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Parcurgînd colecţia de carte veche rom:5.nească a Bibliotecii judeţene
Bihor, am observat o serie de elemente de ornamentică şi tipar, diferite
faţă de ceea ce în bibliografie se cunoştea şi era descris pînă acum. În
consecinţă ne propunem să prezentăm aceste elemente în ordinea cronologică a producerii lor, pentru a fi luate în evidenţă pentru viitorul corpus
analitic al bibliografiei româneşti retrospective, cît şi pentru istoria tiparului şi a graficii de carte la români.
1. CHIRIACODROMION, Bălgrad, 1699 (Ex. nostru cu nr. de inv.
516.784). La începutul fiecărei cazanii apar iniţiale negre. de o elegantă
sobră, de pînă la 6 rînduri, încadrate şi gravate, unele, mai mici, in chenar de flori tipografice (de ex. la f. 77).
Pe lîngă vigneta florală împletită, care se repetă la sfîrşitul unor cazanii, tipograful venit de la Rîmnic a adus, sau a săpat la Bălgrad, o mică
gravură constantiniană, de 58/68 mm, care şi ea se repetă la închiderea
mai multor cazanii (la ex. nostru, incomplet, apare la f. 126r, 168r, 229r,
279r) şi o dată în frontispiciu (f. 279r), aici încadrată în compoziţie somptuoasă de flori tipografice.
Acestei xilogravuri i se poate asocia o semnificaţie istorică deosebită.
Cartea apărea la Bălgrad, redind numai cazaniile de dumineca din Cartea
românească de învăţătură a -lui Varlaam, Iaşi, 1643, într-un an greu pentru
românii din Transilvania, cărora le era expres adresată, un an cînd coroana
habsburgică aruncase asupra lor mărul discordiei confesionale, prin care
urmărea să-i dezbine şi să-i supună mai uşor. Compoziţia gravurii se
leagă strîns de conţinutul şi menirea cărţii, ce venea să întărească cititorul în credinţa tradiţională, care-i conserva fiinţa şi-i purta continuitatea. Ea reprezintă pe împăratul Constantin şi mama lui, Elena, avînd între
ei ridicat acel simbol al victoriei prin credinţă, care a fost consacrat după
bătălia de la podul Milvius din faţa Romei, la anul 312. Atunci, din ordinul împăratului Constantin simbolul hristologic a fost întîia oară folosit
grafic, desenat pe scuturile soldaţilor în preziua luptei (,,in hoc signo vinces"), marcînd începutul generalizării lui în lumea creştină ca semn al
victoriei.
Deoarece fa 1699 tipograful venea la Bălgrad din Ţara Românească,
prin grija ctitorială a lui Constantin Brîncoveanu, şi a lui Antim Ivireanul care erau la curent cu ce se petrecea dincolo de munţi, in desenul
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heraldic, înalt, al semnului hristologic, ce apare între cei doi basilei
sacri, de parcă ar fi înălţat de ei înşişi, se poate înţelege un reflex al gestului de vie memorie al lui Şerban Cantacuzino, care în 1683 la despresurarea Vienei a ridicat o cruce înaltă de lemn pe locul unde a adăstat.
Prin aceasta el sugera mai mult decît putea spune, anume, solidaritatea
cu lumea creştină, deşi fusese obligat să se alinieze în rîndurile otomanilor. După cum se ştie, domnitorul român a permis prin sectorul ocupat
de trupele sale legături cu apărătorii din cetatea Vienei şi nici nu s-a prea
înghesuit la asaltul zidurilor.
Compoziţia, altfel simplă, a gravurii şi repetarea ei ca un sui-generis
otpust fa închiderea cazaniilor este soluţia artistică proprie pentru a semnala un reproş cuceritorului habsburg, cît şi pentru a întări românul transilvănean în rezistenţa sa naţională prin credinţă.
în dezvoltarea ilustraţiei de carte, acesta este cazul, cînd între text şi
gravură aflăm o atît de complexă legătură, nu numai teologică, aici opţio
nală, dar în primul rînd o concordanţă de fond istoric.
2. ANTOLOGHION, Rîmnic, 1737 (lnv. 511. 992). în Bibliografia românească veche, nr. 215, se arată că acest prim antologhion românesc
(cel de la 1705 e slavo-român) s-a tipărit după manuscrisele rămase de la
ilustrul Damaschin 1 . Faţă de datele consemnate acolo, precizăm că are 43
de rînduri, tipar negru şi roşu, iar gravura de la f. 115 v. Soborul sfinţi
lor îngeri e semnată MR 1736, atestînd că tipograful Mihai Athanasievici
Rîmniceanul a început încă din 1736 săparea gravurilor.
Această dată se corelează cu ceea ce consemnează la p. 573 Lavrentie,
diotorsitorul cărţii, că tipărirea a început la 19 iulie 1736 şi s-a încheiat
la 30 august 1737.
3. LITURGHIER, Bucureşti, 1741 (lnv. 323.527) şi 1746 (Inv. 511. 983)
B.R.V. II şi IV nu precizează dacă şi ce gravuri au aceste cărţi. Pe baza
exemplarelor de la Oradea putem preciza că şi în acestea se află cele patru
gravuri din ciclul Liturghierului, săpate de Ioanichie(Ivan) Bacov şi Dimitrios, care apare prima dată în cărţile liturghice respective de la Snagov
1701 (greco-arab), Buzău, 1702 (românesc), Tîrgovişte, 1713 şi Bucureşti,
1728. In toate aceste ediţii, ce sînt identice din punct de vedere a textului
(cele româneşti), cu evoluţii în ce priveşte perfecţionarea traducerii de
către Antim Ivireanu, gravurile sînt întru totul aceleaşi, decît sînt paginate diferit. Între ediţiile 1728, 1746 şi 174 7 deosebirile sînt doar de ordinul
detaliilor, ce trebuiesc insistent căutate la nivelul semnelor tipografice şi
a particularităţilor ce au decurs din reculegerea zaţului.
Se atestă longevitatea plăcilor gravate de Ioanichie şi Dimitrios de-a
lungul a unei jumătăţi de secol, în mai multe tipografii, ceea ce arată cum
se făcea transferul de material tipografic şi valoarea ridicată a lui. Notăm
că cea dintîi gravură semnată de Ioanichie Bacov apare în Cheia Inţele
sului, Bucureşti, 1678, care va fi mereu reluată aproape 100 de ani, în
Octoih, Bucureşti 1736, Apostol, Buzău, 1743 şi Antologhion, Bucureşti,
1766, cu inscripţia schimbată din slavonă în româneşte.
Nu este exclus ca gravurile lui Ioankhie să se fi imprimal şi în alte
Liturghiere, care sînt deocamdată numai semnalate, fără a avea descrierea
1 I. Bianu, N. Hodos e Bibliografia românească veche, vol. 2,
nr. 215, p. 52. ln continuare vom cita B.R.V.
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lor analitică, precum cele de la Bucureşti, 1742, 1754, 1759, sau Rîmnic
1759.
4. TRIODION, Bucureşti, 1746 (Inv. 511. 986). Faţă de descrierea cunoscută pînă acum 2 , exemplarul nostru, incomplet, are un ciclu de gravuri, parţial identice cu cele din Triodul de Buzău, 1700, ale lui loanichie.

Fig. 1. Frontispiciu hristologic în Liturghierul de model ivtrian, de la Rîmnic,
prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

a) Răstignirea. (f. 175 v., 160/164 mm), nesemnată, compusă cu personajul central înalt, monumental, celelalte personaje scunde, proporţionate
ierarhic, în stînga jos tragerea la sorţi a cămăşii de către soldaţi, potrivit
erminiilor. Pe fundal turnuri şi clădiri din Ierusalim, la zenit soarele şi
luna se întunecă. Legenda în slavonă (fasc. 237) 3•
1 Dan Simon eseu • Bibliografta românească veche, vol. 4, Bucureşti, 1944, nr. 93,
p. 59-61.
3- 7 B.R.V., I, p. 407, 402, 403, 404, 405.

27 - Crista, voi. XX.
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b) Invierea lui Lazăr (f. 1 r. 105/135 mm), semnată Ioanichie Ba(cov)
17(00), lateral şi deasupra încadrată de linii de semne tipografice, ca şi
toate ce urmează. Compoziţia după erminii, frumos spaţială, desen de contur puternic, cu redarea perspectivei prin ridicarea peisajului pe fundal
şi micşorarea dimensiunii personajelor. Reprodusă la 1700 (fasc. 232) 4 •
Legendă slavonă.

Fig. 2. Pagina de titlu a Psaltirii de

Bucureşti,

1748.

c) Intrarea· în Ierusalim (f. 15 r., 105/140 mm), semnată ca precedenta,
cu o perspectivă mai accentuată, lege,1dă slavonă. Rep:·odusă după placa
de la 1700 (fasc. 233). 5
d) Patru întîmplări din viaţa lui Iosif (f. 27 v, 105/140 mm), semnată
Ioani(chie), legende în slavonă, ca la 1700. Vezi f. 234. 6
e) Mironosiţele purtătoare de mir (f. 36 v., 105/135 mm), nesemnată,
dar evident de acelaşi stil, legende în slavonă (vezi facs. 235), reprodusă
şi la 1700. 7
8

lor-.

Ibid_em, p. 406. Acolo e intitulată, evident tot în slavonă: ,,Spălarea picioare-
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f) In frontispiciul de la f. 51 r apare în mijloc o lunetă de 60 mm cu
chenar accentuat, circular, din cunună de laur, redînd Cina cea de taină.
Gravura se sprijină pe două mici cornuri ale abundenţei, din care creşte,
împletindu-se, arborele vieţii. Sus doi heruvimi simetrici şi legenda slavonă „Tainîi vecer". Frontispiciul în ansamblu are 50/140 mm (luneta e
puţin ovoidală) şi e încadrat lateral şi deasupra în flori tipografice, ca şi
cele ce urmează. Notăm că la 1700 apare o gravură cu acest subiect, însă
de dimensiunea celor precedente, în stilul Ioanichie8 • Aceasta de la 17 46
tste, însă, de alt stil, al altcuiva, probabil, ca şi cele ce urmează, a tipografului de pe pagina de titlu, Stoica Iacovici.
g) Într-un ansamblu compoziţional identic apare la f. 86 r o lunetă de
58 mm, fără legendă, redind luarea de pe cruce. Arborele vieţii formează,
pe locul comparabil al unor lunete laterale, două flori mari, care echilibrează compoziţia. Frontispiciul are 50/140 mm, fără liniile de flori
tipografice.
h) Aceeaşi compoziţie, cu flori mari laterale, lunetă de 58 mm, redind
aşezarea în sicriu. Frontispiciul (f. 91 v) are 50/140 mm.
In Triodionul de la 17 46 avem un ciclu de 8 gravuri, mai multe decît
la 1700. Notăm că prima apariţie a unui ciclu de gravuri pentru TriodPenticostar în tipar românesc se produce la 1558, cu 11 gravuri, susţinute
de relaţia mai lungă a acelei cărţi cu anul liturgic9 •
Se cer reţinute şi alte elemente de artă şi tipar din Triodionul de la
17 46. Altfel, în mijlocul multor frontispicii de coloană, intre semnele şi
florile tipografice, apare mereu majuscula I, care poate fi monograma
tipografului lacovici. De mai multe ori apare o vignetă mare, vegetală şi
antropomorfă, cu două capete, etajate, semnată pe dinăuntru ME (f. 116 v,
210 v, 222 r, 252 r, 255 r). Este în fondul ei grafic identică cu vigneta din
Antologhionul de Rîmnic, semnată Demiter 7238 ( = 1730), vezi facs. 286. 10
Influenţa este evidentă, decît că aici gravorul a inversat simetria verticală a elementelor compoziţionale şi le-a executat ceva mai neglijent.
Este necunoscută şi nota tipografului pentru iertarea greşelilor de tipar
(f. 355 v): ,,lată cei cevă veţi întîmpla aciti Bucuraţivă în Domnul şi vă
ruqaţi pentru noi şi ce gresală veţi afla, Ori în Cuvinte: ori în slove: îndreptaţi cu Dhul blîndeaţelor ne punîndune în ponos, mai vîrtos înslove
pentru lunecarea şi neputinţa trecerii ochilor, Că pre cum iaste cu neputinţă omului anu păcătui întra cestaş chip şi Tipografului arămînea fără
de 9reşală.
Tipăritusau în Anul dela mîntuirea lumii 1746

De Cucernicul între Preoţi Popa
Sţoica Iacovici Tipograful"
5. MOLITVELNIC, Rîmnic, 1747 (lnv. 516.783). La f. 67 r. şi 165 v.
apare un frontispiciu vegetal de 35/117 mm, avînd în mijloc o lunetă
hristologică pe fundalul cerului înstelat, sprijinită pe două mici cornuri
ale abundenţei, din care creşte şi înfloreşte arborele vieţii. Frontispicii
similare au apărut în Ceaslovul greco-arab, tipărit de Antim la 1702, îri
9

B.R.V., I, nr. 9, p. 31-43; 516; IV, p. 167-169.
Ibidem. facs. 286, p. 61. Vigneta, semnată tot ME apare şi în /Liturghierul de
Bucureşti, 1729 (B.R.V., IV, p. 51), tipărit de asemenea de tipograful Popa Stoica
Iacovici.
10
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Molitvelnicul de Rînmic, 1706, sau cu 3 lunete, în alte locuri şi cărţi,
unele avînd în mijloc pe Maria Theotocos 11 •
Importanţa frontispiciului constă în faptul, neobişnuit pentru aceste
ornamente, că este semnat. Astfel jos, de o parte şi alta a lunetei apare
imprimarea CO DIN. Se poate pe baza aceasta preciza că activitatea la
Rîmnic a tipografului şi gravorului Costandin, fratele lui Mihai Atanasieviei (care a tipărit cartea), începe de la 1747, poate chiar mai dinainte, din
moment ce la 1747 i s-a încredinţat săparea în lemn a unei gravuri, pentru a o şi tipări într-o carte canonică.
Popa Constc!pdin Atanasi~vici va lucra la Rîmnic pînă la 1773, între
1774-1775 e 1a:· Bucureşti, unde scoate 5 cărţi, revine la Rîmnic, şi mai
scoate pînă la 1784 o sumedenie de cărţi, multe în colaborare, gravînd cu
predilecţie somptuoase porţi pentru pagina de titlu.
6. OCTOIH, Rîmnic, 1763 (Inv. 461.603). Pe lingă gravurile cunoscute 1~,
apare de 8 ori o mică gravură a Troiţei, de compoziţie pătrată (58/58 mm),
hesemnată, dar însoţind mereu trimiterea tipiconală la „facerea lui Mitrofan", evident fostul tipograf şi gravor, ajuns arhiereu la Buzău şi stins
la 1702. Se vede că placa e uzată (f. 3 v, 23 v, 40 v, 58 v, 78 v, 96 r, 115 v,
124 r), s-ar putea să fie la mijloc chiar un transfer de material tipografic
de la Buzău la Rîmnic. Dacă ipoteza noastră este plauzibilă, am avea cel
mai interesant mod de a criptograma paternitatea unei gravuri. E posibilă, însă, şi altă paternitate.
Compoziţional e concepută în cel mai pregnant stil tradiţional bizantin,
Tatăl cu aureolă în triunghi şi coroană triplă şi Fiul, cu coroană simplă,
şed simetric pe nori, îmbrăcaţi în costume de basilei, de deasupra se revarsă razele porumbelului sacru. Haşurarea intensă şi egală a norilor, fră
mîntaţi, trimite la gravurile lui Petru Popovici, trecut în acest an de la
Rîmnic, la Blaj, unde semnează o primă gravură la 1764.
7. LITURGHIER, Rîmnic, 1767 (Inv. 511.977). Deşi pe pagina de titlu
are alţi tipografi, cartea redă de mai multe ori frontispiciul deja cunoscut de la 1747, semnat CO(STAN)DIN. Este evident acelaşi, dar aici mult
mai uzat, ceea ce arată că cea dintîi gravură a unuia dintre cei mai longevivi artişti tipografi ai românilor, a fost mereu folosită.
8. CATAVASIER, Blaj, 1769 (Inv. 512.870). C. Tatai-Baltă, analizînd
activitatea gravorului Petru Papavici, trecut de la Rîmnic la Blaj, stabileşte că xilogravura Izvorul cel de viaţă dătător, apare prima dată, semnată, în Acatistierul de a 1774. Am găsit-o, nesemnată, dar întru totul
aceeaşi, şi în Catavasierul de la 1769, p. 276, de 90 /55 mm.13
9. LITURGHIER, Blaj, J 775 (Inv. 512.879". Pe lingă cele 3 gravuri, ale
lui Petru Papavici, acesta, socotit „cel mai productiv gravor în lemn de
la Blaj" are aici şi pe a patra, la p. 58, de 108/92 mm, redind Discosul şi
Potirul, semnată jos, între faldurile lambrechinului PETRU T. D. Finta
o copiază perfect şi pe aceasta, ca şi pe celelalte şi, în chenar de flori tipografice, le reproduce la Sibiu, alţii mai tîrziu la Buda, în ediţii ulterioare
ale liturghierului.
11 Dragoş Morărescu

• Problemele unui fruntar, în: Biblioteca, Buletin de binr. 3-4, 1982, p. 52-53.
12 B.R.V., II, nr. 334, p. 161.
ia C. Tatai-Baltă •
Gravorii în lemn de la Blaj (1750-1830). III/a. Gravorul
Petru Papavici Tipograf Rîmnicean, în Apulum, Alba-Iulia, 15, 1977, p. 718.

blioteconamie,

14

Bucureşti,

Ibidem, p. 719.
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Astfel Petru Papavici şi D. Finta au dat o replică, de asemenea longecu o viziune stilistică nouă, la vechiul ciclu de stil bizantin al
gravurilor liturghiilor, cum le-a săpat loanichie înainte de 1700.
10. CATAVASIERIU, Blaj, 1777 (Inv. 512.871). Tiparul cărţii arată că
în atelierul de la Blaj se trăgea mai întîi tirajul cu culoarea roşie şi apoi
cel cu negru, deoarece în multe locuri negrul se suprapune peste roşu.
vivă, şi

Fig. 3. Pagina de titlu a catavasiilor de la Blaj, 1777.

11. CEASLOV, Blaj, 1778 (Inv. 512.874, 512.875, respectiv 512.873 şi
516.797). Primul exemplar fiind complet, am putea stabili, faţă de cazurile
precedente de exemplare numai incomplete15 , că are (2) f.+604 p, încheindu-se cu o vignetă florală.
15

B.R.V., II, nr. 414, p. 225-226; Daniela Poenaru. •
veche, Tîrgovişte, 1974, p. 216.

Contribuţii

românească

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

la bibliografia

422

Constantin

Mălinaş

8

In toate cele patru exemplare, ce le avem, gravurile sînt identice, la
pagini, de Petru Papavici. Dar comparaţia atentă a elementelor
de tipar ne-au dus la concluzia că primele două ţin de un prim tiraj,
.următoarele două de un tiraj îmbunătăţit. Toate patru au textul comun,
formatul, numărul de rînduri pe pagină (19), tiparul numai negru, gravurile, paginaţia.
Difer~ţele, foarte numeroase, privesc mai calitativa folosire a materialului tipografic, cu excepţia iniţialelor. Apar diferenţe de corp de literă
şi de spaţiere a titlurilor la capul capitolelor, cazurile de coloncifru greşit
de la p. 14, llL şi 507 sînt dincoace corectate. Vigneta de la p. 403 e tot
aceleaşi

Fig. 4. Pagina de titlu a Euhologhionului de Blaj, 1815 (la fel

şi

în

ediţia

de la 1784).

din flori tipografice, dar de alt fel. Iniţialele majuscule diferă foarte mult,
cînd în bine, cînd în rău, aceleaşi în acelaşi spaţiu tipografic, dar adesea
de alt desen.
Toate probează că această carte, fiind foarte cerută, a apărut ca ediţie
a cincea cu două tiraje, în intervalul de pînă la 1786, cînd apare ediţia a
şasea, cu particularităţi tipografice proprii.
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12. OCTOIH, Blaj, 1783 (B.R.V. IV nr. 179, p. 95-97, fasc. 32). De mai
multe ori apare o gravură mare, ce are ca subiect cina de la stejarul
Mamvri, cunoscută emblemă a vechii mitropolii româneşti a Bălgradului,
imprimată pe cărţile tipărite la Alba-Iulia în secolul al XVII-lea.
Apariţia ei în cartea de Blaj de la 1783 e un semnificativ element de
conştiinţă naţională, de afirmare a continuităţii în subsidiar a intuiţiei
mitropolitane, atunci cînd rangul ca atare fusese pierdut de episcopii
greco-catolici de Blaj, prin alinierea lor la nivelul celui latin de la
Alba-Iulia.
lată încă un caz de investire a ilustraţiei de carte cu o semnificaţie
patriotică, depăşind stricta semnificaţie şi relaţie canonică cu textul liturgic. Toate acestea, precizate şi completate în lucrarea de faţă, aduc noi
date, din care rezultă profesionalitatea conştient asumată de vechii meşteri
tipografi din istoria cărţii româneşti, dragostea lor de frumos şi de neam,
sprijinul reciproc între provincii cu tipografi şi material tipografic, longevitatea gravurilor. Se confirmă rolul jucat de carte, de cartea frumoasă,
în sprijinirea procesului de dezvoltare culturală unitară a românilor din
toate provinciile, de formare şi cultivare a unor cerinţe estetice specifice
şi unitare în acest amplu şi complex proces de emancipare a lor, pe drumul căutării şi dobîndirii unităţii politice.
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