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Argument

Istoria cărţii sau a tiparului românesc şi european constituie un
domeniu de cercetare ştiinţifică fascinant, dificil şi meticulos. În acest
sens suntem întru totul de acord cu afirmaţia cercetătoarei ieşene
Elena Chiaburu: „Pentru conturarea complexităţii fenomenului şi
determinarea locului cărţii şi a tiparului în societatea românească a
secolelor XVII–XIX, ansamblul documentelor care ar trebui cercetate
este atât de mare, încât nici o minte organizată nu l‑ar putea cuprinde.
Întreprinderea nu poate reuşi decât dacă subiectul este redus la unele
dintre faţetele sale, care să fie investigate sistematic, şi prin conjugarea
eforturilor să se obţină imaginea cât mai completă şi corectă a locului şi
rolului cărţii într‑o societate”.
Încă din anul 1929, istoricul de artă Alexandru Busuioceanu
atrăgea atenţia asupra valorii culturale şi artistice cu totul speciale a
xilogravurii cărţii româneşti: „Un capitol întreg, dintre cele mai de preţ
ale artei noastre vechi s‑ar rotunji totuşi uşor, când, de la carte la carte
şi de la tiparniţă la tiparniţă s‑ar urmări lucrul mereu înnoit şi variat
al acestor gravori”. Ulterior, de‑a lungul anilor, au fost efectuate unele
investigaţii, mai mult sau mai puţin complexe şi complete, asupra unor
centre tipografice în care arta gravurii a cunoscut succese remarcabile,
cum sunt: Mănăstirea Neamţ (1940), Blaj (1995), Râmnic (1998), Sibiu
(2007, 2018), Buda (2010, 2011) sau Bucureşti (2015).
De asemenea, au fost elaborate studii referitoare la evoluţia
xilogravurii din cărţile româneşti vechi din secolele XVI–XIX, adăpostite
în reviste sau cărţi de specialitate, precum şi o serie de volume care
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tratează unele aspecte ale graficii româneşti după cum se poate constata
din bibliografia selectivă pe care o oferim la sfârşitul lucrării noastre.
Pe lângă ornamentica minoră, alcătuită din diferite chenare de foi de
titlu şi patruzeci şi cinci de frontispicii, viniete şi sigilii gravate, existente
în cărţile româneşti vechi tipărite la Braşov între anii 1805–1827, se
impun cele douăzeci şi patru de ilustraţii care conţin cu precădere teme
religioase, dar şi laice, fiind gravate îndeosebi în lemn, dar şi în metal. În
cele ce urmează, pornind de la bibliografia aferentă, propunem o analiză
iconografică şi stilistică a lor, dorind prin acest demers să creăm o imagine
cât se poate de clară şi de concludentă privitoare la grafica braşoveană
din primele decenii ale secolului al XIX‑lea, pentru a-i înţelege locul şi
mesajul în contextul mai larg al graficii de carte românească veche.
Nu în ultimul rând, dorim să le mulţumim pentru sprijinul acordat
colegilor şi prietenilor Ioana Feodorov, Nicolae Sabău, Cristina Bogdan,
Monahia Atanasia Văetişi, Ruxandra Moaşa Nazare, Elena Chiaburu,
Valentin Trifescu, Attila Varga, Daniela Lupu şi Igor Cereteu.
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