Biblioteca lui

O achiziţie de anvergură:
Nae Antonescu – cărturarul din Terebeşti

La iniţiativa managerului ec. Ioan-Mircea Ardelean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare a
început în luna decembrie 2010 demersurile în vederea achiziţionării fondului de carte din
biblioteca istoricului literar Nae Antonescu de la Terebeşti. Sub conducerea directă a
managerului instituţiei, ec. Ioan-Mircea Ardelean, s-a format o comisie compusă din bibliotecarii
Angela Câmpian, şef serviciu Achiziţii, Marta Cordea, expert în Carte Veche şi Bibliofilie şi drd.
Viorel Câmpean, istoric.

Regretatul cărturar deţinea o bibliotecă valoroasă, vestită în toată ţara. De aceea, am
considerat că instituţia noastră şi-ar spori prestigiul prin achiziţionarea acestui fond care cuprinde
numeroase volume din domeniul istoriei şi criticii literare, cărţi vechi, mai cu seamă din perioada
interbelică, rarităţi bibliofile, publicaţii periodice vechi, portrete ale unor oameni de cultură
români dar şi o serie de manuscrise aparţinând lui Nae Antonescu, dintre care unele inedite. De
asemenea s-au păstrat obiecte din atelierul de creaţie al cărturarului precum, mobilierul, format
din mai multe corpuri în care s-a păstrat biblioteca, biroul, maşina de scris “Consul”, etc. Prin
bunăvoinţa urmaşilor cărturarului, obiectele din biroul de lucru al lui Nae Antonescu vor intra
prin donaţie în patrimoniul instituţiei noastre. În urma acestui generos şi lipsit de interes material
act de donaţie, Biblioteca Judeţeană Satu Mare şi-a propus amenajarea unui atelier memorial
“Nae Antonescu” în care să se regăsească toate aceste obiecte, alături de fondul de carte
achiziţionat.
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Nae Antonescu, istoric literar şi publicist, s-a născut în 18 decembrie 1921 la Terebeşti,
în familia lui Ioan Antonescu şi a Mariei Szücs, ambii originari din Terebeşti. În certificatul de
naştere istoricul literar figurează cu prenumele Ioan. A absolvit Şcoala Normală la Oradea (între
1936-1940), apoi şi-a continuat studiile la Şcoala Normală din Bucureşti, absolvind în 1943. În
1949 a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie la Cluj.

După instaurarea comunismului, pentru ideile sale politice (a fost un apropiat al naţionalţărăniştilor) a fost arestat. În intervalul 1952-1955 a urmat la Bucureşti Institutul de Ştiinţe
Economice, specialitatea statistică şi economie agrară.
Şi-a desfăşurat activitatea ca profesor şi director la Şcoala Generală din Terebeşti, dar a
predat şi la Şcoala tehnică de exploatare C.F.R. Satu Mare (1955-1960) şi, pentru o perioadă a
condus destinele Casei Corpului Didactic Satu Mare.
Publicistic a debutat în “Ogorul sătmărean”. Pasiunea lui de o viaţă a fost presa
românească în general, priceperea şi dragostea lui pentru ziare şi reviste făcându-l să fie cunoscut
la nivel naţional ca “părinte al revuisticii”.
Legătura lui cu Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost apropiată şi îndelungată. În aprilie
1998 instituţia noastră a avut onoarea de a organiza (alături de Inspectoratul pentru Cultură şi de
Muzeul Judeţean) primul Colocviu Naţional de Revuistică, Nae Antonescu fiind şi atunci sufletul
evenimentului.

A colaborat constant în presa de dinainte de 1989, a iniţiat şi sprijinit apariţia revistelor
pedagogice: “Pagini sătmărene”, “Şcoala sătmăreană”. După revoluţie a fost implicat activ în
apariţia ziarelor “Ardealul” şi “Solstiţiu”.
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Printre alte publicaţii în care a semnat de-a lungul vremii menţionăm: “Ardealul”,
“Aurora”, “Convorbiri literare”, “Cultura creştină” (serie nouă, Blaj, a făcut parte din colegiul de
redacţie), “Familia”, “Limbă şi literatură”, “Luceafărul” (Sibiu), “Pagini literare” (Turda),
“Plaiuri năsăudene”, “Revista de istorie şi teorie literară”, “România literară”, “Steaua”,
“Transilvania”, “Tribuna”, “Universul literar”, “Viaţa”, “Viaţa românească”. Multe articole le-a
semnat cu pseudonimele: I.A. Terebeşti, Silviu Alexe, Titus Clemente, Nae Tarabă.
În 1973 a îngrijit apariţia volumului Versuri al poetului George Boldea (fost profesor la
Carei), el semnând şi cuvântul înainte.

Alături de Dimitrie Danciu, în 1979 a îngrijit volumul lui Romulus Demetrescu,
Însemnări critice, lucrare apărută în colecţia “Restituiri” a editurii “Dacia”, Nae Antonescu fiind
cel care a scris şi cuvântul introductiv.

În 1996 alături de Corneliu Bala a îngrijit reeditarea traducerii din Ady Endre, Sânge şi
aur, realizată în 1930 de către George A. Petre; Nae Antonescu semnează atât prefaţa cât şi
postfaţa ediţiei apărute la editura orădeană “Cogito”.
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A prefaţat volumul postum Poeme al lui Constantin Noica, apărut în 1995 la Casa de
editură “Panteon” Piatra Neamţ.

În 1999, două texte ale sale au apărut în volumul *** Reviste româneşti de cultură din
Transilvania interbelică, vol. I, editate de Presa Universitară Clujeană, în colecţia
“PHILOBIBLON” a B.C.U. Cluj-Napoca (“Revista Gândirea – perioada clujeană”, pp. 209-234;
“Pagini literare”, pp. 319-374; “Saeculum”, pp. 381-395).
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Munca de o viaţă a cărturarului se reflectă prin apariţia următoarelor volume:
Scriitori uitaţi, (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980);
Reviste literare conduse de Liviu Rebreanu (Bucureşti, Editura Minerva, 1985);
Jurnal literar: monografie (Iaşi, Editura Timpul, 1999);
Reviste din Transilvania, (Oradea, Editura Bibliotecii Revistei “Familia”, 2001);
Reviste literare interbelice, (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001);
Scriitori şi reviste literare din perioada interbelică, (Iaşi, Editura Revistei Convorbiri
literare, 2001).
Revista Fundaţiilor Regale. Monografie, (Satu Mare, Editura Solstiţiu, 2006).

La apariţia volumului de debut, Scriitori uitaţi, prietenul său, profesorul Corneliu Balla
nota: “Cum să scrii despre cartea unui om pe care ţi-l consideri apropiat, altfel decît părtinitor?
Apropiat nouă tuturor celor ce ne călătorim prin acest nord-vest din care s-au ridicat cei de
dinaintea noastră şi de care vor fi legaţi inexorabil cei de după noi, ai noştri prin rădăcinile
noastre. Satisfacţia de a citi o carte scrisă de Nae Antonescu este părtinitoare ca orice
întâmpinare a unui om care trăieşte unul din ceasurile sale de împlinire. Cine dintre noi ar cuteza
să spună că nu e mai uşor să fii de partea izbînzilor zgomotoase şi timpurii? Dar sîntem şi dintre
aceia care ne alăturăm cu sporit entuziasm trudei smerite, ascunsă, negălăgioasă şi nu arareori
prea puţin luată în seamă. În credinţa că mai devreme sau mai tîrziu legea firii răsplăteşte
sudoarea cu bucurie, satisfacţia apariţiei volumului <<Scriitori uitaţi>> este justificată”.
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Cuvintele autorului din prefaţa acestui volum vin să ne dezvăluie însuşi crezul care i-a
călăuzit paşii pe parcursul “trudei smerite” de-o viaţă: să ridice “lespedea uitării” de pe
biografiile şi opera unor, pe nedrept, prea puţin cunoscuţi scriitori români.

Printre documentele din biblioteca istoricului literar s-au păstrat şi câteva caiete din
manuscrisul volumului său de debut.

O parte dintre manuscrise sunt inedite, oglindind interesul deosebit al lui Nae Antonescu
pentru fenomenul literar sătmărean.

În preţiosul fond de manuscrise un loc aparte îl ocupă traducerile, în special cele din
6

limba italiană.
Ca o încununare a merituoasei sale activităţi, în 1996 Nae Antonescu a fost distins cu
Premiul anual al Revistei “Unu” şi al Editurii “Cogito”.
Cărţile achiziţionate de instituţia noastră poartă însemnul de proprietate (autograful) lui
Nae Antonescu, inclusiv cu unele din pseudonimele folosite de el (Nae Tarabă, I.A. Terebeşti)
lucru care le sporeşte valoarea.

Numeroase personalităţi ale culturii române şi-au arătat preţuirea faţă de cărturarul Nae
Antonescu, oferindu-i propriile lor cărţi cu dedicaţii lucru care, de asemenea, face ca aceste
volume să fie şi mai valoroase. Din mulţimea dedicaţiilor am selectat următoarele:
Nicolae Albu
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Livia Bacâru

Ana Blandiana
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Nicolae Breban

Gheorghe Bulgăr
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Mircea A. Diaconu

Radu Enescu

Petre Got
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Bazil Gruia

Mircea Handoca
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Petre Hossu

Victor Ilieşiu

Graţian Jucan
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Gabriel Raţiu (Corneliu Balla)

Aurel Rău

Vasile Scurtu
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Valentin Strava

Nae Antonescu a trecut la cele veşnice în 18 iunie 2008, fiind înmormântat în
localitatea natală.

Fiind o bibliotecă specializată, organizată de un bun cunoscător al fenomenului literar
românesc, o mare parte a volumelor achiziţionate vin să îmbogăţească patrimoniul incomplet al
Bibliotecii Judeţene Satu Mare. Cultura şi istoria locală sunt de asemenea bine reprezentate în
cărţile achiziţionate de noi.
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