Junimea literară
CASA DE LICITAȚII HISTORIC

LICITAȚIA 20
26 | 02 | 2021

Promotorii literaturii moderne

CASA DE LICITAȚII HISTORIC
Licitația 20

Junimea literară — Promotorii literaturii moderne
26 Februarie 2021, ora: 19:00, Număr loturi: 268
Locul desfășurării: Online pe website, www.historic.ro
Adresa: Str. Intrarea Amzei, nr. 2, sectorul 1, București
Pentru informații suplimentare în legătură cu starea
de conservare a obiectelor licitate, ne puteți contacta
la adresa de email: expertiza@historic.ro

Concept licitație, curatoriat:
Cezar Florea, Dorin Boștiog
Echipa:
Expert Ștefania Cecilia Ștefan
Expert conservare: Lucian Dogan
Fotografie și editare foto: Răzvan Năstase
Design: Răzvan Năstase
DTP: Răzvan Năstase
Curator expoziție: Gabriel Duma, Anamaria Fugaru

Junimea literară
Promotorii literaturii moderne

Coperta I: Societatea Literară Junimea, fotografie de grup, 1882, atelier Nestor Heck
Coperta II: Publicația „Familia”, Anul I, cu debutul lui M. Eminescu „De-aș avea...”
Coperta IV: Ion Creangă, N.A. Bogdan, A.C. Cuza, fotografie de cabinet, atelier Siegmund Packer
Date de contact:
Tel.: (+4) 0314 254 202
Mobil: (+4) 0767 557 799
Email: contact@historic.ro
Adresa: Strada Intrarea Amzei nr. 2, Etaj 1, Sector 1, București
Website: www.historic.ro
Program de lucru:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri → 10:30 — 18:00
Sâmbătă → 10:30 — 17:00
Duminică → închis*
*excepție fac duminicile premergătoare evenimentelor

Copyright © Casa de Licitaţii Historic SRL. Toate drepturile sunt rezervate.

26 Februarie 2021

LOT | 004
Vasile Alecsandri, fotografie de epocă, atelier Frații Șaraga
LOT | 001
Fotografie care îl înfățișează pe poetul Vasile Alecsandri.
Atelier fotografic Frații Șaraga.

Matilda Cugler-Poni, fotografie de epocă
Fotografie de epocă care o înfățișează pe poeta Matilda Cugler-Poni.
Atelier fotografic necunoscut.

A studiat literele, medicina și dreptul la Paris. Întors în țară la începutul anilor ’40, publică piese
de teatru, poezie și proză în majoritatea revistelor literare ale epocii. După înființara Societății
Junimea, va fi unul dintre cei mai însemnați membrii, devenind chiar membru de onoare.

Debutând cu poezii în paginile revistei Convorbiri Literare, Matilda CuglerPoni va fi unul dintre colaboratorii însemnați ai publicației ieșene. Pasiunea ei
pentru poezie și literatură, va face din aceasta o prezență nelipsită a saloanelor
de lectură ale lumii culturale a Iașului. Aceasta s-a numărat printre puținele
personalități feminine din rândurile Societății Junimea.

Pe lângă actvitatea pe care a desfășurat-o în lumea literaturii, acesta s-a implicat activ în viața
politică a Principatului Moldovei. Se numără printre revoluționarii moldoveni de la 1848.
Participă la lucrările Adunărilor Ad-hoc din Moldova, iar după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
ca domnitor, va ocupa funcția de ministru de externe în mai multe cabinete.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 002
LOT | 005
Theodor Rosetti, fotografie de epocă, cca
Iacob Negruzzi, fotografie de epocă, atelier Editura Frații Șaraga
Fotografie de epocă care îl înfățișează pe publicistul Theodor Rosetti.
Atelier fotografic necunoscut.

Fotografie care îl înfățișează pe Iacob Negruzzi.
Atelier fotografic Editura Fraților Șaraga.

Cu studii juridice făcute în străinătate, se întoarce în țară în jurul anilor ’60.
Theodor Rosetti s-a remarcat printre personalitățile politicii și vieții culturale ale
Iașului. A fost unul dintre întemeietorii Societății Junimea și unul dintre fondatorii
revistei Convorbiri Literare. A fost ales președinte al Consiliului de Miniștrii și
ministru în mai multe cabinete.

Iacob Negruzzi a studiat dreptul în Germania, unde și-a susținut și doctoratul. Întors în
țară în 1863, înființează alături de Titu Maiorescu, Vasile Conta, Th. Rosetti și P.P. Carp,
Societatea Junimea, cu scopul de a da o nouă direcție culturii naționale. Va pune bazele
revistei Convorbiri Literare, pe care o va conduce timp de aproape trei decenii.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 003
Eduard Gruber, fotografie de epocă, atelier Siegmund Packer

LOT | 006

Fotografie care îl surprinde pe Eduard Gruber.
Atelier fotografic Siegmund Packer, Iași-Slănic.

Anastasie Panu, fotografie de epocă

Eduard Gruber a desfășurat o activitate însemnată ca cercetător în
domeniul psihologiei. A studiat în afară la cele mai prestigioase universități europene,
întorcându-se în repetate rânduri la Leipzig pentru a-și îmbogăți cunoștințe și pentru
a-și suține doctoratul în psihologie. A fost profesor la Universitatea din Iași, unde a
pus bazele unui laborator de studiu a psihologiei experimentale.
S-a căsătorit cu Virginia Micle, fiica Veronicăi Micle. A fost printre primii cercetători
ai operei lui Mihai Eminescu.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 11×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Fotografie care îl înfățișează pe Anastasie Panu.
Atelier fotografic nescunoscut.
Format ca jurist, Anastasie Panu a fost unul dintre revoluționarii moldoveni de la
1848. Va fi unul dintre cei trei membrii ai căimăcăniei. Militează activ pentru unirea
principatelor și pentru alegerea lui Al. Ioan Cuza ca domnitor. În 1861 acesta va
ocupa funcția de președinte al consiliului de miniștrii al Principatului Moldovei.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 007
LOT | 010
Nicolae Gane, fotografie de epocă, atelier Editura Frații Șaraga
Constantin Meissner, fotografie tip carte poștală, cu dedicație olografă
Fotografie de epocă care îl înfățișează pe scriitorul Nicolae Gane.
Atelier fotografic Editura Fraților Șaraga, Iași.

Fotografie tip carte poștală care îl înfățișează pe pedagogul român Constantin Meissner.
Fotografia poartă dedicația olografă a pedagogului către bunul său prieten, fiind datată
iunie 1914.

După terminarea studiilor juridice la Paris, se întoarce la Iași unde își începe cariera în
domeniul justiției, la început ca magistrat, ulterior ca avocat. După înființarea Societății
Junimea, Nicu Gane va desfășura o consistentă activitate literară, publicând frecvent
proză și poezie în revista Convorbiri Literare. Pe lângă activitatea sa culturală, Nicolae Gane
intră și în politică, fiind ales în mai multe rânduri primar al Iașului, ocupând chiar și funcția
de ministru al agriculturii.

Constantin Meissner a fost un important pedagog român, membru al cercului literar
junimist, care a organizat învățământul normal. A avut funcția de primar în perioada
interbelică, urmând să fie numit membru al Academiei Române. Soția sa, Elena
Meissner, a fost o figură importantă în societatea românească, având un rol semnificativ
în afirmarea femeilor în societate; aceasta a fost o activistă ce a militat pentru dreptul de
vot al femeilor în spațiul românesc.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,3 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13×7,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 008
Costache Negri, fotografie de epocă, atelier, Editura Frații Șaraga
Costache Negri (Constantin Negri), fotografie de epocă, atelier fotografic Editura Frații Șaraga,
Iași.
Costache Negri a fost un important boier din zona Moldovei, scriitor și om politic. Începând
cu 1834 a făcut studii în Franța și Italia, urmând să se întoarcă în Moldova în 1841. Revoluția de
la 1848 l-a găsit la Paris, interzicându-i-se întoarcerea în țară, dar alăturându-se grupului
revoluționarilor exilați a ajuns în Brașov unde a luat parte la proclamația de demitere a
domnitorului Mihail Sturdza. Ulterior, a plecat în Bucovina de unde a coordonat propaganda
comitetului revoluționar din Moldova, fiind spijinit în eforturile sale de Alexandru Ioan
Cuza. Din 1855 a fost trimis ca delegat al domnitorului Grigore Alexandru Ghica la
Contantinopol și Viena cu scopul de a susține clauza Unirii Principatelor Române. În 1857 a
fost ales deputat și vicepreședinte al Adunării Ad-hoc, convocate prin hotărârea Congresului de
Pace de la Paris din 1856. În această perioadă, participa frecvent la adunările mișcării unioniste
române.

LOT | 011
Vasile Conta, fotografie de epocă
Vasile Conta, fotografie de epocă, atelier fotografic
Editura Fraților Scharagar, Iași.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 009
Colonelul Nicolai Scheletti, fotografie de epocă, atelier Siegmund Packer
LOT | 012
Fotografie care îl înfățișează pe Colonelul Nicolai Scheletti.
Atelier fotografic Siegmund Packer, Iași-Slănic.

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

A. Lambrior, fotografie de epocă

Nicolae Scheletti (1836-1872) a făcut studiile militare la Postdam și la Berlin, iar după
întoarcerea în țară a devenit ofițer în armată, de unde a avansat constant. Activitatea
militară, pe care a primit-o exemplu de la tatăl său, intră în contradicție cu „natura
sa simțitoare și melancolică”. Scheletti a scris înainte să se apuce de tradus texte,
invers față de cum se desfășura creația literară în epocă. Majoritatea scrierilor sale au
fost publicate în „Convorbiri Literare”, Scheletti fiind unul dintre primii membrii ai
Societății.

Fotografia a fost realizată în perioada în care Alexandru Lambrior a susținut un curs
liber de filologie română și l-a suplinit, între anii 1879 și 1880, pe profesorul Andrei
Vizanti la catedra de limba română a Facultății de Litere a Universității din Iași.
Lambrior nu a deținut niciodată o funcție oficială de profesor în cadrul universității
ieșene.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 10,7×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 016
LOT | 013
M. Eminescu, Gedichte - Novellen, prima ediție, cu dedicația traducătorului
Parnasul Român. Culegere de poesii editată de Teochar Alexi, 1892
Mihail Eminescu, Gedichte. Novellen. Deutsch von Maximilian W. Schroff, Craiova (Graph. Kunstanstalt Samitca), 1913, XIV + 237 p.
Parnasul Român. Culegere de poesii, Brașov, Tipografia și Editura Alexi, ediția I, 1892, 416 p.
Volumul reprezintă o antologie a celor mai cunoscute poezii ale epocii editată de către Theochar Alexi. Printre compozițiile deja
consacrate ale lui M. Eminescu, V. Alecsandri, G. Coșbuc, Carmen Sylva, Macedonski, Andrei Mureșanu, regăsim alături și poezii
compuse de câteva personalități marcante ale veacului al XIX-lea, printre care îi amintim pe Eliade Rădulescu, B.P. Hașdeu, N. Iorga, C. A.
Rosetti, G. Panu, V. Sturdza.

Volumul poartă dedicația olografă a traducătorului, pe fila de gardă.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură originală, din pergamoid, bogat decorată cu
motive florale, care încadrează o reprezentare alegorică
a poeziei, reprezentată pe coperta principală.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 017
Publicația „Die Gegenwart”- prima traducere într-o limbă stăină a lui M. Eminescu, realizată de regina Elisabeta a României

LOT | 014

Publicația Die Gegenwart. Wochenschrift für literatur, kunst und öffentliches leben, herausgegeben von Paul Lindau, Berlin, Verlag von
Georg Stilke, [Prezența. Săptămânal pentru literatură, artă și viață publică, redactat de Paul Lindau, Berlin, editat de Georg Stilke], 1878,
432 p.

Gheorghe Asaky, Voichița de Romanie, 1863
Gheorghe Asaky, Voichița de Romanie. Melo-dramă
istorică cu cântece, Iași, Imprimeria Institutului
Albinei Române, 1863, 22 p.
Exemplar broșat.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

La pagina 39 a numărului 29, Anul XIV, regăsim prima traducere
într-o limbă străină a lui M. Eminescu, respectiv a poeziei
„Melancolie”, traducerea fiind realizată de regina Elisabeta a
României care semnează cu anagrama E. Wedi.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 31,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 015

LOT | 018

G. S. Petrini, Colecțiune de Fabule Române, 1880

M. Eminescu, Poèmes Choisis, cu dedicația olografă a
traducătorului

G. S. Petrini, Colecțiune de Fabule Române, Iași, Tipo-Litografia
H. Goldner, 1880, 217 p.
Legătură originală de editură integral din pergamoid roșu, cu
decorații în aur presate la rece.

Mihail Eminescu, Poèmes choisis, traduction par L. Barral,
Paris, Librairie Lecoffre, sur les presses Firmin Didot, pour J.
Gabalda, 1934, 130 p.
Volumul poartă pe pagina de titlu semnătura olografă a
traducătorului.
Exemplar cu coperta broșată originală și netăiat.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 022
LOT | 019
M. Eminescu, Călin Nebunul, cu dedicație, 1934
M. Nicolescu, Amorul în poeziile lui Eminescu, cu dedicația olografă a autorului
M. Eminescu, Călin Nebunul, București, Imprimeria C.F.R. 1934, 38 p., exemplarul este un
extras din revista Lanuri.

Amorul în poesiile lui Eminescu. Încercare de psihologie literară de Miron Nicolescu,
București, Tipografia Carmen Sylva, 1901, 22 p. Lucrarea se deschide cu o scurtă
biografie a poetului.

Pe pagina de titlu regăsim dedicația olografă a prefațatorului D. Murărașu.

Pe coperta broșată a editurii regăsim dedicația olografă a autorului către scriitorul N.
Teodosiu, datată 1901.

În volumul omagial „Memorii asupra familiei Eminescu”, căpitanul Matei Eminescu, fratele
mai mic al poetului, a amintit sursa de inspirație a poemului. Astfel, la o șezătoare de tors,
organizată de maica Fevronia, una dintre călugărițe a spus povestea lui Călin. În timpul
povestirii, Mihai a luat notițe, pe care le-a versificat ulterior.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 020
George Coșbuc, Balade și Idile, prima ediție, 1893, piesă rară

LOT | 023

George Coșbuc, Balade și Idile, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1893,
256 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Mihail Dragomirescu, Critica știențifică și Eminescu, 1895

Balade și Idile este primul volum de poezii publicat de George Coșbuc, reprezentând
încununarea proiectului său prin care a strâns la un loc datinile, credințele și
povestirile populare, conservate în sânul comunităților rurale. Balade și Idile
reprezintă o frescă populară în versuri, o epopee națională a neamului românesc.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mihail Dragomirescu, Critica știențifică și Eminescu (Studiu
de critică generală), București, Editura Librăriei Carol Müller,
Tipografia Gutenberg - Joseph Göbl, 1895, 91 p.
Legătură de epocă integral din pergamoid roșu cu titlul în aur
pe cotor.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 024
N. Petrașcu, Mihail Eminescu, 1892, cu dedicație pentru Take
Ionescu

LOT | 021
H. Rănișteanu, Micul Parnas

N. Petrașcu, Mihail Eminescu. Studiu critic, București,
Stabiliment Grafic I.V. Socecu, 1892, 162 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită omului
politic Take Ionescu, Ministru al Instrucțiunii și Cultelor în acea
perioadă.

H. Rănișteanu, Micul
Parnas, București, Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1880, 119 p.
Legătură de epocă integral din pergamoid, în interior se păstrează
coperta originală.

Legătură de epocă integral din pergamoid.
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 19,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 028
LOT | 025

Iacob Negruzzi, Poezii, 1872

N. Petrașcu, Vasile Alecsandri, [1931]

Iacob Negruzzi, Poesii, București, Librar Editor Socec & Compania, 1872, 234 p.

N. Petrașcu, Vasile Alecsandri, București, Tipografia
„Bucovina” I. Torouțiu, [1931], 213 p.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Scriitorul Iacob Negruzzi (1842-1932) a fost unul dintre membrii-fondatori ai Societății Junimea și redactorul-șef al revistei
„Convorbiri Literare” pentru o perioadă de 28 de ani, dramaturg, memorialist, președinte al Academiei Române. Ca scriitor,
debutează în anul 1866, în „Foaia societății pentru literatura și cultura română în Bucovina”. Scrie poezii lirice, balade, idila
„Miron și Florica” (1870), satire, epistole, schițe, romanul „Mihai Vereanu” (1873), piese de teatru, memoriale de călătorii și un
volum de memorii intitulat sugestiv „Amintiri de la Junimea” (1921). Ca membru al Partidul Conservator a fost de mai multe ori
deputat și/sau senator de Iași, dar nu s-a remarcat în această calitate, este memorabilă doar intervenția sa din anul 1888 pentru
acordarea unei pensii viagere poetului Mihai Eminescu.
Exemplarul poartă ex-librisul colecționarului Ioan Iliescu.
Legătura este de epocă, din pergamoid și cotor din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 026
N. Petrașcu, Anghel Demetriescu, [1931]
N. Petrașcu, Anghel Demetriescu, București, Tipografia
„Bucovina” I. E. Torouțiu, [1931], 168 p.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 029
Iacob Negruzzi, Mihai Vereanu, 1873, cu autograf
Iacob Negruzzi, Mihai Vereanu, Iași, Tipografia Națională,
1873, 341 p.
Volumul poartă semnătura olografă a autorului.

LOT | 027
N. Petrașcu, Mihai Eminescu, [1933]

Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele.
N. Petrașcu, Mihai Eminescu, București, Tipografia
„Bucovina” I. E. Toroțiu, [1933], 223 p.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 031
Garabet și Maria Ibrăileanu, fotografie tip carte poștală, cu o însemnare olografă
Fotografie tip carte poștală care îl surprinde pe Garabet Ibrăileanu alături de fiica sa, Maria
Ibrăileanu. Fotografia a fost realizată în jurul anului 1912.
Pe verso regăsim o însemnare olografă care aparține fiicei scriitorului:
„Suvenir. Eu și tata. Eu la vârsta de 10 ani”.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×8,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 032
Petre P. Carp, fotografie de epocă, atelier Nestor Heck
Fotografie care îl înfățișează junimistul și conservatorul pe Petre P. Carp.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.
Cu studii în drept și științe politice în Germania, Petre P. Carp se întoarce în țară în
anii ’60 ai secolului al XIX-lea, se numără printre fondatorii Societății Junimea de
la Iași. În paralel s-a implicat activ în viața politică a țarii, plasându-se mereu de
partea conservatorilor, fiind ales de mai multe ori în funcția de prim-ministru.
Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 030
LOT | 033
Iacob Negruzzi, Scrieri Complete, 6 volume
Vasile Pogor, fotografie de epocă, atelier Nestor Heck

I

Fotografie care îl înfățișează pe Vasile Pogor.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.
Vasile Pogor a urmat studii juridice la Paris, se întoarce în țară și
activează atât ca magistrat, cât și ca om politic. A fost ales în repetate rânduri în
funcția de primar al Iașului. A fost unul dintre cei cinci membrii care au fondat
Societatea Junimea, fiind cel mai vârstnic dintre aceștia. De asemenea, a fost și unul
dintre redactorii publicației Convorbiri Literare.

acob Negruzzi, Scrieri Complete, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., 6 volume:

Volumul I. Copii de pe natură. Scrisori, 1893, 492 p.
Volumul II. Poesii, Satire, Epistole, Idila, Balade, Poesii Lirice, Idei și Maxime, 1894, 346 p.
Volumul III. Mihai Vereanu. Plimbări prin munți, 1895, 483 p.
Volumul IV. Teatru. Nu te juca cu Dracul-Împăcarea. Amor și viclenie-O alegere la Senat. O poveste-Beizadea
Epaminonda, 1895, 562 p.
Volumul V. Pe malul mării-Din Carpați. Traduceri din Schiller: Hoții-Conjurația lui Fiesco la Genova, 1895, 534 p.
Volumul VI. Traducere din Schiller: Cabala și Amor-Don Carlos. Maria Stuart, 1897, 634 p.
Fiecare volum se păstrează în legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 034
LOT | 037
Costache Negruzzi, fotografie de epocă
Alexandru Vlahuță, Curentul Eminescu, 1892
Fotografie de epocă care îl surprinde pe scriitorul și omul politic,
Costache Negruzzi.
Atelier fotografic Visit Portrait.

Alexandru Vlahuță, Curentul Eminescu. Conferință ținută la Ateneu, 12 Martie 1892
și o Poezie nouă, București, Tipografia „Lupta”, 1892, 30 p.

Literatura îl pasionează încă de tinerețe, primele sale scrieri literare fiind
înregistrate în jurul anilor ’20 ai secolului al XIX-lea. A publicat traduceri ale
scriitorilor clasici, dar se va remarca și prin lucrările sale de proză publicate
în revistele epocii și, mai ales, în publicația „Dacia Literară”.

Legătură de epocă integral din pergamoid, în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11×7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 035
Filip Marin, Bustul lui Mihai Eminescu, fotografie de epocă
Fotografie care înfățișează bustul în gips al lui Mihai Eminescu realizat de
sculptorul Filip Marin, după moarte poetului în 1889. Sculptor s-a folosit de
masca mortuară a poetului pentru a realiza bustul surprins în fotografie, dar
care nu a mai fost turnat în bronz niciodată. Fotografia reprodusă reprezintă
singura imagine care a fost realizată vreodată sculpturii.
Atelier fotografic Societatea Revistei.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 11×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 038
Henriette și Mihail Eminescu, Scrisori către Cornelia
Emilian și fiica sa Cornelia, [1893], piesă rară
LOT | 036
Henriette și Mihail Eminescu, Scrisori către Cornelia
Emilian și fiica sa Cornelia, Iași, Editura Librăriei Frații
Șaraga (Tipografia Petru C. Popovici), [1893], VI + 138
p., cu o reproducere fotografică a Henriettei Eminescu și
două reproduceri
după fotografiile lui Mihai Eminescu, alături
de două facsimile după scrisorile celor doi.

Coca Crețoiu, două portrete ale lui M. Eminescu,
creion și tuș
Coca Crețoiu, portretul lui Mihai Eminescu în creion
și tuș pe carton, realizat după fotografia realizată
de Jan Tamas în 1869. Portretul este semnat în peniță,
dreapta jos.

Legătură contemporană integral din pergamoid, în interior
se păstrează coperta broșată originală a editurii.

Pe verso regăsim un alt portret în tuș care îl înfățișează
pe Mihai Eminescu, la o vârstă mult mai fragedă.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 039
Publicația „România Literară”, trei numere și trei suplimente, 1855
Publicația săptămânală „România Literară”, primele 3 numere, Nr. 1 din 1 Ianuarie 1855, Nr. 2 din 8 Ianuarie 1855,
Nr. 3 din 15 Ianuarie 1855, cu trei suplimente, Tipografia Francezo-Română, Iași, 40 p. + suplimente XLVIII p.
Publicația cuprinde în cadrul numărului 1 un fragment din „Românii sub Mihai Viteazul” de Nicolae Bălcescu,
în cadrul numărului 2 cuprinde o fabulă de Alecu Donici, respectiv „Nada și chiticul”, în cadrul numărului 3
este cuprinsă legenda istorică redactată de Dimitrie Bolintineanu „Preda Buzescu”. Cele trei suplimente cuprind
fragmente din lucrarea „Cântece populare a românior” de Vasile Alecsandri.
„România Literară” este o publicație culturală și literară apărută în perioada 1 ianuarie - 3 decembrie 1855, la Iași,
sub direcția lui Vasile Alecsandri.

LOT | 041
Vasile Alecsandri, Balade, 1852, Piesă rară
V. Alecsandri, Balade. Adunate şi îndreptate, Iaşi,
Tipografia Buciumului Român, Partea I, 1852, III + 100 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 400—600 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 040
LOT | 042
V. Alecsandri, Teatrul românescu - Repertoriu dramatic, 1852, Piesă extrem de rară
V. Alecsandri, Doine și Lăcrămioare, 1853
V. Alecsandri, Teatrul românesc. Repertoriul dramatic, Iași, Tipografia francezo-română,
1852, fiecare piesă are paginile numerotate separat.

Vasile Alecsandri, Doine și Lăcrămioare, 1842-1852, Paris,
De Soye et Bouchet, Imprimeurs, 1853, 248 p.

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 Doftoroae.

Poetul Vasile Alecsandri (1821-1890) publica la Paris în
limba română acest volum în care aduna primele sale
contribuții literare. Volumul cuprinde o caldă dedicație
tipărită către tatăl său.

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 exemplarul de la scriitorul Alexandru Mitru în 1970 și că i l-a oferit, la rândul
lui, colecționarului Ioan Iliescu.

Doinele au fost scrise de la 1842 la 1845, perioada în care
Alecsandri călătorea la ţară, unde culegea poezii populare.
El le-a intitulat doine, nu a imitat numai doinele populare,
dar și legende şi cântece de frunză.

Legătura este contemporană integral din piele.

Legătură de epocă, din pergamoid.
Valoare estimativă: 1.000—2.000 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 043
LOT | 045
V. Alecsandri, Doine și lăcrimioare, 1863, Ediția a II-a
Vasile Alecsandri, heliogravură, scrisoare olografă
și carte de vizită

Vasile Alecsandri, Doine și Lăcrămioare, 1842-1852, Iași, Tipograf-Editor Bermann Pileski, 1863, ediția a II-a,
431 p.

Heliogravură cu portretul lui Vasile Alecsandri.
Volumul cuprinde primele creații literare ale poetului Vasile Alecsandri.
Legătură de epocă din pergaoid, cu cotor de piele.

Scrisoare olografă a poetului, semnată și datată Mircești,
11 Martie 1883, referitoare la îngrijorarea provocată
de boala fratelui său, operat la Paris.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Carte de vizită, din perioada în care Vasile Alecsandri se
afla în funcția de Ministru Plenipotențiar al României
la Paris.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 6,5×10 / 20×12,5 / 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 046
Vasile Alecsandri, Scrisoare olografă în limba română + Broșura originală a lucrării Ginta Latină
LOT | 044
Vasile Alecsandri, Poeziile populare ale românilor, 1866
Vasile Alecsandri, Poesii populare ale românilor, București, Tipografia
Lucrătorilor Asociați, 1866, cu un portret litografic al autorului pe
contrapagina filei de gardă, pagini nenumerotate.
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.
Ediția este decorată pe fiecare pagină cu motive vegetale stilizate.
Exemplarul are o legătură de epocă cu cotor din piele.

Vasile Alecsandri îi scria de la Mircești unui prieten legat de planurile sale viitoare. Alecsandri îi mărturisește prietenului său, câtă
însemnătate ar avea pentru el, dar și pentru poporul român, dacă celebrul compozitor Filippo Marchetti ar compune o operă
muzicală, care să-l aibă ca subiect pe Despot-Vodă. În cadrul scrisorii, regăsim câteva mențiuni cu privire la vacanța pe care poetul
urma să o petreacă în Italia, în timpul căreia avea să se întâlnească cu cel căruia îi scria, dar și cu Filippo Marchetti „și tustrei împreună
vom așterne planul operei”.
Compozitorul italian Filippo Marchetti avea să compună mai târziu un imn pe versurile scrise de Alecsandri, dar nu pe cele ale operei
Despot-Vodă, ci pe versurile lucrării „Ginta Latină”. La 19 mai 1878, în orașul Montpellier din sudul Franței, Societatea pentru Studiul
Limbilor Romanice a organizat un concurs în cadrul căruia au fost invitați să participe scriitori din toate zonele în care se utilizau limbi
sau dialecte romanice. Vasile Alecsandri a participat cu lucrarea „Cântecul Gintei Latine” devenind primul poet român ce a primit
un premiu internațional pentru o creație literară. În cadrul festivității, în absența lui Vasile Alecsandri, compozitorul italian Filippo
Marchetti a recitat imnul compus pe versurile scrise de poetul român.
Lotul are în componență și broșura originală, tradusă de Marco Antonio
Canini în limba occitană (un dialect folosit în partea de sud a Franței)
a lucrării Ginta Latină a lui Vasile Alecsandri. Traducerea Cântecului
Ginta Latina, București, Tipografia Thodor Michăiuescu, 1878, 16 p.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 17,5×11 / 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Valoare estimativă: 1.000—2.000 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 047
LOT | 050
Teiul lui Eminescu, fotografie tip carte poștală
Alexandru Lambrior, fotografie de cabinet, atelier Nestor Heck
Fotografie tip carte poștală care înfățișează Teiul lui Mihai Eminescu
care se află în Parcul Copou din orașul Iași.

Fotografie de cabinet care îl înfățișează pe junimistul Alexandru
Lambrior, atelier fotografic Nestor Heck, Iași.

Atelier fotografic necunoscut.
Alexandru Lambrior (1845-1883) a fost un important filolog
și folclorist român, membru al cercului Junimist, membru
corespondent al Academiei Române începând cu 1882. Alexandru
Lambrior a adus contribuții importante la studiul folclorului român
și al limbii române, publicând studii de fonetică, de ortografie și
gramatică istorică și descriptivă în „Convorbiri Literare”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 13,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
LOT | 048
Vasile Conta, fotografie de cabinet
Fotografie care îl înfățișează pe filosoful și omul politic Vasile Conta (1845-1882),
atelier fotografic necunoscut, Iași.
Vasile Conta, scriitor și filolog român, a făcut liceul la Târgu Neamț, unde i-a fost
coleg lui Ion Creangă, ulterior a studiat la Academia Mihăileană; își întrerupe studiile
pentru a călători cu o trupă de actori, urmând să-și reia studiile și să se înscrie
la Facultatea de Drept din Iași. Studiază la Institutul de comerț din Anvers grație
unei burse; în această perioadă întreține o corespondență cu Mihai Eminescu; la
întoarcerea în țară, va obține Catedra de Drept Civil a Universității din Iași. Ca om
politic, s-a manifestat pentru progresul multilateral al statului modern proaspăt
consolidat, pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru dezvoltarea
industriei, a comerțului autohton,
a învățământului și a culturii.

LOT | 051
A. C. Cuza, fotografie de epocă, Nestor Heck
Fotografie care îl înfățișează pe omul politic și profesorul Alexandru C. Cuza.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 15×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 049
Anton Naum, fotografie tip cabinet, atelier Nestor Heck
Fotografie tip cabinet care îl înfățișează pe poetul Anton Naum.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.
Anton Naum (1828-1917) a făcut studiile la Facultatea de Litere din Paris, fiind unul
dintre cei mai impotanți profesori din Iași. A scris foarte puține texte originale, el
fiind, în principal, cunoscut pentru traducerile sale din literatura latină sau franceză.
Ca membru al Societății Junimea, majoritatea scrierilor sale au fost publicate în
„Convorbiri Literare”.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 16,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 052
Societatea Literară Junimea, fotografie de grup, 1882, format mare, atelier Nestor Heck

S

ocietatea Literară Junimea, fotografie de grup, 1882, atelier Nestor Heck, Iași; fotografia a fost realizată la inițiativa
junimiștilor Iacob Negruzzi și Vasile Pogor care au adunat fotografiile necesare foarte greu. Conform unei anecdote, aceștia
întâmpinau membrii grupării la întâlnirile planificate cu textul: „Ai adus poza?”. Astfel, fotografiile individuale au fost realizate
în cadrul a diverse ateliere, urmând să fie alipite în cadrul atelierului lui Nestor Heck din Iași. Cu toată strădania celor doi, din
fotografie lipsesc câțiva membrii, respectiv: V. Conta, Matilda Cugler-Poni, George Panu, N. Nicoleanu, A. C. Cuza, Lascăr Ciurea.

În fotografia realizată de atelierul lui Heck apar 74 de personalități marcante ale literaturii secolului al XIX-lea, numele acestora
vor fi menționate în funcție de rând, de la stânga la dreapta, dintre aceștia trebuie menționați individual Mihai Eminescu, a cărui
fotografie a fost realizată în atelierul F. Duschek în 1881, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Ioan Slavici. Astfel:
rândul 1: N. Beldiceanu, Samson Bodnărescu, Teodor Nica, G. Roiu, M. Hristodulo, V. Castan, M. Gheorghiu;
rândul 2: C. Meissner, Doispinescu, Alex. Suțu, S. Vârcoliei, V. Burlă, A. Naum, Gh. Racoviță, Ioan Buiucliu, Abgar Buiucliu;
rândul 3: Teodor T. Burada, Constantin Leonardescu, Gheorghe Bengescu, Theodor Rosetti, Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Ioan
Mire Melik, Mihai Eminescu, D. C. Ollănescu-Ascanio;
rândul 4: Nicolae Gabrielescu, Ion Luca Caragiale, Al. Farra, Vasile Pogor, Vasile Alecsandri, Iacob Negruzzi, Emil Max,
Gheorghe Bejan, Ioan Slavici;
rândul 5: Ioan D. Caragiani, Mihail Cerchez, Nicolae Mandrea, Nicolae Gane, Neculai Culianu, Ioan Ianov, Grigore Buiucliu,
Nicu Burghele;
rândul 6: Constantin Constantiniu, Leon Negruzzi, Gheorghe Capşa, Dumitru Rosetti (Tescanu), Ştefan Nei, Pavel Paicu, Ion
Creangă, Neculai Mihalcea
rândul 7: Teodor Christodulo, Ioan Neniţescu, Miron Pompiliu, Alexandru Lambrior, Constantin Lepădatu, Gheorghe Schelitti,
Theodor Şerbănescu;
rândul 8: Theodor Buiucliu, A. D. Xenopol, Petru Th. Missir, Aristide Peride, Alexandru Al. Beldiman, V. Cuciureanu, G. Zaharia;
rândul 9: Xenofon Gheorghiu, Valerian Ursian, Gheorghe Negruzzi, Alexandru I. Philippide, Constantin Dumitrescu, Ştefan
Văleanu;
rândul 10: N. Volenti, Vasile Bossie (Bossy), Telemac Ciupercescu.
Societatea culturală Junimea apărea la Iași în 1863 din inițiativa a cinci fondatori, toți personalități care s-au afirmat în procesul
ralierii României moderne la valorile europene: Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Vasile Pogor, Theodor Rosetti și Iacob Negruzzi.
La început, întâlnirile câtorva oameni au dat naștere unei mici societăți, fără statute și reguli, dar cu ritualuri amuzante. Prieteni,
toți tineri, încurajați de Titu Maiorescu, profesor la Universitatea din Iași, la acea vreme, și-au propus să organizeze o societate, la
început doar literară, care să lupte pentru crearea unei culturi române de tip modern, în acord cu aspirațiile societății. Societatea
Junimea nu a fost doar un grup, care s-a dezvoltat după un plan prestabilit, asemenea unei „lecții de manual, a fost o lecție de
viață, o stare de spirit”, care i-a animat pe tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, întorși de la studii din marile capitale
europene „cu gândul de a umple un gol pe harta treburilor românești”.
Pe măsură ce preocupările junimiștilor se lărgeau spre domenii precum istoria, etnografia, filosofia, științele juridice sau
sociologia, iar numărul lor creștea, a apărut nevoia unei reviste care să susțină două obiective: pe de o parte să popularizeze
o operă autentică, originală în limba română, iar pe de altă parte să aducă în atenția publicului viziunea junimistă asupra
principiilor organizării statului român modern și a societății. Așa a apărut primul număr al revistei Convorbiri Literare la 1 martie
1867. Redactor șef al publicației era desemnat Iacob Negruzzi, cel care a dovedit un constant spirit critic și care a acționat cu
dăruire pentru a organiza activitatea redacțională. Figura lui Negruzzi a devenit rapid sinonimă cu statura tot mai puternică a
revistei.
O atenție specială o necesită minoritatea femeilor din Cercul Junimii, nu se întâmpla
asta din misoginism, ci dintr-o idee constantă a vremii. Bărbații și femeile erau educați
în școli separate, nu existau școli mixte, iar în universități, femeile erau puține. Bărbații
erau educați să se comporte cu infinită grijă când femeile sunt de față, să își cenzureze
vocabularul, să nu povestească orice anecdotă pentru „a nu răni urechile sensibile ale
doamnelor”. În condițiile vremii, prezența femeilor și, implicit a vieții amoroase, ar fi
complicat situația și ar fi împiedicat critica liberă. Junimea nu îți dorea să fie un salon
oarecare, ci avea un scop cultural ambițios. Regula era încălcată doar la dorința clară a
vreunui membru; cu toate astea, când citea Alecsandri erau admise și doamnele. După
mutarea la București a celor mai importanți junimiști se întâmpla din ce în ce mai des
ca regula să nu mai fie respectată.

Valoare estimativă: 2.500—4.500 €
Dimensiuni: 21×13 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 1.500,00 €
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LOT | 053

LOT | 056

Titu Maiorescu, Critice, 1874

Titu Maiorescu, Critice, 1908, 3 volume colligate

Titu Maiorescu, Critice. În contra direcției de
astăzi în cultura română. Despre scriere. Limba română
în jurnalele din Austria. Observări polemice. Direcția
nouă, București, Editura Librăriei Socec, 1874, prima ediție, 466 p.

Titu Maiorescu, Critice. 1866-1907, București, Institutul de arte
Grafice și Editură „Minerva”, 1908, trei volume colligate: 285 +
283 + 307 p.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele. Volumul necesită
restaurare la cotor.

Exemplarul poartă ex-librisul ștampilă al inginerului Ioan P.
Condiescu.
Legătură contemporană integral din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 054
Titu Maiorescu, Patru Conferințe, 1883

LOT | 057

Titu Maiorescu, Patru Conferințe rezumate de Mihai C. Braneanu.
Cu un apendice de D. Angel Demetriescu, București, Tipografia Ștefan
Mihalescu, 1883, 170 p., cu o gravură a portretului lui Titu Maiorescu.

Titu Maiorescu, Logica, 1887
Titu Maiorescu, Logica, București, Editura Librăriei Socecu &
Comp., 1887, 167 p.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Legătură contemporană din pergamoid cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 055
Titu Maiorescu, Discursuri Parlamentare, 5 volume
LOT | 058
Titu Maiorescu, Discursuri
Parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice
a României sub domnia lui Carol I,
București, Editura Socecu & Comp., 1897-1904, 5 volume:

Omagiul lui Titu Maiorescu, 1900
Omagiul lui Titu Maiorescu. XV Februarie 1900,
București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1900, 663 p.,
cu o heliogravură a portretului lui Titu Maiorescu la
începutul lucrării.

Vol. I, (1866-1876), 1897, 587 p.
Vol. II, (1876-1881), 1897, 519 p.
Vol. III, (1881-1888), 1899, 503 p.
Vol. IV, (1888-1895), 1904, 664 p.
Vol. V, (1895-1899), 1915, 459 p.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 059
Titu Maiorescu, fotografie de cabinet, atelier Siegmund Parcker

F

otografie de cabinet care îl înfățișează pe tânărul Titu Maiorescu, atelier fotografic Siegmund Parcker,
Iași.

Iacob Negruzzi vorbea despre Maiorescu, referindu-se la el ca fiind „echilibrul între antiteze”, iar Maiorescu
se referea la el însuși ca fiind „fiu de profesor,(...) dar nepot de țăran”. Astfel, cu origini umile, dar cu părinți
influenți care au ajutat la configurarea învățământului românesc modern, acesta a avut parte de o formare
educațională filologică foarte strictă, în Germania (până în 1859), apoi la Paris. Ulterior, pleacă din Paris, se
întoarce în Germania pentru a se logodi cu Clara. În 1860 își obține licența în drept și devine membru
corespondent al Societății filozofice din Berlin.
Din anul următor începe să publice, e autorul unei lucrări de filosofie, Einiges Philosophisches in
gemeinfasslicher Form („Considerații filozofice pe înțelesul tuturor”). Se întoarce în țară la finalul lui 1861 și
din 1862 este numit procuror la Tribunalul Ilfov, iar din 1863 devine profesor la Universitatea din Iași, unde
predă logică și filosofie. În acelaș an devine rector al Universității, ales pe o perioadă de patru ani. Titu
Maiorescu a cunoscut la vârsta tinereții o ascensiune vertiginoasă, greu sau aproape imposibil de conceput
mai târziu: profesor universitar la 22 de ani, rector la 23, academician la 27 de ani, deputat la 30, ministru la
34 de ani. De menționat este faptul că în perioada 1888-1914, Maiorescu a deținut de 5 ori titlul de ministru:
(1888-1889: ministru de culte și ad-interim la ministerul Domeniilor; 1890-1891: ministru de culte și adinterim la ministerul Lucrărilor Publice; 1900-1901: ministru de Justiție; 1910-1912: ministru de Externe, 19121914: Președinte al Consiliului de Miniștrii).
Dar această ascensiune n-a fost mereu lină și nici lipsită de încercări dificile, precum procesul care i-a
fost intentat în urma calomniilor aduse de adversarii săi politici, mai exact de Nicolae Ionescu, șeful
facțiunii libere și independente. Conflictul atrăsese și suspendarea lui din toate funcțiile în 1864, până când
verdictul de achitare din anul următor avea să dovedească netemeinicia acuzațiilor îndreptate împotriva lui.
Maiorescu era acuzat că întreținuse relații cu o guvernantă a școlii de fete din Iași; este achitat și reintegrat în
1865. Din 1876 devine agent diplomatic la Berlin, funcție din care demisionează pentru a se întoarce în țară.
Urmează o perioadă dificilă pe plan personal pentru criticul literar. În 1887 divorțează de Clara, cea pentru
care plecase din Paris, și se căsătorește cu Ana Rosetti. Interesantă este atracția junimiștilor pentru familia
Rosetti; Iacob Negruzzi era căsătorit cu o altă membră a familiei Rosetti, respectiv Maria.

Valoare estimativă: 500—1.500 €
Dimensiuni: 16×10,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 060
Titu Maiorescu, fotografie cu dedicație olografă către Ioan Slavici + carte de vizită cu însemnare olografă

T

itu Maiorescu, fotografie de epocă, atelier fotografic Loescher & Petsch, Berlin, 1876. Fotografia cuprinde o
dedicație olografă a criticului către scriitorul Ioan Slavici, datată 27 mai 1876 și semnată T. Maiorescu.

Relația dintre Maiorescu și Slavici, pe care criticul îl considera „amicul său”, a fost inițiată prin persoana lui
Eminescu care l-a cunoscut pe Slavici la Viena și care îl prezintă, ulterior lui I. Negruzzi. Slavici ajunge, astfel,
membru al Societății Junimea cu publicații numeroase în „Convorbiri Literare”. Titu Maiorescu se manifestă ca un
puternic susținător al acestuia, oferindu-i o bursă de studii în perioada în care era ministru al cultelor; la fel cum a
făcut pentru mulți alții, printre care și Eminescu sau Xenopol.
Carte de vizită ce a aparținut lui Titu Maiorescu din perioada 1888-1889 când era ministru ad-interim la Ministrul
Agriculturii, Industriei, Comerțului și Domeniilor. Cartea de vizită cuprinde un scurt text olograf prin care
se confirmă audiența locotenentului Sebastian Eustațiu din data de 4 mai, la sediul Ministerului Domeniilor.
Exemplarul cuprinde ex-librisul ștampilă al profesorului Ioan Iliescu.
Titu Maiorescu este cunoscut nu doar pentru activitatea politică prin care încerca modernizarea și reformarea
învățământului, ci și pentru activitatea sa de critic literar, ca membru fondator al Societății Junimea. Contribuțiile
sale în domeniul modernizării învățământului sunt semnificative; în perioada în care era profesor și rector al
Universității din Iași, își promova studenții merituoși ca profesori, inclusiv lui Mihai Eminescu îi propusese
un post de profesor de filosofie. Universitatea a devenit o creație maioresciană. Inițiază, la Iași, „prelecțiunile
populare“, cu prilejul cărora va înființa Societatea Junimea împreună cu Iacob Negruzzi, Petre Carp, Vasile Pogor
și Theodor Rosetti. Societatea nu a fost gândită ca un salon oarecare, ci avea un scop cultural ambițios, trebuia să
prezinte public lucrări inovatoare ale tinerilor proaspăt întorși de la studii din străinătate ce își doreau să creeze o
revoluție culturală în spațiul românesc ce avea să facă tranziția spre modernism. Prin Junimea erau susținuți tinerii
intelectuali cu talent scriitoricesc.
Vederile critice ale lui Maiorescu au fost publicate în „Convorbiri Literare”, organul de presă al Societății Junimea.
Publicația a fost o urmare firească a dezvoltării Societății, fiind înființată la 3 ani după apariția Societății, respectiv
în 1867. Directorul Convorbirilor a fost numit Iacob Negruzzi. Studiile critice maioresciene au apărut constant în
Convorbiri, Maiorescu dezvoltându-și o estetică specifică, aflată la granița dinte hegelianism și schopenhauerism.
Astfel, el vedea obiectul de artă, creația artistică ca o reprezentare sensibilă a ideii, a idealului. Frumosul era
surprins ca o reprezentare a ideii sensibile, iar ideea sensibilă este natura absolută a lucrurilor, astfel, prima condiție
a artei este ridicarea oricărei individualități până la starea de subiect cunoscător pur; arta, prin această ridicare
asupra individualității, prin contemplarea ideii intuitive aduce liniștirea sufletului, adică diminuarea egoismului,
ceea ce e totuna cu fericirea.

Valoare estimativă: 1.000—2.000 €
Dimensiuni: 10×6 / 5×9 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 700,00 €
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LOT | 061
Mihai Eminescu, Opere Complete. Literatura populară, 1902
M. Eminescu, Opere complete, I. Literatura populară, Scrieri
inedite, Bucuresti, Editura Institutului de Arte Grafice Minerva,
1902, XXI + 216 p., cu o prefața semnată de Ilarie Chendi.
Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele, în interior
se păstrează coperta originală.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 062
Dimitrie Bolintineanu, Traianida, 1869
Dimitrie Bolintineanu, Traianida. Poemă Epică, Broșura
I. București, Tipografia Lucrătorilor Asociați, 1869, 92 p.
Pe verso-ul paginii de titlu regăsim ex-librisul semnătură
al profesorului Ilie Constantinescu.

LOT | 064

Legătura contemporană integral din piele cu sniț aurit.

Aron Pumnul, Lepturariu rumânesc, 1862 - 1864, 6 volume

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

A

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 063
A. Franken, Cântece și balade populare românești, 1889
Rumänische Volkslieder und Balladen, im Versmasse
der Originaldichtungen übersetzt und erläutert von A.
Franken [Cântece și balade populare românești, traduse
din versurile poeziilor originale și explicate de A. Franken],
Danzig, Verlag und druck von A. W. Kafemann, 1889, VII
+ 160 p.
Lucrarea cuprinde poezii de Vasile Alecsandri și de
Carmen Sylva.
Legătură originală de editură, din pergamoid, bogat decorată.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

ron Pumnul, Lepturariu rumînesc cules de’n scriptori rumîni pre’n Comisiunea denumitoe de coetroe naltul
Ministeriu all învoetioemîntului, asioediat spre folosînţia invoetioeceilo, 6 volume:

Volumul I - de’n clasa I şi II. a gimnasiului de jos, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literoetura rumînoe în
gimnasiu plenariu de’n Cernoeuti, Tomul I. Vieanna, La c.r. edoeturoe a caertilor scolastice (Tipoerit în c.r. tipografie a
curtii şi a statului), 1862, 271 p.
Volumul II - de’n clasa III a gimnasiului de jos, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literoetura rumînoe in
gimnasiul plenariu de’n Cernoeuți. Tomul II. Partea 1. Vienna, La c.r. edoeturoe a coertilor scolastice (Tipoerit in c.r.
tipografie a curţii şi a statului), 1863, 202 p.
Volumul III - de’n clasa IV a gimnasiului de jos, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literatura rumînoe în
gimnasiul plenariu de’n Cernoeuti. Tomul II. Partea 2. Vieanna, La c.r. edoeturoe a coertilor scolastice (Tipoerit în c.r.
tipografie a curtii şi a statului), 1863, 274 p.
Volumul IV - de’n clasa V şi VI. a gimnasiului de sus, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literoetura rumînoe în
gimnasiul plenariu de’n Cernoeuti. Tomul III. Vieanna, La c.r. edoeturoe a coertilor scolastice (Tipoerit în c.r. tipografie
a curţii şi a statului), 1862, 532 p.
Volumul V - de’n clasa VII a gimnasiului de sus, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literaoetura rumînoe în
gimnasiul plenariu de’n Cernoeuti. Tomul IV. Partea I. Pe koeltuialoe fondusului religionar g.o.a. Bukovinei. Vienna, La
c.r. edoeturoe a coertilor scolastice (In c.r. tipogroefie a curţii şi a statului), 1864, 416 p.
Volumul VI - de’n clasa VIII a gimnasiului de sus, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba şi literoetura romînoe
în gimnasiul plinariu de’n Cernoeuţi . Tomul IV, Partea 2. Cu cieltueala Fundului relegiunariu all bisericei drept
credincioase roesoeritene de’n Bucovina. Vienna, La c.r. edoeturoe a coertilor scolastece (In c.r. tipografie a curtii şi a
statului), 1865, 324 p.
Lepturariu rumînesc, lucrare tipărită la Viena, între 1862 şi 1865, care a adus mari servicii învăţământului românesc,
a devenit şi „cartea de căpătâi” a elevului Mihai Eminovici. „Lepturariul” a apărut ca un moment crucial în viaţa
poetului, pentru formarea personalităţii sale literare. În acei ani de început ai literaturii noastre, Aron Pumnul nu
prezintă cultura românească izolat, ci încearcă să o încadreze într-un context mai larg, declanşând în subtext viziuni
comparatiste. Printre mostrele de cultură românească presară istorioare cu tâlcul unor fabule, culese din înţelepciunea
universală.

Valoare estimativă: 1.500—3000 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 065
Iosif Vulcan, Poesii, 1866, prima ediție, piesă foarte rară
Iosif Vulcan, Poesii, Pesta, (S’a tiparitu prin Alecsandru
Kocsi în) tipografia lui Erkovy, Galgoezy şi Kocsi, 1866,
205 p.
Legătură originală de editură, integral din pergamoid.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 066
Iosif Vulcan, Ranele Națiunii, trei volume 1876, prima ediție
Iosif Vulcan, Ranele Națiunii, trei volume colligate, Buda-Pesta, Tipografia lui Alesandru Kocs, 1876.
Volumul I. Alegerea de Deputatu, 208 p.
Volumul II. Treptele Prepastiei, 200 p.
Volumul III. Man’a Provedintiei, 215 p.
Iosif Vulcan a debutat în 1859, publicând o corespondenţă la „Telegraful român” şi versuri la „Gazeta Transilvaniei”. A colaborat
cu numeroase publicații: „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Amicul şcoalei”, „Concordia”, „Aurora română” (unde a fost şi
redactor), „Muza română”, dar şi la numeroase periodice din Pesta. A scos, împreună cu George Ardeleanu, revista „Umoristul” (18631866), iar în continuarea acesteia, „Gura satului” (sub direcţia sa din 1863 până în 1871). În 1865 a fondat la Pesta revista „Familia”,
periodic pe care l-a condus 42 de ani. Gândită ca o revistă enciclopedică, revista „Familia” a fost spaţiul unde au scris oameni de cultură
din toate provinciile româneşti, autori consacraţi precum Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, B. P. Hașdeu, Alexandru Odobescu,
Ion Creangă, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu şi alţii.
Legătura este contemporană integral din piele.
LOT | 067
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Iosif Vulcan, Lira mea, 1882, prima ediție

I

Preț de pornire 100,00 €

osif Vulcan, Lira mea, Oradea Mare, 1882, 235 p.

Exemplarul are legătură de epocă deosebită, din pergamoid. Coperta principală este bogat
decorată cu motive vegetale stilizate și geometrice. Coperta finală cuprinde în plan central timbrul
sec al legătorului vienez Armin Seibe.

Valoare estimativă: 450—700 €
Dimensiuni: 16×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 068
Publicația „Familia”, Anul I, Anul II, cu debutul și primele publicații ale lui M. Eminescu, Piesă extrem de rară

P

ublicația „Familia. Foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrații”, Pesta, tipărită prin Alesandru Kocsi
(în tipografia Érkövy, Galgóczy și Kocsi), Anul I, nr. 1 din 5/17 Iunie 1865 - nr. 21 din 25 Decembrie
1865/6 Ianuarie 1866, 260 p.

În anul 1865 Iosif Vulcan tipărește la Pesta primele trei numere ale revistei „Familia”, care erau „exemplare
de probă”; proprietarul și editorul Vulcan, împreună cu restul comitetului de redacție, nu erau siguri dacă vor
exista suficienți cititori de origine română pentru ca publicația să poată supraviețui. Astfel că în primul an,
„Familia” apărea de trei ori pe lună, iar din anul II a început să apară săptămânal. În 1880 tipografia se va muta la
Oradea, odată cu mutarea lui Iosif Vulcan, iar publicația va continua să apară fără întreruperi până în 1906. Iosif
Vulcan se bucura de o vastă experiență ca publicist, el colaborase cu alte publicații transilvănene, dintre care și
„Umoristul”, „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, care își încheie activitatea cu doar câteva luni înainte de
apariția „Familia”, și „Aurora românească”, publicație beletristică ce nu mai corespundea exigențelor publicului
literat transilvănean (de altfel, „Aurora românească” își suspendă activitatea pentru a nu face concurență revistei
„Familia”, ce era net superioară). Printre colaboratori au figurat Vasile Alecsandri, Andrei Bârseanu, Dimitrie
Bolintineanu, Timotei Cipariu, Aron și Nicolae Densușianu, George Coșbuc, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru
Vlahuță, Barbu Delavrancea, Duiliu Zamfirescu.
Publicația „Familia. Foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrații”, Pesta, tipărită prin Alesandru Kocsi (în
tipografia Érkövy, Galgóczy și Kocsi), Anul II, nr. 1 din 5/17 Ianuarie 1866 - nr. 44 din 25 Decembrie 1866/6 Ianuarie
1867, 528 p.
Anul II al publicației este foarte important pentru istoria literaturii românești. Se presupune că în această publicație
a avut loc debutul real al lui Mihai Eminescu. În literatură se vorbește despre „La mormântul lui Aron Pumnul” ca
fiind prima apariție tipografică a celui ce urma să devină „luceafărul poeziei românești”, poezie pe care a citit-o
public la funeralile profesorului Aron Pumnul. Poezia a fost publicată pentru prima dată în broșura „Lăcrămioarele
învățăceilor gimnaziști”, scoasă de elevii acestuia în ianuarie 1866. La momentul apariției broșurii, poezia era
semnată M. Eminoviciu, privatist. Cu toate acestea, în numărul 6 din 25 februarie al publicației „Familia”, apare
„De-aș avea..” semnată Mihai Eminescu, despre care comitetul de redacție afirma faptul că acest „june numai
de 16 ani” i-a surprins plăcut cu „primele sale încercări poetice”. Important de menționat nu este doar faptul că
datele foarte apropiate ale apariției celor două „debuturi” ale lui Eminescu au creat confuzie, fiind încă discutată
primordialitatea acestora, dar și faptul că Iosif Vulcan i-a schimbat numele din Mihai Eminovici în Mihai Eminescu,
nume pe care poetul l-a adoptat imediat, păstrându-l până la finalul vieții. După apariția „De-aș avea...”, Eminescu
a devenit din ce în ce mai prezent în paginile revistei. Astfel, în numărul 14 din 15/27 Mai 1866 este publicată „O
călărire în zori”, semnată de același „Mihaiu Eminescu”. În numărul 21 din 17/29 Iulie 1866 apare publicația „Din
străinătate”, iar în numărul 25 din 14/26 august 1866 se regăsește „La Bucovina”. Eminescu avansează și în numărul
29 din 11/23 Septembrie 1866 prima pagină a publicației este ocupată de poezia „Speranța”; situație similară pentru
numărul 34 din 16/28 Octombrie 1866 când prima pagină este ocupată de „Misterele nopții”.
În anul II are loc și debutul lui Mihai Eminescu ca traducător pentru nuvela „Lanțul de aur” a autorului suedez
Onkel Adam. Traducerea lui Eminescu este împărțită în 5 numere ale publicației: numerele 33 - 37, respectiv la
paginile 394-395; 404-406; 416-418; 430-431; 441-442.
Fiecare an se păstrează în volum individual, cu legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 4.000—6.000 €
Dimensiuni: 31×23.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.500,00 €

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

38

39

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

LOT | 069
Mihai Eminescu, Poesii, Ediție princeps - piesă rară

M

ihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socec & Comp. Stabilimentul Grafic Socec și Teclu, 1884, ediția I-a,
VI + 307 p.

LOT | 070

Exemplarul păstrează legătura originală, de editură, din pergamoid de culoare roșie. Coperta principală este decorată cu un
frumos și bogat motiv vegetal stilizat, cu doi amorași în registrul superior și cu motive vegetale în cel inferior. Șnițul este aurit.
În interior, fiecare poezie este încadrată de frontispicii și viniete neoclasice.

Veronica Micle, Poesii, 1887, prima ediție, Piesă rară

V

eronica Micle, Poesii, București, IG. Haimann librar-editor, 1887, 144 + 8 p.
Exemplarul poartă pe pagina de titlu ex-librisul ștampilă al omului politic V. G. Morțun.

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
fitomorfe stilizate specifice epocii.

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”.

Valoare estimativă: 2.000—3.000 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

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.
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.
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 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.
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.

Preț de pornire 1.500,00 €
Valoare estimativă: 12.000—24.000 €
Dimensiuni: 17×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 8.000,00 €
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LOT | 071
Mihai Eminescu, Poesii, Ediția I - Ediția a XI-a, Seria completă

M

ihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția I, 1884, 303 p. Ediția cuprinde în total 61
de poezii. Pe contrapagina filei de gardă de găsește un portret litografiat al poetului. Exemplarul cuprinde o prefață
redactată de crticul literar Titu Maiorescu, precum și ex-librisul profesorului Ion Iliescu, unul dintre cei mai importanți
colecționari de Eminescu. Fiecare pagină este bogat decorată cu ancadramente florale sau alegorice în registrul superior și
viniete la finalul fiecărei poezii.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a II-a, 1885, 307 p. Ediția păstrează formatul
ediției anterioare, inclusiv prefața redactată de crticul literar Titu Maiorescu și portretul litografic, numărul de poezii
publicate și modul de decorare al paginilor.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a III-a, 1888, VI + 315 p. Ediția păstrează
formatul ediției anterioare, inclusiv prefața redactată de crticul literar Titu Maiorescu și portretul litografic, precum și
modul de decorare al paginilor, dar sunt editate 3 poezii în plus. Ediția cuprinde, așadar, un număr total de 64 de poezii.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a IV-a, prima ediție publicată după moartea
poetului, 1889, XVI + 315 p. Ediția păstrează formatul anterior cu 64 de poezii, se păstrează portretul litografic, modul
de decorare al paginilor, prefața de la ediția I, la care este adăugată o notiță biografică redactată de Titu Maiorescu.
Exemplarul cuprinde ex-librisul familiei Robescu, precum și o semnătură olografă a avocatului Flaviu Barbin, datată 1890.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a V-a, 1890, XVI + 331 p. Ediția păstrează
formatul anterior, renunțându-se la portretul litografic al poetului, dar sunt editate 4 poezii în plus. Ediția cuprinde un
număr total de 68 de poezii.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a VI-a, 1892, XVI + 311 p. Pentru această
ediție se renunță la modul de decorare al paginilor, se păstrează prefața de la ediția I, precum și notița biografică, este
adăugat un post-scriptum redactat de Titu Maiorescu în anul de apariție al volumui, în finalul volumului și sunt editate 5
poezii în plus. Ediția cuprinde un număr total de 73 de poezii.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a VII-a, 1895, XVI + 311 p. Ediția păstrează
formatul anterior.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a VIII-a, 1901, XVI + 255 p. Ediția păstrează
formatul anterior.
Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a IX-a, 1903, XVI + 255 p. Ediția păstrează
formatul anterior. Exemplarul cuprinde ex-librisul ștampilă al notarului Adam A. Roșu.
Mihail Eminescu, Poezii, București, Editura Librăriei Socec & Comp., ediția a X-a, 1907, XVI + 255 p. Ediția păstrează
formatul anterior.
Mihail Eminescu, Poezii, București, Editura Librăriei Socec & Comp., ediția a XI-a, 1913, XVI + 271 p. Ediția păstrează
formatul anterior. Exemplarul a făcut parte din biblioteca actorilor Sonia și Radu Cluceru.
Fiecare ediție se păstrează în legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 15.000—30.000 €
Dimensiuni: 18,5×12.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 10.000,00 €
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LOT | 072
M. Eminescu, Proză și versuri, editat de V. G, Morțun, 1890,
Piesă rară
M. Eminescu, Proză și Versuri, Iași, Editor V. G. Morțun,
1890, 252 p.+ o fotocopie a unei scrisori redactate de către M.
Eminescu din perioada în care starea de sănătate a poetului
era precară, datată 1887, în facsimil.
Ediția apare în același an cu ediția a V-a editată de Titu
Maiorescu și cuprinde câteva texte care nu sunt incluse în
ediția Maiorescu.
Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 17,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 073
Mihail Eminescu, Poesii, volum editat de Căpitanul Eminescu, piesă extrem de rară
Mihail Eminescu, Poesii, cu o notiță biografică de Căpitan Eminescu, fratele poetului Mihail Eminescu, București, Editura Librăriei Leon
Alcalay, VI + 221 p.
Această ediție a fost retrasă din comercializare imediat după apariție de către Titu Maiorescu, motiv pentru care a devenit cea mai rară
ediție din opera lui Eminescu. Conflictul dintre cei doi a apărut imediat după moartea poetului, când, spre uimirea lui Maiorescu, Matei
Eminescu apare public, oferind informații despre familie, după ce lipsise complet din viața poetului în perioada de boală. Ulterior,
căpitanul se opune vehement editării lucrărilor lui Mihai Eminescu de către Titu Maiorescu, declarând că va urmări și „va sechestra
oriunde se vor găsi asemenea ediții”. În ultimul deceniu al secolul XIX, în 1895, alături de Stavri Dumitru, înființează „Matei Eminescu
și Stavri Dumitru pentru editarea tuturor operelor lui Mihai Eminescu”, companie a cărei scop era de a culege, clasifica, edita și a da
publicității toate scrierile poetului Mihai Eminescu. Când lucrarea editată a fost retrasă din vânzare s-a iscat un scandal public imens,
precum și un proces între Maiorescu și familia Eminescu, la finalul căruia Titu Maiorescu a fost nevoit să doneze către Academia Română
manuscrisele pe care Mihai Eminescu i le lăsase în păstrare când boala de care suferea începuse să se agraveze.
Nu se cunoaște tirajul, dar cu siguranță era foarte mic, ceea ce face ca piesa să fie una extrem de rară.
Volumul cuprinde semnătura olografă a avocatului Ion T. Marinescu, datată 1901, la incipitul prefeței.

Valoare estimativă: 3.000—5.000 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 074

Preț de pornire 1.000,00 €

Mihai Eminescu, fotografie de cabinet, atelier Nestor Heck, după clișeul lui Jan Tomáš

F

otografie de cabinet care îl înfățișează pe Mihai Eminescu.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.
Fotografia a fost realizată după clișeul lui Jan Tomáš din Praga în anul 1869.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 18×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 075
LOT | 077
Aglae Eminescu, fotografie tip carte poștală + scrisoare olografă, 1893
M. Eminescu, Poesii, Carte didactică, 1896, Piesă rară
Aglae Eminescu, fotografie de epocă tip carte poștală, atelier fotografic necunoscut, cca. 1890.
Mihail Eminescu, Poesii. Carte didactică Pentru usul
scoalelor, Iaşi, Editura Librăriei Școalelor Fraţii Şaraga
(Stab. Grafic Miron Costin), 1896, 71 p.

Aglae Eminescu (1852-1900) a fost sora mai mare a poetului Mihai Eminescu, s-a făcut remarcată pentru talentul
muzical și pentru aptitudinile de a cânta la pian, ea dorindu-şi să devină actriţă. Alături de fratele său, cunoștea elita intelectuală de
la Botoșani și Cernăuți. Cu toate acestea, se căsătorește tânără, în 1871 cu Ioan Drogli, profesor la şcoala normală de învăţători din
Suceava. Cu acesta, Aglae a avut 2 copii, Ioan și George. La moartea soțului Drogli, în 1887, Aglae rămâne singură cu cei doi copii pe
care nu îi putea întreține, astfel, se zvonește că s-a căsătorit din interes, în 1890, cu un căpitan austriac pe nume Heinrich Gareiss von
Döllizsturm. George, unul din fiii săi, se îmbolnăvește, ajungând să își continue viața prin sanatorii. Martoră neputincioasă la drama
fiului său, ajunge să fie doborâtă chiar ea de o boală autoimună. Sora cea mare a poetului moare în 1900 la Cernăuți în casa în care
locuia cu ultimul ei soț.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
Scrisoare olografă redactată de Aglae Eminescu adresată domnilor Șaraga, prin care le mulțumea pentru primele două numere din
colecția lor, precum și pentru revista „Rândunica”. Aglae le mulțumea celor doi și pentru faptul că au acceptat să publice și proza
fratelui său, care la moarte, era consacrat drept poet. Era convinsă că volumul de proză urma să fie mai bine căutat decât cele de poezii.
De asemenea, considera necesar să mulțumească și profesorului A. D. Xenopol care „s-a oferit a privighia editarea poesiilor” și pe care
nu îl cunoștea personal, dar despre care știa că îi fusese prieten apropiat fratelui său. Scrisoarea urma să aibă și o continuare, „cu poșta
viitoare”, la care trebuia să adauge și banii pentru un abonament de un an pentru revista „Rândunica”. Scrisoarea este trimisă de la
Cernăuți, fiind datată 1893 și semnată cu numele obținut de Aglae prin a doua căsătorie, cea din 1890, cu căpitanul austriac Heinrich
Gareiss von Döllizsturm. Astfel, scrisoarea este semnată A. Gareiss von Döllizsturm. Textul este redactat caligrafic, cu cerneală neagră
pe o coală velină, redactată recto-verso.

LOT | 078
Mihail Eminescu, Poesii, 1888, ediția a III-a în copertă originală de editură

Valoare estimativă: 2.000—4.500 €
Dimensiuni: 11,5×7 / 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., ediția a III-a, 1888, VI + 315 p.
Ediția păstrează formatul edițiilor anterioare, inclusiv prefața redactată de crticul literar Titu Maiorescu și portretul litografic, precum
și modul de decorare al paginilor, dar sunt editate 3 poezii în plus. Ediția cuprinde, așadar, un număr total de 64 de poezii.

Preț de pornire 1.500,00 €
Legătură originală de editură, de epocă, complet
din pergamoid verde. Coperta principală este
decorată cu un chenar geometric stilizat cu elemente
fitomorfe, care încadrează motivul floral central și
titlul volumului. Decorațiile și titlul au fost realizat în
aur atât pe cotor, cât și pe coperta principală. Pe coperta
IV regăsim imprimată marca editorului.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 18,7×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 900,00 €

LOT | 076
Mihail Eminescu, Poesii, Carte Didactică, 1895,
Piesă rară

LOT | 079
Mihail Eminescu, Poesii, 1890, ediția a V-a, ediție de lux

Mihail Eminescu, Poesii. Carte didactică aprobată
de onor Minister al Instrucţiunei Publice şi
Cultelor pentru usul scoalelor, Editori: S.
Dimitriu & Matei Eminescu, București, Lito-Tip.
Codreanu & Savoiu, 1895, 78 p.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 15×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Mihail Eminescu, Poesii, București, Editura Librăriei Socecu &
Comp., ediția a V-a, 1890, XVI + 331 p. Ediția tripărită pe vidalon
care păstrează formatul anterior ediției precedente, renunțându-se la
portretul litografic al poetului, dar sunt editate 4 poezii în plus. Ediția
cuprinde un număr total de 68 de poezii.
Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 800,00 €

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

46

47

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

LOT | 080
Luceafărul de Mihai Eminescu, ilustrat de Mișu Teișanu, 23 planșe cromolitografice, Piesă rară

M

ăpă completă, cu toate cele 23 planșe cromolitografice realizate de Mișu Teișanu, care a ilustrat poemul
Luceafărul de Mihai Eminescu. Planșele se păstrează în mapa originală din permanoid decorată cu un motiv
stilizat Art Nouveau, realizat de către ilustratorul poemului.

Mapa a fost realizată între anii 1921-1923, în atelierele Societății Luceafărul din București trase
într-o serie de 250 de exemplare, din care o serie tipărită pe hârtie Japon numerotate de la 1 la 20 și o
serie pe hârtie Englez numerotată de la 21 la 250. Exemplarul de față este numerotat cu numărul 36 și semnat olograf
de către autor.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 46×32,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 084
LOT | 081
Émil Augier, Laïs, tradus de Mihai Eminescu, 1908
M. Eminescu, Poesii, ediția a VII-a, colligat cu Al. Vlahuță, Poesii
Émil Augier, Laïs („Le joueur de flûte”). Comedie antică
într-un act, în versuri, tradus de Mihai Eminescu, și o
introducere critică de Ion Scurtu, București, Editura
Librăriei Socec & Co. S.A., 1908, 64 p.

Alexandru Vlahuță, Poesii, București, Stabilimentul Grafic I. V.
Socec, 1892, a doua ediție, 131 p. Exemplarul cuprinde semnătura
de tiraj a autorului.
Volumul este colligat cu Mihail Eminescu, Poesii, București,
Editura Librăriei Socec & Comp., 1895, ediția a VII-a, 311 p.,
cu prefața de la ediția I, de Titu Maiorescu.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
În interior se păstrează coperta originală.

Legătură de epocă din pergamoid.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 085
LOT | 082

M. Eminescu, Geniul pustiu, 1904, prima ediție

M. Eminescu, Poezii Postume, 1902

M. Eminescu, Geniu pustiu, cu o introducere critică și cu
note de Ion Scurtu, București, Editura Institutului Grafic
Minerva, 1904, XXXV +184 p., cu un manuscris în facsimil
și cu un portretul al lui Eminescu la vârsta de 19 ani.

Mihai Eminescu, Poezii Postume, București, Editura
Institutului de Arte Grafice „Minerva”, 1902, 114 p., cu o
prefață de Nerva Hodoș. Volumul are paginile decorate cu
viniete.

Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele, titlul
în aur pe cotor.

Legătură contemporană din pergamoid, cu cotor și colțuri
din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

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

LOT | 086
Mihail Eminescu, Poezii complete, 1891, Piesă rară
LOT | 083
Mihail Eminescu, Poezii complecte, Iași, Editura Librăriei
Frații Șaraga, 1894, 240 p., cu o prefață de A. D. Xenopol
și o litografie a portretului lui Eminescu, H. Goldner, Iași.

Mihai Eminescu, Proză, 1908
Mihail Eminescu, Proză, București, Editura și
Imprimeria „Librăriei Școalelor” C. Sfetea, 1908, 162 p.

Coperta cărții e decorată cu frontispicii, litere ornate și
viniete cul de lamp, tipografice.

Legătură originală de editură din pergamoid decorată
în stilul Art Nouveau.

Legătură de epocă, din pergamoid verde, cu titlul pe
coperta 1.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 400—800 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 087
Controversata fotografie Mihai Eminescu, Franz. Duschek

F

otografie de cabinet, realizată în atelierul Franz Duschek, care a devenit subiectul unor discuții aprinse între
documentariști, critici literari, eminescologi, oameni de știință în a doua jumătate a secolului al XX-lea, despre
care se presupune că îl reprezintă pe Mihai Eminescu.
În anul 1932 un album cu fotografii al familiei Rosetti și Negruzzi a fost donat Bibliotecii Centrale de Stat (în
prezent, Biblioteca Națională a României) de către Ella Negruzzi (fiica junimistului Leon Negruzzi). Albumul
cu pricina conținea și fotografia adusă în discuție, fiind plasată în cadrul albumului alături de fotografiile lui
Titu Maiorescu și Vasile Alecsandri. De menționat este faptul că pe versoul fotografiei apărea o mențiune ce se
presupune a fi fost făcută de Iacob Negruzzi, respectiv „Colecția Iacob Negruzzi”/ „Mih. Eminescu”. Fotografia
a fost făcută publică în a doua parte a regimului comunist, după 1965, pentru că se presupunea că orice ar putea
avea legătură cu „poetul național” este necesar să fie cunoscut publicului larg. Astfel, a fost inițiată o polemică
publică prin care diverși literați și oameni de cultură opinau despre autenticitatea fotografiei: îl reprezintă sau nu pe
Eminescu?
Fotografia luată în discuție a fost realizată în atelierul fotografic al lui Franz Duschek în cca. 1881 și înfățișează un
tânăr cu fruntea lată și mustață, într-un costum de călărie, cu o pălărie în mână și un monoclu ce atârnă de-a lungul
rândului de nasturi al sacoului, care poza, după moda vremii, din semi-profil cu privirea pierdută.
Cei care contestă identitatea lui Eminescu se bazează pe imaginea idealizată a „luceafărului poeziei românești”,
cu privirea visătoare, contemplativă. Printre aceștia se numără și Șerban Cioculescu, care aduce și argumente de
natură antropologică, referindu-se la prezența monoclului, la statură și fizionomie. Criticul literar, D. Murărașu
împarte imaginea în două centre care atrag atenția în vederea stabilirii autenticității. Astfel, avem trupul, masiv, mai
mare decât cel al lui Eminescu (idee bazată pe amintirile fratelui poetului, Matei Eminescu), dar trăsăturile feței îi
aparțin, chiar dacă privirea „încruntat-hotărâtă nu este a meditativului poet”. Alexandru A. Philippide considera
că fotografia îl reprezintă pe Eminescu, dat fiind faptul că a putut face o comparație cu altă fotografie din ultima
parte a vieții poetului, iar costumul îl considera a fi unul de călătorie. Literatul Dan Simionescu se afirmă încă și mai
încrezător decât Philippede: „fotografia arătată nu prezintă îndoieli pentru mine: este a lui Mihai Eminescu.”

De-a lungul timpului au rămas consacrate lui Eminescu 4 fotografii: cea realizată în 1869 în atelierul din Praga
al lui Ian Tomas, al cărei clișeu a fost cumpărat ulterior de Nestor Heck; cea din 1880 realizată de Franz Duschek
pentru medalionul Societății Junimea; o alta din 1885 realizată în atelierul lui Nestor Heck cu Eminescu îmbrăcat
în costum de vară, alb; și ultima realizată de Jean Bielig în 1887 la Botoșani. Cu toate acestea, au fost făcute publice
și trei fotografii false cu poetul, deși sursele prin care au ajuns în atenția publicului sunt sau cel puțin păreau a
fi de încredere. Una dintre acestea a fost publicată de George Călinescu în lucrarea „Viața lui Mihai Eminescu”, în
1931, fiind o fotografie ce l-ar înfățișa pe poet la vârsta de 16 ani. O alta a fost publicată de Octav Minar și îl înfățișa
pe Eminescu în curtea Mănăstirii Neamț, citind ziarul, în perioada în care era internat acolo. Cea de-a treia este
fotografia în costum de călărie și cu monoclu, ce a fost luată în discuție anterior.
Lotul are în componență și publicația „Manuscrisptum”, Anul VI, nr. 1 din ianurie 1975, în care, între paginile 80-81
este făcută o investigație referitoare la fotografia ce se presupune că îl reprezintă pe Mihai Eminescu descoperită în
colecția Iacob Negruzzi.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 16×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 091
LOT | 088
Fr. Bergamenter, Poesii Patriotice, 1900
Nic. V. Baboeanu, Iubire - Durere, M. Eminescu - Veronica Micle,
1905

Poesii Patriotice de autori români versificate în limba
germană de Fr. Bergamenter, București, tipografia Curții
Regale, F. Göbl Fii, 1900, 191 p., cu semnătura de tiraj a
autorului.

Nic. V. Baboeanu, Iubire - Durere, M. Eminescu - Veronica Micle
/ Scrisori Note - Impresii, București, Editura Biroului Universal,
Ath. I. Nițeanu, 1905, 136 p.

Lucrarea cuprinde poezii cunoscute în epocă ale
autorilor deja consacrați precum Vasile Alecsandri,
Mihai Eminescu, Iacob Negruzzi, George Coșbuc, Iulia
Hașdeu sau Matilda Cugler-Poni.

Exemplarul poartă numeroase însemnări olografe legate de
lucrare, semnate „Constanța” și datate 1921.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură originală de editură, integral din pergamoid cu
titlul bilingv pe coperta I.

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 092
LOT | 089

Th. M. Stoenescu, 4 volume colligate: Poezii, Zile Negre, Nuntă Neagră, Nuvele, 1883-1887

Constantin Ionescu-Caion, Din umbră..., 1901, cu dedicație piesă
rară

Th. M. Stoenescu, Poezii. 1880-1883, București, Societatea Revistei Literatorul (Tipografia Ștefan Mihalescu), 1883, 124 p. colligat cu:
Th. M. Stoenescu, Zile Negre. Poezii, București, Editura
„Revistei Literare” (Tipo-Litografia Dor. P. Cucu), 1888, 127 p.

Constantin Ionescu-Caion, Din umbră... Moravuri Antice, Institutul
de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901, 148 p.

Th. M. Stoenescu, Nuntă Neagră, București Editura Societății Revistei
„Literatorul”(Tipografia Curții Regale, Propr. F. Göbl fii), 1883, 63 p.

Exemplarul poartă pe pagina de titlu dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană integral din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Th. M. Stoenescu, Nuvele, București, Societatea Revistei „Literatorul”,
1884, 159 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele. Volumul se păstrează în etui.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 090
LOT | 093
Barbu Ștefănescu Delavrancea, Paraziții, 1893
C. G. Costa-Foru, Scrisoarea Săptămânei, 1888, ediția
de lux

Barbu Ștefănescu Delavrancea, Paraziții, București, IG.
Haimann Librar-Editor (Tipografia „Voința Națională”),
1893, 333 p.

C. G. Costa-Foru, Scrisoarea Săptămânei, București, Lith.
Mutzner, 1888, 64 p., ediția de lux.

Legătură de epocă integral din pergamoid.
Exemplarul păstrează coperta originală broșată de tipul
unei scrisori. Acesta se păstrează în etui.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 4,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 20,00 €
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LOT | 094
LOT | 097
Nicolae Gane, Păcate mărturisite, 1904
N. Gane, fotografie semnată olograf + scrisoare, 1905
Nicolae Gane, Păcate mărturisite, Iași, Editura Librăriei Nouă
Iliescu și Grossu, 1904, 245 p.
La începutul lucrării se află o notiță olografă semnată Jenny
I. Măntulescu conform căreia cartea a fost citită la Slănic, acesta
fiind și locul unde l-a întâlnit pe Nicu Gane, personaj pe care îl
descrie a fi „bătrân și simpatic”. Însemnarea este datată 1909.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în interior se
păstrează coperta originală.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Nicolae Gane îi trimite o scrisoare Domnului Tutoveanu, mulțumindu-i pentru inivtația de a publica în primul număr a revistei „ViațaLiterară”, ce urma să apară la București sub direcția lui G. Coșbuc și Alexandru Hodoș. Cu părere de rău, N. Gane îl informează că nu
are nicio scriere inedită pe care să i-o trimită, deoarece traducerea Diveni Comedi a lui Dante, nu i-a mai permis să creeze. N. Gane
apreciază efortul depus de grupul redacționar și îl asigur de colaborarea sa viitoare.
Scrisoarea este localizată și datată Iași, 1 Decembrie 1905.
Textul a fost redactat cu cerneală neagră, cu un scris caligrafic,
pe hârtie cu filigram ce poartă monograma embosată a lui
Nicolae Gane în colțul din stânga jos.
Fotografie de epocă ce-l înfățișează pe cunoscutul junimist
Nicolae Gane. Fotografia poartă în partea inferioară semnătura
olografă a scriitorului.

Preț de pornire 60,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×11 / 9×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 095
N. Gane, Zile trăite, cu dedicația olografă a autorului, 1903
N. Gane, Zile trăite, Iași, Editura Librăriei Nouă P. Iliescu și D.
Grossu, 1903, 294 p.
Pe fila de gardă se află dedicația olografă a autorului către Elena
Emandi, datată 1903. Dedicația autorului este urmată de dedicația
Elenei Emandi către a ei prietenă, datată 1956.
Legătură de epocă din pergamoid și cotor.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 098

Preț de pornire 100,00 €

N. Gane, Novele, cu dedicație olografă, 1890
N. Gane, Novele, București, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1886, ediția a II-a, trei volume colligate, 281 + 279 + 294 p.
Volumul cuprinde dedicația olografă a autorului datată 18 Decembrie 1890. Întreaga lucrare este dedicată colegilor
junimiști ca fiind „semnul cel mai invederat al iubirii mele”.
Legătură de epocă integral din pergamoid.
LOT | 096
Nicolae Gane, Poesii, 1886
N. Gane, Poesii, Iași, Tipografia Națională Editura Librăriei Frații
Șaraga, 1886, 206 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 099
LOT | 102
M. Zamphirescu, Cântece și plângeri 1860 - 1873, 1881
G. Panu, Portrete și tipuri parlamentare,1892
M. Zamphirescu, Cântece și plângeri 1860 1873, București, Typographia Thiel & Weiss, 1881, 302 p.

G. Panu, Portrete și tipuri parlamentare, București,
Tipografa „Lupta”, 1892, 235 p.

La începutul lucrării întâlnim o heliogravură care îl înfățișează pe autor.
Lucrarea cuprinde descrierile a 54 de oameni politici,
deputați în Parlamentul României din diferite județe,
contemporani ai autorului. Se dorește a fi o scriere
imparțială, obiectivă referitoare la activitățile acestora.

Legătură de epocă din piele albastră, care conservă inerenta patină a
timpului.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană din pergamoid, cu cotor și colțuri
din piele.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
LOT | 100
G. Dem Teodorescu, Poesii Populare Române, 1885, cu semnătura lui Iacob Negruzzi
G. Dem. Teodorescu, Poesii Populare Române. Mosiu-ajunulu . Colindele. Steaua şi Vicleimulu. Vasilca. Pluguşorulu. Sorcova. Oraţii de
nuntă. Rugăciuni, cîntece, jocuri de copii. Lăzărelulu. Paparudele şi Caloianulu. Ghicitori, întrebări şi probleme numerice. Glume şi parodii.
Cântece de lume. Descântece şi prognostice. Versuri din basme. Cântece vechi București, Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1885, 719 p.
LOT | 103
Volumul poartă pe pagina de titlu ex-librisul semnătură al lui Iacob Negruzzi.
Locot. Al. G. Drăghicescu, Tratat de literatură, 1887, cu două poezii
de Eminescu

Legătura este de epocă cu cotor și colțuri din piele.
Culegerea a fost constituită în ideea în care textele populare
sunt arhive importante prin studiul cărora se poate reconstitui
trecutul și originea limbii. Lucrarea conține colinde, orații de
nuntă, descântece, cântece și jocuri de copii, ghicitori.

Locot. Al. G. Drăghicescu, Tratat de literatură conţinând: Stilul,
Retorica. Poetica, Istoria literaturei române şi modele de literatură
română, Bucureşti, Tipografia Modernă Gr. Luis, 1887, XI + 322 + V p.
Tratatul cuprinde două poezii scrise de Mihai Eminescu:
„Mortua est” între paginile 180-181 și „Pe aceeași ulicioară”
care se regăsește între paginile 302-303.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 26,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 101
V. G. Mortzun, Deputatul pălmuit colligat cu Pascal Fargeau, Ștefan Hudici și Zulnia Hîncu, cu semnătură olografă
Vasile G. Mortzun, 4 piese de teatru colligate:
1. Deputatul pălmuit. Comedie într-un act, Roman, Tipografia George I. Cubelea, 1882, 82 p.
2. Pascal Fargeau, Dramă într-un act tradusă de V.G. Mortzun, Roman, Tipografia George I. Cubelea, 1882, 35 p.
3. Ștefan Hudici, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1891, 48 p. Pe fila liminală verso de începutul piesei
regăsim semnătura olografă a autorului.
4. Zulnia Hîncu, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1891, 78 p.

LOT | 104
Al. Vlahuță, Poesii, 1887, prima ediție
Al. Vlahuță, Poesii, Bucureşti, Tipografia Curţii Regale
(Proprietari, F. Göbl Fiii), 1887, 126 p.

Legătură contemporană din pergamoid cu
cotor din piele. Numele autorului și titlurile
pieselor sunt imprimate cu aur pe cotor.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în
interior se păstrează coperta originală a volumului.
Valoare estimativă:90—180 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €
Preț de pornire 80,00 €

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

58

59

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

LOT | 108
LOT | 105
G. Sion, Suvenire Contimporane, 1888, cu dedicația olografă
Ion Ghica, Convorbiri Economice, 1872-1875
G. Sion, Suvenire Contimporane, București, Tipografia Academiei
Române, 1888, 513 p.

Ion Ghica, Convorbiri Economice, București, Tipografia Laboratorilor
Români, 3 fascicole colligate:

Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită prietenului
său Toni Miltiade.

Brosiura Nr. 3, Industria, 1872, 123 p.
Brosiura Nr. 5, Financele, 1873, 138 p., brosiura Nr. 4 nu a fost publicată.
Brosiura Nr. 6, Bucureștiul industrial şi politic, 1875, 135 p.

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din pergamoid.

Legătură de epocă cu cotor din piele. Necesită restaurare la cotor.
Valoare estimativă: 250—350 €
Dimensiuni: 23×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 106

LOT | 109

Theodore de Banville, Socrate și Femeea sa, cu dedicația
olografă a traducătorului G. Sion

Rumänische Dichtungen, cu 20 de poeme de M. Eminescu traduse de Carmen Sylva, 1881
Rumänische Dichtungen, deutsch von Carmen Sylva [Poezii românești, în germană de Carmen Sylva], Leipzig,
Wilhelm Friedrich Verlag, 1881, 214 p.

Theodore de Banville, Socrate și Femeea
sa. Comedie într’unu act, tradus de G.
Sion, București, Tipografia Academiei Române, 1886, 47 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului.

Poezii românești traduse de Carmen Sylva. Autorii poemelor sunt V. Alecsandri, D. Bolintineanu, I. Negruzzi și
Mihai Eminescu. Volumul cuprinde 20 de poeme ale lui Mihail Eminescu traduse în limba germană înainte de
apariția primei ediții din volumul Poesii publicat de Titu Maiorescu în 1884.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Legătură originală, de editură.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 6×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 107
G. Sion, 101 Fabule, 1869, prima ediție
101 Fabule de George Sion dedicate M. S. Doamnei
Elisabeta, București, Imprimeria Națională,
1869, XVI + 160 p., cu prefața și portretul autorului,
litografie executată în Atelierele Baer.
Legătură cotemporană cu cotor și colțuri din piele

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 110
Ion Luca Caragiale, fotografie de epocă, atelier
F. Mandy, Piesă rară
Ion Luca Caragiale, fotografie de epocă realizată
la atelierul fotografic Franz. Mandy din
București, cca. 1905.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 10×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 111
I. L. Caragiale, fotografie de epocă, cca. 1900, Piesă rară
Fotografie de epocă care îl surprinde pe dramaturgul român I. L.
Caragiale în momentul în care își montează țigara în țigaret.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1900

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 7,5×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
LOT | 113
I. L. Caragiale și Petru Th. Missir, fotografie de epocă, atelier Nestor Heck

F

otografie de epocă care îl surprinde pe cunoscutul dramaturg I. L. Caragiale alături de publicistul
Petre Th. Missir.
Atelier fotografic Nestor Heck, Iași.

LOT | 112
I. L. Caragiale alături de Alexandrina Burelly și Cella
Delavrancea, fotografie de epocă, Piesă rară
Fotografie de epocă care îi surprinde pe I. L. Caragiale alături de
soția sa, Alexandrina Burelly, și pianista Cella Delavrancea, una
dintre fiicele lui Barbu Ștefănescu-Delavrancea care îi era bună
prietenă lui Caragiale.
Atelier fotografic necunoscut.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 7,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I. L. Caragiale (1852 - 1912), „scriitorul cel mai zolist”, după cum îl caracteriza Delavrancea, a făcut o carieră din
critica moravurilor și a tipologiilor umane. În 1870 se mută în București, iar din 1871 este sufleor și copist la Teatrul
Național. În această perioadă, îl cunoaște pe Mihai Eminescu, care debutase în „Familia” și care era sufleor în trupa
lui Iorgu Caragiale, unchiul dramaturgului. În perioada 1873-1875 colaborează cu publicația „Ghimpele”, scrie
versuri și proză pe care le semnează „Car” și „Policar”. În 1889, după diverse aventuri amoroase păstrate până în
prezent ca anecdote, se căsătorește cu Alexandrina Burelly. Cu aceasta a avut două fiice, Ioana și Agatha, care au
murit tinere, dar și un fiu, Luca Ion (1893 - 1921) care a călcat pe urmele tatălui, devenind scriitor. De menționat
este faptul că, dramaturgul a mai avut un fiu nelegitim cu Maria Constantinescu, pe care Caragiale l-a adoptat
imediat, Mateiu (1885 - 1936). Căutând o schimbare de paradigmă, în 1903 se mută la Cluj, iar la finalul anului își
stabilește domiciliul provizoriu la Berlin, unde va rămâne în exil voluntar din cauza procesului despre plagiat până
în 1907, când publică broșura „1907, din primăvară până’n toamnă”. În 1908 începe să publice din nou în
„Convorbiri Literare”, 7 fabule, după o pauză de mai bine de 15 ani. În anul 1912, Caragiale moare la Berlin. În timpul
ceremonialului funerar, prietena sa, Cella Delavrancea, a ținut un discurs elogios, spunând despre dramaturg că a
fost „cel mai mare român din câți au ținut un condei într-o mână și o torță aprinsă în cealaltă mână.”

Valoare estimativă: 1.000—3.000 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
Preț de pornire 700,00 €
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LOT | 115
I. L. Caragiale, Năpasta, prima ediție, 1890, Piesă rară
I. L. Caragiale, Năpasta. Dramă în două acte, București, Librar-Editor Ig. Haimann, 1890, prima ediție, 73 p.
Năpasta este singura piesă dramatică scrisă de I. L. Caragiale, reprezentată pentru prima oară în București la 3 Februarie 1890 pe scena
Teatrului Național.
În urma publicării acestei piese, I. L. Caragiale a fost acuzat de plagiat. Constantin Al. Ionescu-Caion a făcut publice, în presă, două
articole semnate cu pseudonimul Caion prin care explica sursa plagiatului ca fiind lucrarea unui scriitor maghiar cu titlul „Nenorocul”.
Astfel, a fost intentat un proces public, iar avocatul lui Caragiale a fost Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Cu toate că procesul a fost câștigat
de dramaturg, articolele despre autenticitatea scrierilor lui nu au încetat, motiv pentru care hotărăște să rămână în exil voluntar la Berlin.
Legătura este de epocă cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 700—1.000 €
Dimensiuni: 18,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 116
LOT | 114
I. L. Caragiale, Păcat... O făclie de Paşte, Om cu noroc,
3 Novele, 1892, prima ediție
Ion Luca Caragiale, Păcat..., O făclie de Paște și Om cu
noroc, 3 Novele, București, Editura „Gutenberg”, J. Göbl,
1892, prima ediție, 112 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 117

I. L. Caragiale, Teatru, prima ediție, 1889, Piesă rară

I.

L. Caragiale, Teatru, București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1889, XXIV + 396 p., prima ediție cu o prefață semnată
de Titu Maiorescu, „Comediile D-lui I. L. Caragiale”

Legătură contemporană integral din piele, cu ornamente fitomorfe la rece, cu titlu și șnițul în aur. Volumul se păstrează în
etui.
Volumul cuprinde cele patru mari piese de teatru scrise de I. L. Caragiale:
O Noapte Furtunoasă, a fost citită pentru prima dată în cenaclul Junimii, de la Iași în anul 1879, fiind foarte apreciată de
membrii cercului, piesa urmând a fi publicată în același an, în revista „Convorbiri literare”.
Conul Leonida față cu Reacțiunea, publicată pentru prima dată în „Convorbiri literare”, Anul XIII, nr. 11 la 1 Februarie 1880,
dar care a trecut aproape neobservată de către publicul larg în acea vreme.
O Scrisoare Pierdută, care a fost citită pentru prima dată în cercul Junimii, iar la 13 noiembrie 1884 a avut loc premiera piesei
la Teatrul Național, bucurându-se de un real succes. A fost publicată pentru prima dată în revista „Convorbiri literare”, Anul
XVIII, nr. 11 în 1885.
D’ ale Carnavalului, a avut premiera la Teatrul Național pe 8 aprilie 1885, și a fost publicată pentru prima dată în revista
„Convorbiri literare”, nr. 2 în 1885.
Cella Delavrancea îl considera pe Caragiale a fi „scriitorul cel mai zolist”, iar G. Călinescu continuă opinia Cellei, vorbind
despre naturalismul lui Caragiale ca fiind radical, cu preferințe pentru patologie și sociologie, cu preocupare pentru explicații
și metode exacte. După Anton Pann și N. Filimon, Călinescu îl considera a fi un mare promotor al balcanismului, „adică al
unui spirit la punctul longitudinal real ocupat pe continent”, eroii caragelieni aflându-se la antipodul romantismului.

I. L. Caragiale, Note și Schițe, 1892, prima ediție
I. L. Caragiale, Note și Schițe, București, Editura Librăriei C. Sfetea, 1892,
127 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Volumul reprezintă cea de-a treia apariție editorială din operele lui I. L.
Caragiale.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Prin opera dramatică, Caragiale ilustrează moravuri neefemere, cu tipuri sociologice și categorii individuale; piesa de
moravuri, în cazul acesta, „nu stă mai prejos de piesa de caracter”. Din observațiile făcute asupra moravurilor vin mai ales
bufoneria, farsa, studiul atitudinilor sociale venice s-a concentrat în câteva formule care constituie un comic pur. Structura
tipologică din opera lui Caragiale funcționează ca un schelet de susținere, dar fără să fie esențială. Caracterele fiind minimale,
comicul rezultă din îmbinarea mijloacelor și rămâne în sfera indemonstrabilului, constituind „caragialismul”. „Teatrul lui
Caragiale e plin de ecouri memorabile ce au asupra spectatorului un efect delirant”.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 18,7×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 118
LOT | 121
I. L. Caragiale, Teatru, două volume colligate, [1894]
I. L. Caragiale, Notițe și fragmente literare, 1897, prima ediție
I. L. Caragiale, Teatru, Iași, Editura Librăriei Fraţii Şaraga (Stab. Grafic Miron Costin), [1894], două volume colligate:
Vol. I. Năpasta, Conul Leonida faţă cu reacţiunea, O scrisoare pierdută, 239 p.
Vol. II. O noapte furtunoasă, D’ale carnavalului, O soacră, 214 p.

Ion Luca Caragiale, Notițe și fragmente literare, București, Editura
Librăriei Carol Müller, 1897, prima ediție, 177 p.

Deși a publicat doar câteva piese, Caragiale este considerat cel mai bun dramaturg român, a reflectat realitățile, limbajul și
comportamentul românilor, având o influență asupra generațiilor viitoare de dramaturgi, printre care și Eugen Ionescu.

Legătură contemporană integral din piele.

În 1884 este pusă în scenă „O scrisoare pierdută”, ce fusese publicată anterior în „Convorbiri Literare”, piesa care nu doar că a fost primită
cu urale, dar la premiera ei a participat și regina Elisabeta. Cariera dramaturgică nu face altceva decât să devină din ce în ce mai bogată. În
1885 are loc reprezentația piesei „D-ale Carnavalului” ce a urmat să fie premiată în 1886.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 122
I. L. Caragiale, Momente, 1901, prima ediție
Caragiale, Momente, București, Editura Librăriei Socec, 1901,
348 p., prima ediție.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

LOT | 119
I. L. Caragiale, Schițe ușoare, 1896, 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 paginile revistei Moftul Român. Anul 1901 coincidea cu
jubileul de 25 de ani de activitate literară a lui Caragiale.

Ion Luca Caragiale, Schițe ușoare, București, Editura
Librăriei Carol Müller, 1896, prima ediție, 96 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 120

LOT | 123

I. L. Caragiale, Culisele chestiunii, 1896

I. L. Caragiale, Schițe noue, 1910, prima ediție

I. L. Caragiale, Culisele chestiunii naționale, București, Tipografia
„Epoca”, 1896, 54 p.

I. L. Caragiale, Schițe noue, Bucureşti, Editura Societății
Anonime „Adevărul”, 1910, 293 p.

Legătură contemporană integral din piele, cu titlu în aur pe cotor
și pe coperta principală. În interior se păstrează coperta originală

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 16,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 124
I. L. Caragiale, manuscrisul fabulei „Savant”, cca. 1907, Piesă rară
I. L. Caragiale, manuscrisul fabulei „Savant”, publicat pentru prima dată în „Convorbiri Critice”, anul II, nr. 2 din 1 Ianuarie
1908. Textul apare în volumul anului II la pagina 57. Textul a mai avut o apariție tipografică în volumul „Versuri”, publicat postum
în 1922. „Savant” este o fabulă, un text scurt în 6 versuri, adresat copiilor care surprinde o definiție amuzantă, imaginată de
Caragiale, a cuvântului „savant”. Textul caligrafic este redactat pe o coală velină cu cerneală neagră, fiind semnat în dreapta jos
„Caragiale”. Biletul cuprinde dactilografiat pe verso textul „Ion Luca Caragiale. Dramaturg”. Lotul are în componență și o fotocopie
a documentului original realizată de colecționarul Ion Iliescu ce cuprinde ex-librisul ștampilă al acestuia pe verso. Fotocopia era
utilizată de către colecționar în expoziții pentru a nu uza documentul original.

Valoare estimativă: 2.000—4.500 €
Dimensiuni:
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.500,00 €

LOT | 126
LOT | 125
I. L. Caragiale, manuscrisul fabulei „Mic și Mare”, cca. 1907, Piesă rară
I. L. Caragiale, carte poștală adresată lui Paul Zarifopol, 1906, Piesă rară
I. L. Caragiale, carte poștală trimisă în data de 4 Septembrie 1906, de la Saalburg, la Sinaia, prietenului său, Paul Zarifopol. Cartea
poștală reproduce fotografic monumentul dedicat istoricului Theodor Mommsen (1817 - 1903) din Saalburg, monument ridicat după
moartea istoricului, respectiv în 1904, și care nu mai există în prezent. În Saalburg (Hessa, germania) există importante vestigii ale
hotarului nordic al Imperiului Roman. În 1897, pe ruinele antice, împăratul Wilhelm al II-lea a hotărât reconstruirea fortului Militar, azi
devenit muzeu și parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
Importantă este mențiunea redactată de I. L. Caragiale în partea dreaptă a reproducerii fotografice care face o referire subtilă la
descendența romanică a poporului român; cunoscut fiind faptul că Theodor Mommsen a scris o lucrare importantă, inovatoare despre
Istoria Romană (Die römische Geschichte), prin care a creat o uriașă panoramă evoluționistă a Romei. Saalburg, Mommsen, Istoria
Romana și poate chiar dorul de țară, îl fac pe exilatul Caragiale să noteze lapidar, „Saltă-Române, plin de mândrie!”, titlul unui cunoscut
imn patriotic compus de Nicodim Ganea pentru ASTRA, Sibiu, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Apoi, parcă pentru a nu fi bănuit de
nostalgie sau efuziuni patriotarde, Caragiale se substituie prin semnătură, personajului
său din „Un pedagog de școală nouă”, ridicolul Marius Chicoș Rostogan, „prostia didactică”
în persoană. Este sarcasmul absolut, într-o manieră genială, ce face din acest document
o piesa unică și plină de semnificații, în bogata corespondență Caragiale.

Valoare estimativă: 1.000—2.000 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €

I.

L. Caragiale, manuscrisul fabulei „Mic și Mare”, publicată pentru prima dată în „Convorbiri”, anul I, nr. 19 din 1
Octombrie 1907. Textul se regăsește în volumul anului I la pagina 750, fiind semnat, nu cu numele autorului, ci „Un Mare
Anonim”. Textul a mai avut o apariție tipografică în volumul „Versuri”, publicat postum în 1922. „Mic și Mare” este o fabulă,
un text scurt, în versuri adresat copiilor, în care este prezentată diferența dintre modul în care este perceput un uragan de
către un far și de către un „grăunte” de nisip. Textul caligrafic este redactat pe o coală albă velină, cu cerneală neagră, fiind
semnat în final „Caragiale”. Manuscrisul poartă ex-librisul ștampilă al magistratului politic George Buzdugan (1867-1929).
Activitatea de publicist a lui I. L. Caragiale s-a desfășurat în mai multe etape, de-a lungul timpului acesta a colaborat cu
numeroase publicații. Astfel, imediat după mutarea în București publică la ziarul „Telegraf”, în rubrica „Curiozități”,
diverse anecdote. În paralel, a publicat la „Ghimpele” sub pseudonimele „Car” și „Policar”. În 1874, publică în „Revista
Contemporană” poemul „Versuri”, fiind prima apariție tipografică semnată cu numele real. Aici își manifestă valoarea de
publicist, ajungând până la finalul anului parte a comitetului redacționar, asta după ce publicase în cadrul aceleiași reviste
3 pagini de versuri. În perioada 1875-1876, Caragiale a avut rolul de „girant respetabil” la ziarul bisăptămânal „Alergătorul
Liber”. În perioada mai-iunie 1877 a redactat de unul singur 6 numere din „Claponul. Foiță hazlie și populară”. Între
1876-1877, Caragiale a ajuns să fie corector la Uniunea Democratică. La momentul începerii Războiului de Independență,
dramaturgul ajunsese director al ziarului „Națiunea Română”. La finele lui 1877, începe să colaboreze cu „România Liberă”
în cadrul căreia începe să publice în foiletoane teatrale lucrarea „Cercetare critică asupra teatrului românesc”. În aceiași
perioadă, decembrie 1877, se joacă la Teatrul Național „Roma învinsă”, o piesă de Alexandre Parodi, tradusă de Caragiale.
În perioada 1878-1881 colaborează cu „Timpul”, alături de Mihai Eminescu, Ronetti-Roman și Ioan Slavici. Debutul în
dramaturgie are lor în 1879 când publică în „Convorbiri Literare” piesa „O noapte furtunoasă”, în acel moment, Caragiale
frecventa ședințele bucureștene ale Junimii de deja doi ani, devine un apropiat al lui Maiorescu și publică din ce în ce mai des
în „Convorbiri Literare”. Astfel, „Conu’ Leonida față cu reacțiunea” apare în 1880, „Hatman Baltag” apare în 1884 scrisă în
colaborare cu Iacob Negruzzi. Cu toate acestea relațiile dintre Caragiale și Junimea se modifică brusc. Caragiale a colaborat și
a avut sprijinul Junimii în perioada 1879-1892, când dramaturgul ține o conferință numită „Gâște și gâște literare” îndreptată
împotriva junimiștilor. Acesta a fost momentul în care se încheie și colaborarea cu „Convorbiri Literare”. Cu toate acestea, în
1896, Caragiale publică un articol despre calitățile lui Maiorescu, care îi ia ulterior aparărarea și îl susține în cazul procesului
dedicat plagiatului. Articole și scrieri de Caragiale apar din nou în „Convorbiri Literare” abia în 1908, după încetarea exilului
voluntar al lui Caragiale.
Valoare estimativă: 3.000—6.000 €
Dimensiuni: 17,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.000,00 €
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LOT | 127

LOT | 130

Alexandru Parodi, Roma învinsă, traducere de I. L. Caragiale , 1887,
Prima ediție

Bilet de notare semnat olograf de T. Maiorescu, M.
Dragomirescu, P. Constantinescu-Iași

Alexandru Parodi, Roma învinsă. Tragedie în cinci acte, traducere de
I. L. Caragiale, Sibiu, Editura și tiparul Institutului Tipografic, 1887,
108 p.

Bilet de notare semnat olograf de către Titu Maiorescu, Mihai
Dragomirescu și Petre Constantinescu-Iași, datat 13 Octombrie
1908. La acestă dată cei trei făceau parte dintr-o comisie care a
avut de evaluat o lucrare, oferindu-i o „bilă albă”.

Volumul poartă semnătura olografă a gazetarului Horia D. Petrescu
(nume complet: Horia Dumitru Petra-Petrescu) cel care a scris în
1911 prima teză de doctorat despre dramaturgul I. L. Caragiale.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătura este contemporană, integral din piele.

Preț de pornire 70,00 €
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 15×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 131
Duiliu Zamfirescu, carte de vizită cu însemnare olografă
LOT | 128

Carte de vizită ce a aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu, cca. 1910, din perioada în care Zamfirescu ocupa funcția de
ministru plenipotențiar.

Mihail Eminescu, Diverse, cu prefață de I. L. Caragiale, 1895
Mihail Eminescu, Diverse, cu o prefață de I. L. Caragiale, Iași,
Editura Librăriei Școalelor Frații Șaraga, 1895, VIII + XX + 127 p.
Legătură contemporană integral din pergamoid
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cartea de vizită poartă un scurt text olograf, redactat cu creionul,
care conține o urare cu ocazia sărbătorilor pascale.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 6×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 129
Ioan Nenițescu, Pui de lei + manuscrisul a două poezii incluse
în volum
Ioan Nenițescu, Pui de lei. Poesii Eroice și Naționale, București,
librar-editor IG. Haimann, Tip. „Gutenberg”, 1891, 215 + III p.

LOT | 132
Duiliu Zamfirescu, Novele, 1888

Alături de volumul de poezii, în componența lotului se află și
manuscrisul a două poezii, respectiv „Cântecul tunarului” și
„Cântecul Dorobanțului”. Acestea au fost publicate în volumul Pui de
lei pe care le regăsim între paginile 24-25, respectiv 26-27.

Duiliu Zamfirescu, Novele, București, Editura Librăriei
Socec & Comp, 1888, 342 p.

Manuscrisul este compus din 3 pagini, și a fost redactat cu cerneală
albastră pe o singură față. La finalul manuscrisului se află semnătura
olografă a lui Ioan Nenițescu.

Legătură contemporană integral din piele,
decorată cu motive fitomorfe și cu titlu în
aur pe cotor și pe coperta principală. Volumul
se păstrează în etui.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 / 21×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 136
LOT | 133

C. Rădulescu Motru, două scrisori + carte de vizită

Octav Minar, Album Artistic-Literar, [1909]

Scrisoare de înștiințare trimisă profesorului Mircea Florian de către Constantin Rădulescu-Motru, prin care îl informează pe acesta
cu privire la faptul că a fost numit în comisia examenului de admitere a facultății de Litere și Filosofie. Constantin Rădulescu Motru
îi trimite această înștiințare din poziția de decan al facultății. Documentul este semnat olograf de către Constantin
Rădulescu Motru și este datat 1935.

Octav Minar, Album Artistic-Literar, Iaşi, Tipografia „Dacia” P. & D.
Iliescu, [1909], 96 p., cu numeroase reproduceri fotografice, și facsimile
în interiorul textului.

Scrisoare de recomandare trimisă de Constantin Rădulescu Motru,
profesorului Mircea Florian prin care îi roagă să coordoneze lucrarea
de doctorat a unui student. Scrisoarea poartă antetul Academiei Române,
este semnată olograf și datată 9 Decembrie 1940.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri
din pergamoid, în interior se păstrează coperta originală.
Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 25×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cartea de vizită a Profesorului C. Rădulescu-Motru care cuprinde un scurt
text olograf adresat lui Mircea Florian, care face referire la o lucrare de care
acesta are mare nevoie. Cartea de vizită este datată 9 Iulie 1942.

Preț de pornire 40,00 €
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,7×13,5 / 8×12 / 21×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 134
Ștefan Cruceanu, Lacrime, 1898
Ștefan Cruceanu, Lacrime, Iași, Editura Tipografiei H. Goldner,
1898, 142 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

LOT | 137

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

V. A. Urechia, Legende Române, 1891
V. A. Urechia, Legende Române, București, Editura Librăriei
Socecu & Comp, 1891, 248 p.

Preț de pornire 50,00 €
Volumul păstrează coperta originală a editură, integral din
pergamoid, decorată cu elemente fitomorfe inscripționate în
aur.

LOT | 135

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cezar Petrescu, Luceafărul sau romanul lui Eminescu, 3 volume colligate, cu dedicație olografă

Preț de pornire 100,00 €

Cezar Petrescu, Luceafărul sau Romanul lui Eminescu, București, Editura „Naționala-Ciornei”, [1967]
LOT | 138

Vol. I, Luceafărul, 426 p. Volumul poartă
dedicația olografă a autorului
Vol. II, Nirvana, 288 p.
Vol. III, Carmen Saeculare, 482 p.

C. Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul, 1946, exemplar bibliofil
C. Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul, București, Tipografia „Steaua Artei”, 1946, 73 p.

Legătură contemporană cu cotor
din pergamoid, în interior se
păstrează copertele originale broșate.

Exemplar bibliofil tras pe hârtie velină
mată într-o serie de 9 exemplare numerotate
de la I la IX, cu o suită a tuturor gravurilor
semnate, numerotate și cu o litografie originală
toate realizate de către Fred Micoș. Exemplarul
de față poartă numărul IX.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 139

LOT | 142

Elena Farago, Nu mi-am plecat genunchii, cu dedicație
către Emanoil Bucuță

Ion Heliade Rădulescu, fotografie de epocă
Ion Heliade Rădulescu, fotografie de epocă, atelier fotografic
necunoscut.

Elena Farago, Nu mi-am plecat genunchii, Craiova,
„Tiparul Prietenii-Științei”

Legătură contemporană integral din pergamoid,
în interior se păstrează coperta originală broșată.

Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) a fost unul dintre membrii
fondatori ai Academiei Române și primul peședinte al acestei
instituții. Acesta este considerat a fi una dintre cele mai
importante personalități din cultura română prepașoptistă, prin
aportul său cultural și estetic la dezvoltarea literaturii române,
fiind apreciat și ca precursor al poeziei moderne.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 16×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

Preț de pornire 100,00 €

Exempalrul poartă dedicația olografă a autoarei,
dedicație oferită scriitorului Emanoil Bucuţă.

LOT | 140
LOT | 143
V.A. Urechia, Oda la Elisa, 1869
Gh. Cardaș, Viața lui Mihai Eminescu, 1939, cu dedicația
olografă a autorului

V.A. Urechia, Oda la Elisa. Comedie într’un actu, București,
Tipografia Laboratorilor Romani, 1869, 56 p.

Gh. Cardaș, Vieața lui Mihai Eminescu (1850-1889), București,
Editura „Cartea Noastră”, 1939, 152 p.

Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 12×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Exemplarul poartă de pagina de titlu dedicația olografă a
autorului oferită profesorului N. Herescu.
Legătură contemporană integral din piele, cu ornament
fitomorf la rece și titlul în aur pe coperta principală. În interior
se păstrează coperta originală

Preț de pornire 20,00 €

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 141
Armand G. Constantinescu, Cer și Destin, 1941, cu dedicație olografă
Armand G. Constantinescu, Cer și Destin, București, Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, 1941, 340 p., cu numeroase planșe în afara
textului.

LOT | 144
Eminescu, Poezii, cu ilustrații de Perahim și dedicația olografă a lui Emil Botta

Volumul poartă dedicația olografă a autorului datată 1946.
Legătură contemporană integral din pergamoid.

Eminescu, Poezii, cu ilustrații de Perahim, București, Editura Tineretului, 134 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a lui Emil Botta, datată Aprilie 1962.
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 27,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 148
LOT | 145

A. C. Cuza, Versuri, 1887, prima ediție, cu o
însemnare olografă ce aparține dr. Petru Groza

Vasile Conta, Încercări de metafizică materialistă, 1880,
cu dedicație olografă

A. C. Cuza, Versuri, Iași, Tipografia Națională,
1887, 111 p.
În interiorul volumului regăsim o însemnare
olografă care aparține dr. Petru Groza din perioada
în care acesta ocupa postul de conferențiar.
Legătură de epocă, cu cotor și colțuri din piele.

Vasile Conta, Încercări de metafisică materialistă, Iași,
Tipografia Națională, 1880, 201 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 30,00 €

LOT | 149
LOT | 146
Dimitrie Bolintineanu, Călătorii în Asia Mică, 1915

Theodor A. Myller, În Iași, 1871, cu dedicație
olografă

Dimitrie Bolintineanu, Călătorii în Asia Mică, București,
Tipografia Lucrătorilor Associați, 1866, 131 p.

Theodor A. Myller, În Iași, Bucruești, Tipografia
C. Petrescu & J. G. Costescu, 1871, 187 p.

Legătură contemporană cu cotor din piele.

Volumul poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 16×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 120—240 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
Preț de pornire 80,00 €

LOT | 150
LOT | 147
Costache Negruzzi, Scrieri, trei volume, 1872
N. Bănescu, V. Mihăilescu, Ioan Maiorescu. Scriere comemorativă, 1912
Constantin (Costache) Negruzzi, Scrieri, trei volume:
N. Bănescu și V. Mihăilescu, Ioan Maiorescu. Scriere comemorativă cu prilejul centenarului nașterii lui. 1811-1911, București, Editura
„Tipografia Românească”, 1912, 552 p.; cu numeroase reproduceri fotografice și planșe în text și în afara textului.
Lucrarea a fost publicată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea omului de cultură Ioan Maiorescu, fiind auxiliară inaugurării
unui monument dedicat aceleiași personalități, la Craiova.
Legătura contemporană din pergamoid, cu cotor
și colțuri din piele.

Volumul I. Pecatele tinerețelor, București, Librăria Socec & Compania, 1872, LXIV + 350 p., cu o prefață de Vasile Alecsandri.
Volumul II. Poesii, București, Librăria Socec & Compania, 1872, 310 p. Volumul cuprinde, pe lângă poeziile lui C. Negruzzi,
și traduceri realizate de acesta din autori străini.
Volumul III. Teatru, București, Librăria Socec & Compania, 1873, 499 p.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Costache Negruzzi (1808 - 1868) a fost un scriitor și om politic
pașoptist, tatăl junimistilor Iacob Negruzzi și Leon Negruzzi.
Costache Negruzzi nu ia parte la mișcarea din 1848 și mult timp
rămâne retras din afacerile statului, reintrândmai târziu ca
judecător, membru în Divanul Domnesc și apoi, sub domnia
lui Al. I. Cuza, ca director al departamentului finanțelor,
deputat.

Preț de pornire 70,00 €

Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 154
LOT | 151
Garabet Ibrăileanu, Privind Viața, 1930, exemplar bibliofil
Mihai Eminescu, Poezii, ediție îngrijită de Ion Scurtu
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Garabet Ibrăileanu, Privind Viața, București, Editura „Cultura Națională”, 1930,
91 p., cu un portret inedit al autorului realizat de Ștefan Dimitrescu.
Exemplar bibliofil tras pe hârtie velină într-o serie de 44
de exemplare. Exemplarul de față este numerotata cu numărul 8.

Mihai Eminescu, Poezii, ediție revizuită, îngrijită de Ion Scurtu, București,
Editura Librăriei Universale Leon Alcalay, 238 + II p.

Preț de pornire 50,00 €

Legătură contemporană din pergamoid cu cotor și colțuri din piele, în
interior se păstrează coperta originală.

Legătura contemporană din pergamoid.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 152
Scrisori ale lui Ion Ghica către V. Alecsandri, 1884
Scrisori ale lui Ion Ghica către V. Alecsandri, București,
Tipografia Academiei Române, 1884, XXV + 297 p.
Scrisorile au fost publicate în „Convorbiri Literare”.
Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 155

Preț de pornire 50,00 €
Ioan Slavici, „Tribuna” și Tribuniștii colligat cu „Tribuna” D-lui dr. I. Rațiu, 1896
Ioan Slavici, „Tribuna” și Tribuniștii, Orăștie, Editura autorului Minerva, Inst. tipografic, 1896,
173 p. colligat cu Ioan Slavici, „Tribuna” D-lui dr. I. Rațiu. Explicări documentare, Orăștie,
Editura autorului „Minerva” Institutul tipografic, 1896, 48 p.
LOT | 153

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Mircea C. Rosetti, Nuvele, 1882, exemplar bibliofil

Triubuna a fost un cotidian politic înființat în 1884 de către un grup de intelectuali
transilvăneni la Sibiu, care doreau înființarea unei publicații românești în
Transilvania. Conducerea cotidianului va fi preluată de Ioan Slavici, care îl va transforma
în cel mai important cotidian transilvănean de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Mircea C. Rosetti, Nuvele, București, Tipografia ”Romanulu” Carol Göbl, 1882, XXX + 215 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Exemplar bibliofil tipărit pe hârtie velină într-o serie de 50 de exemplare numerotate, exemplarul de față poartă numărul 19.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 27×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 156

LOT | 158

Ioan Slavici, fotografie de cabinet, atelier Nestor Heck, Piesă rară

Ioan Slavici, Novele, Vol. I, 1892, prima ediție

Fotografie de cabinet inedită care îl ilustrează pe scriitorul Ioan Slavici, atelier fotografic Nestor Heck, Iași.

Ioan Slavici, Novele, Vol. I, Popa Tanda. Scormon. La
Crucea din sat. Gura satului. Budulea Taichi. Bobecel.
Vecinii I şi II., București, Editura Librăriei Socecu &
Comp., 1892, 348 p.

Ioan Slavici a fost un scriitor, jurnalist și pedagog român, originar din Botoșani, pe care George Călinescu îl considera „instrument de
observație excelent” al mediului rural. Slavici a fost unicul copil al familiei, dar a copilărit împreună cu alți șase copii orfani ai rudelor.
A făcut studii de drept la Pesta, ulterior și la Viena, unde l-a întâlnit pe Eminescu la un curs de economie. Pe aceștia i-a legat o frumoasă
prietenie; la îndemnul lui Eminescu, Slavici a debutat cu comedia „Fata de birău” în anul 1871. Tot Eminescu îl introduce pe Slavici lui I.
Negruzzi, povestindu-i acestuia despre Slavici ca fiind un scriitor politic excelent, iar la prima întâlnire dintre Negruzzi și Slavici aceștia
s-au înțeles asupra unui studiu despre raporturile dintre români și maghiari care urma să fie publicat în „Convorbiri Literare”.
Fotografia a fost realizată pentru a putea fi utilizată în cadrul fotografiei de grup a Societății Junimea din 1882. Locul lui Slavici în cadrul
tabloului Societății era pe rândul 4 în dreapta.

Legătură de epocă integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 16×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 159
I. Slavici, Din bătrâni, 1902, Prima ediție
Ioan Slavici, Din Betrâni. Narațiune istorică, București,
Institutul de Arte Grafice și Editura „Minerva”, 1902, 328 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
LOT | 157
Ioan Slavici, Povești, două volume, 1908 - 1913
Ioan Slavici, Povești, Vol. I, București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 1908, 276 p.
Ioan Slavici, Povești, Vol. II, București, Editura „Cartea Românească”, [1913], 195 p. Volumul poartă ex-librisul semnătură
al lui Nicolae N. Răutu, datat 1913.
Primul volumul are legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele. Ambele păstrează coperta originală broșată.

LOT | 160
George Coșbuc, Ziarul unui pierde-vară, prima ediție, 1902

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

George Coșbuc, Ziarul unui pierde-vară, București, Editura
Librăriei Socecu & Comp., ediția I, 1902, 176 p.
Ziarul unui pierde-vară este al treilea volum de poezie publicat
de George Coșbuc.

Preț de pornire 40,00 €

Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 161

LOT | 164

Garabet Ibrăileanu, Adela, 1933, cu dedicație olografă

A. C. Cuza, Naționalitatea în artă, 1908

Garabet Ibrăileanu, Adela. Fragment din jurnalul lui Emil Codrescu (Iulie-August 189...), București, Editura Adevărul, 215 p.

A. C. Cuza, Naționalitatea în artă. Principii, Fapte, Concluzii,
București, Institutul de arte Grafice și Editură „Minerva”, 1908,
242 p.

Volumul poartă dedicația olografă
a autorului.
Legătură contemporană cu cotor și
colțuri din piele.

Legătură de epocă integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 50—100 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 30,00 €

LOT | 165
LOT | 162

Al. Vlahuță, Un an de luptă, 1895

George Coșbuc, Fire de tort, 1914

Al. Vlahuță, Un an de luptă, București, Editura Librăriei
Carol Müller, 1895, 248 p.

George Coșbuc, Fire de tort, București, Editura „Librăriei
Școalelor”, Ediția a V-a, 1914, 259 p.

Legătură de epocă integral din pergamoid.

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.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 16×11,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

Legătura este contemporană din pergamoid cu cotor și colțuri din
piele.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 166
D. Petrini, Lumini și Umbre, 1870
LOT | 163

D. Petrini, Lumini și Umbre. Culegere din Poesiile, Cernăuți,
Tiparul lui J. Buchowieeki & Comp., 1870, 379 + VII p.

Ion Ghica, Amintiri din Pribegie, 1889
Legătură de epocă integral din pergamoid.
Ion Ghica, Amintiri din Pribegie după 1848. Noi scrisori către V.
Alecsandri, București Editura Librăriei Socec & Comp., 1889, 878 p.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €
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LOT | 169
LOT | 167

Grigore Mihail Alexandrescu, Elegii, Epistole, Satire și Fabule, 1863

V. A. Urechia, Legende, 1901, cu semnătură olografă
V. A. Urechia, Legende. Cum era odinioară, București, Institutului de Arte Grafice și
Editura „Minerva”, 1901, 320 p.
Exemplarul poartă semnătura olografă a autorului și numărul de tiraj.
Legătură de epocă din pergamoid roșu, cu titlu în aur la cotor și pe coperta principală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Meditați, Elegii, Epistole, Satire și Fabule de Grigore Mihail
Alexandrescu, București, Tipografia Naționale a lui Ștefan Rassidescu,
1863, LX + 414 p.
Volumul poartă ex-librisul ștampilă al lui Isac Rosen pe foaia de titlu,
dar și pe alte file.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele cu titlul în aur pe
cotor.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 170
Valerian Urșianu, Amintiri, 1895
Valerian Urșianu, Amintiri (Poesii), București, Editura
Librăriei Socecu & Comp., 1895, XIII + 416 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

LOT | 168

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Culegeri Literare, Ediție ilustrată, 1891, cu poezia Luceafărul
Culegeri Literare, Ediție ilustrată, București, Editura Librăriei Socecu & Co.
(Stab. grafic I.V. Socecu), partea I-a, 178 p. colligat cu partea a II-a, 1891, 154
p., cu numeroase ilustrații, reproduceri fotografie și facsimile în interiorul și în
afara textului.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 400—600 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

LOT | 171
Matilda Cugler-Poni, Poesii, 1885
Matilda Cugler-Poni, Poesii, București, Editura Librăriei
Socecu & Comp., 1885, 241 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 175
LOT | 172
Duiliu Zamfirescu, Alte Orizonturi colligat cu Imnuri
Păgâne, 1894 - 1897
Duiliu Zamfirescu, Alte Orizonturi.
Poezii, București, Editura Librăriei Carol Müller,
1894, 70 p., colligat cu Imnuri Păgâne. Poezii Nouă,
București, Editura Librăriei Carol Müller, 1897, 72 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

M. Eminescu, Scrieri literare, editate de D. Murărașu,
cu dedicație olografă
M. Eminescu, Scrieri literare, comentate de D. Murărașu,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1939, LII + 283 p., cu
un portret litografic al poetului și numeroase reproduceri
fotografice după texte manuscrise ale lui Eminescu.
Foaia de titlu poartă dedicația olografă a lui D. Murărașu
către ministrul de finanțe Victor Slăvescu.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 16,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în
interior se păstrează coperta originală.

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 120—250 €
Dimensiuni: 9,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

LOT | 173
M. Eminescu, Lumină de lună, editată de Ion Scurtu, 1910
M. Eminescu, Lumină de lună. Poezii, ediție îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu, București, Institutul de Arte Grafice
și Editură „Minerva”, 1910, 391 p., cu o prefață de Ion Scurtu.

LOT | 176
Teodor V. Ștefanelli, Amintiri despre Eminescu, ediția I

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele,
în interior se păstrează coperta originală.

Teodor V. Ștefanelli, Amintiri despre
Eminescu, București, Institutul de Arte Grafice C.
Sfetea, 1914, 164 p., cu ilustrații, facsimile și anexe.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Preț de pornire 70,00 €
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 177
T. Păunescu-Ulmu, Viața tragică și românească a lui Eminescu,
cu dedicația olografă a autorului
LOT | 174
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A. Vlahuță, Iubire. Poezii (1888-1895)

T. Păunescu-Ulmu, Viața tragică și românească a lui Eminescu,
Vol. I. Copilăria și tinerețea, Craiova, Tiparul „Prietenii Științei”,
1928, 118 p.

Alexandru Vlahuță, Iubire. Poezii (1888-1895), București, Editura
Librăriei Carol Müller, 1896, 126 p.

Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului oferită lui N.
Cartojan datată 28 Septembrie 1928.

Legătură contemporană, cu cotor și colțuri din piele; în interior
se păstrează coperta originală.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele. În interior
păstrează coperta broșată a editurii.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 21×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 178
Ziarul „Vulturul”, Anul VI, nr. 129, 3 Mai 1909 - număr dedicat lui Mihai Eminescu și Ion Creangă
Număr dedicat comemorării a 20 de ani de la moarte poetului Mihai Eminescu și a povestitorului Ion Creangă.
Cromolitografie realizată în Stabilimentul Grafic A. Baer din București.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 43×62 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 179
Fotografia unei însemnări cu referire la Mihai
Eminescu, care aparține lui Ion Creangă, 1878

LOT | 180
Tabel cu semnăturile învățătorilor Ion Creangă, C. Grigorescu și V. Receanu, 1866

Fotografia unei file din „De obște Geografiei pe limba
moldovenească scoasă de pe Geografie lui Buffier”
publicată la Iași în 1795 care poartă mai multe însemnări
olografe care aparțin lui Ion Creangă.
Una dintre însemnări reprezintă ex-librisul autorului
datat 1878 și mențiunea că lucrarea „de față este completă”.
Cealaltă însemnare atestă faptul că lucrarea îi fusese
dăruită de către prietenul său Mihai Eminescu, pe care
îl descrie ca fiind „cel mai mare poet al Românilor”.
Însemnarea este datată 1878.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 14×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

T

abel cu semnăturile olografe ale învățătorilor Ion Creangă, C. Grigorescu și V. Receanu (alături de care
Creangă realizează primul abecedar românesc modern) completat recto-verso. Tabelul este datat olograf
„Marți în 1 Novemvriu 1866”, respectiv „Miercuri în 2 Novemvriu 1866” și cuprinde 8 semnături olografe ale
scriitorului.
Ion Creangă (1837-1889) a fost nu doar celebrul autor al Amintirilor din copilărie și al Povestirilor, ci și
învățător, numit de Titu Maiorescu, lider al Societății Junimea, al cărei membru era și Creangă. În 1864,
tânărul Ion Creangă, pe atunci diacon înscris la Școala preparandală de la Trei Ierarhi din Iași, unde îl avea
ca profesor și director pe Titu Maiorescu, a fost numit prin decret domnesc institutor provizoriu la clasa
I-a, secțiunea a II-a, a școlii primare (vasiliene) Trei Ierarhi. Începe astfel o lungă carieră în care scriitorul
a slujit cu pasiune în învățământ (chiar și pe timpul destituirii sale vremelnice, între 1872 și 1874), până
la agravarea bolii sale, spre sfârșitul vieții. Tabelul datează din perioada în care Creangă era învățător și
apare doi ani diferență de apariția lucrării „Metodă nouă de scriere și cetire” pentru uzul clasei I primară,
cunoscută public drept „Abecedarul lui Creangă”. Lucrarea a apărut la Iași, în 1868, și a avut 23 de ediții
succesive, până în 1893.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 700—1.200 €
Dimensiuni: 38×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 181
Ion Creangă, N.A. Bogdan, A.C. Cuza, fotografie de cabinet, atelier Siegmund Packer, piesă extrem de rară

F

otografie de cabinet care îi surprinde pe Ion Creangă, N.A. Bogdan și A.C. Cuza la Băile Slănic, în anul 1885.
Atelier fotografic Siegmund Packer, Iași-Slănic,

LOT | 182
Fotografie Bojdeuca lui Ion Creangă + Manuscris de Octav Minar

F

otografie ce imortalizează interiorul odăii casei unde a locuit scriitorul Ion Creangă, în perioada în care a stat
la Iași. În căsuța modestă, cu doar două odăi, din cartierul Țicău de Jos, numărul 4, a fost găzduit poetul și prietenul
scriitorului umorist, Mihai Eminescu.
Fotografia a fost reprodusă pentru prima dată în ziarul Luceafărul, Anul XII, Nr. 4 din 16 Februarie în 1913, alături de
articolul scris de către Octav Minar intitulat „Eminescu, Maiorescu, Iacob Negruzzi și Ion Creangă”.

Manuscrisul articolului a fost redactat cu cerneală neagră pe 7 file numeroate de către autor. Manuscrisul poartă la final
semnătura olografă a lui Octav Minar și este datat Ianuarie 1913. Iași.
În articolul său, Octav Minar vorbește despre controversele care s-au creat în jurul corespondenței dintre
Mihai Eminescu și cei doi membrii marcanți ai Societății Junimea, Titu Maiorescu și Iacob Negruzzi. Octav Minar aduce
în discuție unele aspecte încă nelămurite referitoare la alegerea lui Titu Maiorescu de a arde o parte a corespondenței
dintre el și Mihai Eminescu, din dorința de a ascunde unele aspecte intime din viața lui Mihai Eminescu.
De asemenea, Octav Minar face referire la controversele care s-au iscat în momentul în care Iacob Negruzzi a publicat în
„Convorbiri Literare”, una din scrisorile primite de la Eminescu. Ion Creangă fusese introdus în cercul Societății de către
Mihai Eminescu, care la rândul său a avut și el de suferit din relația cu membrii Junimii. Octav Minar ne mărturisește
cum Creangă era desconsiderat ca om de către „aristocrații junimiști” datorită faptului că era „simplu ca toți țăranii
moldoveni”.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×13 / 21×17,5 cm fiecare filă
Starea de conservare: Foarte bună

În anul 1866 Ion Creangă avea să intre diacon în mănăstirea Golia, în paralel acesta ocupa funcția de învățător. În vara acelui
an în casa familie Creangă intra tânărul Nicolai Andriescu-Bogdan, ai cărui părinți se mutaseră la țară, și îl lăsaseră pe
acesta pentru a fi instruit de către învățătorul Ion Creangă. Pentru un an de zile N.A. Bogdan s-a aflat sub tutela pedagogului
Ion Creangă, timp în care acesta din urmă avea să trezească în sufletul tânărului o adevărată admirație față de persoana sa.
Între cei doi se va crea o legătură strânsă. Douăzeci de ani mai târziu N.A. Bogdan avea să-l însoțească pe prietenul și fostul
său dascăl, care i-a îndrumat primii pași, la tratament la Băile Slănic. Ion Creangă suferea de epilepsie, aceeași boală care a
chinuit-o și pe mama sa. Cu trecerea anilor, boala a început să îl afecteze tot mai tare provocându-i dese stări de oboseală și
amețeli, care îi slăbeau puterile. În urma unui astfel de episod al bolii, provocat de o cădere mai gravă, a făcut ca presa locală
să anunțe moartea povestitorului. Pentru a-i ușura suferința și pentru a-și recăpăta forțele, medicul său îi recomandă să
meargă la tratamente la Băile Slănic. N.A. Bogdan a consemnat câteva din momentele călătoriei alături de Ion Creangă din
anul 1885 când acesta l-a însoțit la Slănic în volumul „Poveşti şi bazaconii din Moldova”. Una dintre amintirile consemnate de
N.A. Bogdan este momentul în care alături de Ion Creangă și de A.C. Cuza hotărăsc să se fotografieze împreună.
„Într-una din zile, venind un fotograf care poza pe tinichea – fotografie aşa-zisă americană – invitai de mai multe ori pe Creangă
să-şi scoată poza. Dar mai tot deauna îmi răspundea: Decât să dau un frăncuşor ca să mă vad lat pe tinichea, mai bine cumpăr
cu el un coşuleţ de brânză sau de păstrăvi şi mi-a prii mai bine decât tinicheaua… Într-o zi însă, aflându-se şi cu dl. A.C. Cuza, îl
hotărâi să ne pozăm tustrei în grupă; ne aşezarăm într-un tufiş de lângă sala de cură, Creangă stând în picioare, îndărăt şi noi pe o
bancă, eu la stânga, Cuza la dreapta lui. Cand fotograful scoase cate o tinichea pentru fiecare din noi, zic lui Creanga:
-Voi pastra aceasta fotografie ca o adevarata icoana…
-Da, bine faci, dragul meu! s-o pastrezi ca pe icoana rastignirei lui Hristos !
Ne pacalise rau… dar asta ma facu sa am o dragoste si mai mare pentru acea icoana, care o pastrez si astazi cu destula smerenie.””.
Această mărturie este cu atât mai evocatoare, cu cât acel moment a fost imortalizat într-o fotografie, una din rarele fotografii
pe care Ion Creangă avea să le fi realizat vreodată.

Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 3.000,00 €
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LOT | 184
Afișul evenimentului „O seară eminesciană”, cu proiecția filmului „Eminescu, Veronica, Creangă”, piesă rară

LOT | 183

A

F. Chalicarne, Afișul filmului documentar „Eminescu, Veronica, Creangă”, 1914, Piesă rară

fișul unui eveniment de strângere de fonduri pentru ridicarea unui monument dedicat poetului Mihai
Eminescu. Evenimentul poartă numele „O seară eminesciană”, fiind aflat sub patronajul ministrului de
Interne V. G. Morțun și cu înaltul sprijin literar și artistic al lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, George Enescu,
V. Eftimiu, Octav Minar și alții, și urma să aibă loc la Palatul Ateneului în 31 Ianuarie 1915. Afișul cuprinde
și programul evenimentului care oferă informații importante despre modul în care se desfășura evenimentul,
desfășurarea de forțe, numărul de persoane implicate, precum și modalitățile de distracție disponibile populației.
Evenimentul era compus din 3 părți. Prima parte îl implica în mod direct pe George Enescu care urma să
prezinte în primă audiție o Sonată pentru Pian, ulterior va avea loc un recital de poezie eminesciană. Partea a
doua este dedicată piesei de teatru „Rapsozii” (apoteoză într-un act) de Victor Eftimiu, care este în fapt o laudă
adusă lui Alecsandri și Eminescu. Partea a treia a evenimentului, cea mai importantă din punct de vedere istoric,
este dedicată filmului „Eminescu. Veronica. Creangă”, realizat de Octav Minar, un cercetător controversat al
vieţii lui Mihai Eminescu.

A

fișul filmului documentar „Eminescu. Veronica. Creangă”, realizat de Octav Minar, un cercetător controversat
al vieţii lui Mihai Eminescu. Afișul poartă semnătura ilustratorului francez F. Chalicarne.

Pelicula, considerată una dintre cele mai valoroase piese de tezaur, a fost descoperită, în urmă cu câţiva ani, la
Arhiva Naţională de Filme, de pasionaţii bibliofili Ion C. Rogojanu şi Dan Toma Dulciu. Documentarul, recuperat
şi recondiţionat aproape integral, este creaţia Casei de Filme Pathé Frères din Paris, iar imaginea poartă semnătura
lui Victor de Bon, un regizor specializat pe realizarea de filme-reportaj documentare. Filmul a fost realizat în 1914
şi prezenta imagini inedite cu locuri simbolice creației eminesciene. În prezent, din film se mai păstrează 21 de
minute din întregul material care a fost cu greu restaurat pentru a putea face vizionarea posibilă. La momentul
apariției publice întregul material însemna 1500 metri de rolă de film, ce echivala cu 47 de minute de film.
Filmul a fost realizat în 1914 şi prezentat pentru prima oară publicului pe 31 ianuarie 1915, la Ateneul Român,
sub patronajul Ministrului de Interne V. G. Morțun și cu înaltul sprijin literar și artistic al lui Barbu Ștefănescu
Delavrancea, George Enescu, V. Eftimiu, Octav Minar și alții.

Valoare estimativă: 300—400 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 1.200—1.400 €
Dimensiuni: 160×120 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 800,00 €
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LOT | 188
LOT | 185
Pentru Amintirea lui Ion Creangă, 1918
Ion Creangă, Amintiri din Copilărie și Povești
Ion Creangă, Amintiri din copilărie, București, Librăria Nouă, 127 p.
Ion Creangă, Povești, București, Librăria Nouă, Carol P. Segal, 159 p. Volumul cuprinde „Povestea lui Harap-Alb”,
„Punguța cu doi bani”, „Povestea Porcului”, „Fata babei și fata moșneagului”, „Capra cu trei iezi” și „Povestea unui
om leneș”.
Ambele volume au legătură contemporană din pergamoid, cu cotor și colțuri din piele; în interior se păstrează
coperta originală cu reproduceri fotografice ale portretului autorului.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 16,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Pentru Amintirea lui Ion Creangă, Dare de seamă a Comitetului Ieșan pentru reconstituirea „Bujdeucei” în care a trăit cei din urmă ai săi
ani povestitorul, Iași, Tipografia Serviciului Geografic, 1918, 22 p.
Broșura cuprinde reproduceri fotografice ale bojdeucii înainte și după restaurare, precum și o fotografie de grup a membrilor comitetului.
În 1917 un grup de intelectuali ieșeni în frunte cu A.C. Cuza, s-au întrunit cu scopul salvării casei și amintirii lui Ion Creangă. Lui A.C.
Cuza i s-au alăturat mai multe personalități care l-au cunoscut și l-au apreciat pe cunoscutul scriitor. „Comitetul Ion Creangă” era format
din A.C. Cuza, Dr. N. Leon, Corneliu Șumuleanu, Dr. N. Racoviță, Al. Alimănișteanu, C. Ionescu-Olt, N.A. Bogdan, Ion Mitru,
G. Popescu și G. T. Kirileanu. Aceștia au hotărât să cumpere casa din cartierul Țicău, să o restaureze și s-o amenajeze cu obiecetele rămase
amintire de la Ion Creangă, transformând-o într-o casă memorială.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 186
Ion Creanga, Opere Complecte, patru părți, Biblioteca pentru toți
Ion Creangă, Opere Complecte, cu o bibliografie de Gr. I.
Alexandrescu, cu o litografie a portretului autorului și o prefață
autografă a lui Creangă, București, Editura Librăria „Universala”,
Alcay & Co., [1905]:
Partea I. Soacra cu trei nurori. Capra cu trei iezi. Dănilă Prepeleac.
Pungulița cu doi bani. Poezii Populare, 93 p.
Partea a II-a. Moș Nichifor Coțcariul. Fata babei și fata
moșneagului. Povestea porcului. Poezii poporane. Poezii, proprii,
77 p.
Partea a III-a. Povestea lui Stan Pățitul. Ivan Turbincă. Povestea
unui om leneș. Ion Roată și Unirea. Rostiri, zicători, cuvinte, 79 p.
Partea a IV-a. Povestea lui Harap Alb. Cinci pâini, 96 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 15×10 cm
Starea de conservare: Bună

LOT | 189
T. Păunescu-Ulmu, Problema Eminescu, cu dedicația olografă a autorului
T. Păunescu-Ulmu, Problema Eminescu. Comentarii și interpretări, Craiova,
Editura Ramuri, 1928, 125 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului oferită lui Ionescu Bujor,
datată Craiova, Iunie 1938.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 187
Jean Boutiere, La vie et l’oeuvre de Ion Creangă, 1930
Jean Boutiere, La vie et l’oeuvre de Ion Creangă, Paris, Librairie
Universitaire J. Gamber, 1930, 254 p., cu 25 de ilustrații
după documente inedite.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din pergamoid.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 25,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

94

95

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

LOT | 190

LOT | 193

Publicația „Floarea Soarelui”, cu un articol dedicat
lui M. Eminescu

Publicația „Familia”, anul XXV, cu un articol elogiativ
pentru Mihai Eminescu

Publicația Floarea Soarelui. Literatură-Artă-ȘtiințăViața Sociala Anul I, nr. 6-7, Iunie-Iulie, București,
Institutul de Arte Grafice Bucovina I.E. Torouțiu, 1927,
180 - 234 p. Numărul cuprinde un articol dedicat
vieții și operei lui Mihai Eminescu, intitulat „Pentru
Mihail Eminescu”.`

Publicația „Familia”, anul XXV, nr. 48 din 26 noiembrie/
8 decembrie 1889, cu un articol elogiativ la adresa
lui Mihai Eminescu ce se întinde de la pagina 565 la
566. Articolul este semnat de Nicolae Brândeu, fiind
redactat pe baza Satirelor editate de Titu Maiorescu
pentru volumul de poezii al lui Eminescu, publicat în 1884.
Articolul are rolul de a comemora moartea poetului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 194
LOT | 191

Publicația „Familia”, Anul XXV, nr. 50, 1888, cu
„Dalila” și „Sara pe deal” de Mihai Eminescu

Ollănescu-Ascanio, Poesii, 1901, prima ediție
Publicația „Familia”, Anul XXV, nr. 50, din
10/22 Decembrie 1888, Oradea-Mare, Otto Hugel, 590
- 600 p. Numărul de față reproduce două poezii ale
lui Mihai Eminescu, un fragment al poeziei „Dalila”
și poezia „Seara pe deal”.

Constantin Ollanescu-Ascanio, Poezii 1878-1898, Bucureşti,
Editura Librăriei Socecu & Comp., 1901, 215 p.
Legătura originală a editurii Socec din pergamoid cu decorații
Art Nouveau.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 350—500 €
Dimensiuni: 32×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 195

LOT | 192
Publicația „Familia”, anul XXV, cu un articol de
T. Maiorescu dedicat lui Mihai Eminescu
Publicația „Familia”, anul XXV, Nr. 46 din 12/24
noiembrie 1889, cu un articol elogiativ, bibliografic
adresat lui Mihai Eminescu. Articolul este semnat
de Titu Maiorescu și în cadrul lui, sunt utilizate
fragmente din poeziile lui Eminescu publicate în
„Convorbiri Literare”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 42×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Publicația „Familia”, anul XXIV, nr. 51, cu un catren de M.
Eminescu și o povestire de P. Inspirescu
Publicația „Familia”, anul XXIV, nr. 51 din 18/30 decembrie
1888, cu un catren din poezia „Ce e amorul?” de Mihai
Eminescu, utilizat de un alt titlu, respectiv „Iubirea”, la pagina
596 a publicației. Catrenul este încadrat în categoria numită
„Salon” care cuprinde, în acest număr, numeroase aforisme
ce au ca temă iubirea. Poezia „Ce e amorul?” a fost publicată
pentru prima dată în „Convorbiri Literare”, anul XVII, 1883.
Între paginile 593 și 595 apare povestirea „Despre pomul
de Crăciun” a lui Petre Inspirescu. Această povestire a fost
publicată inițial în „Convorbiri Literare”, anul XVI, 1882.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 30,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 196
LOT | 198
Almanahul „România Jună”, 1883, Prima apariție tipografică a ”Luceafărului”, Piesă rară
România Jună 1871-1921, Cartea Semicentenarului
Almanahul Societății Academice Social-Literare „România Jună”, Viena, Tipografia W. Stein, Editura Societății „România Jună”, 1883,
anul I, 210 p.
Volumul este dedicat „augustei scriitore” Carmen Sylva în semn de recunoștință pentru patronajul acordat. Almanahul cuprinde
lucrarea alegorică „Vremea și Iubirea” redactată de Carmen Sylva, o lucrarea denumită „Anecdotă” de Ion Creangă, un studiu despre
„Însemnătatea chimiei” de Nicolae Teclu. Foarte important de menționat este faptul că în această publicație are loc prima apariție
tipografică a poemului „Luceafărul” al lui Mihai Eminescu, fiind publicat integral.

România Jună 1871-1921, Cartea semicentenarului, București,
Imprimeria Fundației Culturale Principele Carol, 1921, 176
p., cu ilustrații în afara textului și o prefață semnată de Maria,
Regina României.
Legătură de epocă din pergamoid și cotor
din piele, în interior se păstrează coperta originală.

Societatea Academică Social-Literară „România Jună” a luat nașterea în urma fuziunii dintre cele două organizații pentru studenții
români aflați la studii în Viena, respectiv dintre „România” și „Societatea literară”. Fuziunea a avut loc la intervenția poetului Mihai
Eminescu și a prietenului său, scriitorul Ioan Slavici. „România Jună” a apărut oficial în 1871, moment la care președintele ei era chiar
Ioan Slavici. Societatea s-a bucurat de membrii de seamă precum M. Eminescu, T. Maiorescu, Ciprian Porumbescu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătura este de epocă, integral din pergamoid.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 26,5×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 700,00 €

LOT | 199
Programul Jubileului Semicentenarului „România Jună”, 1924
Programul serbărilor jubileului semicentenarului „România Jună”. Festivitățile
urmau să aibă loc la Timișoara în ziua de 9 Februarie a anului 1924.
Veniturile strânse în urma vânzării biletelor la Festivalul Eminescu erau
destinate realizări unui monument al poetului.

LOT | 197

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Almanahul „România Jună”, 1888

Preț de pornire 50,00 €

Almanahul Societății Academice Social-Literare „România Jună”, Viena, Tipografia J. B. Wallishausser, Editura Societății „România
Jună”, 1888, anul II, 253 p.
Volumul este dedicat „augustei scriitore” Carmen Sylva în semn de recunoștință pentru patronajul acordat. Almanahul cuprinde lucrarea
„Scăpată de suferință” de Carmen Sylva, opera dramatică „Ovidiu” de V. Alecsandri, o selecție cu poezii de Mihai Eminescu, printre care
și „Kamadeva”, un studiu „Despre elementele chimice” de Nicolae Teclu, poezia „Săracul” de Iosif Vulcan, sau nuvela „Frica” de Duiliu
Zamfirescu, precum și alte studii și publicații ale autorilor consacrați în epocă.
LOT | 200

Legătura este de epocă, integral din pergamoid.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul I,
1 Martie 1867 - 15 Februarie 1868

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 27,5×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul I, Nr. 1, Martie 1867 Nr. 24, 15 Februarie 1868, Iași, Tipografia Societății Junimea,
1868, 350 p.

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 204
LOT | 201
Convorbiri Literare, Anul V, cu „Mortua est” de M. Eminescu
Convorbiri Literare, Anul II, 1868 - 1869
Publicația „Convorbiri Literare”, anul II, 24 de numere colligate, 1
Martie 1868 - 15 Februarie 1869, Iași, Tipografia Societății Junimea,
399 p.
Numărul 9 din 1 Iulie 1868 cuprinde comedia „Cucoana Chirița la
Paris” de Vasile Alecsandri la paginile 141 - 145.
Numărul 19 din 1 Decembrie 1868 cuprinde studiul critic al lui Titu
Maiorescu, „În contra direcțiunii de astăzi a culturei române” la
paginile 301 - 307.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul V, 12 numere colligate, 1
Martie 1871 - 1 Martie 1872, Iași, Tipografia Th. Balassan, 1872,
396 p.
Numărul 1 din 1 Martie 1871 cuprinde poezia „Mortua est!” a lui
Mihai Eminescu ce se desfășoară pe paginile 15-16.
Numărul 8 din 1 Iunie 1871 cuprinde poeziile „Îngerul de pază” și
„Noaptea...” redactate de Mihai Eminescu.
Legătura este contemporană, din pergamoid cu cotor și colțuri
de piele.

Legătură contemporană, din pergamoid, cu cotor și colțuri de piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 28,5×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 205
LOT | 202

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul VI, 1 Aprilie 1872 - 1 Martie
1873, cu „Egipetul” și „Sărmanul Dionis” de M. Eminescu și
„Dumbrava Roșie” de V. Alecsandri

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul III, 1 Martie 1869 - 1 Martie
1870, cu scrieri diverse de V. Alecsandri

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul VI, 12 numere colligate, 1
Aprilie 1872 - 1 Martie 1873, Iași, Tipografia Națională, 1873, 468 p.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul III, 1 Martie 1869 - 1 Martie
1870, Iași, Tipografia Societății Junimea, 1870, 428 p. Publicația
cuprinde: poezia „Pasteluri”, comedia „Drumul de Feru”, nuvela
„Un Episod din 1848” și alte scrieri ale lui Vasile Alecsandri.

În numărul de față au publicat:
Mihai Eminescu, poezia „Egipetul” (261-262) și nuvela „Sărmanul
Dionis” (329-340).
Vasile Alecsandri, poemul istoric „Dumbrava Roșie” (50-60) și
„Răsbunarea lui Statu-Palmă” (137-138).
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 28,5×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 203
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul IV, numărul de debut al
lui M. Eminescu
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul IV, nr. 1, 1 Martie 1870
- nr. 24, 15 Februarie 1871, Iași, Tipografia Societății Junimea,
1871, 400 p.
Publicația cuprinde poezia de debut a lui Mihai Eminescu,
respectiv „Venere și Madonă” care se regăsește în nr. 4 din 15
Aprilie 1870 la pagina 66. În nr. 12 din 15 August regăsim 185186, ce-a de-a doua poezie publicată în Convorbiri Literare și
anume „Epigonii”.
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LOT | 206
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul VII, 1 Aprilie 1873 - 1 Martie
1874, cu „Înger și Demon” și „Floare albastră” de M. Eminescu
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul VII, 12 numere colligate, 1
Aprilie 1873 - 1 Martie 1874, Iași, Tipografia Națională, 1874, 471 p.
În numărul de față regăsim două poezii semnate de Mihai Eminescu
„Anger și Demon” și „Floare Albastră” între paginile 16-19. De
asemenea, regăsim și poezia „Căderea Rinului” și piesa de teatru
„Boieri și Ciocoi, comedie în cinci acte, semnate de Vasile Alecsandri.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 207

LOT | 209

Publicația „Convorbiri Literare”, XII, 1 Aprilie 1878 - 1 Martie 1879

Convorbiri Literare, Anul X, 1 Aprilie 1876 - 1 Februarie 1877, cu mai
multe publicații de M. Eminescu, Veronica Micle și Ion Creangă

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XVII, 12 numere colligate,
1 Aprilie 1883 - 1 Martie 1884, Iași, Tipografia Națională, 464 p.

Convorbiri Literare, Anul X, 1 Aprilie 1876 - 1 Februarie 1877,
Tipografia Națională 442 p.

În acet număr se regăsesc scrieri semnate de:
În acet număr se regăsesc scrieri semnate de:
-Ion Creangă -„Ivan Turbincă” (22 - 31); „Povestea unui om leneș”
(257 - 258).
-V. Alecsandri - „Napoleaon III” (41 - 53); „Misia mea la Londra”
(81 - 88); „Cântecul Gintei Latine” (110 - 111); „Prințul Napoleon”
(153 - 158); „Istoria lui Ștefan-Vodă”.
-Veronica Micle - „S’a pus...” (113).
-Mihai Eminescu - „Pajul Cupidon...” (418 - 421).

-Mihai Eminescu - „Influența Austrică (165-175); „Melacolie” „Crăiasa
din povești” „Lacul” „Dorința” (238-240); „Călin (File din poveste)”
(309-313).
-Ion Creangă - „Moș Nichifor Coțcariul” (374-384).
-Veronica Micle - „Când noaptea e adâncă...”, „Povestea Crinului”,
„De-aș putea” (162-163).

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 210
LOT | 208

Convorbiri literare, anul XIV, cu „Scrisoarea Întâia” de M. Eminescu și „Amintiri din Copilărie” de I. Creangă

Convorbiri Literare, anul XI, cu „Povestea lui Harap-Alb” de I. Creangă, „Singurătate” de M. Eminescu

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XIV, 12 numere colligate, 1 Aprilie 1880 - 1 Martie 1881, Iași, Tipografia Națională, 1881, 484 p.

Publicația „Convorbiri Literare”, anul XI, 12 numere colligate, 1 Aprilie 1877 - 1 Martie 1877, Iași, Tipografia Națională, 1878, 464 p.
Pe parcursul câtorva numere din anul XI, „Teoria ondulațiunii universale” a lui Vasile Conta se află la prima apariție editorială. Vasile
Conta a expus un sistem original, în care pot fi recunoscute influenţele empirismului, pozitivismului şi materialismului de secol XIX.
Astfel, teoria ondulaţiunii universale se vrea o teorie generală a evoluţiei, “regulate de către legi inflexibile”. Vasile Conta susţine că „în
lume nu există decât materie care se mişcă şi se metamorfozează până la infinit în spaţiu şi în timp, ascultând în toate mişcările şi
metamorfozele sale de legi fatale”.
Numărul 1 din 1 Aprilie 1877 cuprinde „Povestea lui Stan Pățitul” semnată de Ion Creangă între paginile 21 - 34.
Numărul 2 din 1 Mai 1877 cuprinde poezia „Și ura...” de Veronica Micle între paginile 73 - 74.
Numărul 5 din 1 August 1877 cuprinde basmul cult „Povestea lui Harap Alb” de Ion Creangă între paginile 172 - 196.
Numărul 6 din 1 Septembrie 1877 cuprinde povestirea „Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă între paginile 212 - 216.
Numărul 12 din 1 Martie 1878 cuprinde o serie de poezii redactate de Mihai Eminescu, respectiv „Povestea Codrului”, „Povestea Teiului”,
între paginile 453 - 456. De asemenea, sunt publicate și 5 poezii de Veronica Micle, respectiv „Și pulbere țerină...”, „Tristă de ce-i...”, „Cea
din urmă frunză”, „Am plecat...”, „Pe-al meu gând..”.
Legătura este contemporană din pergamoid cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

-Numărul 1 din 1 Aprilie 1880 cuprinde poezia „O, mama...” de Mihai Eminescu la pagina 38 a volumului.
-În numărul II din 1 Mai 1880 cuprinde prima apariție publică a lucrării „Cuibul Cocoveicelor” de Alexandru Gr. Suțu între paginile 62 - 64.
-Numărul III din 1 Iunie 1880 cuprinde nuvela „Budulea Taichii” scrisă de Ioan Slavici, între painile 93 - 110, cu o continuare în numărul IV
din 1 Iulie 1880 între paginile 136 - 152.
-Numărul IV din 1 Iulie 1880 conține două poezii de Veronica Micle, respectiv „Povestea lacrimioarelor” și „Că mi-ar sdrobi...” la pagina
161.
-Numărul V din 1 August 1880 cuprinde nuvela redacatată de Ioan Slavici, respectv „Domnul Istrat Gorăuț”, între paginile 181 - 194.
-Numărul IX din 1 Decembrie 1880 cuprinde poezia „Străin îmi ești acuma...” semnată de Veronica Micle la pagina 362.
-Numărul X din 1 Ianuarie 1881 cuprinde celebrul text autobiografic al lui Ion Creangă, respectiv „Amintiri din copilărie” între paginile
365 - 376.
Numărul XI din 1 Februarie 1881 cuprinde poemul „Scrisoarea Întâia” semnat de Mihai Eminescu între paginile 405 - 407, precum și un
text redactat de dramaturgul I. L. Caragiale sub pseudonimul Luca intitulat „Amintiri din teatre (Scrisoarea a doua)” între paginile 484 488. Același număr cuprinde și alte trei poezii de Veronica Micle: „Lac Oglindă”, „În Deșert...” și „Aș vra...”.
Legătura de epocă din pergamoid.
Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 27,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 211

LOT | 214

Convorbiri Literare, Anul XVII, 1 Aprilie 1883 - 1 Martie 1884, cu „Anecdotă” de Ion Creangă și 24 de poezii de M. Eminescu

Convorbiri Literare, Anul VIII, Nr. 11, 1 Februarie 1876,
conține poezia „Făt-Frumos din Tei” de Mihai Eminescu

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XVII, 1 Aprilie 1883 - 1 Martie 1884, Iași, Tipografia Națională, 480 p.
Publicația cuprinde un poezia 24 poezii de Mihai Eminescu și anume: „Doină”; „Luceafărul”; „Glossă”; „Odă”; „Sonet”; „Lăsați lumea”; „Somnoroase Păsărele”; „Și dacă...”; „Din Valurile Vremii”; „Când amintirile”;
„S’a dus amorul”; „Pe lângă plopii fără soț”; „Adio”;
„De-oiu adormi...”; „Te duci”; „Se bate miezul nopții...”;
„Peste verfuri...”; „De-o trece anii”; „Diana”; „Cu măne zilele-ți
adaugi”; „Ce e amorul”; „Criticilor mei”; „La mijloc de codru”;
„Ce te legeni”.
Publicația mai curpinde și nuvela „Anecdotă” de Ion Creangă
între paginile 114-117.

Publicația „Convorbiri Literare” Anul VIII, Nr. 11, 1 Februarie
1876, Iași, Tipografia Națională, 417-448 p. Publicația conține
comedia „Toane sau Vorba de Claca” de Ioan Slavici între paginile
417-432 și o poezie de Mihai Eminescu „Fet-Frumos din
Teiu” între paginile 443- 444.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 29,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 215
Convorbiri Literare, Anul VIII, Nr. 9, cu „Împărat și
Proletar” de Mihai Eminescu
LOT | 212
Publicația „Convorbiri Literare”, anul VIII, nr. 9 din 1
Decembrie 1874, Tipografia Națională, Iași. Publicația
cuprinde prima apariție tipografică a poemului
filosofic „Împărat și proletar” de Mihai Eminescu între
paginile 363-366 ale publicației. Poemul a fost redactat
ca o concretizare a influențelor filosofice pe care le-a
acaparat Eminescu în perioada studiilor la Viena.

Convorbiri Literare, Anul IX, Nr. 10, 1 Ianuarie 1876,
cu „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul IX, Nr. 10, 1 Ianuarie
1876, Iași, Tipografia Națională, 369 - 408 p. Publicația
cuprinde un fragment al povestirii „Punguța cu doi
bani” de Ion Creangă între paginile 402-404 și o traducere
de Veronica Micle „Glasul Durerii (Traducere din
Lamartine)” la pagina 407.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 26,6×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 216
LOT | 213
Convorbiri Literare, Anul VIII, Nr. 4, 1 Iulie 1874, cu
„Glasul din Stele” de V. Alecsandri

Convorbiri Literare, An IX, nr. 12, cu „Dănilă Prepeleac” de I.
Creangă

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul VIII, Nr. 4, 1 iulie
1874, Iași, Tipografia Națională, 137 - 176 p. Publicația
cuprinde între paginile 152 - 153 poezia „Glasul din Stele”
de Vasile Alecsandri. Poezia a fost redactată în semn de
omagiu pentru prințesa Maria, unicul copil al cuplului
regal Carol și Elisabeta care a decedat în anul 1874, la
doar 4 ani.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul IX, nr. 12 din 1 Martie
1876, Tipografia Națională, Iași. Exemplarul cuprinde prima
apariție tipografică a poveștii „Dănilă Prepeleac” de Ion
Creangă între paginile 453-460 ale publicației.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 120—240 €
Dimensiuni: 29×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 217

LOT | 220

Convorbiri Literare, Anul XII, Nr. 1, 1878, cu „Ivan
Turbincă” de I. Creangă

Convorbiri Literare, Anul IX, Nr. 7, 1 Octombrie 1875,
cu „Soacra cu trei nurori” de Ion Creangă

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XII, Nr. 1,
1 Aprilie 1878, Iași, Tipografia Națională, 40 p., cu
povestea satirică „Ivan Turbincă” redactată de Ion
Creangă între paginile 22-31.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul IX, Nr. 7, 1
Octombrie 1875, Iași, Tipografia Națională, 257-299
p. Publicația cuprinde un fragment al povestirii „Soacra
cu trei nurori” de Ion Creangă între paginile 283-287,
precum și programul Serbării Comemorării lui
Grigore Alexandru Ghica.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 29×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 218
Convorbiri Literare, Anul XII, nr. 7, 1 Octombrie 1878,
cu „Povestea unui om leneș” de Ion Creangă

LOT | 221
Convorbiri Literare, Anul XV, Nr. 4, cu „Dor de trecut”
de V. Micle

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XII, nr. 7, 1
Octombrie 1878, Iași, Tipografia Națională, 229-260 p.
Publicația cuprinde povestirea „Povestea unui om
leneș” de Ion Creangă între paginile 257-258.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XV, Nr. 4, 1 Iulie
1881, Iași, Tipografia Națională, 125 -396 p. Publicația
cuprinde un poem, respectiv „Dor de Trecut”, de
Veronica Micle între paginile 161 - 162 ale publicației.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 29×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 219
LOT | 222
Convorbiri Literare, anul XII, nr. 11 cu trei poezii de
M. Eminescu

Convorbiri Literare, Anul XV, Nr. 8, cu „Popa Duhu”
de I. Creangă

Publicația „Convorbiri Literare”, anul XII, nr. 11 din
1 Februarie 1879, Tipografia Națională, Iași.
Publicația cuprinde trei poezii de Mihai Eminescu,
respectiv „Pajul Cupidon...”, „O, rămâi.” și „Pe
aceeași ulicioară...” între paginile 419-421 ale
publicației.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XV, Nr. 8, 1
Noiembrie 1881, Iași, Tipografia Națională, 282 - 320 p.
Publicația cuprinde lucrarea „Popa Duhu” redactată de
Ion Creangă între paginile 313 - 316.
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 30×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 27×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 226
LOT | 223
Convorbiri Literare, Anul XX, cu „La Steaua” și „De ce nu-mi vii” de M. Eminescu
Convorbiri Literare, An IX, nr. 9, cu „Capra cu trei
iezi” de I. Creangă

Publicația „Convorbiri Literare”, anul XX, 12 numere colligate, 1 Aprilie 1886 - 1 Martie 1887, București, Editura și Stabilimentul Grafic
Socecu & Teclu, 1096 p.

Publicația „Convorbiri Literare”, anul IX, nr. 9
din 1 Decembrie 1875, Tipografia Națională, Iași.
Exemplarul cuprinde prima apariție tipografică a
poveștii „Capra cu trei iezi” între paginile 339 - 344
ale publicației.

Numărul 4 din 1 Iulie 1886 cuprinde 3 poezii de Veronica Micle, respectiv „Să știi”, „Și te urăsc”, și „Ah, fugi...” între paginile 367 - 368.
Numărul 9 din 1 Decembrie 1886 cuprinde poezia „La steaua...” de Mihai Eminescu la pagina 798. În imediata apropiere, la paginile 799 800, apar două poezii de Veronica Micle, respectiv, „Frumoasă, sfântă...” și „Lui X...”
Numărul 10 din 1 Ianuarie 1887 cuprinde încă trei poezii de Veronica Micle: „Visu cel din urmă”, „Cu gândul...”, „Scrisoare”.
Numărul 11 din 1 Februarie 1887 cuprinde poemul „De ce nu-mi vii...” de Mihai Eminescu la paginile 977 - 978.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 26,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă, din pergamoid, cu cotor și colțuri de piele.

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 224
Convorbiri Literare, Anul XVII, Nr. 4, 1 Iulie 1883,
cu „Doină” de M. Eminescu
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XV, Nr. 4,
1 Iulie 1883, Iași, Tipografia Națională, 121-160
p. Publicația cuprinde poezia „Doină”, de Mihai
Eminescu între paginile 159 - 160.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 29,2,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 227
Convorbiri Literare, Anul XX, Nr. 9, 1 Decembrie 1886, cu „La Steaua” de M. Eminescu
Publicația „Convorbiri literare”, Anul XX, Nr. 9, 1 Decembrie 1886, cu o poezie redactată de Mihai Eminescu , respectiv „La Steaua”,
publicată în finalul numărului. Lucrarea lui Eminescu este urmată de o poezie semnată Th. Șerbănescu și de două semnate de Veronica
Micle.

LOT | 225
Convorbiri Literare, Anul XVII, Nr. 5, 1 August,
1883, cu „Luceafărul” de M. Eminescu

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Publicația „Convorbiri literare”, Anul XVII, Nr. 5,
1 August 1883, Iași, Tipografia Națională, 161-200
p. Publicația cuprinde un fragment al poeziei
„Luceafărul” de Mihai Eminescu între paginile
169-178.

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 29,5×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 231
LOT | 228
Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 8, 1 Noiembrie 1889,
cu un articol semnat de Titu Maiorescu, „Eminescu și
Poesiile lui”

Convorbiri Literare, Anul XX, Nr. 11, 1 Februarie 1887,
cu „De ce nu-mi vii...” de M. Eminescu
Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XX, Nr. 11, 1
Februarie 1887, în care este publicată poezia „De
ce nu-mi vii...” de Mihai Eminescu. Poezia apare la
pagina 977 a publicației.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXIII, Nr. 8,
1 Noiembrie 1889, București, Stabilimentul grafic
I.V. Socecu, 625 - 720 p. Publicația cuprinde un articol
semnat de Titu Maiorescu dedicat comemorării operei
lui Mihai Eminescu, respectiv „Eminescu și poesiile lui”
între paginile 625 - 645.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 229

LOT | 232

Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 4, 1 Iulie, 1889, număr
dedicat comemorării lui M. Eminescu semnat de I. Negruzzi

Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 11, 1 Februarie
1890, cu „Sonet” și „Dalila” de Mihai Eminescu și
„Grand-Hotel Victoria Română” de I.L. Caragiale

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXIII, Nr. 4, 1 Iuliei
1889, București, Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 289 - 369
p. Publicația cuprinde un articol dedicat de Iacob Negruzzi
comemorării lui Eminescu între paginile 289 - 294.

Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 11, 1 Februarie
1890, București, Stabilimentul grafic I. V. Socecu,
913 - 1008 p. Publicația cuprinde două poezii postume
ale lui Mihai Eminescu, respectiv „Sonet” și „Dalila”
între paginile 913 - 917 și un fragment al nuvelei lui
I.L. Caragiale, „Grand-Hotel Victoria Română” între
paginile 959 - 964.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 230
Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 5, 1 August
1889, „O făclie de paște” de I. L. Caragiale

LOT | 233
Convorbiri Literare, Anul XXIII, Nr. 12, 1 Martie 1890,
cu „25 de minute” de I. L. Caragiale

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXIII, Nr.
5, 1 August 1889, București, Stabilimentul grafic I.
V. Socecu, 369 - 448 p. Publicația cuprinde nuvela
fantastică „O făclie de paște” de I. L. Caragiale,
între paginile 369 - 384.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXIII, Nr.
12, 1 Martie 1890, București, Stabilimentul grafic I.
V. Socecu, 1009 - 1100 p. Publicația cuprinde schița „25
de minute” de I. L. Caragiale, între paginile 1042 - 1047.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 237
LOT | 234
Convorbiri Literare, Anul XXXVI, Anul 1902, cu „Pesimismul
lui Eminescu” de Ioan Slavici

Convorbiri Literare, Anul XXV 1891 + Număr
festiv 1892

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXXVI, 12 numere
colligate, Nr. 1 - Nr. 12, 1 Ianuarie 1902 - 12 Decembrie 1902,
București, Editura Librăriei Socec & Co., 1903, 1152 p.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXV,
10 numere colligate, 1 Aprilie 1891 - 1 Ianuarie
1892, București, Editura Stabilimentul Grafic
I.V. Socecu, 864 p.

Numărul 4 din 1 Aprilie, cuprinde un studiul literar semnat de
Ioan Slavici intitulat „Pesimismul lui Eminescu”, și care se
regăsește între paginile 308 - 320.

Număr Jubiliar cu ocazia împlinirii a 25 de
ani de la înființarea publicației „Convorbiri
Literare”, Anul XXV, nr. 11 și 12, 1 Martie
1892, 294 p. În acest număr regăsim scrieri
ale tuturor membrilor care au făcut parte din
cercul societății literare.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
LOT | 238
Convorbiri Literare, Anul XLIII, 1909, 12 numere colligate,
an complet
LOT | 235
Convorbiri Literare, Număr Jubiliar, Anul XXV, nr. 11
și 12, 1 Martie 1892
Număr Jubiliar cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la
înființarea publicației „Convorbiri Literare”, Anul
XXV, nr. 11 și 12, 1 Martie 1892, București, Editura
Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 294 p.
Legătură orignală de editură, integral din pergamoid, cu
titlu în aur pe cotor și pe coperta principală, deocrată în
maniera necolasică.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Publicația „Convorbiri literare”, anul XLIII, 1909, București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 12 numere complete, colligate în
legătura originală de editură, 1394 p.
Volumul cuprinde cele 12 numere publicate în
decursul anului 1909. Dintre articolele importante
publicate în „Convorbiri Literare” merită menționată
poezia semnată de Carmen Sylva în nr. 4, respectiv
„Potirul vieței”, precum și „O prefață a lui Mihai Eminescu
despre literatura populară” în nr. 6, sau „O carte care ne
privește și un om care ne interesează”, un studiu semnat
de V. I. Ghika.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

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

LOT | 239
LOT | 236

Convorbiri Literare, Anul LXVII, Numerele 6-7-8-9 - număr
comemorativ dedicat lui Mihai Eminescu

Convorbiri Literare, Anul XXVII, 1 Mai 1893 - 1 Aprilie
1894

Convorbiri Literare, Anul LXVII, Numerele 6-7-8-9, IunieSeptembrie 1939, Director I.E. Torouțiu, București, Editura
„Bucovina” I.E. Torouțiu, 1939, 1676 p.
Revista Convorbiri Literare cu ocazia comemorării a 50 de ani
de la moartea lui M. Eminescu, a editat un volum care cuprinde
articole din perioada 20 decembrie 1849 - 15 iunie 1889.

Publicația „Convorbiri Literare”, Anul XXVII, 1 Mai
1893 - 1 Aprilie 1894, București, Stabilimentul Grafic
I. V. Socecu, 1108 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, cu titlul în
aur pe cotor.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 240
Mihai Eminescu, Opere, ediția critică inițiată de Perpessicius, cu dedicația olografă a criticului

M.

Eminescu, Opere, ediție critică inițiată de Perpessicius, 17 volume:

Volumul I. Poezii tipărite în timpul vieții. Introducere. Note și Variante. Anexe, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, Fundația
pentru literatură și artă Regele Carol II, 1939, XLII + 523 p., cu un portret litografic al portretului lui Mihai Eminescu și 50
de reproduceri după manuscrise. Exemplar bibliofil ce poartă numărul 1897 din 3200 exemplare, tipărit pe hârtie velină
Freiburg cu semnătura lui Eminescu în filigran. Volumul poartă dedicația olografă a criticului literar Perpessicius către
Matheus Slikel, directorul liceului „Sfântul Andrei”. În interior se păstrează coperta originală.
Volumul II. Poezii tipărite în timpul vieții. Note și Variante: De la Povestea Codrului la Luceafărul, Ediție critică îngrijită de
Perpessicius, Fundația pentru literatură și artă, 1943, 461 p., cu o reproducere litografică a portretului Veronicăi Micle și 54 de
reproduceri după manuscrise. Exemplar bibliofil cu numărul 1095 din 3900 exemplare tipărite pe hârtie velină Freiburg cu
semnătura lui Eminescu în filigran.
Volumul III. Poezii tipărite în timpul vieții. Note și Variante: De la Doina la Kamadeva, Ediție critică îngrijită de
Perpessicius, Fundația Regele Mihai I, 1944, XI + 406 p., cu 21 de reproduceri după manuscrise. Exemplar bibliofil ce poartă
numărul 3438 dintr-un tiraj de 3626 exemplare tipărite pe hârtie velină Freiburg.

Volumul X. Publicistică (1 noiembrie 1877-15 februarie 1880). Timpul, coordonator Al. Vatamaniuc,
Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1989, XXV + 736 p., cu 16 reproduceri după publicații și manuscrise.
Volumul XI. Publicistică (17 februarie-31 decembrie 1880). Timpul, coordonator Petru Creția, Editura Academiei R.S.R. și
Muzeul Literaturii, 1984, 627 p., cu 27 de reproduceri după publicații și manuscrise.
Volumul XII. Publicistică (1 ianuarie- 31 decembrie 1881). Timpul, coordonator Petru Creția, Editura Academiei R.S.R. și
Muzeul Literaturii, 1985, 666 p., cu 28 de reproduceri după publicații și manuscrise.
Volumul XIII. Publicistică (1882-1883, 1888-1889). Timpul. România Liberă. Fântâna Blanduziei, coordonator Petru Creția,
Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1985, 659 p., cu un portret litografic al poetului și 64 de reproduceri după
manuscrise și publicații.
Volumul XIV. Traduceri filozofice, istorice și științifice. Hurmuzaki. Rötscher. Kant. Leskienn Bopp. Articole și excepție,
coordonator Al. Oprea, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1983, 1063 p., cu 347 de reproduceri după
manuscrise și publicații.

Volumul IV. Poezii postume. Anexe. Introducere. Tabloul Edițiilor, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, Editura Academiei
R.P.R., 1952, XXXIV + 561 p., cu 38 de reproduceri după manuscrise. Hârtia velină de tipăritură utilizată poartă semnătura lui
Eminescu în filigran.

Volumul XV. Fragmentarium. Addenda ediției, coordonatori Petru Creția și D. Vatamaniuc, Editura Academiei Române,
1993, 1472 p., cu reproduceri după manuscrise, documente și presă.

Volumul V. Poezii postume. Anexe. Note și Variante. Exerciții & Moloz. Addenda & Corridenda. Apogrifă. Mărturii. Indice,
Ediție critică îngrijită de Perpessicius, Editura Academiei R.P.R., 1958, 719 p., cu 46 de reproduceri după manuscrise.

Volumul XVI. Corespondență. Documente, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1989, coordonator
D. Vatamaniuc, LIII + 856 p., cu reproduceri după manuscrise și documente.

Volumul VI. Literatura populară. Introducere. Poeme Originale de inspirație folclorică. Lirica populară. Balade. dramatice.
Basme în proză. Irmoase. Paremiologie. Note și variante. Anexe. Exerciții & Moloz. Caietul anonim. Bibliografie.
Indices, Ediție critică îngrijită de Perpessicius, Editura Academiei R.P.R., 1963, 755 p., cu 63 de reproduceri după manuscrise.

Volumul XVII, Bibliografie. Viața. Opera. Referințe. Partea I (1866-1938), coordonator Gabriel Strempel, Editura Academiei
Române, 1999, 1236 p., cu reproduceri după publicații și fotografii.

Volumul VII. Proza literară. Sărmanul Dionis. La Aniversară. Cezara. Geniu Pustiu. Celelalte proze postume. Texte
inedite, coordonator Petru Creția, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1977, 467 p., cu un studiu introductiv de
Perpessicius și 77 de reproduceri după manuscrise.

Volumul XVIII, Bibliografie (1939-1989). Referințe despre M. Eminescu în periodice. Manifestări omagiale
dedicate poetului. Addenda. Indice, Editura Academiei Ronâne 2008, 880 p., cu numeroase reproduceri fotografice.
Acest volum părtrază legătura originală cu supracopertă roșie.
17 dintre cele 18 volum au legături contemporane din pergamoid, cu cotor și colțuri din piele.

Volumul VIII. Teatrul original și tradus. Traducerile de proză literară. Dicționarul de rime, Editura Academiei R.S.R. și Muzeul
Literaturii, 1988, XXXV + 1195 p., cu un studiu introductiv de Petru Creția, o reproducere litografică a portretului lui Mihai
Eminescu și 145 de reproduceri după manuscrise.
Volumul IX. Publicistică (1870-1877). Albina. Familia. Federațiunea. Convorbiri Literare. Curierul de Iași, Editura
Academiei R.S.R. și Muzeul Literaturii, 1980, 885 p., cu un studiu introductiv de Al. Oprea și 68 de reproduceri după manuscrise
și publicații. Hârtia velină de tipăritură utilizată poartă semnătura lui Eminescu în filigran.
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Valoare estimativă: 1.500—2.000 €
Dimensiuni: 29×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 241

LOT | 243

G. Călinescu, Opera lui M. Eminescu, cu dedicația olografă a autorului către Zaharia Stancu, 5 volume

Eugen Lovinescu, Critice, 9 vol. colligate, cu dedicație către Ion
Jalea

G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, ediția I, București:
Eugen Lovinescu, Critice, 9 volume colligate în două tomuri:
Volumul I. Filosofia Teoretică. Filosofia practică, Editura „Cultura Națională”, 222 p.
Volumul II. Cultura. Descrierea Operei, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea”, 1935, 329 p. Volumul cuprinde
dedicația olografă a autorului către Zaharia Stancu în semn de „salut prietenesc”.
Volumul III. Descrierea Operei (Urmarea), Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea”, 1935, 324 p.
Volumul IV. Cadrul Psihic. Cadrul Fizic. Tehnica, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea”, 1936, 315 p.
Volumul V. Analise. Eminescu în timp și spațiu, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea”, 1936, 383 p.
Opera de eminescolog este una dintre cele mai însemnate contribuţii ale criticului literar George Călinescu la cultura română, un
monument exegetic greu de rezumat, cu ramificaţii complexe. El cuprinde, mai întâi, opera de debut a criticului, „Viaţa lui Mihai
Eminescu” (1932), model de biografie critică, instituind prin practica biografică, o viziune adâncă despre legătura literaturii cu viaţa.
Continuă cu o exegeză exemplară, „Opera lui Mihai Eminescu”, apărută în cinci volume între 1934 și 1936, reprezintă un efort de
sistematizare fără precedent.

Tomul I cuprinde:
Vol. I, București, Editura Librărie Leon Alcalay & Co., 1920, 197 p.
Vol. II, București, Editura Alcalay & Co., 1920, 193 p.
Vol. III, București, Editura Librărie Alcalay & Co., 1920, 207 p.
Vol. IV, București, Editura Librărie Alcalay & Co., 1920, 189 p.
Tomul al II-lea cuprinde:
Vol. V, București, Editura Viața Românescă, 1921, 188 p.
Vol VI, București, Editura Alcalay-Calafeteanu, 1921, 198 p.
Vol. VII, București, Editura Ancora Alcalay-Calafeteanu, 1921, 190 p.
Vol. VIII, București, Editura Ancora Alcalay-Calafeteanu, 1922, 190 p.
Vol. IX, București, Editura Ancora Alcalay-Calafeteanu, 1922, 190 p.

Legătură contemporană, integral din piele, pentru volumele I, III, V se păstrează copertele originale.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită
sculptorului Ion Jalea, datată 31 Decembrie 1934.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și
colțuri din piele. În interior se păstrează
coperta broșată a fiecărui volum.

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 244
Eugen Lovinescu, Memorii, 3 volume colligate,
cu dedicație
E. Lovinescu, Memorii, trei volume colligat:
LOT | 242

Vol. I, Memorii 1900 - 1916, București, Editura
„Cugetarea”, 1930, 320 p.
Vol. II, Memorii 1916 - 1930, Craiova, Editura Scrisul
Românesc, 1932, 306 p.
Vol. III, Memorii - Portrete și Scene din viața literară,
București, Editura „Adevărul”, 282 p.

Eugen Lovinescu, P. P. Carp. Critic Literar și Literat, cu dedicație
olografă
Eugen Lovinescu, P. P. Carp. Critic Literar și
Literat, București, Ateliere Socec & Co., S.A.R., [1941], 121 p.

Volumul poartă dedicația olografă a autorului, datată
1937.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului datată 1942.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 120—250 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 245
LOT | 247
Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, două volume, exemplar bibliofil
Eugen Lovinescu, T. Maiorescu, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940, două volume:
Vol. I (1840-1876), 450 p.
Vol. II (1876-1917), 541 p.

Ilarie Chendi, manuscris, „Fără suflet” de Victor Eftimiu, „Feciorul și alte nuvele” Radu Baltag, „Așa i-a fost scris”
de Ion Chiru-Nanov
Darea de seamă, manuscris întocmit de Ilarie Chendi, care reprezintă recenzia a trei nuvele:

Ambele volume poartă dedicația olografă a autorului, oferită prof. Victor Vâlcovic, datată 1940.
Exemplar bibliofil tras pe hârtie vidalon, într-o serie de 26 de exemplare nepuse în comerț. Exemplarul de față este numerotat
cu număr 17.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele. În interior se păstrează coperta originală broșată.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I. Victor Efimiu, Fără suflet. Nuvele și schițe, București, 1911 („Biblioteca Junimea”), paginile 1 - 6 ale manuscrisului.
II. Radu Baltag, Feciorul și alte nuvele, București, 1910, 1 vol, 242 pag. (Editura Minerva), paginile 6 - 11 ale manuscrisului.
III. Ion Chiru-Nanov, Așa i-a fost scris, Nuvele, București, 1911, paginile 8 - 15 ale manuscrisului.
Manuscrisul a fost redactat cu cerneală neagră, cu scris
caligrafic. Acesta este format din 15 file numerotate,
textul fiind scris pe o singură față. Pe ultima pagină,
regăsim semnătura olografă a autorului.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 17×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 246
Mihai Eminescu, Poezii, editate de C. Botez, exemplar bibliofil tipărit pentru Dr. Cantacuzino
Mihail Eminescu, Opere, Poezii, volumul I, București, Editura „Cultura Națională”, 1933, ediție îngrijită de Constantin Botez, 558 + XX
p., cu 4 planșe în afara textului ce cuprind reproduceri fotografice după texte manuscrise ale poetului și o heliogravură a portretului lui
Eminescu.
Exemplarul face parte dintr-o serie numerotată, poartă litera C din tirajul de 126 exemplare pe hârtie velină vărgată numerotat de la A la
Z și de la 1 la 100, fiind exemplarul tipărit pentru Prof. Dr. Ion Cantacuzino.
Legătură contemporană integral din piele.
LOT | 248

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 21,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Titu Maiorescu, Anuarul Institutului și Internatului
din Iași, 1863

Preț de pornire 150,00 €
Titu Maiorescu, Anuarul Institutului și
Internatului din Iași, Pe anul scolasticu 1862-1863,
Iași, Tipografia Bermann-Pileski, 1863, 54 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 27,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 249

LOT | 251

Eminescu, Poezii, ediție omagială, 1939 , cu semnătura olografă a lui Ion Marin Sadoveanu

Publicația „Dimineața” cu un articol semnat de Octav Minar intitulat
„Eminescu și Alecsandri”

Eminescu, Poezii, București, Editura „Cartea Românească”, 1939, 262 p., cu numeroase planșe hors-text reproduse
după procedeul offset-deep care înfățișează lucrări ale unor pictori români.
Ediție omagială a Municipiului Bucureștil, tipărită cu ocazia împlinirii a cinci decenii de la moartea poetului: 15 Iunie, 1889 - 1939.

Publicația „Dimineața, Anul XI, Nr. 3700, 22 Iunie 1914, 8 p. Prima pagină
a numărului este dedicată unui articol semnat de Octav Minar intitulat „Eminescu și
Alecsandri”, în care acesta încercă să lămurească relația distantă dintre cei doi poeți,
care își purtau mult respect unui celuilalt.

Exemplarul poartă pe pagina de gardă semnătura olografă a lui Ion Marin Sadoveanu, datată 1939.
Legătură contemporană integral din piele.

Pe prima pagină regăsim reprodusă una dintre fotografiile lui Mihai Eminescu,
încadrată de un chenar realizat în maniera Art Nouveau, stilizat cu motive fitomorfe.
Valoare estimativă: 120—240 €
Dimensiuni: 20,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 55×39 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 252
Societatea Academică Junimea, Cernăuți, 1890, Teodor V. Stefanelli +
manuscris

LOT | 250

Document care atestă primirea ca membru al Societății
Academice Junimea a bunului prieten al lui Eminescu, Theodor
Stefanelli, semnată de către Președintele Petru Ionescu, datată 9
noiembrie 1890 cu numărul 10.

Subscripție publică pentru ridicarea monumentului Mihai Eminescu

Manuscris pe două file semnat olograf Th. Stefanelli.

Listă de subscripție publică emisă de Cercul Revistei „Gândirea” pentru ridicarea monumentului „Mihai Eminescu” din capitală, ținta
propusă era împodobirea Bucureștiului „cu luminosul chip de titan al graiului românesc”. Președintele comisiei instituite în vederea
realizării acestui scop era generalul Traian Moșoiu, unul dintre vice-președinți era Mihail Sadoveanu, iar printre membrii comisiei se
numărau Nichifor Crainic, Lucian Blaga și Ionel Teodoreanu. Lista poartă ștampila Prefectura Poliției Capitalei.

Afiliată Universității din Cernăuți, Junimea a fost înființată la 7
decembrie 1878. Ea a dus mai departe idealurile patriotice proclamate
de Arboroasa, pe care autoritățile o desființaseră în luna noiembrie
a anului precedent. Aproape toți membrii societății desființate s-au
alăturat Junimii. Conducerea inițială i-a inclus pe Dimitrie Onciul, ca
președinte, și pe Ciprian Porumbescu, ca secretar. Membrii purtau în
mod obișnuit o panglică în culorile tricolorului românesc. Ei înălțau
steagul la ocazii festive, precum și un însemn cu inscripția Vivat,
crescat, floreat Junimea.

Lista este semnată de două persoane, fiind datat 4 Septembrie 1925.

Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

O adunare festivă a avut loc în ianuarie 1879, după care Junimea și-a
început activitățile, care erau de natură culturală și patriotică, cu o
atenție deosebită acordată istoriei culturale a românilor din Bucovina.
Pe la sfârșitul anului 1880, societatea avea 39 de membri plini și 49
de susținători și se concentra pe purificarea limbii române pentru
anul academic 1880-1881. Printre cei care i-au vizitat pe membri s-au
numărat și Gheorghe Siob, Titu Maiorescu și Agatha Bărsescu.

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 29×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

120

121

Junimea literară — Promoterii literaturii moderne

LOT | 255
LOT | 253
Th. Șerbănescu, Poezii adunate și publicate de T. G. Djuvara
Documente din arhiva lui G. Angelescu, evenimente comemorative dedicate lui M. Eminescu
Documente din arhiva generalului Gheorghe Angelescu referitoare la diverse evenimente comemorative dedicate lui Mihai
Eminescu.
Lotul cuprinde programul festivalului comemorativ organizat la 20 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, în data de 16
iunie 1909, la Teatrul Papadopol din Galați. Alături de program stă și un manuscris de două file redactat de Gheorghe Angelescu.
Textul reprezintă o poezie ce urma a fi publicată în volumul omagial. Manuscrisul este redactat cu cerneală albastră,
pe hârtie filigranată cu timbru sec în colțul din stânga, sus.
Se păstrează și meniul de la evenimentul inaugurării
monumentului „Eminescu” din Galați, ce a avut loc în data
de 16 octombrie 1911. Alături de meniu este păstrată și cartea
de intrare la tribuna oficială din cadrul evenimentului, precum
și invitația la banchetul organizat de Comitetul monumentului
„Eminescu”.

Th. Șerbănescu, Poezii adunate și publicate de T. G. Djuvara,
București, Tipografia Socecu & Comp., 1902, 338 p.
Lucrarea este însoțită de studii asupra poeziilor lui Șerbănescu
de D. C. Ollănescu și T. G. Djuvara, precum și de un portret
litografic al autorului.
Exemplarul conține semnătura lui T. G. Djuvara pe versoul
paginii de gardă.
Legătura este contemporană integral din piele

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×16 / 10,5×14,5 / 19×12 / 25×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 256
Adina Paula Moscu, Mihail Eminescu, litografie
Adina Paula Moscu, litografie ce îl înfățișează pe
Mihail Eminescu.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 47×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 254
Teodor Bucurescu, Eminescu în Banat, 1928, cu dedicație
Teodor Bucurescu, Eminescu în Banat. La Sânnicolaul-Mare, Periam, Tipografia Alois
Pirkmayer, 1928, 174 p., cu numeroase reproduceri fotografice în interior și în afara textului.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită lui I. Popescu Spinei, acesta fiind datată
31 Iunie 1933.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele. În interior se păstrează coperta originală.

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 257
M. Eminescu, Poezii, ediție de lux, îngrijită de G. Ibrăileanu,
1941
M. Eminescu, Poezii, Ediție îngrijită de G. Ibrăileanu,
graduri și ilustrații de A. Brătescu-Voinești, Craiova, Editura
Ministerelor de Artă și Propagandă, Așezământul Tipografic
Ramuri, 1941, 261 p., decorat cu frontispicii la fiecare titlu și
cu viniete cul de lampe la finalul fiecărui poem, cu 3 gravuri
colorate hors-texte.
Exemplar bibliofil realizat într-un tiraj de 2000
de exemplare pe hârtie Canadian chamoix.
Legătură de epocă integral din piele, cu cinci binduri marcate
de baghete în aur și titlul și fleuroane în spațiile dintre ele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 27×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 261
LOT | 258
N. Zaharia, Mihail Eminescu, cu dedicația olografă a autorului către Octav Minar, 1910
D. Caracostea, Creativitatea eminesciană, exemplar bibliofil
N. Zaharia, Mihail Eminescu. Pesimismul, nebunia, geniul și personalitatea sa
artistică, București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1910, 18 p.

D. Caracostea, Creativitatea eminesciană, București, Fundația Regală
pentru Literatură și Artă, 1943, 301 p.
Exemplar bibliofil realizat pe hârtie vidalon, într-un tiraj
de 26 de exemplare nepuse în comerț. Exemplarul
de față este numerotat cu numărul 9.

Exemplarul conține la început dedicația olografă a autorului către Octav Minar, datată 18
martie 1910.

Legătura este contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 262
D. Bolintineanu, Colecție din Poesii, 1847, cu semnătură olografă
LOT | 259
Omagiu lui Eminescu, 1909
Omagiu lui Mihai Eminescu cu prilejul a 20 de ani
de la moartea sa (15 Ianuarie 1850 - 16 Iunie 1889 - 16
Iunie 1909), Comitetul comemorării - Galați, București,
Atelierele Grafice Socec & Co., 1909, 214 p., cu o prefață
de A. D. Xenopol.
Colectivul de redactare era condus de Corneliu Botez,
președintele Tribunalului din Galați, iar volumul
cuprinde semnătura de tiraj a acestuia. Exemplarul
cuprinde numeroase ilustrații și reproduceri fotografice.

Colecție din Poesiile Domnului D. Bolintineanu, București, Tipărite cu fondurile Asociației literare, În tipografia lui K.A. Rosetti Wintehalder, 1847, 118 p., cu marca Asociației Literare cu deviza „În Unire Nădejdea”, pe foaia de titlu.
Volumul poartă semnătura olografă a lui Dimitrie Bolintineanu și ex-librisul ștampilă al lui Nicolae Deaconu Vîlcea, pe foaia de
titlu în interiorul volumului.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
Legătură contemporană integral din piele, în interior se
păstrează coperta originală.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 22×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 260
LOT | 263
G. Panu, Amintiri de la Junimea din Iași, două
volume, 1942

Quelques poesies de Mihail Eminescu, 1911 cu dedicația către A. D. Xenopol

George Panu, Amintiri de la „Junimea” din
Iași, Editura „Remus Cioflec”, [1942], două
volume, 388; 374 p.

Quelques poesies de Mihail Eminescu, traduites en francais par Al. Gr.
Soutzo,[Câteva poezii de Mihail Eminescu, traduse în franceză de Al. Gr. Șuțu],
Iassy, Imprimerie H. Goldnear, 1911, cu prefața lui A. D. Xenopol, 35 p.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele,
în interior se păstrează coperta originală.

La începutul lucrării regăsim portretele lui Eminescu și Al. Suțu, urmate de o filă
manuscris semnată de A. D. Xenopol, în facsimil.
Volumul poartă dedicația olografă a lui Al. Șuțu oferită lui A. D. Xenopol.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 22,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă integral din pergamoid.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 15,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 264

LOT | 266

M. Eminescu, Opere, Ediție îngrijită de I. Crețu, cu dedicația editorului

Omagiu lui M. Eminescu, la 45 ani de la moartea poetului, exemplar bibliofil

Mihail Eminescu, Opere, ediție îngrijită de prof. Ion Crețu, București, Editura Cultura Românească, 1938 - 1939, 4 volume:

Omagiul lui Mihai Eminescu, Volum editat de Comitetul „Pro Eminescu” sub
îngrijirea d-lui Valerian Petrescu, București, Tipografie Ziarului Universul, 1934, 174 p.

Volumul I. Poezii, XV + 538 p, cu dedicația olografă a editorului, datată 16 Septembrie 1940, când Ion Crețu se afla în funcția de director
al Liceului „Gheorghe Lazăr”. Volumul cuprinde și o heliogravură a portretului lui Mihai Eminescu la începutul lucrării. Exemplarul
cuprinde și semnătura olografă a autorului pe versoul paginii de gardă.
Volumul II. Studii și Articole politice (5 Aprilie 1870 - 18 Mai 1879), 476 p.
Volumul III. Studii și Articole politice (24 Mai 1879 - 30 Decembrie 1880), 519 p.
Volumul IV. Studii și Articole politice (4 Ianuarie 1881 - 18 Iunie 1883), 576 p.

Exemplar bibliofil realizat într-o serie de 1000 de exemplare pe hârtie velină Chamois.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 26×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele, decorată cu ornamente fitomorfe la rece pe
coperta principală, cu titlul și șnițul în aur.
În interior se păstrează coperta broșată originală.

Preț de pornire 70,00 €

Legătură contemporană, integral din piele, în interior se păstrează copertele originale ale tuturor volumelor.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 265
Octav Minar, Cum a iubit Eminescu, [1912]
Octav Minar, Cum a iubit Eminescu - Pagini intime - Amintiri, scrisori și
poezii inedite, Ediția a doua refăcută și completată prin publicarea întregei
Corespondențe ce a urmat între Eminescu și Veronica Micle, București,
Librăria Nouă, [1912], 172 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din
piele, în interior se păstrează coperta originală.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 15,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 268
Omagiul lui Eminescu, Număr Unic, 16 Octombrie 1911
Omagiul lui Eminescu. Număr Unic apărut cu prilejul inaugurării
Monumentului lui Eminescu în Galați, 16 Octombrie 1911, 4 p.

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 267
Culegere de articole d’ale lui M. Eminescu, 1891
Culegere de articole d’ale lui M. Eminescu. Articole apărute în „Timpul” în anii 1880-1881,
București, Tipo-Litografia E. Wiegand și C.C. Savoiu, 1891, IV + 134 p.

În 1908, la Galați, Al. Bădescu și C.Z. Buzdugan pun bazele revistei
literar-culturare „Dunărea de Jos”. Treptat, în jurul revistei s-a
strâns un grup de intelectuali locali din care făceau parte: G. Anghel
, Corneliu Botez, N. Alexandrescu, Eugeniu Botez ( Jean Bart), Gr.
Cretulescu, Gr. Trâncu-Iași și alții. Cornel Botez și Jean Bart au fost
cei care au venit cu propuneare ca la 20 Iunie 1909 să se organizeze
o ceremonie de comemorare a 20 de ani de la moartea lui Mihai
Eminescu. Comitetul însărcinat cu pregătirea evenimentului a
hotărât organizarea unor festivități culturale, publicarea unui
volum comemorativ și ridicarea unui bust la Galați a cărui cost
să fie acoperit din produsul serbărilor, al vânzării volumului și
al subscripților publice. Comanda realizării monumentului a primit-o
sculptorul Frederic Storck, iar acesta a fost inaugurat în 1911.

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din pergamoid.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 48×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 70,00 €
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