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LOT | 003
Ionel Teodoreanu, Ulița copilăriei, cu dedicație
Ionel Teodoreanu, Ulița Copilăriei, București,
Editura Cartea Românească, 1929, 160 p.,
cu o dedicație a autorului către Eugenia Popescu.
Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 70—120 €
Dimensiuni: 19×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 001
Ion Pillat, Asfodela, cu dedicație
LOT | 004

Ion Pilat, Asfodela, București, ediție Ausonia, 1943, 93 p.,
cu o dedicație a autorului către Traian Chelaru.
Legătură contemporană din piele.
Valoare estimativă: 70—120 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ion Minulescu, Măști de bronz și lampioane de porțelan
Ion Minulescu, Măști de bronz și lampioane de porțelan,
București, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1920, 108 p., cu
numeroase vigniete în text.
Ion Minulescu (1881—1944) este unul dintre pionierii curentului
simbolist în literatura română. S-a căsătorit cu o colegă
de generație, Claudia Emilian, la rândul ei talentată poetă
simbolistă. Romanul de față este prima lucrare publicată
de autor după încheierea Primului Război Mondial.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 002
Al. O. Teodoreanu, Bercu Leibovici, cu dedicație
Al. O. Teodoreanu, Bercu Leibovici, București, Editura Cultura Națională, 1935,
163 p.
Cunoscut mai ales sub pseudonimul literar de Păstorel, Al. O. Teodoreanu
(1894—1964) a rămas în conștiința celor pasionați mai ales datorită epigramelor
sale, uneori foarte acide. A fost, în același timp, un mare cunoscător al vinurilor,
românești și europene.
Exemplarul de față poartă o dedicație olografă către profesorul universitar de
mineralogie de la Universitatea din Iași Dimitrie M. Cădere și soția acestuia.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 005
Octavian Goga, Cântece fără țară, prima ediție
Octavian Goga, Cântece fără țară, București,
Editura C. Sfetea, 1916, p. 154.
Legătură contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 008
Al. O. Teodoreanu (Păstrorel), Tămâie și otravă, cu dedicație
Al. O. Teodoreanu (Păstrorel), Tămâie și otravă,
București, Editura Națională Ciornei, 1934, 2 vol., VIII + 372 +
245 p., cu o dedicație a autorului către Sava Dimitrov.
Legătură contemporană, integral din piele.
Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 006
Mihail Sadoveanu, Zodia Cancerului, cu dedicație
Mihail Sadoveanu, Zodia Cancerului, roman
Istoric, București, Editura „Naționlă” S. Ciornei, 1929.
Exemplarul cuprinde dedicația olografă a autorului către
Victor Buescu.
Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 200—250 €
Dimensiuni: 19,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 009
Elena Văcărescu, Le Rhapsode de la Dâmbovița, cu dedicație
Elena Văcărescu, Le Rhapsode de la
Dâmbovița, Paris, Alphonse Lemerre, Editeur, 1889, VIII + 380 p.,
cu o dedicație a autoarei.
Legătură de epocă, cotor din piele.
Valoare estimativă: 100—160 €
Dimensiuni: 19×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 007
Titu Maiorescu, Critice. În contra direcției de astăzi, 1874
Titu Maiorescu, Critice. În contra direcției de astăzi în cultura român.
Despre scriere. Limba română în jurnalele din Austria. Observări polemice.
Direcția nouă, București, Editura Librăriei Socec, 1874, p. 466.
Legătură de epocă din pergamoid și piele.
Valoare estimativă: 200—250 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 011
Liviu Rebreanu, Gorila, cu dedicație
Liviu Rebreanu, Gorila, București, Editura Universala
Alcalay, 1938, 619 p.
Liviu Rebreanu (1885—1944), unul dintre cei mai de
seamă reprezentant al literaturii române moderne, a fost
ales membru al Academiei Române drept recunoaștere a
talentului său.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului către
juristul Marco Barasch, prietenul său.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 010
I. L. Caragiale, Opere, 7 vol., 1930-1942, cu dedicație

I.
LOT | 012
Lucian Blaga, Despre gândirea magică, cu dedicație
Lucian Blaga, Despre gândirea magică, București, Fundația regală pentru
literatură și artă, 1941, 175 p.
Filosoful, scriitorul, diplomatul și profesorul universitar Lucian Blaga (1895—
1961), ales membru al Academiei Române,
era marginalizat de către regimul comunist datorită activității lui diplomatice
din perioada premergătoare izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

L. Caragiale, Opere, ediție îngrijită de Paul Zarifopol și
Șerban Cioculescu, București, Editura Cultura Națională, 7 vol., 1930—1942,
352 + 448 + 346 + 463 + 487 + 562 + 594 p., cu numeroase planșe afară din text.
Criticul și istoricul literar Paul Zarifopol (1874—1934) l-a cunoscut pe Caragiale
cu care s-a împrietenit și cu care a avut o bogată corespondență. Atașat de
scriitorul față de care s-a simțit afin, și-a dedicat o bună parte a energiei creatoare
publicării într-o ediție critică, prima de acest fel, a operei autorului Scrisorii
pierdute. Dispariția prematură a sa a întrerupt la volumul al treilea seria. Câțiva
ani mai târziu, în 1938, un alt specialist pasionat, Șerban Cioculescu (1902—1988),
la rândul lui istoric și critic literar, membru al Academiei Române din 1974,
a preluat editarea operelor lui I. L. Caragiale. În anul 1942 apărea volumul
al șaptelea.
Exemplarul întâi poartă o dedicație olografă a lui Paul Zarifopol către nepotul
său Alexandru Nanu.
Legătura volumelor este contemporană, din piele.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 26,5×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 500,00 €
Capodopere Literare — Clasicism și Modernism
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LOT | 013
Emil Cioran, Amurgul gândurilor, 1940
Emil Cioran, Amurgul gândurilor, Sibiu,
„Dacia Traiană” S. A., 1940, p. 282.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 015
V. Alecsandri, Teatrul românesc, cu dedicații și ex-librisuri

V.

Alecsandri, Teatrul românesc. Repertoriul dramatic, Iași, Tipografia
francezo-română, 1852, fiecare piesă numerotată separat.

Lucrarea cuprinde următoarele piese: Iorgu de la Sadagura, Creditorii, Iașii în
carnaval, Rămășagul, Piatra din casă, Nunta țărănească, Scara mâței, Chirița în
Iași, Crai nou, Doi morți vii, Kir Zuliaridi, Chirița în provincie, Șoldan Viteazul,
Mama Anghelușa.

LOT | 014
Ion Pillat, Limpezimi, 1928, cu dedicație

Exemplarul poartă două ex-librisuri, unul al profesorului Gheorghe Bulgăr,
celălalt al colecționarului Ioan Iliescu. Pe pagina de gardă Gheorghe Bulgăr
a însemnat faptul că a primit volumul de la scriitorul Alexandru Mitru și că i-a
oferit, la rândul lui, exemplarul colecționarului Ioan Iliescu.

Ion Pillat, Limpezimi, Craiova, Scrisul Românesc, 1928, 127 p.
Ion Pillat (1891—1945) a fost fiul Mariei I. C. Brătianu, una dintre fiicele omului
politic liberal Ion C. Brătianu. Copilăria și-a petrecut-o la conacul familiei de
la Florica în județul Argeș, reședință pe care a evocat-o deseori în lucrările sale,
inclusiv în opera de față.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 24,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 016
George Coșbuc, Balade și Idile, 1893, prima ediție
George Coșbuc, Balade și Idile, București,
Editura Librăriei Socescu, 1893, p. 256.
Legătură contemporană, integral din piele.
Valoare estimativă: 300—350 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 018
Hortensia Papadat-Bengescu, Romanță provincială,
cu dedicație
Hortensia Papadat-Bengescu, Romanță provincială, București,
Cultura Națională, 1925, 141 p.
Hortensia Papadat-Bengescu (1876—1955) a fost una dintre reprezentantele de
frunte ale curentului modernist în literatura română. A debutat la revista „Viața
Românească” din Iași, fiind încurajată de criticul literar Garabet Ibrăileanu. În
timpul Primului Război Mondial a activat ca soră de caritate iar după 1919 a
intrat în cercul cenaclului literar Sburătorul condus de Eugen Lovinescu, cel care
a avut o influență decisivă în formarea ei ca scriitoare.
Exemplarul cuprinde o foarte frumoasă dedicație olografă a autoarei către
scriitorul Virgil Ierunca, coleg de cenaclu, cel care avea să devină o importantă
voce a exilului românesc după 1948, luptător, alături de soția sa Monica
Lovinescu, împotriva dictaturii comuniste din România.
Legătura este cea originală din epocă.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×13,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 019
Cezar Petrescu, Ochii strigoiului, 3 vol., cu dedicație
Cezar Petrescu, Ochii strigoiului, București, Editura CugetareaGeorgescu Delafras, 1942, 3 vol., 372 + 367 + 445 p.
Cezar Petrescu (1892—1961), dramaturg, ziarist și prozator,
membru al Academiei Române, a fost unul dintre întemeietorii
revistei „Gândirea”.
Volumul întâi cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 19,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 017
Vasile Alecsandri, Poesii populare, piesă rară, cu dedicație

V

asile Alecsandri, Poesii populare ale românilor, București, Tipografia Lucrătorilor
Asociați, 1866, 416 p., cu un portret litografic al autorului pe contrapagina filei
de gardă.
Poetul Vasile Alecsandri (1821—1890) era descendentul unei vechi familii boierești
din ținutul Romanului unde familia deținea un conac, la Mircești, devenit reședința
autorului despre care a vorbit deseori în creațiile sale. S-a școlit la Paris și a participat
alături de alți congeneri la revoluția de la 1848, pentru ca apoi să devină un fervent
susținător al Unirii Principatelor. Personaj complex, Alecsandri a fost un colaborator
apropiat al doamnei Principatelor Unite Elena Cuza, pentru ca apoi să o sprijine pe
regina Elisabeta în eforturile sale de a înțelege literatura populară a românilor. El a
deținut pe termen lung și importante funcții diplomatice, precum aceea de ministru
plenipotențiar al României la Paris. Talentul său literar era recompensat de către
Societatea literară franceză Felibri cu marele premiu acordat pentru poezia „Cântecul
gintei latine”. Membru al Academiei Române, Vasile Alecsandri este considerat unul
dintre principalii întemeietori ai literaturii române moderne.

Lucrarea de față era editată cu sprijinul financiar al Azilului Elena Doamna, condus
de soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, instituție de ocrotire a orfanilor creată de
Elena Cuza și preluată sub patronaj după 1866 de către regina Elisabeta.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului către Costache Negri, bunul său
prieten, la rândul lui colaborator fidel al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, scrisă cu
ocazia unei vizite a lui Negri la conacul de la Mircești.
Ediția este splendid decorată pe fiecare pagină cu motive vegetale stilizate.

Preț de pornire 100,00 €
Exemplarul are o legătură contemporană din piele.
Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 22×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
Capodopere Literare — Clasicism și Modernism
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LOT | 021
Cezar Boliac, Poesii Noue, 1847
Cezar Boliac, Poesii Noue, București, Tipografia lui Eliade,
1847, XXII, 232 p.
Legătură din epocă, ce păstrează la interior coperta originală.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 22×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 020
Anton Pann, Povestea vorbii, 1847, prima ediție, piesă foarte rară

A

nton Pann, Povestea vorbii, de prin lume adunate și înapoi la lume date, București,
în Tipografia lui A. Pann, 192 p.

Anton Pann (cca. 1796—1854) s-a născut la sud de Dunăre, în târgul Sliven, probabil
într-o familie de aromâni. El a rămas în conștiința posterității drept autorul care ni
l-a dat pe Nastratin Hogea și care a compus muzica imnului național al României.
Profesor de muzică religioasă la București, el a publicat mai multe culegeri de cântece
bisericești și s-a dedicat culegerii înțelepciunii populare, românești și balcanice,
pe care a transpus-o într-un tipar literar, în limba română.
LOT | 022
Ion Ghica, Scrisori către V. Alecsandri, ediție de lux

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism

Exemplarul cuprinde mai multe însemnări olografe aflate pe filele albe ale cărții,
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la începutul perioadei interbelice,
unele ale proprietarilor din trecut ai volumului.

Ion Ghica, Scrisori către V.
Alecsandri, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1887, XXIV + 723 p.
Legătură originală din epocă, lucrarea face parte din ediția de lux.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 400,00 €

16
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LOT | 025
LOT | 023

George Coșbuc, Versuri și Proză, prima ediție

Mircea Eliade, Pe strada Mântuleasa, cu dedicație
Mircea Eliade, Pe strada Mântuleasa,
Paris, Colecția Caietele Inorogului, 1968, 127 p.
Cu o dedicație a autorului către A. Coates.
Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

George Coșbuc, Versuri și
Proză, Caransebeș, Editura Bibl. Noastre, 1897, 160 p.,
prima ediție.
Legătură contemporană, integral din piele, lucrarea păstrează
la interior legătura originală.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 16×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 026
Mihai Eminescu, Proză, 1908
Mihai Eminescu,
Proză, București, Editura Librăriei Școalelor C. Sfetea, 1908, 165 p.
Legătură originală din epocă.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 027
Dimitrie Bolintineanu, Poesii din tinerețe, ediția I-a

LOT | 024
Tudor Arghezi, Icoane de lemn, cu dedicație
Tudor Arghezi, Icoane de
lemn, București, Editura Națională S. Ciornei, 1930, 300 p.
Cu o dedicație a autorului către I. Cohn.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Dimitrie Bolintineanu, Poesii din tinerețe nepublicate
încă, București, Tipografia Națională, 1869, 320 p., ediția I-a.
Legătură din epocă, cotor din piele.
Valoare estimativă: 100—150 €
Dimensiuni: 20×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism
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LOT | 028
Tudor Arghezi, Versuri, cu dedicație
Tudor Arghezi, Versuri, București, Fundația pentru Literatură și
Artă, 1940, 324 p.
Cu o dedicație a autorului către Natalia Gheorghiu.
Legătură contemporană, integral din piele.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 030
Veronica Micle, Poesii, 1887, prima ediție, piesă rară

V

LOT | 029
Radu Gyr, Stele pentru leagăn, cu dedicație
Radu Gyr, Stele pentru leagăn, București, 1936, 61 p.
Cu o dedicație a autorului către Radu Cluceru.
Legătură de epocă.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 20×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

eronica Micle, Poesii, București, I. G. Haimann librar-editor, 1887, 144 + 8 p.

Veronica Micle (1850—1889) a rămas în posteritate datorită relației sentimentale cu
Mihai Eminescu iar opera ei poetică este astăzi aproape cu totul uitată. În 1864 se
căsătorea cu profesorul universitar Ștefan Micle, viitor rector al Universității din
Iași, mai vârstnic cu 33 de ani. Între 1874 și 1877 se derulează o primă etapă a relației
dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu, prietenie care se va relua după moartea
profesorului Micle în 1879. Relația dintre cei doi este documentată atât printr-o bogată
corespondență, cât și prin numeroase mărturii ale contemporanilor. Eminescu a fost
influențat de Veronica și de dragostea față de aceasta, fapt recunoscut de poet în unele
dintre scrisorile către iubita sa. Veronica Micle a fost membră a Societății Junimea și
a publicat o bună parte din poeziile sale mai întâi în revista „Convorbiri literare”.
Exemplarul de față face parte din prima ediție a poeziilor publicate de Veronica Micle.
Legătura este de epocă, din pergamoid, cu coperta principală decorată cu un chenar
alcătuit din motive vegetale stilizate specifice epocii.
Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1,000.00 €

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism
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LOT | 031
B. Ș. Delavrancea, Apus de Soare, cu dedicație

B.

Ș. Delavrancea, Apus de Soare, București,
Editura Librăriei Socec & Comp., 1909,
VI + 167 p.

LOT | 032

Cu dedicația și semnătura autorului.

George Bacovia, Stanțe burgheze, cu dedicație

Legătură contemporană, integral din piele.

G

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

eorge Bacovia, Stanțe burgheze, București, Casa Școalelor, 1946, 75 p.

Cu dedicația și semnătura autorului.

Legătură contemporană, cotor și colțari din piele.

Preț de pornire 150.00 €

Valoare estimativă: 500—700 €
Dimensiuni: 31×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 033
Dimitrie Țichindeal, Fabule, 1838
Dimitrie Țichindeal, Filozofice și politice
prin fabule, București, în Tipografia lui I. Eliad, 1838, XIV + 430 p.
Legătură contemporană, integral din piele.
Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 034
LOT | 035

L. Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, cu dedicație

I. Văcărescu, Culegere de poezii, 1848

L.

I. Văcărescu, Culegere de
Poezii, București, Tipografia lui K. A. Rosetti, 1848, VII + 551 + VI p.
Legătură din epocă, cotor din piele.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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Rebreanu, Pădurea Spânzuraților,
București, Editura Cartea Românească, 1932, 349 p.

Cu o dedicație olografă a autorului.
Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200.00 €

25
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LOT | 036

LOT | 038

Mihaiu de Bonacchi, Poesii, ediție de lux

I .L. Caragiale, Păcat... O făclie de Paște, prima ediție

Mihaiu de Bonacchi, Poesii, București, Haimann Librar Editor,
1890, 262 p.
Legătură originală din epocă, lucrarea face parte din ediția de lux.
Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 16×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I .L. Caragiale, Păcat... O făclie de Paște, București,
Editura Tip. Gutenberg, 1892, prima ediție, 113 p.
Legătură din epocă, cotor și colțari din piele.
Valoare estimativă: 400—700 €
Dimensiuni: 16×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 041
Mihail Sadoveanu în familie, fotografie și carte de vizită, 1956
Scriitorul Mihail Sadoveanu (1880-1961) apare în fotografie alături de soția
sa Valeria, aflată în dreapta. În spatele autorului „Neamului Șoimăreștilor”
se află scriitorul Demostene Botez, iar în stânga sa Nina Ionescu,
o prietenă a familiei.
Fotografia are pe verso indicată data de 18 noiembrie 1956.
Atelier fotografic necunoscut.
Cartea de vizită, datată 12 septembrie 1957, cuprinde câteva
rânduri olografe.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×18 cm | 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 037
Alexandru Macedonski, Excelsior, cu dedicație
Alexandru Macedonski, Excelsior, București, Tipografia de Lux, 1895, 255 p.
Cu dedicația și semnătura autorului, legătură din epocă ce păstrează
la interior coperta originală.
Valoare estimativă: 500—800 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 039
Vasile Alecsandri, scrisoare olografă + carte de vizită
+ heliogravură
Lotul este alcătuit din:

LOT | 040

→ Scrisoare olografă a poetului Vasile Alecsandri
(1821-1890), semnată și datată Mircești, 11 martie 1883,
referitoare
la îngrijorarea provocată de boala fratelui său, operat
la Paris.

I. L. Caragiale, Teatru, prima ediție, piesă foarte rară

I.

L. Caragiale, Teatru, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1889, XXIV +
396 p., prima ediție, foarte rară.

Piesa cuprinde cele 4 piese de teatru ale lui Caragiale ce au făcut istorie:
→ Carte de vizită a poetului din epoca în care îndeplinea
funcția de ministru plenipotențiar al României la Paris.

→ O Noapte Furtunoasă
→ Conul Leonida față cu Reacțiunea
→ O Scrisoare Pierdută
→ D’ ale Carnavalului

→ Heliogravură cu portretul poetului la maturitate.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 6,5×10 cm | 20×12,5 cm | 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Această primă ediție cuprinde o introducere a lui Titu Maiorescu. Conducătorul
Societății Junimea publica o introducere și la prima ediție a poeziilor lui Eminescu.

Preț de pornire 500.00 €

Legătură de epocă, cotor din piele.
Valoare estimativă: 1300—2000 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700.00 €
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LOT | 045
LOT | 042

Liviu Rebreanu, carte de vizită

Tudor Vianu, carte de vizită

Cartea de vizită a scriitorului Liviu Rebreanu (1885—1944),
membru al Academiei Române, cuprinde pe verso o scurtă
adnotare referitoare la romanul „Răscoala”.
Cartea de vizită cuprinde un text de mulțumire.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Tudor Vianu (1898—1966) a fost un reputat estetician, istoric
și critic literar, profesor la Universitatea din București, membru
al Academiei Române.
Cartea de vizită cuprinde un text de mulțumire.
Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 6×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 043
Ionel Teodoreanu, fotografie, anii 30,
cu dedicație
Scriitorul Ionel Teodoreanu (1897—1954)
îi dăruia unei admiratoare fotografia sa cu
două semnături și o dedicație,
toate olografe.
Atelier fotografic Fotoglob Carol Barasch,
București.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 046
Tudor Arghezi, fotografie și carte de vizită, 1965

Preț de pornire 50,00 €
Scriitorul Tudor Arghezi (1880—1967) îi oferea
fotografia, realizată probabil în livada sa de cireși
de la Mărțișor, unui tânăr, la 1 februarie 1965,
după cum reiese din dedicația olografă aflată
pe verso.
Atelier fotografic necunoscut.
Cartea de vizită era oferită drept bilet de
recomandare, cu o însemnare olografă
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm | 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 044
LOT | 048
Octavian Goga, Ce e Tribuna zilelor
noastre?, 1911, cu autograf

Vasile Alecsandri, carte de vizită, 1889

Octavian Goga, Ce e Tribuna zilelor
noastre?, Arad, Tribuna Insitut Tipografic,
1911, 94 p.
Exemplarul cuprinde autograful autorului,
aflat pe pagina de gardă.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Poetul Vasile Alecsandri (1821—1890) a deținut și funcții
diplomatice, printre care și pe aceea de ministru plenipotențiar
la României la Paris.
Cartea de vizită cuprinde un text olograf al poetului, de felicitare
către un prieten.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 6,5×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 047

LOT | 051

Alexandru Macedonski, fotografie și carte de vizită,
1918

Vasile Alecsandri, Salba literară, 1857, piesă rară
Vasile Alecsandri, Salba literară, Iași, Tipografia lui Adolf
Bermann, 1857, 409 p.
Unele dintre bucățile literare cuprinse în acest volum fuseseră
publicate de scriitor în diferite reviste, altele, mai ales câteva
piese de teatru, erau acum publicate pentru prima dată,
precum „Cinel-Cinel” sau „Vivandiera”.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Poetul Alexandru Macedonski (1854—1920) îi oferea
lui Ioan Gr. Vulturescu fotografia sa însoțită de o
amplă și sensibilă dedicație olografă.
Atelier fotografic necunoscut.
Cartea de vizită cuprinde un text olograf al poetului
prin care acesta oferă un volum din opera sa și
solicită o subscripție pentru tipărirea altuia.
Valoare estimativă: 400—700 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm | 6×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 200,00 €

LOT | 052
Mihail Sadoveanu, Frații Jderi, prima ediție, cu dedicație
LOT | 049
Mihail Sadoveanu, Frații Jderi, București, Editura Cartea
Românească, 1942, 3 vol., 436 + 391 + 492 p.
Mihail Sadoveanu (1880-1961) a publicat o operă vastă. Poate
cel mai cunoscut roman de inspirație istorică și o capodoperă a
scriitorului este cartea „Frații Jderi”, transpusă la un moment
dat cinematografic.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a scriitorului către
lingvistul și profesorul universitar Theodor Capidan.
Atelier fotografic necunoscut.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Marin Sorescu, fotografie, anii 70, cu însemnare olografă
Scriitorul Marin Sorescu (1936—1996) apare fotografiat într-o
ipostază care l-a făcut celebru. Pe verso se găsește o însemnare
olografă a lui.
Atelier fotografic necunoscut.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 050
Mihai Eminescu, Poesii, prima ediție, piesă foarte rară

M

ihai Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socec,
1884, 307 p. Raritate bibliofilă.

fondurile necesare imprimării. Volumul era gata la sfârșitul
anului 1883, prefața scrisă de îngrijitorul ediției menționează
luna decembrie. Tipărirea s-a făcut la începutul anului 1884, an
care este specificat pe pagina de gardă. În prefață, Maiorescu
subliniază faptul că Eminescu nu a realizat ultima corectură
a unor poezii mai vechi, înainte de tipar, de aceea ele erau
publicate în prima formă.

Considerat cel mai reprezentativ poet român și unul dintre
creatorii literaturii naționale, Mihai Eminescu (1850—1889)
s-a născut la Botoșani. La vârsta de 19 ani pleca la studii la
Universitatea din Viena trimis de Titu Maiorescu, liderul
Societății Junimea, al cărui membru devenise și Eminescu.
De asemenea, poetul s-a afirmat și ca ziarist de mare forță,
cu talent de polemist, în paginile ziarului „Timpul”, oficiosul
Partiduliui Conservator.

Poeziile selectate de Maiorescu făceau parte din două
categorii: una a poeziilor care văzuseră lumina tiparului în
paginile „Convorbirilor Literare”, a doua a poeziilor aflate în
manuscris. Ediția cuprinde în total 61 de poezii.
Pe contrapagina filei de gardă de găsește un portret litografiat
al poetului.

Junimea și Titu Maiorescu au reprezentat jaloane importante în
viața poetului. Maiorescu a fost cel care a adunat manuscrisele
eminesciene pe care le-a donat Bibliotecii Academiei Române
în 1902. Detractorii lui Maiorescu, precum și eminescomanii de
astăzi, au construit o teorie absurdă a conspirației, acuzându-l
pe conducătorul Junimii de un complot în urma căruia
Eminescu ar fi fost asasinat.

Exemplarul păstrează legătura originală, de epocă, din
pergamoid de culoare albastră. Coperta principală este decorată
cu un frumos și bogat motiv vegetal stilizat, cu doi amorași în
registrul superior.

Exemplarul de față face parte din singura ediție a operei sale
publicată în timpul vieții datorită eforturilor lui Titu Maiorescu,
cel care a selectat poeziile, le-a pregătit pentru tipar și a adunat

Exemplarul este deosebit de rar și valoros.
Valoare estimativă: 1300—2000 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 5,000.00 €
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LOT | 054
C. A. Rosetti, Ceasurile de mulțumire, 1843
C. A. Rosetti, Ceasurile de mulțumire, București, Tipografia
Curții, 1843, 281 p.
C. A. Rosetti (1816—1885) reușea să tipărească acest volum
care cuprinde piese de teatru și poeme în urma subscripțiilor
adunate. La sfârșitul volumului se află lista cu cei care
acceptaseră să fie prenumeranți.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 053

LOT | 055

Revista Familia, nr. 13, cu o poezie de Mihai Eminescu

Marin Preda, Moromeții, 1955, cu dedicație

R

Marin Preda, Moromeții, București, Editura de Stat pentru
Literatură și Artă, cu ilustrații de J. Perahim, 1955, 510 p.
Scriitorul Marin Preda (1922—1980) îi oferea volumul, cu o amplă
dedicație olografă, lui Zaharia Stancu.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 21×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

evista Familia, an V, nr. 13, 1869, cu o poezie de Mihai Eminescu
la pag. 147—148.

Iosif Vulcan (1841—1907) întemeia la Budapesta în 1865 o instituție
culturală care își propunea cultivarea limbii române și a conștiinței
naționale românești în cadrul Imperiului Habsburgic care avea
să se transforme începând din 1867 în Imperiul Austro-Ungar.
Asociația edita o revistă omonimă în care poetul Mihai Eminescu
avea să publice în 1866 prima sa creație literară, poezia „De-aș avea”,
prezentată entuziast de redactorul-șef Iosif Vulcan. În 1880 redacția
se muta la Oradea unde revista și-a continuat apariția, cu mici
întreruperi, până astăzi, sub forma a cinci serii distincte care i-au
asigurat o frumoasă istorie.

Preț de pornire 150,00 €

În numărul de față, poetul național Mihai Eminescu publica o nouă
poezie, mai puțin cunoscută astăzi, „Amicului F. I.”, alcătuită din 12
strofe a câte patru versuri fiecare. Personajul F. I. este Filimon Ilea,
un prieten din adolescență al poetului, viitor profesor la Facultatea
de Drept a Universității din București.
Exemplarul este ilustrat cu o frumoasă litografie, o imagine
din capitala Imperiului Rus Sankt Petersburg. Legătura este
contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 31×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 056

LOT | 058

Camil Petrescu, Patul lui Procust, cu dedicație

Iosif Vulcan, Lira mea, 1882

Camil Petrescu, Patul lui Procust, București, Editura Naționala
Ciornei, 427 p.
Scriitorul Camil Petrescu (1894-1957), membru al Academiei
Române în 1948, a fost unul dintre principalii componenți
ai cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu.
„Patul lui Procust”, alături de romanul „Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război”, l-a impus pe Camil
Petrescu drept unul dintre cei mai importanți prozatori ai
perioadei interbelice.
Exemplarul poartă o frumoasă dedicație olografă către
lingvistul și profesorul universitar Theodor Capidan.
Legătura este contemporană, din piele, cu recuperarea
coperților originale.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Iosif Vulcan, Lira mea, Oradea Mare, 1882, 235 p.
Iosif Vulcan (1841-1907) a fost cel care l-a publicat pentru
prima dată pe Mihai Eminescu în revista „Familia” pe
care o conducea. Poet la rândul lui, și-a adunat poeziile în
acest volum. Exemplarul este legat într-o legătură de epocă
deosebită, din pergamoid. Coperta principală este bogat
decorată cu motive vegetale stilizate și geometrice. Coperta
a IV-a cuprinde în plan central timbrul sec al legătorului
vienez Armin Seibe. Șnitul este aurit.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 350—500 €
Dimensiuni: 16×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 059
LOT | 057

Panait Istrati, Kyra Kyralina. Oncle Anghel, 1924, cu dedicație

Radu D. Rosetti, Valuri, 1900, cu dedicație olografă

Panait istrati, Kyra Kyralina. Oncle Anghel, Paris, F. Rieder
editeur, 1924, 2 vol., 241 + 231 p.
Scriitorul Panait Istrati (1884-1935) a debutat la Paris datorită lui
Romain Rolland care a acceptat să scrie prefața romanuliui „Kyra
Kyralina”, publicat pentru prima dată în Franța. Exemplarul
„Kyra Kyralinei” cuprinde o dedicație olografă a autorului către
ziaristul Constantin Graur.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Radu D. Rosetti, Valuri, București, Editura H. Steinberg,
1900, 98 p.
Poetul, dramaturgul, memorialistul și avocatul Radu D. Rosetti
(1874—1964) a fost un prolific autor, cunoscut și ca ziarist, nu
doar ca poet, colaborator la ziarele de stânga.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Interesant de observat este faptul că, deși pe copertă anul
apariției menționat este 1900, dedicația este datată de autor 8
decembrie 1899.
Legătură contemporană din piele cu recuperarea copertei
originale decorată cu elemente Art Nouveau.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 061
Ionel Teodoreanu, Prăvale-Baba, 1939, cu dedicație
Ionel Teodoreanu, Prăvale-Baba, București,
Editura Cartea Românească, 1939, 301 p., cu o
dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 750—150 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 062
Vasile Militaru, Psaltirea în versuri, 1933
Vasile Militaru, Psaltirea în versuri, București,
Tipografia Cărților Bisericești, 1933, 336 p.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a
autorului către scriitorul Nicolae Pora.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 14×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 060
G. Bacovia, Plumb, piesă rară

G.

LOT | 063

Bacovia, Plumb, București, Tipografia Flacăra, 1916, 78 p., piesă rară.

Poetul George Bacovia (1881—1957) este considerat unul dintre cei mai
importanți poeți simboliști din literatura română. După două încercări nereușite
de a urma cursurile Facultății de Drept, o dată la Iași, a doua oară la București, se
va dedica scrisuliui. A fost apropiat de Alexandru Macedonski în al cărui cenaclu
va citi pentru prima dată poezia „Plumb” care deschidea volumul publicat în
ediție princeps în 1916, cu o lună înaintea intrării României în Primul Război
Mondial. Evenimentul a obnubilat receptarea cărții care era redescoperită după
1918 și întâmpinată cu entuziasm de critica favorabilă curentului modernist.
Poetul a dus o viață discretă și a ocupat în general funcții modeste. Opera sa
poetică, în schimb, este unanim apreciată astăzi.

Zaharia Stancu, Desculț, prima ediție, cu dedicație
Zaharia Stancu, Desculț, București, Editura de Stat,
1948, 414 p. Romanul „Desculț” este probabil cel mai
cunoscut roman al scriitorului Zaharia Stancu (1902—
1974), care i-a asigurat celebritatea până astăzi.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului
către scriitorul Ion Marin Sadoveanu, creatorul
„Crailor de curtea veche”.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ediția de față era îngrijită de poetul Ion Pillat. Ea a apărut într-un tiraj foarte
mic, ceea ce face ca exemplarele să fie foarte rare.
Legătura este contemporană, din piele.

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 1000—2000 €
Dimensiuni: 16×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500.00 €
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LOT | 067
LOT | 064

Lucian Blaga, Spațiul mioritic, 1936, cu dedicație

Octavian Goga, Meșterul Manole, cu dedicație

Lucian Blaga, Spațiul mioritic, București,
Cartea Românească, 1936, 273 p.
Lucrarea reprezintă partea a doua a operei „Trilogia
culturii” publicată de Lucian Blaga (1895—1961) cu
începere din 1936.
Lucrarea cuprinde o dedicație olografă a filosofului
către Tudor Mureșanu.
Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Octavian Goga, Meșterul Manole, piesă în 3 acte,
București, Editura Cartea Românească, 1928, 101 p.,
cu o dedicație olografă a autorului către o prietenă
din copilărie.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 150,00 €

LOT | 065

LOT | 068

Marin Preda, Întâlnirea din pământuri, 1948,
cu dedicație

Ion Minulescu, Cetiți-le noaptea, 1930,
cu dedicație

Marin Preda, Întâlnirea din adâncuri,
București, Editura Cartea Românească, 1948,
193 p.
Scriitorul Marin Preda (1922—1980) îi
oferea volumul cu o amplă dedicație
olografă confratelui Zaharia Stancu.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ion Minulescu, Cetiți-le noaptea,
cu un portret inedit de Iser, București,
Editura Cultura Națională, 1930, 165 p.
Poetul Ion Minulescu (1881—1944) îi oferea
volumul scriitorului Zaharia Stancu, însoțit
de o frumoasă dedicație olografă.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 066
LOT | 069
Eugène Ionesco, Théâtre, 1963, cu dedicație
Eugène Ionesco, Le solitaire, 1973, cu dedicație
Eugène Ionesco, Théâtre, Paris, Gallimard, 1963, 304 p.,
cu o dedicație olografă a autorului către Zaharia Stancu.
Printre piesele cuprinse în volum se află și textul
celebrei opere „Rinocerii” scrisă de Eugen Ionescu
(1909—1994).
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Eugène Ionesco, Le solitaire, Paris, Mercure de France,
1973, 194 p., cu o frumoasă dedicație olografă către
profesorul universitar și politologul Gelu Ionescu și
cu însemnările acestuia din urmă pe text.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 100,00 €

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism

42

43

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism

LOT | 070
Mihai Eminescu, Poesii, prima ediție, piesă foarte rară

H

enry Stanley, Rouman Anthology or Selections of
Rouman Poetry, Ancient and Modern, being a Collection
of the National Ballads of Moldavia and Wallachia and
of Some of the Modern Poets, in their Original Language,
with an Appendix, Containing Translations of Some of the
Poems, Notes etc., Hertford, Printed and Published by Stephen
Austin, 1856, XX + 226 + 16 p.

analizăm lucrarea în contextul epocii care a produs-o. Editorul
propune cititorilor o scurtă incursiune în istoria și cultura
Principatelor Române Moldova și Muntenia și subliniază
două chestiuni pe care le consideră relevante: pe de o parte,
apartenența acestora la un spațiu geografic și cultural mai larg,
acela al Peninsulei Balcanice, iar pe de altă parte, vorbește
despre rolul nefast pe care Imperiul Rus l-a avut asupra
Principatelor în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Piesa de față reprezintă o raritate bibliofilă, realizată într-o
execuție grafică de excepție. Filele sunt decorate cu numeroase
xilogravuri și litografii inspirate din scene alegorice sau cu
imagini din natură. Pe fiecare pagină textul este încadrat
într-un bogat chenar decorat cu bogate motive vegetale
stilizate sau geometrice, în culori roșu, verde și albastru care
alternează. Într-un mic colofon care însoțește tabla de materii,
ne sunt amintiți artiștii gravori: Thomas Sulman, Henry Noel
Humphreys și H. N. Woods.

De asemenea, ne sunt indicate sursele care au stat la baza
alcătuirii antologiei, atât producția literară populară
românească, precum și creații culte, la rândul lor inspirate
din literatura orală țărănească, ale unor autori cum ar fi
Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu sau Vasile
Alecsandri. În total volumul cuprinde 45 de piese. Printre
acestea remarcăm: „Păunașul codrilor”, „Radu Domnul și fata
din casă”, „Fata de la Cozia”, „Muma lui Ștefan cel Mare”,
„Umbra lui Mircea la Cozia”, „Dridri”, „Dezrobirea țiganilor” sau
„Barcarola venețiană”.

Volumul debutează cu o amplă prefață a editorului și
îngrijitorului ediției, Henry Stanley, iar la sfârșit, după textul
propriu-zis, găsim 16 pagini de reclamă în care editura detaliază
serviciile deosebite, de tipărire, traducere și transcriere din
limbi rare și puțin cunoscute, unele vechi, pe care le punea la
dispoziția celor interesați.

Foarte important de subliniat este faptul că volumul era editat
în conjunctura Congresului de pace de la Paris din 1856 care
punea capăt războiului Crimeii, susținut de o coaliție formată
din Marea Britanie, Franța și Imperiul Otoman împotriva
Imperiului Rus. Congresul deschidea, la propunerea Franței,
drumul către realizarea Unirii Principatelor Române în 1859.
Astfel, lucrarea dorea să popularizeze în spațiul englez și
occidental cauza românilor.

După pagina de gardă, urmează o pagină de titlu scrisă în limba
franceză, „Fleurs de la Roumanie. Recueil de poésies roumanes
(sic!) anciennes et modernes”. Pe contrapagina filei de gardă
se găsește o amplă monogramă în plan central, alcătuită din
literele A și S suprapuse. Monograma face trimitere la numele
și statutul editorului, Stanley, al treilea baron de Alderley.

Legătura este cea originală, de epocă.
Valoare estimativă: 5000—8000 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

În prefață, apar câteva date interesante care ne ajută să

Preț de pornire 3,000.00 €
Capodopere Literare — Clasicism și Modernism
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LOT | 071
Ion Minulescu, fotografie, 1924, cu autograf
Ion Minulescu (1881—1944), fotografie, atelier Julietta,
București, 1924, cu semnătura olografă a poetului.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 072
Octavian Goga, fotografie și manuscris, 1911-1915

LOT | 073

P

Ioan Slavici, Gramatica limbii române, cu dedicație

Manuscrisul poeziei „Lacul”, 1911, semnat de autor, cu indicații pentru tipar.

Ioan Slavici, Gramatica limbii române, partea I, Etimologia, București, Minerva,
1914, 183 p. Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 500—700 €
Dimensiuni: 14×9 cm | 31×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

oetul Octavian Goga (1881—1938), fotografie, atelier fotografic necunoscut,
1915, cu o dedicație olografă a lui.

Preț de pornire 250.00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 076
Ion Heliade Rădulescu, fotografie, cca. 1870
Ion Heliade Rădulescu (1802—1872), fotografie, atelier Carol
Popp de Szathmary, București, cca. 1870.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 074
Zaharia Stancu, fotografii, anii 50
Zaharia Stancu (1902—1974), fotografii din timpul unor
evenimengte oficiale, atelier fotografic necunoscut, anii 50.
Fotografia realizată în timpul conferinței despre Caragiale
are pe verso o frumoasă dedicație către fiul său Horia Stancu
și soția acestuia.
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 17×12,5 cm | 13×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 075
Octavian C. Tăslăuanu și Octavian Goga, fotografie, cca. 1910
Octavian C. Tăslăuanu (1876—1942), scriitor și om politic român
transilvănean, poetul Octavian Goga (1881-1938), alături de doi
prieteni, fotografie, atelier fotografic Emil Fischer, Sibiu, cca 1910.
Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 18×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 077
G. Călinescu, Istoria literaturii române, 1941

Preț de pornire 100,00 €
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în
prezent, București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă,
1941, 948 p.
Criticul și istoricul literar, profesorul universitar și academicianul
George Călinescu (1899—1965) a realizat o sinteză monumentală a
literaturii române în aproape 1000 de pagini, lucrare considerată
de referință și astăzi.
Format sub influența umaniștilor Titu Maiorescu, Ramiro Ortiz
și Vasile Pârvan, a studiat la Școala română de la Roma. În 1933
inaugura în suplimentul literar al ziarului „Adevărul” rubrica
de critică literară Cronica mizantropului care avea să-l impună
atenției publice.
După 1948 s-a aflat în grațiile regimului comunist, despre care
a scris numeroase texte encomiastice. A fost ales membru al
Academiei Române.
Opera sa literară, de dramaturg și mai ales romancier, s-a bucurat
de atenția criticii și a publicului.
Valoare estimativă: 400—700 €
Dimensiuni: 32×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 079
Caragiale, Momente, prima ediție, cu dedicație, piesă rară

C

aragiale, Momente, București, Editura Librăriei Socec,
1901, 345 p., prima ediție.

Ion luca Caragiale (1852—1912) a publicat prima ediție a
Momentelor în 1901, după ce aceste piese literare, care s-au
bucurat de un succes enorm în epocă, fuseseră publicate în
pagiinile revistei Moftul Român. Anul 1901 coincidea
cu jubileul de 25 de ani de activitate literară
a lui Caragiale.
Exemplarul cuprinde o frumoasă dedicație olografă a
scriitorului către Scipione Bădescu, bun prieten și membru
al societății Junimea.

LOT | 078
Ion Luca Caragiale, fotografie cu autograf, 1901, foarte rară

I

Legătura este din pergamoid.
on Luca Caragiale (1852—1912), fotografie, atelier fotografic Wandelmann,
București, 1901.

Fotografia poartă semnătura olografă a scriitorului și data 23 februarie 1901.
Piesa este deosebit de rară sub această formă, cu dedicația olografă
a lui Caragiale.

Valoare estimativă: 1500—3000 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1,000.00 €

Valoare estimativă: 3000—5000 €
Dimensiuni: 8,5×5,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1,000.00 €
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LOT | 080
Ion Creangă, Abecedar, 1874, piesă foarte rară

I

on Creangă, Metodă nouă de scriere și cetire pentru usul
clasei I primară, edițiunea a opta corectată și adăugită, Iași,
Tipografia H. Goldner, 1874, 76 p.

Abecedarului apărea în 1868. Până în 1893 apăreau 23 de
ediții, ceea ce demonstrează caracterul modern al lucrării și
valoarea sa.

Pe verso-ul paginii de gardă se află semnătura olografă a lui
Ion Creangă.

Prima încercare a lui Creaangă de a publica Abecedarul se
leagă tot de Societatea Junimea care a acceptat, la propunerea
lui Maiorescu, publicarea lui. Greutățile au apărut la tipografie,
deoarece tiparnița Junimii nu dispunea de corpul special de
literă caligrafică necesară ilustrării unor fragmente. În aceste
condiții, Junimea și Creangă s-au adresat Societății pentru
învățătura poporului român de la Iași, care dispunea de cele
necesare și care a acceptat să tipărească lucrarea. Primele două
ediții au apărut în aceste condiții.

Ion Creangă (1837—1889) este cunoscut mai ales datorită
fabuloaselor „Amintiri din copilărie” și a „Povestirilor” care i-au
asigurat un binemeritat loc în Societatea Junimea patronată de
Titu Maiorescu, precum și în posteritate.
După terminarea școlii la Humulești și Broșteni, urmează
cursurile Seminarului teologic ortodox „Veniamin Costachi” din
Iași, apoi pe cele ale Școlii preparandale de la Trei Ierarhi unde
l-a întâlnit pe Titu Maiorescu care i-a fost profesor. Asemenea
lui Mihai Eminescu, Creangă îi datorează lui Maiorescu nu doar
numirea ca învățător la Iași, ci și sprijinuil în a scrie și a publica.
Pe Mihai Eminescu, de care l-a legat o veritabilă prietenie toată
viața, l-a cunoscut când acesta era revizor școlar.

Nu se cunosc date exacte despre tirajele edițiilor. Doar despre
ediția a cincea, aceea din 1871, se știe că a avut 36.000 de
exemplare. Până în 1889 se tipăriseră aproximativ 500.000
de exemplare din Abecedar, ceea ce i-a asigurat lui Creangă
venituri substanțiale din drepturi de autor.

Ion Creangă a realizat patru manuale școlare dintre care cel mai
cunoscut este Abecedarul de față, scris alături de institutorii
C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Receanu și
A. Simionescu.

Abecedarul este împărțit în trei părți, astfel: prima parte,
compusă din 23 de lecții, era destinată învățării literelor mici ale
alfabetului; partea a doua, compusă la început, în primele ediții,
din 18 lecții, era legată de învățarea literelor mari, semnelor
de punctuație și primelor noțiuni de gramatică; partea a treia
era alcătuită din bucăți destinate exersării citirii. La sfârșit era
adăugată o parte alcătuită din rugăciuni și tabele aritmetice
(adunare, scădere, înmulțire, împărțire). Pe parcursul edițiilor,
Creangă a introdus unele dintre povestirile publicate de el, cum
ar fi, de exemplu, nuvela „Ursul păcălit de vulpe”.

Exemplarul face parte din ediția a opta și a fost foarte apreciat
în epocă, în primul rând de Ministerul Instrucțiunii Publice și
Cultelor care l-a aprobat și difuzat în școli. Prima ediție a

Valoare estimativă: 5000—8000 €
Dimensiuni: 22,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Memorialiștii Junimii îi recunosc toți lui Creangă talentul
deosebit de povestitor, umorul genuin și plăcerea de a relata
anecdote licențioase, mult apreciate de participanții la
întâlnirile societății.

Preț de pornire 3,000.00 €
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LOT | 083
LOT | 081
Ion Creangă, Povești, 1890, piesă rară
Mihai Eminescu în Convorbiri Literare, 1881, 3 numere
Ion Creangă, Scrieri. Povești, vol. I, Iași, f.e., 1890, 333 p.
Exemplarul face parte din prima ediție postumă a operelor lui Ion
Creangă, realizată din inițiativa fiului său, căpitanul Constantin
Creangă, care a finanțat lucrarea, și cu implicarea Societății Junimea al
cărei membru scriitorul fusese. Volumul I cuprinde poveștile publicate
în paginile revistei „Convorbiri Literare” sau sub alte forme de către
Creangă. Societatea Junimea a încredințat editarea propriu-zisă unui
comitet condus de A.D. Xenopol, responsabil, Grigore Alexandrescu și
Eduard Gruber membri. A.D. Xenopol a scris prefața volumului în care
aducea un omagiu fostului său coleg și anunța tipărirea în viitor și
a volumului al doilea, care nu a mai apărut.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 2000—4000 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mihai Eminescu, Scrisoarea a doua, în „Convorbiri Literare”, an XV,
nr. 1, 1 aprilie 1881, pp. 39—40. Numărul cuprinde și „Amintirile din
copilărie” scrise de Ion Creangă, un alt membriu de marcă al Societății
Junimea, ca și Mihai Eminescu.
Exemplarele i-au aparținut diplomatului Constantin Manu, fiul
generalului și omului politic conservator Gheorghe Manu. Mihai
Eminescu, Scrisoarea a treia, în „Convorbiri Literare”, an XV, nr. 2, 1
mai 1881, pp. 56—60.
Cunoscuta poezie a lui Mihai Eminescu era publicată pentru prima dată
în acest număr. Pe coperta a patra a acestui număr sunt menționale
publicațiile de până în acel moment ale membrilor Societății Junimea.
Mihai Eminescu, Scisoarea a patra, în „Convorbiri Literare”, an XV, nr.
6, 1 septembrie 1881, pp. 206—208.
Tot în acest număr se publica o parte din corespondența dintre Ion
Ghica și Vasile Alecsandri, o povestire de Nicolae Gane iar pe coperta
a patra sunt menționale publicațiile de până în acel moment ale
membrilor Societății Junimea.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 1000—2000 €
Dimensiuni: 28,5×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 082
Mihai Eminescu în Convorbiri Literare, 1880-1881, 1 număr,
Poesia O Mamă
LOT | 084
Mihai Eminescu, O mamă..., în „Convorbiri Literare”, an
XIV, nr. 1, 1 aprilie 1880, p. 38. Numărul cuprinde și o parte a
corespondenței dintre Ion Ghica și Vasile Alecsandri, precum
și alte creații literare ale membrilor Societății Junimea,
cea care edita revistei. Exemplarul provine din biblioteca
diplomatului Constantin Manu, fiul generalului Gheorghe Manu,
unul dintre liderii Partidului Conservator în timpul regelui Carol I.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28,5×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cezar Petrescu, Romanul lui Eminescu, cu dedicație
Cezar Petrescu, Romanul lui Eminescu, București, CugetareaGeorgescu Delafras, 1945, vol. I Luceafărul, 481 p, vol. II Nirvana,
360 p., vol. III Carmen Saeculare, 421 p.
Scriitorul Cezar Petrescu (1892—1961) îi oferea volumul lui
Tudor Arghezi cu o frumoasă dedicație olografă.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 087
George Coșbuc, Fire de tort, piesă rară
George Coșbuc, Fire de tort, București, Editura Librăriei Școalelor C.
Sfetea, 1896, 173 p.
George Coșbuc (1866-1918), stabilit la București după o lungă și bogată
activitate publicistică în Transilvania, a publicat lucrarea de față
care i-a consolidat prestigiul literar. A devenit membru al Academiei
Române și a condus alături de Alexandru Vlahuță revista „Semănătorul”
întemeiată de Spiru Haret pentru emanciparea culturală a lumii rurale.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 085
Ion Pillat, Grădina între ziduri, cu dedicație
Ion Pillat, Grădina între ziduri, București, Editura Librăriei Socec, 1920,
p. 110 p., cu o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 088
I. L. Caragiale, Notițe și fragmente literare, piesă rară

LOT | 086

I. L. Caragiale, Notițe și fragmente literare, București, Editura
Librăriei Carol Müller, 1897, 177 p.
Exemplarul face parte din prima ediție a lucrării și i-a aparținut
profesorului universitar și etnomuzicologului Emilia Comișel,
după cum demonstrează un ex-libris al acesteia aflat pe pagina
de gardă.
Legătura este contemporană, din pergamoid și piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Tudor Arghezi, Versuri alese, cu dedicație

Preț de pornire 100,00 €

Tudor Arghezi, Versuri alese, București, Editura de Stat, 1946,
184 p., cu o dedicație olografă a autorului către medicul Simion Oeriu
(1902—1976), important membru al nomenclaturii Partidului Comunist
Român în prima etapă a sovietizării României. Exemplarul cuprinde și
trei pagini de manuscris arghezian, o corespondență către editură, sub
formă de facsimil.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 089
Eugène Ionesco, Un homme en question,
cu dedicație
Eugène Ionesco, Un homme en question,
Paris, Gallimard, 1979,
220 p., cu o dedicație olografă a autorului
către profesorul universitar și politologul
Gelu Ionescu.
Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 091

Preț de pornire 100,00 €
Gala Galaction, fotografie, cca. 1958
Scriitorul Gala Galaction (1879-1961), fotografie, atelier fotografic
necunoscut, sfârșitul anilor 50.
Valoare estimativă: 80—150 €
Dimensiuni: 9×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 090
Poezii patriotice, Dimitrie Darvari, Iancu Văcărescu, 1827, colligat,
piesă rară
Dimitrie Darvari, Culegere de înțelepciune, București, 1827, 124 p.;
Iancu Văcărescu, Poezii patriotice, București, 1827, 5 p., colligat.

acum tălmăcită în cea românească de Iancu Nicolae Moldovean.
Și acum întâiaoară dată în tipariu. La privileghiata tipografie din
București. Supt Eforia dumnealor boierilor Răducanul Clinceanul
biv vel stolnic. Și Dumitrache Topliceanul biv vel serdar. 1827”.
La începutul lucrării se află prefața lui Iancu Nicolau dedicată
mitropolitului Veniamin Costachi, personalitate majoră a renașterii
culturale, al cărui rol este recunoscut. Tabla de materii cuprinde 110
de povețe sau înțelepciuni iar un glosar adună mai mulți termeni
noi care apar în carte.

Volumul este alcătuit din două lucrări distincte, legate împreună
în epocă, astfel:
1 — scrierea lui Dimitrie Darvari, Culegere de înțelepciune, apărută
la București în 1827, cu un total de 124 pagini. Autorul provenea
dintr-o bogată familie de negustori aromâni stabiliți în Muntenia,
cu proprietăți la Viena. Frate cu mai cunoscutul medic Constantin
Darvari, care fonda un spital și un schit la București care i-au purtat
numele, Dimitrie s-a afirmat drept un cărturar iluminist atent la
curentele noi de idei care ajungeau în Principate, precum în toată
Penisnsula Balcanică, prin intermediul culturii grecești, spre
sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea.
Scrierea a fost redactată atunci în spiritul iubirii de patrie și de
renaștere morală pe care o serie de cărturari o anunțau ca mijloc
de transformare socială, culturală și politică a societății.
Iancu Nicolae Moldovean avea să publice pentru prima dată la
Viena în limba greacă textul în 1811. Scrierea de față reprezintă
prima ediție în limba română, apărută în 1827, la cinci ani după
dizolvarea regimului fanariot în Principate și revenirea la sistemul
domniilor pământene, ceea ce explică posibilitatea apariției în
limba română, după începutul făcut în 1818 de Eufrosin Poteca.
Pagina de titlu cuprinde următorul text: „Culegere de înțelepciune.
Scrisă în lima grecească de dumnealui Dimitrie Nicolau Darvar. Iar

LOT | 092
N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi,
cu dedicație
N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi,
București, Fundația pentru literatură și artă regele
Carol II, Fundația regală pentru literatură și
artă, Fundația regele Mihai I, 1940-1945, 3 vol, 94 +
178 + 272 p., cu numeroase ilustrații în text. Istoricul
literar Nicolae Cartojan (1883—1944), profesor la
Universitatea din București, a publicat această
lucrare mult apreciată în epocă. Exemplarele,
cu o dedicașie olografă a autorului, i-au aparținut
confratelui Teodor Vârgolici.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 31,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

2 — un text care se întinde pe cinci pagini care cuprinde versuri
compuse de poetul Iancu Văcărescu, nepotul marelui boier cărturar
Ienăchiță Văcărescu. Editorul amintit mai sus a înlocuit ultima
parte a Culegerii de înțelepciune, pe care probabil a socotit-o mai
puțin valoroasă, cu o creație originală a lui Văcărescu.
Exemplarul se individualizează și prin existența a două ex-librisuri. Unul, aflat la pagina 124, i-a aparținut unui anume Manolachi
Cardonescu, iar celălalt, aflat pe pagina de tiltu, i-a aparținut
marelui boier, intelectual și colecționar Gheorghe Sion.
Legătura este de epocă, cu coperți din carton învelite în
hârtie ornată, cu cotor din pânză, decorat cu motive vegetale
stilizate aurite.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 093
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, cu dedicație
Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război,
București, Fundația regală pentru literatură și artă, 1946, 429 p.,
cu o dedicație olografă a autorului.
Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 19,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 095
Tudor Arghezi, Ochii maicii domnului, cu dedicație
Tudor Arghezi, Ochii maicii domnului, București, Editura Universala
Alcalay, 1935, 308 p., cu o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 094
LOT | 096
Anton Pann, Noul Erotocrit, 5 vol., 1837, prima ediție
Mateiu Caragiale, Craii de curtea veche, ediție de lux
Anton Pann, Noul Erotocrit, Sibiu, s-au tipărit la Gheorghie de
Clozius, 1837, 5 vol., 119 + 159 + 140 + 151 + 142 p.
Anton Pann (1796—1854) a tradus în limba română și a publicat
la Sibiu lucrarea Noul Erotocrit redactată de Dionisie Fotino în
limba greacă și publicată la Viena în 1818. Noul Erotocrit este
o transpunere modernă a unei ample poeme grecești scrisă în
secolul al XVI-lea de autorul cretan Vincenzo Cornaro care s-a
bucurat de o largă difuzare și popularizare.
Cele cinci părți sunt legate într-un singur volum, cu legătura
de epocă din carton și piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mateiu Caragiale, Craii de curtea veche, București,
Editura Coresi, 1945, 169 p., cu 14 ilustrații în culori
de George Tomaziu, exemplarul nr. 131 din 250, tipărit
de hârtie velină-document, ediție de lux.
Mateiu Caragiale (1885—1936), cunoscut și pentru
pasiunea sa pentru heraldică, a fost primul născut
al scriitorului Ion Luca Caragiale.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 33×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 097
Moses Gaster, Literatura populară română, prima ediție

LOT | 101

Moses Gster, Literatura populară română, București, Ig. Haimann
Librar-Editor, 1883, 605 p.
Lingvistul Moses Gaster (1856—1939) este unul dintre întemeietorii
studiilor referitoare la literatura populară română, un intelectual de
talie europeană. Expulzat din România de guvernul liberal condus de
Ion C. Brătianu în 1887 datorită articolelor critice la adresa liberalilor
aflați la putere, sub pretextul faptului că nu avea cetățenia română,
Gaster a rămas atașat de cultura română. Ajuns în Anglia, s-a impus
drept un intelectual de marcă.
Exemplarul face parte din prima ediție a operelor sale științifice.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Dimitrie Bolintineanu, Poesii, 2 vol., 1877, cu o legătură deosebită
de epocă

Preț de pornire 100,00 €

Dimitrie Bolintineanu, Poesii, culegere ordinată de chiar autorul, cu o
prefață de G. Sion, sub a cărui priveghere minuțioasă s-a tipărit această
ediție, vol. I, Legende istorice. Florile Bosforului. Basme. Note, vol. II,
Macedonele. Reverii. Diverse, București, Editura Librăriei Socec, 1877,
508 + 338 p. Dimitrie Bolintineanu (1819—1872) a participat la revoluția
de la 1848 și s-a afirmat în cadrul generației care a pus bazele literaturii
române moderne. Cunoscut mai ales ca poet, a avut un destin nefericit.
George Sion (1822—1892), scriitor, memorialist, adversar al lui Titu
Maiorescu, s-a îngrijit de publicarea postumă a poeziilor prietenului
său pe care l-a sprijinit în ultima parte a vieții.
Legătura celor două volume este una deosebită, de epocă, din
pergamoid. Pe coperta principală se află portretul autorului
într-un medalion încadrat într-un bogat decor vegetal stilizat.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 098
Iacob Negruzzi, Poesii, 1872
Iacob Negruzzi, Poesii, București, Librar editor Socec, 1872, 234 p.
Scriitorul Iacob Negruzzi (1842—1932) a fost unul dintre întemeietorii
Societății Junimea și redactorul-șef al revistei „Convorbiri Literare”,
dramaturg, memorialist, președinte al Academiei Române.
Exemplarul poartă un ex-libris al colecționaruliui Ioan Iliescu.
Legătura este de epocă, din pergamoid și cotor din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 102

Preț de pornire 70,00 €
Al. Macedonski, Poesii, 1882, prima ediție

LOT | 099
Cesar Boliac, Opere, 1835
Cesar Bolliac, Opere, București, În Tipografia lui Eliad, 1835, 88 p.
Pașoptistul Cesar Bolliac (1813—1881) publica în 1835 primul său volum
în care aduna mai multe bucăți literare sub forma unor Meditații.
Volumul se deschidea cu o amplă dedicație tipărită adresată lui Ion
Câmpineanu și cu un text patriotic de îndemn către „Tinerii români”.
Legătura eset de epocă, din carton învelit în hârtie ornată și pergamoid.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Al. Macedonski, Poesii, București, Librari-Editori
Ig. Haimann Schönfeld, 1882, 402 p.
Alexandru Macedonski (1854—1920) a fost unul dintre fondatorii
curentului simbolist în literatura română, fondator al cenaclului și revistei
Literatorul. Durele polemici cu Alecsandri, Eminescu și Caragiale l-au
condamnat la marginalizare și la o situație dificilă, inclusiv din punct
de vedere financiar.
Exemplarul face parte din prima ediție și are legătura de epocă,
din pergamoid.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 104
Mircea Eliade, Yoga, cu dedicație
Mircea Eliade, Yoga. Immortality and Freedom,
translated from the french by Willard R. Trask,
Bollingen Series LVI, Princeton University Press,
1970, 536 p., cu o dedicație olografă a autorului.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 105
Panait Istrati, Casa Thuringer, 1933, cu dedicație
Panait Istrati, Casa Thuringer (Viața lui Adrian
Zografi), București, Editura Cartea Românească, 1933,
209 p., cu o dedicație olografă a autorului
către editorul și publicistul M. Toneghin.
Legătura este de epocă, din pergamoid, cu cotor
și colțare din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 100
Lucian Blaga, manuscris original al eseului Întâlniri cu Goethe

Preț de pornire 100,00 €
Lucian Blaga, manuscris al eseului „Întâlniri cu Goethe”,
original, 27 de pagini scrise cu creionul negru pe o singură față,
numerotate cu roșu în colțul din dreapta sus. Textul scris de
Lucian Blaga prezintă numeroase adnotări, corecturi, ștersături
și modificări pe fiecare pagină, făcute de autor înainte de a
preda manuscrisul pentru a fi dactilografiat. Zece pagini sunt
scrise cu creionul iar șaptesprezece sunt scrise cu stiloul cu
cerneală albastră.

Atât manuscrisul, cât și dactilograma, sunt scrise și redactate pe
hârtie velină albă, îngălbenită de vreme, format tip A4.
Fragmentul adăugat în 1957, ne spune: „Cam acestea au fost,
de-a lungul unei vieți, întâlnirile mele cu Goethe. Se povestește
că poetul medieval, italian, care a scris Divina comedie, era
arătat cu degetul de cetățenii din Verona, cu cuvintele : Iată
omul care a fost în iad. Întâlnirile mele cu Goethe n-au fost nici
mai reale, nici mai puțin reale decât vizitele în iad ale lui Dante.
Că l-am văzut adesea pe Goethe, rămâne astfel doar un fel de
a vorbi”.

Ultima pagină cuprinde data la care textul era încheiat (5
mai 1954, Cluj), precum și o a doua dată (martie 1957), la care
Lucian Blaga a mai adăugat un fragment întins pe o jumătate
de pagină, scris cu creionul negru. Două semnături olografe ale
autorului delimitează cele două redactări.

Valoare estimativă: 2000—4000 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Manuscrisul este însoțit de prima copie a unei dactilograme a
textului, realizată în vederea publicării. Dactilograma are
cincisprezece pagini care prezintă intervenții, modificări și
corecturi ale autorului, toate olografe.
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LOT | 106
Constantin Noica, Mathesis sau bucuriile
simple, cu dedicație
Constantin Noica, Mathesis sau bucuriile
simple, București, Fundația pentru Literatură și
Artă Regele Carol II, 1934, 80 p., cu o dedicație
olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 103
Iuliu Zane, Proverbele Românilor, 10 vol., 1895-1903

LOT | 107

I

Vasile Alecsandri, Poesii, 1880, ediție deosebită

uliu Zane, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina,
Ungaria, Istria și Macedonia. Proverbe, zicători, povățuiri, cuvinte adevărate,
asemănări, idiotisme și cimilituri, cu un glosar româno-francez, București,
Imprimeria Statului, 1895-1903, 10 vol., 780 + 939 + 762 + 776 + 740 + 772 + 954 +
771 + 739 + 424 p.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Vasile Alecsandri, Poesii, București, Editura librăriei Socec,
1880, 157 p.
Ediția cuprinde fragmente din Opere complete (vol. IX) și Poesii
(vol. III). Legende noi—Ostașii noștri.
Legătura este spendidă, originală, de epocă. Coperta principală
este decorată ciu un amplu motiv vegetal stilizat și geometric iar
cotorul este împărțit în trei cartușe.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500.00 €

Preț de pornire 100,00 €

Exemplarele monumetalei ediții au legături contemporane, din pergamoid,
cu cotor și colțari din piele.
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LOT | 108
Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848
Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848.
Noi scrisori către Vasile Alecsandri, București,
Editura Socec, 882 p.
Exemplarul este legat într-o spendidă legătură
originală de epocă. Coperta principală este
decorată cu un amplu model vegetal stilizat iar
cotorul este marcayt cu un cartuș central.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 109
Costaki Conaki, Poesii, 1856, prima ediție
Costaki Conaki, Poesii. Alcătuiri și tălmăciri, Iași, Tipografia
lui Adolf Bermann, 282 p. + 5 nepaginate.
Marele logofăt Costaki Conaki (1777—1849), de o cultură
enciclopedică, a fost unul dintre reprezentanții Iluminismului
din Principatele Române, autor de limbă română.
Exemplarul cuprinde pe contrapagina filei de gardă portretul
autorului sub forma unei gravuri realizată în atelierul
vienez Reiffenstein Rösch.
Legătura este de epocă, din piele.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 110
Alexandre Dumas fils, Denise, piesă deosebită

A

lexandre Dumas fils, Denise, pièce en quatre actes, Paris, Calman Lévy
Éditeur, 1885, 145 p.

Dramaturgul Alexandre Dumas fiul (1824-1895) s-a remarcat drept unul
dintre cei mai apreciați dramaturgi francezi ai epocii sale. Cunoscut mai ales
pentru drama „Dama cu camelii”, tradusă după punerea ei în scenă și în limba
română, el a continuat drumul deschis de tatăl său, autorul aventurilor celor
patru neînfricați muschetari. A fost ales membru al Academiei Franceze.

Preț de pornire 150,00 €

Exemplarul este cel cu numărul 20 din ediția de lux de doar 40 de exemplare
tipărite pe hârtie de Japonia și cuprinde o dedicație olografă a autorului aflată
pe contrapagina filei de gardă. Ediția a mai cunoscut alte trei variante, pe hârtie
de China, de Olanda iar un exemplar a fost imprimat pe piele fină.
Legătura este din piele, cu șnitul aurit și cu cotorul împărțit în șase cartușe.
Coperta principală este decorată cu o stemă nobiliară iar coperta patru are în
plan central o monogramă alcătuită din două litere F suprapuse peste o literă O.
Valoare estimativă: 1000—2000 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 111
Ion Barbu, Joc secund, 1930, cu dedicație
Ion Barbu, Joc secund, București, Editura Cultura
Națională, 1930, 101 p., cu portretul autorului
desenat și gravat în lemn de Marcel Iancu,
prima ediție.
Ion Barbu (1895—1961), pseudonimul literar al
lui Dan Barbilian, scriitor și matematician, a
fost unul dintre cei mai importanți reprezentanți
ai curentului modernist din literatura română,
apropiat de cercurile avangardiste. Pe contrapagina
filei de gardă se află un portret al autorului realizat
sub forma unei xilogravuri de Marcel Iancu.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a lui
Ion Barbu.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 114
Mihail Sadoveanu, fotografie, 1958

Preț de pornire 150,00 €

Mihail Sadoveanu (1880—1961), fotografie,
atelier fotografic Dan Grigorescu, 1958.
Pe verso se află ștampila și ex-librisul
fotografului Dan Grigorescu.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 116
Radu Tudoran, Toate pânzele sus, cu dedicație
Radu Tudoran, Toate pânzele sus!, București,
Editura Tineretului, 1954, 672 p. Scriitorul Radu
Tudoran (1910—1992), unul din cei patru frați
scriitori și muzicieni ai familiei care l-a dat și pe
Geo Bogza, a obținut un succes enorm cu acest
roman, pe locul al doilea cea mai bine vândută
carte românească din toate timpurile, după
romanul „Cireșarii”.
Exemplarul poartă o frumoasă dedicație olografă
a autorului.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 112
Ion Creangă, Povestea lui Harap Alb, 1914
Ion Creangă, Povestea lui Harap Alb, Sibiu, Editura Asociațiunii,
1914, 103 p.
Asociația transilvană pentru literatura română și cultura
poporului român (ASTRA), fondată în 1861, tipărea această
frumoasă ediție din povestirea Harap Alb a lui Ion Creangă.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 117
Ion Georgescu, Vasile Alecsandri, bust, teracotă, 1883
Ion Georgescu (1856—1898) realiza în 1883 bustul scriitorului
Vasile Alecsandri în teracotă. Poetul este înfățișat într-o
postură clasică, elegantă și distinsă. Sculptorul realizase în
1890 o lucrare de for public dedicată maestrului de la Mircești.
Lucrarea este semnată prin incizie I. Georgescu/ 1883
pe umărul stâng al bustului.
Valoare estimativă: 2000—3500 €
Dimensiuni: h—38 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €

LOT | 115
V. Alecsandri, Despot Vodă, piesă rară, cu dedicație

V.

Alecsandri, Despot Vodă, legendă istorică în versuri, 1558-1561, 5 acturi
și 2 tablouri, București, Editura librăriei Socec, 1880, XXVII + 152 p.

Piesa scrisă de Vasile Alecsandri (1821—1890) la conacul său de la Mircești,
era jucată pentru prima dată pe scena Teatrului Național din București la 30
septembrie 1879. Inspirată din faptele domnitorului Despot Vodă, piesa fusese
citită în cenaclul Societății Junimea, al cărei membru de onoare autorul era.
Aventurierul și impostorul domn al Moldovei devenea un erou romantic sub
pana lui Alecsandri.
Ediția prezintă drept introducere o corespondență între autor, pe de o parte,
și doi dintre prietenii săi, A. Cantacuzino și I. Ghica, pe de alta.
Exemplarul cuprinde dedicația olografă a autorului către Constantin Exarhu,
fondatorul Ateneului Român.
Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 24,5×16,5 cm
Starea de conservare: Bună

LOT | 118
Șt. O. Iosif, D. Anghel, Legenda funigeilor, cu dedicație
Șt. o. Iosif, D. Anghel, Legenda funigeilor, poem dramatic în trei acte,
Iași, Editura Vieții Românești, 1907, 59 p.
Cei doi prieteni, care se vor îndrăgosti la un moment dat de aceeași femeie,
Natalia Negru, publicau una dintre primele lor scrieri. Mai târziu au
semnat amândoi sub pseudonimul A. Mirea.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a lui Șt. O. Iosif.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300.00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 120
Nichifor Crainic, Țara de peste veac, cu dedicație olografă
Nichifor Crainic, Țara de peste veac, poesii, București,
Editura Cartea Românească, 1931, 125 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 21×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 121
Constantin Rădulescu-Motru, carte de vizită
Constantin Rădulescu-Motru (1868—1957), unul dintre
discipolii lui Titu Maiorescu, a fost profesor de psihologie
la Universitatea din București și președinte al Academiei
Române. Cartea de vizită cuprinde un text olograf al
profesorului, o invitație adresată ziaristului Radu D. Rosetti.
Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 5,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 122
LOT | 119

Andrei Mureșanu, Din poeziile lui, 1862

I. H. Rădulescu, Curs de poesie generală, 6 vol., cu dedicație

Andrei Mureșanu, Din poeziile lui, Brașov, cu tiparul lui Ioan
Gött, 222 p. Poetul Andrei Mureșanu (1816—1863), participant
la revoluția de la 1848 din Transilvania, a compus, alături
de alte opere, poezia „Un răsunet” care avea să fie denumită
mai târziu „Deșteaptă-te române”. După 1989, poezia
devenea textul imnului național al României.
În volumul de față, poezia „Un răsunet” este cuprinsă între
paginile 24 și 25.
Legătură contemporană, din pergamoid, cu cotor și colțari
din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I.

Heliade Rădulescu, Curs de poetică generală, 6 volume editate astfel:

→ Curs întreg de poesie generală, București, Tipografia Lucrătorilor Asociați, 1868—1870, 3 vol., 317 p. + 162 p. +
5 p. + 274 p.
→ Curs de poesie generală. Dramaticele. Brutus, traducere în cinci acte după Voltaire, București, Tipografia
Dorothea P. Cucu, 1878, 79 p. Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului către Elisa Filipescu.
→ Curs de poesie generală. Epicele. Michaida, București, Tipografia Academiei Române, 1880, 153 p.
→ Curs de poesie generală. Satirele și fabulele, Craiova, Tipo-Litografia Națională Ralian Samitca, 1883, 284
p. Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului către un prieten de familie, scrisă de copertă, și o
semnătură olografă a lui aflată pe contrapagina filei de gardă.
Legătură contemporană, din piele.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 23,5×18 cm | 21,5×14,5 cm | 21,5×15 cm | 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300.00 €
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LOT | 123

LOT | 125

Culegere din Scrierile lui I. Eliade, 1836

A. C. Cuza, Naționalitatea în artă, 1915, cu dedicație

Culegere din Scrierile lui I. Eliade, București,
În Tipografia lui Eliade, 1836, p. 123.
Legătură contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

A. C. Cuza, Naționalitatea în artă. Expunere a doctrinei naționaliste.
Principii. Fapte. Concluzii, București, Editura Minerva, 1915, 345 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului către economistul,
profesorul universitar și omul politic Ion N. Angelescu.
Legătură contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 124
Cincinat Pavelescu, Poezii, 1911, cu dedicație olografă
Cincinat Pavelescu, Poezii, București, Institutul de Arte
Grafice C. Sfetea, 1911, 221 p., prima ediție. Exemplarul
cuprinde în interior o amplă dedicație olografă a autorului.
Legătura este de epocă, din pergamoid, cu cotor și colțari
din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 126
Șt. O. Iosif, Poezii, ediția Cioculescu, cu ex-libris și dedicație
Șt. O. Iosif, Poezii, ediție definitivă îngrijită de Șerban
Cioculescu, București, Fundația pentru Literatură și Artă
Regele Carol II, 1939, 365 p. Exemplarul cuprinde o amplă
dedicație olografă a lui Șerban Cioculescu adresată pictorului
Dragoș Morărescu, precum și un ex-libris al artistului.
Legătură contemporană, din piele.
Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 129
Reviste omagiale la moartea lui I. L. Caragiale, 3 numere
Reviste omagiale la moartea lui I. L. Caragiale, București.
Revista Facla nr. 24 din 16 iunie 1912 (cu un desen ce îl înfățișează pe I. L. Caragiale semnat
„Iser”); Revista Flacăra nr. 7 din 1 decembrie 1912; Revista Flacăra nr. 35 din 16 iunie 1912.
Revistele conțin articole despre opera și viața lui Caragiale semnate de: T. Maiorescu,
Emil Gârleanu, Elena Farago etc.
Valoare estimativă: 70—100 €
Dimensiuni: 24×16 cm | 31,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 127
Radu Gyr, Cerbul de lumină, 1928, cu dedicație olografă
Radu Gyr, Cerbul de lumină, București, Editura literară a Casei Școalelor,
1928, 127 p. Exemplarul cuprinde o dedicație olografă a autorului.
Legătură contemporană din piele.
Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 128
LOT | 130
Delavrancea, Opere, 3 vol., 1908-1910
Convorbiri Literare, 1884—1885, cu O scrisoare pierdută

Capodopere Literare — Clasicism și Modernism

78

Barbu Ștefănescu Delavrancea, lot din 3 volume:
→ Sultănica, București, Editura Librăriei Socec, 1908, 206 p.
→ Luceafărul, dramă în V acte, București, Editura Librăriei
Socec, 1910, 264 p.
→ Viforul, dramă în IV acte, București, Editura Librărie Socec,
1910, 230 p.
Toate cele trei volume prezintă o frumoasă legătură de epocă.
Coperțile sunt decorate cu motive Art Nouveau.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Convorbiri Literare, an XVIII, 1 aprilie 1884-1 martie 1885, 496 p.
Volumul cuprinde toate numerele revistei tipărite în cel de al 18-lea an de apariție,
între 1 aprilie 1884 și 1 martie 1885. În cuprins se află publicate: O scrisoare pierdută
de I. L. Caragiale, Fântâna Blanduziei de V. Alecsandri, Hatmanul Baltag
de Iacob Negruzzi și I. L. Caragiale, alte lucrări literare semnate de Veronica Micle,
Alexandru Vlahuță, Vasile Pogor, ceea ce face ca exemplarul să fie unul deosebit.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 300,00 €
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Most listen. You enjoy
the music of the road.
Alege să conduci o simfonie pe 4 roţi cu pachetul
Q3 Symphony*.

Cu ocazia Festivalului George Enescu, modelul Audi Q3 vine cu o serie
de extraopţiuni cadou, de care poţi beneficia doar dacă îl comanzi între
31 august și 30 septembrie.
Audi Sound system | Audi Smartphone interface | Prize 12V
și 2 USB spate | Faruri și stopuri LED

#audisymphony

symphony.audi.ro

*pachet cadou în valoare de 2000 de euro, TVA inclus. Reducerea este recomandată. Ofertă valabilă în limita contingentului disponibil, între 31 august 2019
și 30 septembrie 2019. Mai multe detalii la distribuitorii Audi.
Consum de combustibil – mixt în l/100 km: 7,6 - 4,7; Emisie CO2 mixt în g/km: 174 – 124.
Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.

CASA DE LICITAŢII HISTORIC SRL.
E-mail: contact@historic.ro
Adresa: Strada Intrarea Amzei, nr. 2,
Etaj 1, Sector 1, București;
Tel.: (+4) 0314 254 202, +4 0767 557 799
www.historic.ro

