DEDICAŢII (AUTOGRAFE) ŞI ÎNSEMNE DE PROPRIETATE PE
eARŢI

DIN COLE€ŢIILE BIBLIOTEeII DOE!UMENTARE DIN ZALAU

Orice însemnare făcută pe filele sau copertele unei cărţi o înnobilează,
în timp, o valoare specială, uneori cu mult mai mare decît cea
a cărţii în sine. Acest lucru depinde, mai întîi, de cel care a făcut însemnarea (autor, posesor), iar mai apoi de natura conţinutului acesteia 1•
Circa 25 de cărţi din Fondul G.€.D. 2 al Bibliotecii Documentare din
Zalău prezintă interes bibliofil, fie prin dedicaţiile autografe, fie prin
semnele de proprietate aflate pe ele. P.-ezenţa însemnărilor manuscrise
(dedicaţii, ex libris-uri) sau a siglelor de proprietate face ca aceste cărţi
să sporească prestigiul bibliotecii care le posedă şi valoarea sa patrimonială. Adesea, pentru unele biblioteci, căutarea şi achiziţionarea unor
astfel de cărţi devine unul din criteriile de completare a colecţiilor3 .
Cit prive~te dedicaţiile şi autografele găsite pe volume din fondul
mai sus amintit, subliniem faptul că acestea au fost dăruite, pe propriile
lor cărţi, de către personalităţi marcante ale culturii româneşti şi europene, cum sînt G. Bengescu, 4 N. Xenopol, 5 N. Cartojan6 , C. C. Giurescu, 7
N. A. Constantinescu, 8 N. Albu,e - dintre diplomaţi şi istorici, D. Gusti, 10
îi

conferă,

1 O posibilă ::Jasifi::oare a î:":semnărilor manuscrise, In ordinea importanţei pe
care o au, vezi la D. E. Făget, în Biblioteca de învdţămînt superior în anti soctaltsmulut, Iaşi, 1978, p. 391.
2 Prin expresia fond C.C.D. delimităm fondul de carte al fostei Case a Corpului Dida:ti:: (65.000 volume) de fondul ve::hi al Bibliotecii Documentare (cca.
40.000 volume). A::tualmente, ambele colecţii au rămas sub denumirea de Biblioteca
Documentară de pe Ungă Inspectoratul Ş::olar al judeţului Sălaj.
·
3 Vezi L. Bacâru, in Revista bibliotecilor, XXIV, nr. 1 (ianuarie) 1971, p. 27.
4 George Bengescu (1849-1922), diplomat român, bibliograf de talie europeană.
5 Nicolae Xenopol (1859-1917), publicist, s::riitor, om politi::, fratele cunoscutului istoric.
8 Nicolae Cartojan (1883-1944), istori:: al literaturii române vechi.
7 C. C. Giurescu (1901-1977), polihistor, personalitate de frunte a istoriografiei
române contemporane.
8 Ni::olae A. Constantines::u (1885-1971), miedevist român.
9 Nicolae Albu (1910), istoric al tnvăţămîntului românesc din Transilvania.
1o Dimitrie Gusti (1880-1955), sociolog român, fondatorul Şcolii soctologtce
(monografice) de la Bucureşti.
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Tr. Herseniu, M. Ştefănescu, 12 Al. Popescu 13 dintre filosofi, V. Branisce, 14
Oct. C. Tăslăuanu 15 şi G. Ivănescu1 6 •
Dintre străini amintim pe italienii Giorgio Delvecchio 17 - cunoscutul filosof al dreptului, şi pe teoreticianul şi criticul de artă Corado Maltese18.
Marea majoritate a destinatarilor acestor dedicaţii sînt deopotrivă
marcante personalităţi culturale şi posesori ai unor faimoase biblioteci
de specialitate: Michel Sutzou, 19 N. Cartojan, 20 N. Petrescu, 21 D. Bădă
rău,22 Fr. Pall,23 Dinu Giurescu, 24 Radu Tomoiagă25 ş.a. După însemnele
de proprietate prezente, unele dintre aceste cărţi provin din bibliotecile
unor distinşi intelectuali ca: dr. A. Slatineano, 26 N. Catarji, 27 N. Petrescu,28 AL Borzu, 29 sau din bibliotecile Municipiului Bucureşti, Serviciului de Presă al Legaţiei Române din Bratislava, Liceului german de
fete din Triest etc.ao.
Dintre toate, remarcăm neapărat una cu o valoare bibliofilă deosebită. Este
vorba de un exempliar din cartea diplomatului şi bibliografului român George
Benges::o, Essai d'une notice bibztographique sur la question d'Orient Europeen
( 1821-1897 ), apărută la Bruxelles-Paris, în 1897, cu o dedicaţie manuscrisă către
Mi:hel Sutzou, fiind, în acelaşi timp, cel de-al 29-lea dintre cele „50 e:remplaires
sur papier de Ho/lande Van Gelder, numerotcis 1 a 50"31.
Traian Herseni (1907-1980), sociolog român.
Marin Ştefănescu (1880),
13 Alexandru Posescu (n. 1903), filosof român.
H Vi::tor Branis::e (1874-1938), ziarist român.
15 Oct. C. Tăslăuanu (1872-1942), s::riitor şi istoric literar român.
1 6 Gheorghe Ivănes::u (n. 1912), lingvist român.
17 Giorgio Delve:chio
ie Coriado Maltese (n. 1921), istoric şi critic de artă italian.
1a Mihai Suţu (1841-1933), numismat român.
20 N. Cartojan, vezi nota nr. 6.
21 Nicolae Petrescu (1886-1954), filosof şi sociolog român.
22 Dan Bădărău (1893-1968), filosof român.
23 Francisc Pall (1911), medevist român.
24 Dinu C. Giurescu (n. 1927), istoric român, fiul lui C. C. Giurescu.
z; Radu Tomoioagă (1916-1974), istoric al filosofiei româneşti.
25 A. Slătineanu (1873-1939), medic român.
27 N. Catarji, persoană neidentificată de noi.
28 Nicolae Petrescu, vezi nota nr. 21.
2':l Alexandru Borza (1887-1971), botanist român.
ao Achiziţionate prin anti::ariat (Bucureşti, Zalău, Cluj-Napoca) sau primite
prin transfer (de la fostele bibliote::i ale I.P.C.D. şi Institutul Pedagogic de 3 ani
din Cluj-Napo::a), acestor cărţi nu le-am mai menţionat provenienţia directă, la
fiecare în parte, întrucît, momentan, acest lucru nu a căpătat o semnificaţie de
11
12

natură bibliofilă.
3l Exemplarul a fost achiziţionat fără legătura originială. Conţinutul dedicaţiei
oferită de G. Bengescu lui M. Sutzou este următorul:

„A mon tres cher ami Mr.
Michel Sutzou ...
etc. et::. etc.
Affectueux Hommages
G. Bengesco".
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Prin sigla de proprietate: Bibliotheque Dr. 'A. Slatineano, prin semnătura
a lui N. Cata.rgi, cit şi prin legătură, la fel de valoroasă, din punct de
vede.re bibliofil, ar fi un exemplar din Dtalogues et fragments phtlosophtques de
Ernest Renan, apărută la Paris (Ed. Calmann-Levy) în 1895.
In a::eeaşi ordine de idei, mai amintim citeva:
1. Un exemplar din ::elebrele Lecţiuni de filosofie ;uridică ale lui Giorgio
Delve::chio, carte apărută în 1943 prin grija So::ietăţii Române de Filosofie, în
traducerea lui Constantin Drăgan - „do::tor în drept din Roma„ şi cu introdu::eroa
lui Mir::ea Djuvara, are pe foaia de titlu următoarea dedi::aţie manuscrisă:
olografă

,,Ai prodi fratellt roment
che tengono alta la sacra fiamma deUa latinita
nell'Ortente europeo
Omaggio dt
Giorgto Delvecchio"a2

Cartea a aparţinut lui Gh.-Anton L. Lecca~3 •
2. Un exemplar din numărul jubiliar al Gazetei Transilvaniei, din iunie 1908,
pe ::are Yi::lor Branis::e s::ria ::ele de mai jos:
„Simpaticului frate bucovinean
fost voluntar în armata română, fn
semn de amintire prietinească.
Braşov,

4 Aug. 1935
Victor Branisce
fost voluntar romdn, redactor-şef
al ziarului „Gazeta Transilvaniei"

Imediat lingă dedi::aţie se află imprimată ştampila redacţiei gazetei.
3. Istori::ul C. C. Giurescu oferă fiului său un exemplar din volumul omagial
ln amintirea lui Constantin Giurescu. la douăzeci şi ctnct de ant dela moartea [ui
(1875-1918), pe care s::rie:
Lui Dinu
ca să ştie cine a fost bunicul lui,
cu toată dragostea,

22 III 1944

Tata.

4. Remarcăm apoi, un preţios manual de Elemente de sociologie cu apltcărt la
cunoaşterea ţării şi a neamului nostru (Pentru clasa VIII-a secundară), apărută în
1935, la Ed. Adevărul din Bu::ureşti. Pe versoul foii de titlu, exemplarul poartă
semnăturile olografe ale celor doi autori D. Gusti şi Tr. Herşeni, iar pe copertă
are semnătura olografă a posesorului iniţial - filosoful Radu Tomoioagă. Pe foaia
de titlu, se află imprimată sigla de proprietate: BIBLIOTECA PROF. DR. RADU

TOMOIAGA, precum şi ştanţa numărului 1797 - nwnărul ::ărţii din catalogul
b lbliotecii.
Din motive de e::onomie a lucrării, dar şi pentru a justifi::a mulţimea de nume
lnşirate la început, pe lingă cele şase cărţi desprinse mai sus, vom reda în ianexă
nlte zece cărţi cu relativ aceeaşi importanţă şi interes bibliofil.
Referitor la cărţile cu semne şi însemne de proprietate3 4 găsite în fondul cerrctat, acestea sînt mai puţine decît numărul ::ele cu dedicaţii, dar prin provenienţa
traducere: „Vajni::ilor fraţi români care menţin trează flacăra sacră a
în Răsăritul european; Omagiul lui Giorgio Delve::::hio".
aa Gh.-Anton L. Le::oa, persoană neidentifi::ată de noi.
34 Prin expresia însemn de proprietate înţelegem ai::i semnătura olografă cu
vnlnere de ex libris manuscris, iar prin semn de proprietate înţelegem sigiliu, mar1"1\ snu siglă de proprietate.
32. In
lntlnităţii
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lor, toate aceste exemplare primes::: pentru biblioteca noastră, o semnificaţie aparte. Unele dintre ele au făcut obiectul analizei în prima parte a lucrării (Dlalogues
et fragments phtlosophiques de Ernest Renan, pentru sigla de proprietate a dr. A.
Slătineano, şi Elemente de sociologie ... de D. Gusti şi Tr. Herseni, pentru sigla de
proprietate a istori:::ului şi cercetătorului filosofiei româneşti Radu Tomoioagă),
crlelalte vor fi prezentate în anexă.
Se pare :::ă, dintre toate aceste cărţi (cele din anexă), două pot avea o valoare
aparte, :el puţin prin legătura lor cu aceste meleaguri. Prima este un exemplar
din Probleme de eri şi de azi ale pedagogiei româneşti, pe :::are autorul ei, cunoscutul pedagog Stan:::iu Stoian, oferă un autograf profesorului sălăjean Mihai Robu;
iar a doua carte este Ontologia de Ios. Stanghetti, aparţinind lui Petru Iluţiu probabil un sălăjean atunci la Roma.

Invitînd pe cei în cauză la cercetarea şi valorificarea acestor documC'nte autografe şi din fondul altor biblioteci, fie acestea publice sau personale,35 conchidem că, pe lingă valoarea sau interesul bibliofil arătat,
cărţile despre care am vorbit mai sus pun în lumină interesante date
privind provenienţa şi circulaţia lor, dezvăluind relaţii stabilite între
diferiţi cărturari ai neamului şi între aceştia şi mari intelectuali europeni,
iar cuprinsul dedicaţiilor exprimă semnificative mesaje umane.
IOAN OROS

ANEXA
Cărţi cu dedicaţii manuscrise
l. N. Xenopol, La richesse de la Roumanie,
Pe pagina de gardă:

A.

Bucureşti,

Ed. So:e::: & Co, 1916.

„A mon bien aime I oanitzesco
Cher ami
N. Xenopol"
Carte cu legătură din piele - cotor, jumătate :::operta şi colţuri.
2. M. Stefanesco, Le Probleme de la methode, Librairie F. Al::an, Paris, 1938.
Pc> foaia de titlu:

„Lui Mircea Mirescu, - dorindu-i să fie din ce în ce un
preţios sirguincios al propăşirii româneşti
Marin Ştefănescu
1 Iulie 1938"

Bucureşti,

3. Gh.

Iaşt,

Ivănescu,

Probleme capitale ale vechii române literare,

„Domnului profesor Dan
Omagiu respectuos
20 Februarie 1949

Iaşi,

1947.

Bădărău

G.

Ivănescu"

115 O valorificare de acest gen am tntllnit în comunicarea Doinei-Elena Făget,
vezi nota nr. 1. Personal deţinem cărţi de I. Petrovici, N. Bagdasar, W. Biemel ş.a.
cu dedicaţii manuscrise oferite unor prieteni apropiaţi.
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4. Al. Posescu, Logica
Pe foaia de titlu:

ştiinţei.

insemne de proprietate pe

Partea I. Epistemologie,

cărţi

Bu:::ureşti,

533
1942.

„Dlui Prof. Nic. Petrescu
Omagiu
Al.

5. N. Albu, Istoria
Pc foaia de titlu:

învăţămintuJ.ui

românesc

,,Domnului prof. Fr. Pall
şi respectul elevului
al prietenului de vîrstă.

cu dragostea

pină

Posescu~

la 1800, Blaj, 1944.

şi

Cluj, 26-V 941
Nic. Albu"

6. Od. <:::.

Tăslăuanu,

„J,uceafărul".

Octavian Goga. Amintiri şi contribuţii la istoricul Revistei
Partea I. Epoca budapestană, Tip. „Bucovina" I.E. Torouţiu, 1939,

Bu:::ureşti.

Pe pagina de

gardă:

,,Dşoarei Lucia Borş
admiraţia mea pentru
frumoasele d-sale lucrări

Oct. C.

Tăslăuanu"

7. C. Maltese, Materialismo e critica d'arte (Saggi e polemiche), Edizioni dell'Incontro, s.1. 1956.
Pe foaia de titlu:
„Agli amici rumeni di
Editura Meridiane
mart 1914
C. Maltese"

Pe versoul foii de titlu, profesorul C. Maltese
~-

St. Stoian, Probieme de eri
Românes::, f.a.
Pc pagina a treia:

şi

işi

s:::rie adresa sa de la Geneva.

de azi ale pedagogiei româneşti, Craiova, S::risul

„D-lui Mihai Robu. în semn de prietenie
JO VIII 1945
Stanciu Stoian"

9. N. A. Constantinescu, Originea
Şcoalelor, Bucureşti,

şt

e:rpansiunea românilor. Privire

istorică,

Casa

1943.

Pe foaia de titlu:
„D-lut profesor

N. Cartojan
cu cele mat alese
sentimente

N. A. Constcmttnescu
14 Dec. 1943"
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10. N. Cartojan,

Cercetări

literare, voi. V,

Bucureşti,

1943. Pe foaia de titlu:

„Elevului meu
Georgescu Ioan
Cu cele mai bune amintiri
despre munca in seminar

...........

·~·---~-·

:":1

N. Cartojan
9 XII 1943"

B.

Cărţi

cu semne de proprietate

1. Constantin Kiritzesco, La Roumanie dans la guerre mondiale (191~1919), Payot,
Paris, 1934. Pe pagina anterioară foii de titlu avem o ştampilă rotundă: Legaţia
Regală

a României. Serviciul Presei. Bratislava.

2.Ricarda Hu:::h, Erinnerungen von Rudolf Arsleu dem Jilngeren. Rom.an von, 11
und. 12 Auflage. Stuttgart und Berlin, 1911. Pe foaia de titlu, ştampilă rotundă cu:
DEUTSCHES MADCHENLYZEUM TRIEST.
3. S. Mehedinţi, Metoda geografi~ă fn ştiinţele naturale
Bucureşti,

1947. Pe foaia de titlu

ştampilă rotundă

şi

sociale, Monitorul Oficial,

cu:

„Biblioteca Nicolae Petrescu"

4. Teodor Filipescu, Coloniile române din Bosnia. Studiu etnografic şi antropologic,
Bucureşti, 1906. Pe foaia de titlu siglele de proprietate: ,,Biblioteca Municipiului
Bucureşti" şi

„Municipiul

Bucureşti.

Serviciul secretariatului. Prtmiiria Sector IV"

5. Românii din America, de Şerban Drutzu, în colaborare cu Andrei Popovici. Cu
o prefaţă de D-l N. Iorga. Ed. „Cartea Românească" S.A., Bucureşti, 1926. Pe copertă şi pe foaia de titlu sigla dreptunghiulară:
„DONAŢIUNEA

I/CARTEA ROMÂNEASCA// BUCUREŞTI".

6. La Roumanie agricole (XIVme Congres international d'agriculture, Bucarest, 7, 8
et 10 juin), Tip. „Buwvina" I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1929. Pe foaia de titlu sigla
dreptunghiulară: „LEGATUL //prof. AL. BORZA".
7. los. Stanghetti, Ontologia, Romae, 1931. Pe copertă semnătura clară: „IZuţiu
Petru // Propaganda Fide", iar i:e foaia de titlu: „Iluţiu Petru li Roma, 13-IV. 193Z".

AUTOGRAPH~

UND BFSITZZEICHEN IN BUCHERN AUS SAMMLUNGEN DER
DOKUMENTAR-BIBLIOTHEK ZALAU

(Z u s a mm e n fa s s u n g)

"'··~

Des Autor stellt einige Bilcher mit handschriftlichen Autographen und Besitzzeichen vor die zum grossten Teil hervorragenden Personlicheiten der rumlinischen Kultur gehort haben.
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