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AUTOGRAFE IN BIBLIOTECA
DE LA VALEA MARE
ELENA ROTARU

Despre Liviu Rebreanu s-au scris
de-a lungul timpului lucrări numeroase, în care ne este prezentat atcît
creatorul literar de valoare universală, cât şi omul care a fost Liviu
Rebreanu.
Toate aceste lucrări, bazate pc o
documentaţie ştiinţifică
dintre cele
mai serioase, contribuie la spulberarea multor mistet"e, destăinuindu-ne
secretele măreţiei sale.
Romancierul ardelean a lăsat posterităţii o operă a cărei amplitudine
se dezvăluie tot mai mult, pe măsu
ra cercetărilor. Alături de opera literară propriu-zisă, s-au păstrat aproape 10 OOO de piese (scrisori, cărţi
de vizită, invitaţii etc.) din corespondenţa sa. Dintre acestea, fondul
cel mai important de scrisori primite
sau trimise de L. Rebreanu se găseş
te la Biblioteca Academiei. multe
dintre ele văzând lumina tiparului,
parţial sau total, în presa din Bucureşti sau provincie. O altă parte din
această corespondenţă se află în alte
.~olecţii publice sau private.
ln colecţia CasE:i memoriale ,,Liviu
Rebreanu" din Valea Mare, se afli'1.
de asemenea, câteva exemplare din
corespondenţa lui L. Rebreanu ; cărţi
de vizită, invitaţii etc. Este adevărat
că valoarea informaţională a acestei
corespondenţe este de mai m i c ă
importanţă, comparativ cu materia-

lele similare aflate la Biblioteca Academiei de exemplu, dar, în cazul
personalităţilor
excepţionale,
orice
document îşi păstrează puterea de
iradiere peste timp impunând cercetarea şi păstrarea lui cu sfinţenie 1).
Un loc aparte în colecţia de la Valea Mare, îl au cărţile autografe.
Unele dintre ele sunt trimise scriitorului în anul apari~iei lor, multe fiind
volume de debut, timpul transformând numele necunoscute, poate
atunci, în nume de referinţă ale literaturii române. Altele au aparţinut
fiicei scriitorului, Puia Florica Rebreanu. Aceste autografe scot în evidenţă relaţiile dintre Liviu Rebreanu
şi scrii tor ii contemporani, unii aflaţi
în culmea gloriei, alţii bătând timid
la porţile lit(•raturii. Din toate reiese
admiraţia, aprecierea şi prestanţa de
care se bucura Liviu Rebreanu în
re:îndul confraţilcr săi. Desigur, ea,
nu era unanimă. O personalitate atât
de puternică, precum cca a lui Liviu
Rebreanu, nu putea si'1 nu stârnească
controverse. Lucrul acesta reiese şi
dintr-o lucrare recent apărută, dedicată lui Lucian Blaga. Este vorba de
lucrarea lui Ion Oprişan „Lucian
Blaga. Printre contemporani. Dialoguri adnotate". (Ecitura Minerva, Bucureşti, 1987).
Din dialogul stc..bilit
de Ion Oprişan cu mari personalităţi
ale vieţii literare care I-au cur.oscut
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pe Lucian Blaga, mulţi fac paralele pagina de titlu al volumului „Ctmîntre acesta din urmă şi Liviu Re- tece noi" este : „Maestrului Liviu Rebreanu. Este cazul lui Serban Ciocu- breanu în semn de admiraţie".
lescu, Vasile Netea etc.·
Profesorul Universităţii din Iaşi,
Disputa dintre Tudor Arghezi şi Iorgu Iordan, scria pe „Gramatica
Liviu Rebreanu nu mai constituie o limbii române", apărută în Editura
taină pentru nimeni dintre cei preo„Cartea Românească",
Bucureşti :
cupaţi şi de c·uliselc> \·ieţii literare.
„Domnului Liviu Rebreanu omagiu
Vasik Netea arată în cartea mai sus cordial".
amintită că disputa se reeditează şi
I. A. Bassarabescu îi oferă lui Liviu
în cazul „acPstui cuplu de oameni Rebreanu, în 1923, volumul apărut
mari Blaga - Rebrc>anu". Deşi amân- în acelaşi an la Editura literarii a
doi şi-au ales subiecte întruc;îtva si- Casei şcoalelor, Bucureştj, intitulat
milare în discursurile de recepţie la ,,Schiţe şi nuvele". Iată şi autograAcademia Rom<înă şi anume Blaga ful : „Domnului Liviu Rebreanu cu
- Elogiul satului romc"mesc, iar Rc·- sinceră şi prietenească admiraţie".
breanu - Lauda ţăranului rorn<în Agatha Grigorescu soţia lui
„raporturile dintre cei doi nu au fost
George
Bacovia,
ea
însăşi poeti'1, îi
deloc Pxemplare". Şi, spune mai departe Vasile Netc'a : „Fiindcă pe Rc•- oferă în anul 1926 volumul ,.,Muguri
breanu l-a afectat faptul c;i Blaga a cenuşii", cu următorl!l) autograf:
fost ales înaintea lui membru al Aca- „Domnului Liviu Rebreanu akas:1
demici. Iar, pe de alta, pe Blaga l-a preţuire literară".
Autografele prezentate - dincolo
afectat faptul că Rebreanu, ca din•ctor al Teatrului Naţional „nu s-a gră de respectul şi admiraţia pentru pel'bit sc"1-i joace piesele". D;ir, aşa cum sonali tatea şi opera marelui romansublinia şi V. Netea, „acestea-s ehl•s- cier, lasă să se întrevadă şi relaţiile pur omeneşti stabilite între Litiuni care aparţin pitorescului vieţii
viu Rebreanu şi autorii respectivi :
literare, dar nu sunt fapte core să aisunt printre ei prieteni intimi, bune
bă vreo importanţă deosebit.ă".
Intre cărţile autografe de la Vale11 cunoştinţe, simple cunoştinţe, colaboratori etc.
Mare care subliniază aprecierea şi
admiraţia
autorilor respectivi. a··
Biblioteca de la Valea Mare conţine şi un număr însemnat de lucrări
menţiom1 cf1tova, prezc•ntate la int{1mdin literatura universală, traduse în
plare. fără a fi grupate după anumite
româneşte de diferiţi scriitori români.
criterii :
Ele au fost oferite lui Liviu Rebrea„Jupânul care f<:icea aur". Editura
nu de .traducătorii respectivi şi păs
Cartea Romfmească, Bucure· şti, 1930.
trează pe pagina de gardă, autograAutograful este dedicat : „Scriitorului
Liviu Rebreanu în amintirea marelui ful lor. Aşa este, de pildă un volum
său roman
Piidurm sp<înzuraţilor, de poezii aparţinând lui Victor Hugo,
această carte mică
de la Adrian Albert Samain, Charles Guerin,
Henri Bataille, Henri de Regnier,
Maniu".
Tudor Vianu este prezent cu „Arta tălmăciţi în limba româneaşcă d,e
:i.ctorului" cu următoarea dedicatie : Dimitrie Anghel şi Ion Minulescu şi
.,Domnului Liviu Rebreanu cu grele- apărut în 1937 la Bucureşti, Tipograle amintiri, ale unui lu~ ţrecut. cu fia „Luceafărulu. Iată şi autograful:
iubire şi admiraţie - 27 mai 1942, „Lui L. Rebreanu omagiul postum al
unui poet defunct şi prietenia veche
T. Viam1".
·
Un alt nume este cel al poetului a unui alt poet în viaţă", Ion MinuMihai Beniuc. Autograful scris pe lescu, Hl37.
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Sunt cunoscut.e în epocă relaţiile cureşti, participând împreună la şe
de sttânsă prietenie dintre L. Rebrea- dinţele cenaclului din casa lui Mihail
nµ $i I. Minulescu, cimentate şi de Dragom1rescu, sau la cele ale Socieprieterua stabilită i•.1tre familiile lor. tăţii Scriitorilor Români, unde D_
De altfel, au locuit în acelaşi imobil Anghel era viceprc;,:edinte în perioadin cartierul Cotroceni, pe bulevar- da respectivă.
dul Gh. Marinescu.
Biblioteca de la Valea Mere mai
conţine şi operele lui L. RebrcJ:1ll,
Celălalt autor al traducerii, poetul
Dimitrie Anghel, nu mai trăia, la traduse în di\:ersC' limbi str<iine
data apariţiei volumului de versuri. foarte multe purFmd aubgrnful traDar, viaţa acestuia şi mai ales epi- ducătorului respectiv. Acest fond consodul final impresionase în chip cu tinuă să se îmbogăţească permai1cnt,
totul special pe L. Rebreanu, încer- pe măsura apariţiilor elf' n-:--i traduceri
când să-l transpună chiar într-un ro- alC' operei rcbren'.enC', pe:>te hot·':C'lc·
man intitulat .,Şarpele", din care nu ţării.
Cea mai recci1t{1 trnducere. intrată
va scrie decât primul capitol. Romanul se baza pe drama căsniciei poe- în patrimoniul Casf:'; 'l~Pm'.'riall· ele
tului Şt. O. Iosif şi, apoi, a căsniciei Li Valea Mare este ce~~ :1 r-:.ma:1:1lui
pOl'tului Dimitrie Anghel cu scrii- •• Ion", apărut<i în li 11ba j::pcinez:1, la
Tokyc, în a'1•Jl l98fl. C': :-k:1 a f··st
to:~rea Natalia Negru. dram:1 izbucnite'! în epoca în cart' Liviu Rebrearn 1 oferiti"1 CasC'i mem'Jriale de însuşi
se stabilea la Bucureşti şi încheiatt"1 traducătorul ei, profcs:xul S•_1"~~Ja
prin moartea timpurie a doi dintre
cei mai de seamă scriitori ai vremii.
Căsătoritei Ia început cu Şt. O. lofjf,
care nutrise pentru ea o pasiune mistuitoart', Natalia Negru îl părăsise
în Hll O pentru prietenul şi colaboratorul soţului, Dimitrie Anghel. Pără
sit, resemnat şi bolnav, Şt. O. Iosif
mai public<-1 un ultim volum în 191:3
- versuri de iubire - şi moare în
spital Copilul lor moare şi el, în 191~.
Cel de-al c.loilca soţ, Dimitrie Anghel, fire violentă, într-un acces de
gelozie trage un foc de revolver asupra soţiei sale, în toamna anului 1914
şi crez~md că a ucis-o, se sinucide. I:'c
fapt, Natalia Negru nu fusese dec<it
uşor rănită. Din această dramă reală.
L. Rebreanu a scris un capitol, aş:l
cum spuneam mai înainte. Romanul
n-a fost continuat. fie datorită exigenţei romancierului, fie datorită apariţiei romanţate a aceleiaşi drame
sentimentale : „Helianta. Două vieţi
stinse", de Natalia Negru.
Pe Dimitrie Anghel. ca de altfel şi
pe Şt. O. Iosif, L. Rebreanu îi cunoscuse încă de la stabilirea la Bu- Coperta ediţiei japoneze a romanulUi „Ion"
1

1

http://cimec.ro

252

ELENA ROTAR V

Haruya, cu prilejul vizitei pe care de la Valea Mare, considerând că indomnia sa a făcut-o în ianuarie 1989 discreţia de a le citi şi prezenta pula Valea Mare. Versiunea japoneză a blicului a fost iertată de cititor, din
romanului ,,Ion" a apărut, deci, la moment ce însuşi scriitorul, încă din
Tokyo, în anul sărbătoririi centena- timpul vieţii, a acceptat-o, socotind-o
rului »Liviu Rebreanu", şi trebuie inevitabilă. Avem în vedere o ciorn[1
menţionat că i s-a decernat „Premiul
a sa, aflată la Biblioteca Acadernil'i
Asociaţiei Traducătorilor din JapoRomâne şi cercetată de Niculae Ghenia·, pentru cea mai bună traducere ran, autorul multor lucrări de referinţă despre viaţa şi opera lui Liviu
făcută în anul respectiv.
Folosim acest prilej, de a-i mul- Rebreanu. lată conţinutul acesteia :
.ţumi profesorului Sumya Haruya şi
„Scriitorul trebuie să ştie că viaţa lui
sperăm că domnia sa va recepţion<i
întreagă nu poate avea ascunzişuri,
mesajul, întruc[1t desfăşoarc'i şi acti- nici taine, nici menajamente. Mai cuvitate didactică, în prezent, in cadrul rând sau mai târziu. toate se vor da
Uni versi tă ţii Bucureşti, la catedra de pe faţă, toate secretele. Prin hârtiile
lui vor scotoci oameni diferiţi, indislimb<ci japonez0:-1.
Ne oprim aici, deocamdată, cu pre- creţi. Discreţia scriitorului în viaţii
zentarea autogr:!L•lor din biblioteca e inutilă"2).
NOTE
1) Nicolae Liu, Destăinuirile şi mesajul
corespondenţei,
ROMANlA LITERAR1\

2) Niculae Gheran, Tânărul Rebreanu,
Editura Albatros, Bucureşti, 1986, pal!. 8.
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DES LIVRES AUTOGRAPHES
DE LA BIBLIOTHEQUE
DE V ALEA MARE
Resurne
Cct ouvragl' remarquc quelques
oeuvres de la bibliotheqLH' de la demeure historique classec• monument
national „L. Rebreanu"' du village
Vale;i Mare, eommune Ştefăneşti,
departemen t d 'Argeş. Pou r la plupart
·de ces livrcs ont appartenu a l'ecrivain d portent lc•s autogr<1phes des
.au te urs n•specti ;·s.

De plus, sont presentees quclques
traductions des oeuvres de Rebreanu
qui portent aussi Ies autographes des
traducteurs respectifs. La lecture des
autographes prouvP le respect ct
l'aclmiration pour la personalite et
l'oeuvre du grand romancier et de
rneme les relations d'amitie et purerncnt humaines etablies entre L. Rebreanu et Ies autres ecrivains.
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