să spui că neîncrederea 

ce-o simţi este în fondul slăbiciunii tale cerebrale, relativ la 

creaţia literară, dar până atunci nu. Iar cât despre experienţa 

de a umbla pe două cărări, de a face şi literatură en amateur, 

şi magistratură, – am făcut eu de ajuns cu Cincinat această 

experienţă, nu mai e nevoe s-o faci şi tu. Ea îţi măreşte şi mai 

mult tragedia şi melancolia apusului vieţii, şi nu e bine, nici 

înţelept, să-ţi pregăteşti o viaţă întreagă un apus melancolic! 

Ca vaut pas la peine! 

Deci, curaj şi încredere!  

                                   Cu dragoste, al tău D. Nanu   

 

P.S. Trimite poezii lui Al. T. Stamatiad directorul 

Salonului Literar, Str. Ion Calvin nr. 4, Arad. Vei primi în 

curând cele 2 numere ale revistei deja apărute. 
 

P.S. Cu orice preţ să-ţi termini doctoratul. A te întoarce 

fără el este a târî de-a lungul vieţei, ca o cicatrice şi o ştampilă 

a neisbândei. Numai Giurescu a reuşit să se întoarcă din 

streinătate fără diploma pentru care plecase! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Băile Herculane, 

Camera 21, aprilie 1924 

 

Iubite Mielule, 

 

Dacă e vreun colţ de pământ în ţară unde să visezi 

liniştea urmărită de mult timp, unde să nu auzi nici tu câine, 

nici tu cocoş, nici tu mâţă în călduri, apoi locul acela e numai 

Băile Herculane! Inscripţiile pe piatră din vremea romanilor, 

unde cutare părinte aduce mulţumiri lui Aesculap că i-a 

vindecat o fată de infirmitate, prin virtuţile apei ce curge din 

aceeaşi stâncă şi pe aceeaşi gură de stâncă azi, ca şi în vremea 

lui Traian, dau nu ştiu ce aer de sănătate garantată prin 

mărturiile lapidare ale foştilor întemeietori ai Daciei, 

bimilenare! Observ însă ce puţină gratitudine avem noi – 

creştinii – care ne vindecăm, şi plecăm egoişti, fără să lăsăm 

ca vizitatorii romani de altădată, care veneau tocmai de la 

Roma, aici, o mărturie de însănătoşirea noastră, care poate fi 

de atât sprijin sufletesc nefericitului ce vine întâia oară în 

Herculane, cu paşi nesiguri, şi se-ntreabă: M-oi face bine? Nu 

m-oi face bine? – cei ce ştiu oleacă latineşte şi înţeleg 

inscripţiile din picturile romane, au această mângâiere văzând 

cum răzbate prin atâtea veacuri virtuţile unor ape, izbăvitoare 

de urmele păcatului! 

Ce nesfârşită bunătate a lui Dumnezeu, că le-a ţinut să nu 

sece, veşnice ca mizeria trupului nostru! 

Recitirea frazelor lapidare săpate în marmură pe 

culoarele cari te conduc în cabine, îţi lasă în suflet nu ştiu ce 



convingere adâncă: „dacă stricaţii ăia şi lecuiau, dar un scyt 

barbar… cu atât mai uşor―. Remediu contra melancoliei, pe care 

o deşteaptă izolarea şi singurătatea de aici, avem în sala de 

mâncare, unde şederea se prelungeşte după masă pînă la 10 ½ 

seara, un radio, prin care vioriştii cei mai patetici din 

Budapesta (şi cred că-ţi poţi închipui ce poate fi un ungur, 

când mai e şi patetic!) ne leagănă tristeţile şi ni le adoarme! 

Adânc privilegiu al artei! Dumnezeesc! Numai de la Bucureşti 

nu avem. Şi Ioana Ţopa m-a prevestit că va spune o poezie la 

Radio, aş fi voit s-o aud de aici. Dacă o vezi anunţată la vreun 

festival, du-te te rog şi să-mi scrii, ce fel m-a interpretat. 

Aci am scris o poezie, pe care o vei vedea poate chiar 

în numărul viitor în Curentul Literar suplimentul de Duminica 

viitoare. Mai pregătesc un articol de longue haleine pentru 

Convorbiri Literare. 

Răsfoind cele 2 groase caiete de versuri pe care          

d-şoara mi le-a transcris, îmi pare grozav de rău, prea târziu, 

că nu le-am dat lui Barbu Lăzureanu să mi le transcrie… 

Nimeni nu era mai specialist ca dânsul să-mi descopere atâtea 

bucăţi cari lipsesc din „rosaces― făcute cu atâta grije. Numai 

şoarecul acela de bibliotecă mi le-ar fi scos din praful uitării… Aşa 

incomplecte, parcă nici nu-mi vine să le mai dau la lumină, mai 

ales că – parc-a fost un făcut – cele slabe nu s-au pierdut! 

Spune-i lui Lovinescu când te duci, prieteniile mele 

călduroase. Sărută pe Julieta
13

 şi pe Mimi-Tou, pe măicuţa, 

Viorica, şi pe toţi câţi şi-aduc aminte şi li-i dor de mine. Dacă-

mi scrii –lucru ce mi-ar face enormă plăcere, – nu uita să nu 

pui pe adresă Băile Mehadia, cum greşesc românii de obiceiu, 

ci Băile Herculane. 
 

        Cu toată dragostea şi urarea de sănătate, D. Nanu 

                                                
13 Juliette Salagnac (22 martie 1903, Paris – 31 octombrie 1982, 

Câmpulung-Muscel) – soţia lui Mihai Moşandrei, pe care poetul a cunoscut-

o la o serată a „Salonului Tineretului― de la Paris. Juliette l-a însoţit pe 

Mihai Moşandrei în România, după ce acesta şi-a dat doctoratul în Franţa.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Bucureşti 1932  

Str. C 8 Parcul Cornescu 

 

Dragă Mişule, 

 

Am venit din calmul C-Lung în trepidantul Bucureşti, şi 

nu ştiu cum să sbor iarăşi spre cetatea naşterii mele, departe 

de Babilonul acesta unde trotuarele sunt un fel altare priapice 

cu nesfârşite teorii de bacante. 

Totuşi, am observat, pentru un artist ca tine, Bucureştii 

ar trebui să fie ceea ce era pământul pentru Alfeu, dacă nu mă 

înşel. Să cobori ca dintr-un avion, să ia talpa piciorului 

contact cu Bucureşti, să dai o raită în tramvai, într-un 

automobil la Şosea, te vei simţi „enceint― cu o mulţime de 

subiecte, cari vor prinde să-şi agite mădularele… Atunci ţâşti 

la C-Lung, unde să le naşti într-o muncă laborioasă şi liniştită, 

adică cu răbdare şi fără pripă… 

Să-ţi dau un exemplu cum am vânat un subiect din vânt, 

care abia m-a efleurat, şi pe care ţi l-aş fi redat aci mai bine 

dacă ţi l-aş fi împărtăşit în chiar ziua când l-am… aspirat din 

aerul de seră al unei zile de soare ce părea de vară… 

Veneam într-un automobil înţesat de muşterii care ca 

de obicei n-au nicio destinaţie pronunţată, cum desigur sunt şi 

eu, pentru ei, într-un „reciprocamente― absolut… 

Nu tot aşa trebuie să fi părut, se vede pentru o doamnă 

ce şedea lângă mine, distinsă, şi care mă tot măsurà cu aerul 

că, dacă m-ar alege, poate s-ar păcăli în ceea ce credea… 



Nehotărâtă ca înaintea unei cumpărături din Lipscani! Acum, 

– impresia – tot aşa de literară – pe care mi-a făcut-o ea mie. 

Simţeam sub arcadele fine ale sprâncenelor ce susţineau o 

frunte arhitectural boltită că ochii ei ar fi răspuns la apelul 

gândurilor mele, dacă le-aş fi dat glas, cu un surprinzător: 

„Mais… oui!― Şi-am fi coborât împreună… Şi acum, măcar că 

pasagera a coborât la prima staţie, fără să fie provocată să 

spue acel „mais… oui―… încet-încet filmul nuvelei se 

desfăşurà înainte prin o mulţime de cotituri cu acelaşi refren 

„mais oui!―, ecou al unui suflet din cele mai pure, un film cam 

aşa cum ar pretinde Gelu că este al lui. Nu-ţi mai spun cum îl 

vedeam terminat acest roman al cărui ultim capitol ar fi fost un 

„Mais, non!― – am vrut numai să-ţi dau un exemplu, că pentru 

viaţa interioară (fără de care un autor e mort) – Bucureştiul 

oferă, ca orice oraş mare, – astfel de perspective, de motive pe 

care liniştea provinciei nu ţi le dă. 

Simţi aşa, te miri de unde, cules din vânt, un ritm de 

muzică, un şir de diferite game cu care este rostit acelaşi „mais 

oui!― până la acel pedalat şi grav „Mais non― şi… nuvela sau 

romanul e ca şi gata! 

Mai trebuie numai scris. Dar pentru aceasta 

trebuieşte… Câmpulungul, apa, seninul cerului şi liniştea       

de-acolo. Ce-ai să faci mai bun decât să dai formă şi nesfârşite 

faţete pietrei preţioase găsite undeva, în faţa lui Resch poate, 

într-un tramvai, sau la conferinţa din Sala Dalles, unde 

Lebrun, ca un microfon al Parisului printre noi, ne dă acel 

ritm fin intelectual, cu care îşi presară el întotdeauna 

gustoasele-i conferinţe. (Am auzit conferinţa lui Parisul acum 

două zeci de ani. Delicioasă!) 

Sărută pe toţi ai tăi pentru mine de ziua ta şi să trăiţi cu 

toţii fericiţi şi liniştiţi. Iar de-o fi războiu, sus la Oţelul!
14

 

                                                
14 Cătun din apropiere de Câmpulung-Muscel, aflat într-o zonă 

pitorească şi ascuns printre muscele, unde se afla o veche proprietate a 

familiei. 



Ieri a ţinut la Radio o conferinţă care te-ar fi interesat 

pe tine foarte mult: un mijloc nou de câştig pentru micul 

proprietar de munte, ca şi de şes. Să creşti pe lângă casă iepuri 

de casă din rasa Castor Rex; numai o pereche îţi da pe an 

atâţia pui încât să câştigi cu blana lor 5.000 lei. Deci cu 50 de 

iepuri o frumoasă sumă de 25.000 lei, blană foarte căutată. Cu 

acest comerţ de bănuri România a făcut anul trecut un export 

de trei ori mai mare decât acela pe care l-a obţinut pe grâu! În 

plus, pe când cheltuiala grâului „ne paut plus la chandelle―, 

creşterea iepurilor este foarte puţin costisitoare şi nu cere decât 

curăţenia absolută a coteţelor, ca să-i fereşti de boale. Scrie, 

dacă vreai, la Paris să-ţi trimită o carte despre creşterea 

iepurilor de casă şi comerţul lor. 

Iată dar că Bucureşti nu oferă numai combustibil de 

încălzit sufletele, dar chiar toracele, întrucât se spune că blana 

de Castor Rex este minunată împotriva reumatismelor. Îţi poţi 

închipui dacă vei avea a te plânge de lipsă de clientelă! 

                                       Cu dragoste, D. Nanu 

 

 

 

 

13 martie 1933 

 

Dragă Mihai, 

 

Un soare de primăvară mă împinge spre voi, ca să simt 

întoarcerea primăverii acolo unde se resfaţă ea mai mult, nu 

unde este gâtuită de buldinguri şi de trotuare… Dar casa nu 

am închiriat-o, aşa că nu pot pleca tocmai când chiriaşilor le 

sfârâe călcâile după noi apartamente. Şi casa, cu toate 

avantajele ei, o cătuşe mai mult pentru spiritul literar, când o 

împarţi cu altul!  

Apropos de spiritul literar, fiindcă sunt penetrat acum 

de viaţa şi scrierile lui Goethe, – ultima carte este studiul lui 



Andler asupra teatrului său – mă simt îndemnat să-ţi 

împărtăşesc marea atenţie pe care el, cel dintâi, o dă igienei 

spiritului creatorilor literari. Face dar să ne oprim la marea 

lui experienţă, asupra căreia au revenit acum specialiştii 

moderni adâncind-o ştiinţificeşte. 

Mi-aduc aminte cum îmi împărtăşai şi tu o sensaţie 

identică cu aceea ce ţi-o împărtăşam eu, că literatura te 

cuprinde cu atâta exclusivism, că îţi consumă nu numai vremea 

pe care trebuie s-o dai societăţii, dar chiar aceea pe care o 

datoreşti familiei! Copiii imaginaţiei tale devin mai legitimi 

decît propriii tăi copii, cărora eşti în stare să le jertfeşti un 

rând de haine util sănătăţii lor, – pentru o copertă copioasă, în 

culori, – pe care ţi-ar face-o ţincograful ca să-mbrace ultimul 

tău făt literar! 

Vorba lui Nigrim: 

Se duc banii dura, dura 

Şi cu ei literatura! 

Toţi trecem, cu visul nostru, drept mantie şi…  

Intrăm în noapte, înfăşuraţi ca Dante, 

De rime simboliste şi abracadabrate! 

Tocmai ce spuneai tu, iată ce spune Andler despre 

Goethe, care a exploatat mult o impresie care prin noi trece 

fugară şi-o lăsăm neutilizată! (Câte cărţi de valoare am lăsat 

astfel să se piardă în o mie de impresii fugare, din care 

titanosaurii literaturii îşi scot operele lor!) — Citez din studiu: 

„La verité est que Tasso
15

 bénéficie de toute l’expérience de 

Goethe. Il décrit les dangers dont Goethe a parfois senti 

l’obsession mauvaise, et contre lesquels il s’est mis en garde. 

Werther était la monographie du mal du siècle. Tasso reprend 

cette analyse sur un om fait, déjà riche d’oeuvres, mais 

incapable de vivre hors de son rève. État d’âme morbide, trop 

général, et qui prépare des paroxysmes redoutables (Lovinescu 

s-a destăinuit în Bizu.). On l’avait vu par J. J. Rouseau. On le 

reverra peu d’années après, dans Novalis, dans Hoelderlin, 

                                                
15 Adică Goethe în scrierea sa Tasso. (n.a.) 



dans Kleist, dans Clemens Brentano, dans Th. A. Hoffmann, 

dans Zacharias Werner. 

La catastrphe mentale n’en épargnera aucun! Tasso est 

l’image visionnaire de cette menace, que Goethe sent planer 

sur toute cette époque, et sur lui même. Il la dècrit dans un 

style qui fait deviner la réalité pathologique, sans l’experimer―. 

„Incapable de vivre hors son rêve!― – tocmai incapacitatea pe 

care ne-o mărturiseam reciproc! 

Prin urmare, cum vezi dragă Mihai, „binişor cu 

acestea― când ţii în mâini proaspetele producţiuni ale creie-

rului. Când, cum vezi, lista este aşa de lungă, şi încă la un 

neam solid construit ca nemţii, cu atât mai mult un autor dintr-

o ginte slabă ca românii trebuie să urmeze strict o higienă 

mentală salutară. Nu-ţi tăia legăturile ombilicale cu 

societatea. Fă ca Goethe: du-te la baluri, la cluburi politice, ia 

parte chiar pasională la atâtea mişcări în germen de a fi 

factori de efervescenţă socială, – numai aşa vei ieşi din aerul 

prea confinat (când nu e premenit) al turnului de ivoriu. E mai 

consequent ca firea omului să fie un instrument complect ca 

pianul, decît o singură coardă a lui Paganini, care atunci e 

constrâns şi el la virtuozităţi (floricele) – din cauza unicităţei 

instrumentului ce-şi alesese… 

Parcă notele grave şi largi ale unei game mai vaste 

îmbrăţişează şi hrănesc mai bine însăşi fantezia poetică. Fără 

orizonturi largi, cum ar avea ea mediul în care să-şi desfăşure 

liber curbele mişcătoare ale ritmului său? 

Duminica viitoare avem adunarea generală a           

S.S.R-ului. Tu ai fost deja trecut între membri sau faci acum 

cererea? Dacă n-ai făcut-o trimite-mi-o mie, ca să-ţi facem 



propagandă împreună cu Rebreanu şi Costică
16

. Trimite şi cele 

2 volume
17

 reglementare lui Costică să le dea lui Rebreanu. 

                                             Cu dragoste, D. Nanu   

 

 

 

 

14 iunie 1933 

 

Dragă Mişule, 

Să nu mă laşi cu Godoy! Ţi-am trimis azi ambele lui 

cărţi. Munca pentru cea de-a 2
a
, Ite missa est, îţi va fi mai 

uşoară, mai ales că Royère îi face o glosă foarte pătrunzătoare 

la început. E ciudat cu poetul ăsta. De unde până unde ştie el 

că opera mea se aseamănă aşa de mult cu a lui! Mai ales în Ite 

missa est e tocmai planul şi desfăşurarea ultimei mele sub 

împărţiri din volumul meu: Dumnezeu. Ca şi la mine, sunt aci 

toate etapele unui suflet spre purificare, numai că la el planul e 

tras de la început, la mine s-a făcut singur, şi eu n-am avut 

decât să aşez evolutiv bucăţile. Aici am mare poftă de scris. Am 

scris o bucată-portret Fariseul, un gen de poezie absolut 

personal care ţine de creionarea în fusain a lui La Bruyère, –  

dar în portativul poetic. Tot aşa genul ăsta l-am încercat mai 

demult în Dalila, care se mişcă pe propriele-i picioare robuste. 

Am să ţi-o citesc la venire. Scrie articolele că şi eu ţi l-am scris 

pe al tău. 

                                                          Al tău D. Nanu   

 

 

                                                
16 Constantin Nanu, frate al lui Dimitrie Nanu, medic al Teatrului 

Naţional din Bucureşti, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Liviu 

Rebreanu. 
17 Mihai Moşandrei a debutat în anul 1929 cu volumul de poezii Păuni, 

urmat de Găteala ploilor (1932), carte de versuri premiată de Societatea 

Scriitorilor Români. A devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români în anul 

1934. 



 

 

14 iunie 1933 

Dragă Mişule,  

Dacă vreai să fii mai edificat – deşi nu eşti ţinut în 

recenzie să faci traducerea titlului Ite missa est – ai putea 

întreba şi pe Şapcaliu, căci ăla ştie comentariu mai bine decât 

popii! Traducerea ta este exactă, decât leturghia înseamnă 

tocmai drama mistică a sfinţirei pâinei prin transubtanţiali-

tatea corpului şi sângelui lui Christ în anafură. De aceea după 

ieşirea cu sfintele daruri se serveşte la iconostas frângerea 

pâinii din care fiecare credincios îşi ia bucăţica lui. Cred însă 

că nu-i tocmai necesar într-o cronică literară să faci atâtea 

incursiuni în dogmatică. Depinde de înclinaţia sufletească şi 

de turnura ce vreai să dai articolului. Zici „în paginile ce-ţi 

trimet― – dar afară de c. poştală n-am primit nimic. Articolul, 

dacă îl faci şi e terminat la 4 Iulie, mi-l trimeţi direct la 

Bucureşti. În privinţa lungimei: 8 pagini de caiet obişnuit 

dictando. (Atât a fost prescurtat al meu relativ la Pegasul tău) 

Din psihologia lui [indescifrabil] nu-i nicio scenă mai 

savuroasă decât acea cu doamna Nigrim, care şi-a permis să-l 

facă prost, şi riposta lui: Cum, doamnă, prost cu 3 premii? 

(Parcă ar fi fost Papa cu-a lui trei coroane puse una peste alta!) 

Dar îţi găseşti beleaua când ai pune-o! Partea lui frumoasă e 

interesul ce are de opera prietenului care-l iubeşte şi pe care 

apreciază, – aceeaşi care o are de propria sa operă! Numai 

graţie „teroarei― lui mi-am strâns poeziele măcar în manuscris. 

Pentru egrasia casei trebuie numaidecât chemat Egon Rutil, 

reprezentantul societăţii care a făcut podul de peste Elba! 

Eu l-am utilizat la casa mea şi-i voi fi mereu recunoscător.   

                                                            D. Nanu 
       
           Adresa de la Bucureşti: Str. C 8 Parcul Cornescu, sector III 

 

 

 



Sanatoriul Militar ,,Carmen Sylva―, C-ţa 

24 iunie 1933 
 

Iubite Mişule, 

 

Mă gândeam la aprofundarea acestui adevăr care e 

mai mult o concluzie decât o premisă: le voyage est une poésie, 

şi care ne interesează pe toţi cei pe care îi interesează 

condiţiile în care se produce spontan poesia. E poate ce-i mai 

interesant în practica unui poet care nu se poate suferi ca o 

femeie stearpă. Séailles spune: le voyage est une poésie; en 

nous arrachant brusquement à notre milieu il nous réveille du 

sommeil de l’habitude qui ne nous laisse plus voir ce que nous 

voyage sans cesse; foarte bine. Dar asta poate fi numai unul 

din factori. Nu cel decisiv. Mi-am făcut ancheta producţiei 

mele fericite într-o săptămână, două bucăţi de rezistenţă: scot 

una din discuţie, Dalila, care a fost numai returnată, 

dezemineştianizată dintr-o bucată mai veche în care conţinutul 

era absolut personal, şi numai forma aparţinea unei vremi 

când eram sub influenţa lui Eminescu, şi nu aveam încă 

tehnica proprie. Am scris-o atunci aşa, cum aş fi scris-o direct 

în franţuzeşte, fiindcă mi-era mai uşor să fixez nuanţe şi 

subtilităţi pentru care nu aveam atunci corespondenţe în 

vocabularul şi tehnica mea începătoare. Pentru re-turnarea ei 

ar fi fost de ajuns o dispoziţie specială, iar nu fenomenul unei 

creări, căci de creat ea se crease de mult. Acum numai am 

tradus-o în limbajul propriu. Dar rămase misterul celeilalte 

bucăţi: Fariseul. Cum s-a produs acum şi nu anul trecut, în 

aceleaşi fericite împrejurări? Naşterea ei a fost exact 

asemănătoare cu naşterea visului lui Maury: „dormind ziua 

(zice autorul lui „Du Sommeil―, pag. 161) mi-a căzut pe gât. 

Stiletul de coup-papier, pe ceafă, anume, alunecând de pe 

pernă. În clipa acea am visat anul Teroarei, am asistat la 

scene de masacre; am fost târât înaintea tribunalului 

Revoluţiei; văd pe Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville; 

discut cu ei; în sfârşit după multe evenimente sunt judecat, 



condamnat la moarte, condus în caretă în mijlocul unei curţi 

imense pe piaţa Revoluţiei; mă urc pe Eşafod. Executorul mă 

leagă pe planşa fatală şi-o face să se legene; cuţitul cade şi eu 

simt capul cum mi se desparte de trunchiu. Mă deştept în cea 

mai mare nelinişte―… Dintr-un material cunoscut, visul făcuse 

o scenă întreagă într-o lumină de fulger. 

Acum ascultă cine a îndeplinit la mine rolul styletului şi 

care tot într-o lumină de fulger a contribuit la scena între 

Fariseu şi Isus pe una din pieţele Ierusalimului… Acum 25 de 

ani am văzut într-o librărie la Lausanne Les Evangiles 

ilustrate de pictorul elveţian Burnand, şi acolo, în special un 

tablou qui m’a donnée le coup dans l’estomac! Le Pharysé. 

Aşa de impresionat am fost, încât am scris lui Tzigara 

Samurcaş să cumpere cartea pentru Biblioteca Fundaţiei fiind 

trasă în ediţie restrânsă… În mai, am revăzut din nou Fariseul 

la Fundaţie şi aceeaşi emoţie am avut…  L-am uitat apoi cu 

desăvârşire. Vin la Tekirghiol. Priveliştea lui de Ierusalim, 

privit de Carmen Silva peste lac, care iarăşi semăna, se pare, 

cu lacul Tiberiadei, fără să-mi reamintească deloc Phariseul 

lui Burnand, îmi trezeşte un Phariseu al meu oprind pe Christ 

în drum (deşteptat şi acesta în închipuirea mea de profunzimea 

macilor roşii…) Şi scena toată se desfăşură cu automatismul 

unui vis… Niciodată nu m-am gândit la compunerea ei; – cu 

cinci minute înainte de a o începe, nici nu mă gândeam că am s-

o scriu! 

Acum ce a făcut să se declanşeze visul acestei inspiraţii 

cred că am pătruns secretul.……… [continuarea lipseşte din 

manuscris – n.n.] 

 

 
 

 

Adresa: Sanatoriul Militar, camera 11, 

Carmen Sylva, Jud. Constanţa 

 

Dragă Mişule, 



 

Ţi-am trimes mai ieri ambele cărţi ale lui Godoy, 

rugându-te pe tine să-i faci darea de seamă promisă de mine 

lui, după cum vei vedea din scrisoarea de mulţumire ce i-am 

trimis pentru trimiterea celui de-al doilea volum. Îţi transcriu 

mai jos textul românesc al scrisoarei franceze ce i-am expediat 

chiar ieri prin d-l Chassonville. Iată-l, poate vei culege din el 

un crâmpei de caracterizare pentru articol: 

„Scumpe Domnule, – primesc a doua operă a dv. Ite missa 

est a cărei lectură mi-a fost un adevărat deliciu spiritual. Nu ştiu 

cărei fericite întâmplări datoresc aceste repetate şi onorătoare 

atenţiuni a Dvs, mai ales că ele coincid cu o adâncă înrudire 

poetică a genului. În adevăr, în volumul meu de versuri române 

care formează strângerea întregei mele opere poetice între 1902 – 

1932
18

, se găseşte în ultima sa subdiviziune eşalonarea etapelor 

unui suflet care trece prin toate şovăielile, înfrângerile şi biruinţele 

până la biruinţa finală a mântuirei, sau cel puţin a marei nădejdi 

pauliane de mântuire. Vă puteţi închipui cu ce fraternelă atenţiune 

şi admiraţiune am urmărit ecourile unui suflet geamăn cu al meu, 

care a trecut prin aceleaşi încercări şi experenţe vitale, şi pentru 

care literatura este mai mult expresia desăvârşirei unui suflet decât 

jocul pasiv al unui simplu amuzament. Aceasta a fost de altminteri 

în totdeauna şi concepţia mea despre poezie, fără de care toată 

gravitatea şi solemnitatea ei sacră ar dispare la nivelul lucrurilor 

trecătoare omeneşti.  

Vă mulţumesc din toată inima pentru prilejul ales ce 

mi-aţi procurat de a gusta o operă atât de intimă sufletului 

meu. Nădăjduesc că marea noastră revistă Convorbiri Literare 

va publica chiar în numărul de pe iulie, cel mult în cel de pe 

august, articolul despre ambele dv. opere, articol datorit 

prietenului meu literar Mihail Moşandrei, poet el însuşi şi 

                                                
18 Volumul Poezii al lui Dimitrie Nanu, publicat în anul 1934 la 

Editura Cartea Românească, va primi în 1937, la recomandarea lui Nicolae 

Iorga, Premiul Naţional de Poezie. 



autorul unui recent volum: La présence du Pégas
19

, essayuri 

literare foarte bine apreciate. 

Când mă voi întoarce din vilegiatură etc…― îi promit 

că-i voi trimite ca titlu de curiozitate un volum românesc din 

Phèdre
20

. 

Vezi, dragă Mişule, cât m-am legat faţă de acest fiu ales 

al Franţei pe care Royère îl pune alături cu Bach şi Beethoven. 

Sunt sigur că vom arăta franţuzului că la Dunăre sunt inte-

lectuali la care nu se resimte deloc că meridianul Dâmboviţei 

ar fi la câteva latitudini spre răsărit de al Parisului. Are să 

creadă că citeşte vreun recenzent de la Nouvelles, citind 

articolul tău. – Ce bucurie are să simtă acest „compatriot 

literar― al nostru! Îi suntem datori această mângâere artistică; 

– oare multe are pe pământ bietul artist? De altmintrelea 

trebuie să fie convins de asta, de vreme ce el a început 

conpaternităţile, spre marea mea mirare. Vreau să fim la 

înălţimea aşteptărilor lui. Stamatiade, un om practic, de claire 

et longue vue, spune că nici nu bănuim de ce mare folos ne va 

fi din punct de vedere tot poetic. – În aerul acesta oriental de 

Ierusalim şi lac al Tiberiadei am scris două poezii pe care le 

socot dintre cele mai reuşite ale mele. Au sosit tocmai când 

credeam că am părăsit pana! 

Vorba lui Stam.: mă simt parcă aş avea portmoneul plin 

cu bancnote! Cu dragoste scrie-mi două rânduri, Mitică. (De 

altminteri că felul acesta de producţiuni sunt un indiciu al 

caracterului de creaţie.) 

Viaţa ieşind din cercul ei obişnuit, dacă se află în 

condiţiuni excelente de primenire: puternica acţiune salubră a 

aerului de mare, de munte, a hrănii schimbate, atunci îi ajută 

ca să devie ce este cu adevărat: o moarte perpetuă urmată de o 

resurecţiune perpetuă a celulelor tinere. Trebuieşte această 

                                                
19 Volumul de eseuri al lui Mihai Moşandrei, Prezenţa Pegasului sau 

plimbări lirice în jurul poeziei (1933), a fost recezant admirativ de criticul 

Pompiliu Constantinescu la apariţie. 
20 Traducerea românească a piesei lui Racine, făcută de Dimitrie Nanu. 



fosforescenţă a schimburilor pentru ca tablourile ce-au căzut 

în memoria subconştientului să se organizeze şi să se mişte de 

la sine, – altminteri în fericirea burgheză toate înţepenesc, 

după ce s-au capitalizat: exact soarta imenselor capitaluri care 

nu se mai pot mişca, din cauză că nu mai circulă. De aceea, 

mai degrabă artistul tracasat de funcţie mai scrie din cauza 

reacţiunii, decât un rentier poet. Dar nici astă tracasare nu-i 

un vis, ci un prilej de epuizare. Artistul nu e făcut „să se 

mistuie luminând― ca bietul Eminescu. 

Cea mai bună igienă spirituală a articolului pe care aş 

preconiza-o este ca desvoltându-şi dragostea de oameni prin 

apropierea cât mai mult de Dumnezeu, – căci numai în această 

atmosferă spirituală poţi vorbi din prisosinţa inimii, să cauţi 

paralel cu viaţa spirituală o viaţă fizică igienică: schimburile, 

circulaţia să fie cât mai activă în organism; – altfel el devine 

un teatru splendid cu ghişeurile închise… ca şi banca 

simpaticului tău Blanc! 

Zici că ai să scrii ceva despre prietenul Stamatiade… 

Ca să ai un „concret― al sufletului său îţi trimit aceste simple 

linii ce mi le-a trimis aici, şi care-l represintă în toată ingenui-

tatea sufletului său pur. Dar… prin ce intuiţie l-ai botezat 

Porto? E foarte adevărat. Îi sare foarte lesne ţandăra. De 

pildă, dacă ai vorbi despre el ca despre Barbu, în ce priveşte 

equivocurile, rişti să-l vezi căutându-te la Capşa să te 

pălmuiască! De… aşa sunt mousquetarii trubaduri! Le sare 

muştarul repede. Deci umblă cu el cum ai umbla cu pulberea 

arquebuzei lui! 

În ce priveşte Godoy, scrie în toată libertatea, căci el 

pricepe foarte bine că două suflete pot vedea deosebit. Deci şi 

al meu şi al tău. Numai fă să se resimtă din scrisul tău că ştii 

că toată naţiunea noastră nu respiră şi nu trăeşte senti-

mentaliceşte şi ştiinţificeşte decât prin Franţa şi cultura ei, că 

noi suntem datori până în gât acestui capitol enorm de la care 

am luat fiinţa noastră intelectuală, şi ca atare vorbeşte ca 

reprezentantul unei ţări mici faţă de reprezentantul unei ţări 



mari, – abilitate care a făcut pentru ei tot farmecul invincibil al 

lui Titulescu. Gândeşte-te – asta poţi s-o pui în articolul tău – 

câte frumuseţi scapă unui francez care ar şti româneşte, citind 

pe Eminescu, şi câte iarăşi pot să ne scape aprecierii noastre, 

oricât de bine le-am cunoaşte limba, – citindu-i pe ei!… 

Să n-avem aerul mucoşilor care fac pied du nez 

savanţilor lor profesori. 

Oricât ai considera în el însuşi individul, nu se poate, 

involuntar, în spatele lui, să nu se proecteze umbra colosală a 

întregului din care se desprinde, – sau umbra modestă abia 

când e vorba de unul din noi. Mai e ceva şi ereditatea bat-o s-o 

bată şi suntem cu atât mai mari cu cât avem în spate mai 

numeroase eforturi ale strămoşilor… 

Asta n-a priceput-o Iorga şi se miră de ce nu cad în cur 

francezii la conferinţele lui! – Ţi-aş mai scrie aci o reflecţie între 

spiritul indian şi spiritul grec, şi cum românul ales poate avea în 

sufletul lui geniul acestor două spirite, într-o sinteză a artei lui, 

cum a şi dat-o în unele poezii poporale vechi, – dar pe altădată. 

Eu plec de aci la 3 iulie. 

                                                 Cu dragoste, D. Nanu 

 

   

 

 

20 iunie 1933 

 

Caută fractul cărţilor şi pe la vecini căci n-am pus numărul 

casei tale. Vezi şi la poştă, chiar fără fract reclamă pachetul. 

Iubite Mişule, nu două c. poştale, ci după cât ştiu numai 

una şi o scrisoare. Oare despre aceasta din urmă să fi făcut aluzie? 

Iată mai clar: în scrisoare îţi reproduceam scrisoarea pe care am 

trimis-o lui Godoy prin dl. de Chassonville. Ce mă îngrijeşte însă e 

faptul că poate ţi-a venit pe la bucătărie fractul care te vesteşte 

despre sosirea celor 2 cărţi la poştă şi neştiind ce importanţă are o 

simplă hârtie, bucătăreasa ta sau Mimi-Tou să nu-i fi făcut de 



petrecanie! Întreabă, cercetează de nu ţi-a venit vrun fract şi 

descoperă-l, te rog. Articolul nu-l scrii decât dacă eşti de aceeaşi 

părere cu Royère, criticul care-i scrie glossa. În ce priveşte vina ce 

o au franţuzii că nu se ocupă de noi (cînd pot, o fac, cum vezi cu 

Godoy care nu mi-a cerut, bietul om, nimic) cred că aceeaşi vină 

ne-o pot aduce nouă bulgarii, care ne sunt atât de vecini! Şi au 

dreptate, dar dacă limba lor o pricepem tot aşa de puţin cât 

francezii pe a noastră! Scrie-mi imediat ce primeşti cărţile, ca să 

fiu mai liniştit. Aici, după cum ţi-am spus, sunt destul de activ cu 

versurile. Nu uita adresa: Spitalul Militar, camera 11. 

                                                              D. Nanu 
 

  

 

                                                                 14 iulie 1933 

 

                               Dragă Mişule, 
 

 Am sosit abia ieri în Căciulata şi acum sunt instalat în 

Cozia, vila inginerilor sylvici, zis sanatoriul Caps (Casa autonomă 

pădurile statului). Cum vezi poeziei, când nu mai are loc în vila 

comercianţilor: Lison, i se deschid bucuros uşile fermecate în 

palatul pădurilor! N-are decât să sune din corn, vorba lui 

Eminescu, şi alte posibilităţi de ospitalitate i se deschid! Valea 

Oltului este o adevărată gură de rai. Rândurile tale cu repro-

ducerea versurilor lui Alioth m-am făcut să râd cu poftă! Şi când te 

gândeşti că e o princesă pur sang, care scrie minunat poezii în 

limba franceză, tocmai ea să scrie mai rău ca bărbierul Militaru în 

limba română. Ce păcat că un iniţiat al muzelor române nu se 

găseşte s-o iniţieze în tainele, – cum să ocolesc equivocul? – în 

tainele prosodiei şi ale vocabularului românesc! Mă bucur că ţi-a 

plăcut articolul asupra Pegasului
21

. Apropos: ai volumul lui Camil 

Petrescu: ,,Lovinescu în zona imperturbabilă’’? Este de o profundă 

                                                
21 Recenzie superlativă a volumului Prezenţa Pegasului sau plimbări 

lirice în jurul poeziei (1933), făcută de Dimitrie Nanu în Convorbiri 

literare. 



adâncime critică şi de o măestrie în execuţie! aşa de radicală 

execuţie mai poţi vedea numai în polemica Gherea – Maiorescu, şi 

în – fără modestie – polemica mea cu Scriban
22

, ca mijloace de 

răsturnare. Se vede că atunci când o oaie mănâncă un lup, îi dă 

Dumnezeu arme speciale! Dacă nu ai volumul şi vreai să-l vezi pe 

maestru pus şi la judecata paralelelor, şi a contrazicerilor, – ţi-l 

pot trimite. Când vreai să-mi scrii aşadar: Sanatoriul Casei 

Pădurilor, Căciulata – Cozia, Jud. R. Vâlcea. 

                                                   Cu dragoste, Mitică 

 

 

 

                                                                                 18 

noiembrie 1934 

 

                 Dragă Julieta şi Mişule, 
 

Îţi mulţumesc de bunele tale rânduri şi buna ospitalitate 

ce mi-o asiguri împreună cu Mişu. Dacă simţi adeseori le 

cofar, nu face greşeala să-l dai pe contul oamenilor sau al 

regiunei geografice orientale, ci dă-l ca şi filosofii pe contul 

naturii omeneşti aceeaşi pretutindeni. 

Dragă Mişule, o zi tristă de Bruxelles, o zi cu ceaţă 

înfăşură casa, fereastra oraşul şi totuşi nu reuşeşte să mă facă 

atât de trist cum ar fi posibil? Mai sunt rezerve în mine de 

viaţă şi cu toată masa rea – elementul esenţial al vieţii care-mi 

lipseşte – tot îmi duc sarcina în spinare şi îmi zic: e greu să te 

strecori prin viaţă, dar dacă nu ai altceva ce face, o duci târâş-

grăpiş până la sunetul ultim: bulduburum… De aceea, când vă 

creşteţi copiii nu uitaţi [un] principiu: economie de forţe, 

economie de forţe pentru zilele ultime: să se găsească tot mai 

                                                
22 Cu arhiereul Scriban (căruia îi spunea, în derâdere, Scârban) 

Dimitrie Nanu a avut o intensă polemică, pe motiv că preoţimea una zice şi 

alta face. 



multe! Despărţirea să fie o veselă fluturare de batistă de pe 

luntrea şue, cu trei vintrele! 

Pe-aici asalt furios de cărţi noi la vitrenele de ghiaţă 

ale indiferenţei cititorilor. Ce rost o fi având aceasta nestă-

pânită sete de aparenţă, acest spasm al oglindirei în necu-

noscut care amăgeşte generaţie după generaţie? Şi cum am 

căzut şi eu în cursă aşa de târziu cu noile amăgiri, când iluzia 

de mult se spulberare, că există o viaţă literară dincolo de 500 

de cititori care duc cu ei în mormânt interesul operelor lor 

contimporane! Totuşi oricând o minte sănătoasă va citi Uitat 

de Gârleanu sau Rătăcirea lui Voineşti va zice: au fost scriitori 

şi pe acolo! 

Tot aşa şi cu câteva Barbiliani. 

Al vostru, D. Nanu 

Întreabă,  te rog,  pe d-na Idoraş, gazda mea de astă- vară, 

dacă a găsit o servietă de piele a mea. 

 

 

 

1 februarie 1935 
 

Iubite Mişule, 

 

Înfruntând vifor, zăpadă, am ieşit azi din cuibul meu 

cald unde mi se urâse, – şi ce să vezi? afişul ultimului număr al 

Convorbirilor era un adevărat port-drapel prin numele ce le 

inşiră începând cu Brătescu-Voineşti şi sfârşind cu A. C. Cuza. 

Tot nume cu greutate! Niciun nume tânăr, afară de al lui 

Mihail Moşandrei, aşezat ca un bumb de paftà, la mijlocul 

listei! Vezi că selecţia se face vrând-nevrând uneori? Dar eşti 

într-un pericol, poate: de multe ori temperamentul poate să 

aparţie unei generaţii; şi se simte asta din toată structura 

scrisului şi a gândirii, – pe când dorinţa, partea exterioară a 

„bâzdâcului― – să fie ca la Lovinescu, de a aparţine altei 

generaţii decât aceleia cu care are … însuşirile de bază!       

Şi-atunci se întâmplă un lucru ciudat: o scrânteşti când cu 



unii, când cu alţii, şi se poate întâmpla ca din pricina atitu-

dinei( nu a fondului) să te repudieze şi unii şi alţii. Asta este 

Scyla şi Carybda de care trebuie să te fereşti, dacă vreai să nu 

te retragi ca Şapcaliu numai în bârlogul tău. Ţi-o spun asta 

fiindcă te ştiu un temperament activ şi nu vreau să paţi ca 

Lovinescu. Cred că nu-mi vei lua în nume de rău aceste sfaturi 

bătrâneşti culese din contemplarea păţeniei altora, şi că vei 

aprecia iubirea care mi-a servit de motor, la spatele lor.       

De-ajuns am fost cu un dezinteresat de vremelnicia literară,      

– e timpul ca tu să fii altfel, deşi din aceeaşi „souche― – Eu am 

fost foarte rău bolnav de plictiseală, – acum m-am remis şi am 

ajuns la forţa unchiului Ilie de a sta neplictisit ore întregi cu 

ochii în tavan.  

Cu dragoste, D. Nanu 

                                                                                    

 

–––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 Luni 9 martie 1935 

 

Dragă Mihai, 

 

„Când descoperim în noi coarde care vibrează la 

unison cu altul, ştim că această simpatie poartă în ea o 

realitate veşnică― 

La Religion du Poète 

(Rabindranath Tagore) 

 

Cu ce puteam mai nimerit începe această scrisoare 

decât cu rândurile de mai sus, azi când îţi voi descoperi 

profunda deosebire a sufletului rău, de aceea a unui aşa-zis 

prieten, cu care îţi închipuiai că vibrezi la unison în idealul 

estetic. Vei vedea că adesiunea ta la „noul Sburător― n-a fost 



bazată pe o „realitate veşnică―, cel puţin pentru maestrul lui. 

Îţi trimit Cele trei Crişuri, cu articolul lui Lovinescu (pus cam 

la coadă) Poezia lirică după război până azi. 

Citeşte-l cu atenţie, îmi vei spune impresiile tale, eu ţi le 

voi  spune pe ale mele. 

După mine, pentru un critic e culmea laşităţii să prezinţi ca 

o cernere într-un sfârşit de epocă, într-un articol, drept tot ce e mai 

ales într-o perioadă literară, pe un inexistent literar ca I. Vinea sau 

un slăbuţ ca Demostene Botez, numai fiindcă ştii că aceştia sunt şi 

polemişti „câini care muşcă rău―, şi omiţi pe un Mihail Codreanu, 

singurul nostru parnasian, numai fiindcă ştii că omul acesta distant 

nu se va coborî niciodată în arena polemicii ca să-ţi „rupă turul 

pantalonilor―, cum ar face-o Cazaban. 

Un critic care face asemeni omisiuni, se omite singur 

din linia marilor judecători ai criticii obiective. Fapta lor e o 

faptă urâtă şi cine e capabil de ea nu-i în stare ipso facto să 

preţuiască frumosul chiar dacă-l pricepe, judecata lui fiindu-i 

întunecată de resentimente. 

Nu e cazul să vorbesc de omisiunea care o face cu numele 

meu, din lista lungă a nemuritorilor lui (!), fiindcă eu am prevăzut 

la timp trapa ce mi-o întindea sub picioare în propria lui casă, unde 

îmi dedea întâetate în desbaterile literare ca să-mi fac o idee tot 

mai greşită de consideraţia ce el o da personalităţii mele literare,– 

dar să vin la omisiunea operei tale care a înflorit după război la 

adăpostul boschetelor Sburătorului; era oare cu putinţă să te înşeli 

aşa de mult asupra sincerităţii opiniilor lui literare asupra ta, încât 

să te  vezi azi nici măcar menţionat sub inexistenţi ca Vinea? 

Iată ce înseamnă să te amesteci în pleava cenaclurilor 

democrate unde galeria terorizează pe maestru, şi unde lipsa 

de etică sălăşlueşte în inima criticului care nu cunoaşte înalta 

lui misiune, cum o cunoştea un Maiorescu.  

Acesta şi după moarte îmi dă dovezi de atenţia lui pentru 

tinerele talente, scriind unor autori ca Duiliu Zamfirescu 

fericitele lui descoperiri în literaţi de mâine, – pe când un 



Lovinescu încearcă să te îngroape de tânăr încă, în propriul lui 

gineceu literar! 

Epigonii! 

Trage storurile asupra acestei constatări şi închide-te şi 

mai mult într-o sihăstrie rodnică şi lasă pe sburătorişti să-şi 

consume sfaturile lor la Capşa, şi sarailiile lor în Câmpineanu, 

– fiindcă nu tot ce zboară se mănâncă! 

„Realitatea veşnică― de care vorbeşte Tagore o vei găsi 

în tine şi cei de-o seamă cu tine, la unison cu armoniile din 

Domus Avita care ţi-a dat naştere. 

Trădarea ei este trădarea ta proprie. 

Scrie-mi impresia care ţi-a lăsat-o „omul― aşa cum îl 

defineşte actul şi determinantele lui. Mie mi se pare că-ţi 

înfigea un pumnal în spate de câte ori te petrecea la prag, la 

ieşire. 

                                          Al tău cu drag, D. Nanu  

 

 

 

 

 

15 martie 1936 

 

Dragă Mihai, 

 

Afară de câteva cuvinte nedescifrate din scrisoarea ta, 

– ceea ce mă îndeamnă să te rog ca scrisorile viitoare să mi le 

scrii la maşină (ca Godoy)
23

– cred că am înţeles tot ce mi-ai 

spus. 

                                                
23 Armand Godoy – poet francez născut în anul 1880 la Havana, 

prieten cu Dimitrie Nanu şi Mihai Moşandrei. Despre poezia lui Armand 
Godoy, care descinde din cea a lui José Maria Hérédia şi Francis Jammes, 

Mihai Moşandrei a publicat un articol în revista Convorbiri literare (iunie 

1933). Poetul francez a purtat corespondenţă (scrisori bătute la maşină) atât 

cu Dimitrie Nanu, cât şi cu Mihai Moşandrei. 



Eu însă nu ţi-am trimis articolul lui Lovinescu decât 

dintr-un punct de vedere limitat: eram nerăbdător să-mi 

controlez impresia mea cu a ta, să văd dacă suntem de acord, 

ca în atâtea altele, şi asupra acestui punct, şi anume: cum se 

degajează omul din stilul său, şi odată având omul să vedem 

dacă poziţia noastră faţă de el nu este (a ta, ca şi a mea) falsă 

în certe împrejurări. 

Oricât am face separaţiuni abstracte că una e omul şi 

alta e criticul, o datorie ne obligă să ne închipuim că ambele 

noţiuni sunt puse în armonie şi orice distonare între ele ar fi ca 

o crimă de les-armonia ce trebuie s-o aibă unele lucruri care 

se prezintă unite în natură. 

Ai ghicit dincolo de gândul meu, dar în aceeaşi direcţie, 

că plocoanele de sitari între un autor şi critic nu pot [fi] decât 

efectul unei adânci consemnări între ei; când această conso-

nare e incomplectă, plocoanele nu ar mai avea rost, cum n-ar mai 

avea rost cadourile între un îndrăgostit şi o iubită indiferentă. 

Cred că ţi-a fost povestit Lovinescu cât de mirat a rămas 

el amintindu-şi cât l-am evitat eu de la început fugind de o 

relaţiune mai apropiată cu el, cum n-am voit să-i dau nici 

primul meu volum Nocturne
24

, când toţi se îngrămădeau să-i 

ofere tipăriturele lor! 

Era pentru mine – mai ales când ne cunoşteam aşa de 

puţin – o datorie de eleganţă a unei pudice mândrii, că nicio 

legătură omenească (nicio prietenie) nu se poate obţine în mod 

cinstit între un critic şi un scriitor poet, romancier etc. câtă 

vreme destinul îi condamnă la situaţia, pe unul de judecător şi 

pe altul de judecat. Numai admiraţia sinceră a criticului faţă 

de autor (cazul T. Maiorescu – Eminescu) ar putea crea 

normale relaţiuni de prietenie. Altfel sentimentul de prietenie 

nu zic c-ar fi imposibil să existe, dar schiopătând. În special pe 

mine, cu toată presimţirea realităţii, atitudinea stăruitoare a 

lui Lovinescu de a rămâne printre stâlpii fondatori ai 

                                                
24 Volumul Nocturne al lui Dimitrie Nanu a apărut în anul 1900 la 

Câmpulung-Muscel. 



Sburătorului, m-a derutat şi m-a amăgit ca sentimentul unei 

trădări. Prin urmare, în teză generală: atâta vreme cât nu 

poate fi vorba, între critic şi autorul-creator, de nicio simţire 

consonantă şi adâncă a artei, – ce caută prietenia, ce caută… 

sitarii? 

Ţi-am spus să te reîntorci spre Domus Avita spre a 

desfunda izvorul tău firesc, şi nu e adevărat exemplul ce-mi dai 

cu comparaţia fluviilor care nu se mai întorc la izvor. 

Exemplul lui Morèas stă de faţă: versurile din prima tinereţe 

sunt clasice, – alunecă apoi spre modernismul epocei, şi apoi 

devine definitiv clasic. Comparaţia mea – dacă ar fi să fac una 

– este că sufletul unui autor se poate compara cu acele fluvii 

care curg din izvor firesc, dispar apoi în pământ câtva timp – 

străbătând toată anarhia elementelor neorganizate – şi iar 

apoi apar la suprafaţă filtrate de toate impurităţile, ca să se 

purifice apoi definitiv în mare. 

Fenomenul acesta al evoluţiei unui scriitor s-ar mai 

putea asemăna şi cu ciclul vieţei. Pornind de la 2 unităţi 

(mascul şi femelă) se contopesc într-o unică celulă. Celula 

apoi se segmentează diferenţiindu-se şi la urmă iarăşi se 

contopeşte în unitatea unui individ. (Câteodată doi ca Păunica 

şi Cozima!)
25

 

În ce priveşte şoaptele diavolului de a trimite ambele 

scrisori lui Lovinescu, n-are nicio importanţă ce ar spune el în 

urmă. Ce are o semnificare ar fi actul tău ca un violator al 

secretului scrisorilor, – principiu nu numai moral, dar şi 

juridic, agravant prin faptul profesiunii de advocat etc. Iacă o 

delaţiune care numai din capul diavolului putea să iasă şi să 

ţi-o sufle la ureche. Şi când o idee de a lui ca asta devine fixă, 

primejdia poate să pue stăpânire pe noi, şi atunci nu-i departe 

de a se transforma în act. Tot ce ţi-am spus de el, mă urmărea 

gândul să i le spui lui în scrisoarea mea de mulţumire pentru 

trimiterea Bălăuchăi. 

                                                
25 Fiicele gemene ale lui Mihai Moşandrei. 



Dar mi-am zis: la ce să-i fac omului sânge rău? 

Trimiţându-le tu, ai avea aerul de a-ţi „sărà inima―, de a-i 

pune un jar pe inima lui, – dar cu mâna mea, pentru dubla 

abilitate de a te răsbuna pe el, şi în acelaşi timp de a-i câştiga 

„benevolenţia― asmuţându-l pe mine! În ce scop? Diavolul 

sigur poate să râză privind ca un triumf al său de a te vedea 

cum îţi tai unitatea vieţei en deux misèrables tronçons, en deux 

objets inertes, – ceea ce era un măreţ şi indivizibil copac! 

Unitate a creaţiunii, sufletul tău tăiat în 2 bucăţi, şi 

date una lui Lovinescu, una mie, – dar nemaifiind în realitate 

decât fragmente dintr-o vieaţă! 

Garre à toi de jouer avec des jeux qui entame l’âme! 

C’est toi qui seras à plaindre. Lasă-mi mie plăcerea de a 

asculta pe diavolul meu care mă îndeamnă să-i pui oglinda în 

faţă, de vreo lună de zile. Totuşi, nu ştiu dacă voi fi în stare, 

cum zice talmudul, să-i produc omului o „vărsare a sângelui 

pe dinăuntru!― Piei drace! 

Cel ce te-a povăţuit totdeauna de bine şi-a stat – (de la 

maturitate măcar) – pe nesguduite stânci de convingeri. 
                                        

                                                                                                          Al tău, D. Nanu      

 

P.S. Citesc acum cartea lui A. Vlahuţă despre 

Grigorescu. Parcă e viaţa unui sfânt scrisă de un credincios 

mucenic. Ce adâncimi de cugetări pe care numai pietatea le 

poate descoperi sufletului, şi ce înălţimi de suflet! Suntem 

departe de prozatorii de azi! O asemenea carte îţi mai face o 

bae de idealitate de care avem atâta nevoie pe aşa vremuri, de 

care prietenia se înspăimântă! Trebuie să cauţi pe Oreste şi 

Pylade în trecut şi nu e un lucru fără semnificare că asemenea 

virtuţi ne-au fost descrise şi păstrate în mărgăritatele 

clasicilor, şi le vezi presărate de-a lungul veacurilor: de la 

greci, la Schiler, la Vlahuţă, ici-colo, câte un trandafir rar 

istorisind sentimentul cel mai ideal: Prietenia care nu înşală şi 

care cuprinde infinitul cerului în inima ei! Dincolo de ea tout 

passe, tout casse, tout lasse! 



 

                                                                   D.N. 

 

 

 
 

15 iunie 1935 

 

Iubite Mişule, iată-mă-s în estivalul exiliu al lui 

Vergiliu pe care nu trebuia să-l părăsesc niciodată măcar 

vara. Nu ştiu ce binecuvântare a ieşit din suferinţa poetului 

latin peste aceste locuri, că s-a transformat într-o nespusă 

fericire pentru orice poet vizitând Golgota lui. Stau dimineaţa 

în nisipul plajei, cu obrazul lipit de catifelatul lui mal, privesc 

la rytmica săltare de valuri strălucitor de albastre, şi mă simt 

invadat de o nespusă mulţumire. Parcă rytmul valurilor îmi 

face un masaj pe suflet! Ce adevărat exclamă Macedonski: O! 

feerie a Naturii, vindecătoare de nevroze, cu cerul încă plin de 

taine şi câmpul încă plin de roze! Ce mamă bună simţi că este 

această redutabilă „Voinţă― misterioasă şi proteică şi în 

stările psihice, nu numai în cele materiale! Afundându-mă în 

filosofia lui Schopenhauer, am mai găsit surprinzătoare punte 

[sic] de contact scânteeri care abstracte la el, fiind însă pornite 

din intuiţie la el, la mine din aceeaşi intuiţie artistică a luat 

veşmântul poetic. Am să-ţi arăt iarăşi cu câtă ardoare, în valul 

enorm de cugetare ce reprezintă întreaga lui operă, – îşi apără 

el paternitatea unei cugetări pe care o găseşte şi în Goethe. 

„«De la mine a luat Goethe» zice el această cugetare! Din 

prima ediţie a cărţii mele care i-a plăcut! Am scrisoarea lui!―. 

Şi multe altele vom mai citi şi discuta în august! 

Sărută pe ai tăi. 

                                                                   D. Nanu 

 

Întreabă pe Gelu dacă a scris la Nancy lui bursierul lui 

Milan. Adresa mea: Căpitan Nanu D., Sanatoriul Militar 

Carmen Sylva, Judeţul Constanţa 



 

 

 

 

 

21 iunie 1935 

 

                           Dragă Mişule, 
 

Ce este cu tine de nu-mi mai dai niciun semn de vieaţă? 
 

De ce taci, când fermecată 

Inima-mi spre tine-ntorn? 

Mai suna-vei, dulce corn, 

Pentru mine vreodată? 
 

Corn de vânătoare, de ce-ai amuţit? Ce carte mai 

aranjezi pentru toamnă? 

Ce se mai agită prin comploturile din str. Câmpineanu? 

Din Brezoianu Pizanis răspunde mereu! Ţi-am scris acum o 

săptămână impresiuni din Carmen Sylva, şi nădăjduiam 

Căciulata, voi găsi Câmpulungul în sfârşit cu trotuarele 

aşezate şi canalurile isprăvite. Te-aş invita ca luna lui august 

s-o facem la Bran. E ceva vânătoresc şi medieval acolo!… În 

sfârşit un rând de la tine poţi încă să-mi trimiţi până la 28 ale 

lunii acesteia. Sărută pe toţi ai tăi din parte-mi. Adresa mea, 

dacă te osteneşti să-mi răspunzi până atunci: Căpitan D. 

Nanu, Sanatoriul Militar Carmen Sylva, Jud. Constanţa. 

 

___________________ 

 

 

 

 [1935] 

 

Dragă Mişule, 

 



Încă de la sosire ţi-am dus păsărica, – Forfecuţa cum îi 

zicea dl. empailleur, al cărui nume e greu de reţinut. Mi-a spus 

că e gata într-o săptămînă. 

Să nu uiţi să te prezinţi s-o iai. Pe aici mi-e urât şi m-aş 

întoarce la C-Lung, dar acolo nu am pensiune civilizată ca 

aici, şi aici nu am pace în vârtejul lumii… Mă mişc şi eu ca 

August la Circ, filosofând ca el. Complimente alor tăi, 
 

                                                                                                  D. Nanu 

                                              Str. C 8 Parcul Cornescu 

 
 

 

 

                                                                                             6 

noiembrie 

                                                  Dragă Mişule, 

 

Ziua de mâine a Sf. Mihai, care e biruitorul răului în 

vieaţă, să dea Dumnezeu s-o serbezi multă vreme ca pe-o 

biruinţă a ta şi a lor tăi. Iarăşi, îţi mai doresc apus vesel şi 

depărtat când vei avea norocul să-ţi vezi copilele şi copiii la 

casa şi rosturile lor. Atunci te vei desprinde fără regret de pe 

creanga vieţii, – nemaiavând nicio dorinţă care să fie 

neîmplinită. 

Eu mă adaptez din ce în ce cu aşteptarea „camardei― şi 

din ce în ce binecuvântez ceasul izbăvirei care tot întârzie. 

Sărută pe Julieta şi pe toţi ai tăi din partea mea. Michela s-a 

obişnuit cu cartea? Dar Şerban?
26

 

Te rog dă Matildei alăturatele rînduri. 

Vă sărut pe toţi, 

                                                               D. Nanu 

   

                                                
26 Michaela (1923-2006) şi Şerban (1932-1987) sunt alături de 

Păunica şi Carina (decedată la 4 ani) copiii lui Mihai Moşandrei. 



 

 

29 martie 1936 

Dragă Mişule, 

O fericită ocazie pentru cine vrea să vază în mai Italia. 

O grupă de români catolici uniţi fac un pelerinaj la Roma şi se 

primeşte orice român vrea să se înscrie contra sumei de 8.000 

lei pentru o lună de zile. Ştii că unde sunt popi se mănâncă 

bine, deci să nu duci grija cine ştie cărui post! Şi-apoi postul 

catolic!… refacem itinerariul voiajului lui Goethe, deci cu 

memoriile lui în mână vom vedea şi vom comenta aceleaşi 

capodopere de sculptură şi arhitectură. – Mă rog ţie caută de 

întâlneşte şi pe Şapcaliu, căci nu-i cunosc adresa, şi spune-i că 

nu are o ocazie mai bună; să-mi scrie dacă se hotărăşte să-l 

înscriu. Mai schimbăm de piele, în lumea impresiilor externe, 

prea ne-am săturat, vorba lui Stamatiade, cu aceleaşi toamne 

şi aceleaşi primăveri! 

Mi-e dor de voi, aş vrea să vă am lângă mine în frumoasa 

escursie. Ne oprim în oraşele Buda Pesta, Wiena, Veneţia, 

Florenţa, Roma, Neapole! – O lună încheiată; 16 zile stăm numai 

în Roma. – Altă lume, lume nouă în Tânăra Italie!  
             

                       Cu dragoste iubite nepoate, D. Nanu 

 

 
                                                                                                        
[1936] 

 

                              Dragă Mişule, 
 

 

Ducându-mă pe la Nică, am aflat de regretabilul 

accident al lui Şerban care mi-a adus aminte că ţi-am spus 

odată un sfat, plimbându-mă în jurul caselor voastre: 

Ferestrele de la pivniţă să aibă zăbrele, căci altfel fiind 

deschise, se poate repeta căderea lui Nel-Nel în cap şi la alţi 

copii, cu urmări incalculabile mai târziu. Eu cred că şi căderea 



mea peste foişorul maichii- mari mi-a clătit creierul puţin de-i 

simt tocmai azi casca! Deci, zăbrele în contra fatalităţii! – 

Bietul frate al lui Soare a avut şi el un accident cu fiul său, 

copil de 3 ani! Un spiţer i-a pus de 8 ori cantitatea unui praf 

de tuse şi bietul copil s-a sbătut în ghiarele morţii dar nu s-a 

lăsat învins! „Copiii se întorc şi de la Dracu― vorba unui 

doctor maestru al lui Nică, numai noi cei mari suntem mai 

puţin rezistenţi. Când îmbătrânim ne ies prin piele erorile 

anilor tineri. – Ce mai lucrezi tu? Eu am sfârşit cugetările 

Sfinţilor Părinţi, lucrarea e gata şi aştept numai un socru 

(editor) ca s-o mărit cu Publicul doritor de adevăruri adânci. 

Am citit o carte zilele astea care ţi-ar plăcea ţie mult: Napoleon 

de Dmitry Mereykovsky. Când voi veni la C-lung am să ţi-o 

aduc. Spune-i te rog lui Şapcaliu cordialele mele salutări, şi că 

aştept să se încălzească definitiv, să vin să vă văd. Pe aici, 

triumful mereu crescând al lui Ruy-Blas! 
 

                                                                D. Nanu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

27 octombrie 1938 

 

Dragii mei, surioară, nepoţi şi răstrănepoţi,  
 

Mi-a făcut multă plăcere cartea voastră colectivă, pe 

vremile astea când şi Europa umblă după „securitatea colectivă―! 

După semnalul de ieri, îngrijorător, trimit semnalul de azi pentru 

liniştea Julietei. Va vedea că deşi francezii se gândesc să taie 

pe Ghiţă în ajun, totuşi vor avea un praznic de război, destul 

de pregătit. Mai e şi vorba românului că frica păzeşte pepenii, 



şi astfel să trecem iarna şi primăvara fără război. Numai noi 

nu ştim ce au de gând vecinii noştri de la Buda Pesta. Mi-e dor 

de Zizi şi Păunica, tot ca de voi, şi ca fiece moment parcă mă 

împiedic de ei, mai ales că Costică, spre marele haz al 

doamnei Gheorghiu, imită povestirea Păuniţei: „Şi-au rămas 

copii acasă, şi-a venit Durbek
27

 etc.― De aceea câteodată îmi 

vine să-mi iau calabalâcu şi să vin la voi. Dar mai sunt o 

grămadă de lucruri mărunte care mă opresc. 
 

Primiţi îmbrăţişările mele calde. 

                                                                Mitică Nanu 

 

 

 

 

29 octombrie 

Dragă Mihai, 
 

Rândurile tale şi ale Mihaelei m-au bucurat foarte mult 

în melancolia mea adâncă, dar lipsa Julietei şi a urărilor ei de 

bine, în starea în care mă găsesc, mi-a făcut tristeţea şi mai 

adâncă! Cu ce am supărat-o? Cu ce i-am greşit de a ţinut să 

fie absentă din cercul familiei? Acum o săptămână am făcut o 

scrisoare… în care o pagină pentru Mihaela, alta pentru tine şi 

alta pentru Julieta. Credeam că mă va justifica înaintea ei de 

ce n-am putut-o seconda în frumoasa faptă ce voia s-o facă în 

sprijinul orfanei. – Orfanii nu-i poţi părăsi şi schimba când ai 

unii cu care ai început. În sfârşit, sper că-mi va răspunde de ce 

a ţinut să se absenteze de la cel ce i-a fost oaspete o vară 

întreagă! – Mihaela a înţeles tot ce i-am copiat din Foerster în 

scrisoarea trecută? Pe aici e o toamnă limpede şi aurie, ceea 

ce face şi mai adânc regretul celor ce nu se pot bucura de ea. 

                                                
27 Durbek — unul dintre câinii de vânătoare favoriţi ai lui Mihai 

Moşandrei. 



Eu singur zic cu cântecul popular: întristat ca mine nu-i, decât 

puiul cucului, când îl lasă mama lui! 

Scrie-mi de ai primit scrisoarea precedentă. 

Salutări Marioarei, – când vine? Mi-e dor de ea. 
                         
                                                                                                      D. Nanu 



A R B O R E     G E N E A L O G I C 

 
 

 
Ion Enache Hristodor 

                                        = căsătorit  cu Păuna Gogu 
 
 
 

Zoe  Hristodor 
                                              = căsătorită  cu Gheorghe Nanu 

 
 
 

 
 
 

Ion   Constantin   Gheorghe   Niculae  Dimitrie             Maria                                                                           
                      = căsătorită cu 
                                                                                   Mihai Tănăsescu 

Moşandrei  
 

 
 
  
                                         
                                

                                                                                                       Mihai                  Viorica              Gheorghe 
                                        = căsătorit  cu 
                                     Juliette Salagnac 
 
 
 

 
 

  Michelle              Şerban        Păunica şi Cozinia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetul Dimitrie Nanu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mihai Tănăsescu Moşandrei în timpul studiilor  

la Şcoala de Ape şi Păduri din Nancy 



 

 

 

 

 

 

 
Mihai Moşandrei (dreapta) împreună  

cu sora Viorica (stânga) şi fratele Gheorghe 



 

Mihai Tănăsescu Moşandrei în 1883 (Bucureşti),  

respectiv 1892 (Lausanne) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimitrie Nanu (jos, al doilea din stânga) 

împreună cu scriitori din generaţia sa (1910) 

 

 

Casa Nanilor din Câmpulung-Muscel 
Desen de  Titus G. Pittini 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai şi Maria 

Tănăsescu Moşandrei 
 

Plaja „Cantonul 

silvic‖, Marea Neagră  

(30 august 1929)  

 

 

 

 

Maria Tănăsescu 

Moşandrei, cu nepoata 

Michelle (1929) 
 



 
 

 

 

Inginerul silvic 
 

Mihai (Milan) Tănăsescu Moşandrei 
(1864 -1929) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte poştală expediată din Câmpulung de Dimitrie Nanu   
prietenului său Emil Gârleanu (18 ian. 1907) 

Dimitrie Nanu (stânga), Nicu 

Giurescu şi Emil Gârleanu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Moşandrei,  

cu fiica, Michelle, şi mama sa, Maria 

Dimitrie Nanu (sus, primul din dreapta) 

la serbările culturale de la Sibiu (1910) 



 

 

 
 

Mihai Moşandrei 

în perioada de pregătire a doctoratului 

(mai 1925, Paris) 



 

 

Teza de doctorat a lui Mihai Moşandrei  

(Paris, 1926) 



 

 

 

  

 

 

Dimitrie Nanu (1936) 

Carte poştală expediată de Dimitrie Nanu nepotului 

Mihai Moşandrei (Carmen Sylva, 14 iunie 1933) 



 

 

Dimitrie Nanu – carte poştală ilustrată editată de 

Societatea Scriitorilor Români 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mihai şi Juliette Moşandrei 

cu fiul lor Şerban, la Câmpulung-Muscel 



 

Familia Moşandrei 

Sus: Mihai Moşandrei cu soţia şi fiica Michelle;  

La mijloc: Maria Tănăsescu Moşandrei cu nepoatele 

Păunica şi Cozinia; 

        Jos: Şerban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Moşandrei, 

în două ipostaze, la o partidă de vânătoare 



 

 

 

 

 

   

Dimitrie Nanu 

Fotografie pe o legitimaţie     
din anul 1936 

Poetul 
Mihai Moşandrei 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mihai Moşandrei, sublocotenent de aviaţie 

în al Doilea Război Mondial, pe frontul de Est 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Moşandrei cu soţia 

Dimitrie Nanu (al treilea din dreapta)  

cu prieteni de familie 



 

 

Michelle Moşandrei, căsătorită Brăgărea 

Păunica Moşandrei, căsătorită Rozas 



 

 

 

 

 

Mihai Moşandrei la 92 de ani 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poetul Dimitrie Nanu 

Sculptură de Dimitrie Măţăuanu 

(Muzeul Municipal Câmpulung) 

Poetul Dimitrie Nanu 

Portret în ulei de 

 Panait Mihăilescu 

 



 

Mihai Moşandrei 
 

Portret de Jean Al. Steriadi pentru volumul 

 Găteala ploilor (1932) 



 

. 

Scrisoare a lui Dimitrie Nanu către nepotul Mihai 



 

. 

Însemnare autografă Mihai Moşandrei pe volumul omagial  

din 1936 dedicat profesorului Ion Nanu-Muscel 



 

 

Dedicaţie pentru Dimitrie Nanu a lui I. Gr. Oprişan 

pe volumul de schiţe Vaduri şi bulboane (1941) 

 



. 

 

Dedicaţie pentru Mihai Moşandrei 

a criticului E. Lovinescu, unul dintre mentorii săi literari 



. 

 

Pagina de gardă a volumului pentru care D. Nanu a primit  

în 1937 Premiul Naţional de Poezie 



 
 

 

Curriculum vitae dactilografiat de Mihai Moşandrei 

(17 oct. 1973, Câmpulung-Muscel) 



 
 

 

Dedicaţie pe prima pagină a volumului  

Povestiri vânătoreşti de Al. Cazaban 

 



 


