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Rezumat
Principala țintă științifică a cercetării de faţă este de a deschide o discuție istoricoartistică în jurul elementelor ilustrative, decorative, artistice care însoțesc și potențează
mesajul unui text dintr-o carte tipărită ante 1500 prin identificarea limbajului artistic angajat
în acest demers. O analiză exhaustivă a ilustrării incunabulelor de factură germană este
desigur incompletă – nici nu a putut fi asumată de la bun început din motive de natură
obiectivă – în lipsa unor anchete de anvergură în marile colecții de profil din România
(Alba-Iulia și Sibiu, reunind aproape 1000 de incunabule) sau din străinătate. Se speră însă
ca prin furnizarea unui „eșantion” simptomatic, să se stârnească interesul pentru temă și
pentru potențialul de cercetare al acesteia. Metodologic, fundamentale sunt instrumentele
utilizate de către istoria artei: descrierea morfologică și comparatismul, elemente la
care se face recurs în limitele specificate odată cu discutarea obiectivelor lucrării.
Cercetarea de față – precum s-a specificat – s-a văzut confruntată cu două situații extreme:
o absență quasi-totală a unei tradiții românești în domeniu şi o afluență imposibil de
stăvilit și controlat din partea istoriografiei occidentale (îndeosebi de expresie germană și
engleză). Acest fapt are consecințe și asupra modul de redactare a referințelor: citările din
bibliografia străină a fost gândite mai degrabă cumulativ, sintetic (pentru a putea fi
selecționate și controlate judicios și pentru a nu intra în caruselor unor referiri nenumărate
la aspecte particulare, ceea ce ar fi dus la o dificultate mare de parcurgere a textului), astfel
de citări fiind cadrul observațiilor directe pe marginea cărților.
Ideea încercării de a realiza o cercetare doctorală potrivit temei enunțate în titlu își
găsește începuturile în anii 2001-2004, în timpul implicării candidatei, alături de mai mulți
colegi, în descrierea incunabulelor Bibliotecii Filialei clujene a Academiei Române, un efort
conjugat menit să propună în cele din urmă un catalog modern al colecției de incunabule
din aceeași bibliotecă. Elementele decorative ale primelor tipărituri, indiferent de originea și
proveniența acestora, captează instantaneu atenția oricărui cercetător avizat sau a
privitorului amator de carte veche, mai ales dacă avem în vedere exemplare
spectaculoase, faimoase tocmai pentru zeci și sute de ilustrații ori elemente decorative. Un
impact estetic deosebit îl au
însă și detaliile discrete, precum inițialele executate manual, letrinele redate mecanic,
potrivit unor șabloane gravate pe suport dur, prezențe subtile propuse de către tipograf sau
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librar unui public aflat în a doua jumătate a secolului al XV-lea (și chiar imediat după 1500,
când incunabulele erau încă obiectului unui negoț uzual, care încă nu pătrunsese în sfera
anticariatului).
În prezent, istorici de artă, bibliologi, istorici ai culturii, ai vieții economice și sociale
a evului mediu târziu și ai debuturilor modernității europene discută din perspective
ingenioase asemănările și deosebirile dintre ilustrarea-decorarea manuscriselor, respectiv a
primelor tipărituri, impactul tehnic, dar economic, social, educațional al prefacerilor
popuse de noi soluții de amplificare estetică a valorii cărții, devenite treptat, din veacul
al XV-lea (dar în mod accelerat după 1450), un bun comun, un produs accesibil, un
argument fundamental al „democratizării” educației literate, creatorul bibliotecii în înțeles
modern. Prin intermediul ilustrării de carte ajung să se exprime artistic nume mari ale
generației din jurul anului 1500, precum

Martin

Schongauer

(†

1491),

Antonio

Pollaiuolo († 1498), Andrea Mantegna (†1506), Hans Holbein cel Bătrân († 1524),
Albrecht Dürer († 1528), Lucas Hugensz van Leyden († 1531), Lucas Cranach cel
Bătrân († 1553) și mulți alții. Astfel, opere artistice de cea mai mare valoare fac trecerea
dinspre aria exclusivistă a patronajului elevat spre cadre sociale largi, ilustrațiile realizate
prin gravură în lemn sau metal devenind surse de inspirație uzuală pentru artiștii
provinciali însărcinați cu mici comenzi private sau ale comunităților. Ilustrația cărții a
contribuit semnificativ, prin urmare, la propagarea rapidă a modelelor și astfel la
constituirea unui limbaj artistic intercontectat, mai uniform.
Desigur, astfel de evoluții morfologice, istorico-artistice, respectiv socialeconomice,
extrem de bogate în semnificații, pot fi surprinse trunchiat și într-o mică măsură pe baza
materialului românesc, îndeosebi pe baza celui din Cluj-Napoca, fapt relevat și de
concluziile cercetării propuse acum.
Aspecte terminologice
Termenul de „ilustrare”, un element-cheie în contextul cercetării propuse, are un
sens larg, care acoperă nu doar accepțiunea proximă, acea de imagine descriptivă de tip
tablou sau portret, atașată semnificației unui complex textual mai mult sau mai puțin
eleborat. Se face referire prin indermediul său deopotrivă și la orice detaliu decorativ care
are drept rol evidențierea dimensiunii estetice a unei cărți, în situația de față.
Prin „german” se are are în vedere locul de obârșie, oficina care a podus un volum
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înainte de 1500. Arealul politic vizat corespunde teritoriului circumscris Imperiului
Romano- German, incluzând localități aflate acum în afara teritoriile pe care le
percepem în mod obișbuit ca fiind germane (de pildă, Strasbourg). În afara imperiului,
însă în deplină legătură cu dinamica ideilor Renașterii din teritoriile germane – și prin
urmare inclusă în cercetarea de față – sunt teritoriile Confederației helvetice (de pildă,
Basel). Deși strâns legate în momentul fondării de experiența germană (Subiaco-Roma, de
pildă), oficinile italiene au fost lăsate la o parte, la fel și cele din regiunea de nord a Țărilor
de Jos, aflate sub tutela politică a Habsburgilor. Identificarea elementelor ilustrative
germane în astfel de situații este posibilă, însă dificilă și depășește cadrele obiectivelor
propuse.

Cercetarea incunabulelor în România; cataloage și analize de specialitate.
În România pot fi identificate două faze distincte, dar în aceeași măsură
întrepătrunse, ale efortului științific dedicat studierii tipăriturilor din secolul al XV-lea. O
primă etapă, cea mai importantă, aflată încă în plin proces de definitivare, este de
catalogare. Cea de-a doua direcție de cercetare vizează studierea particulară a informației
furnizate de anumite tipărituri sau grupuri tematice de tipărituri, această direcție încercând
să realizeze și o istorie amănunțită a colecțiilor, luate fiecare în parte.
Dintre inițiatorii cercetării științifice a incunabulelor pe teritoriul de azi al
României trebuie amintiți Friedrich Müller și Lorenz Seivert (pentru biblioteca
Brukenthal), Elemer Varju (Batthyaneum), Constantin I. Karadja (1889-1950), pentru
întregul teritoriu al României, în perioada interbelică și imediat după al doilea război
mondial.
Cercetările din ultima jumătate de secol s-au concentrat fie pe realizarea sau
îmbunătățirea cataloagelor mai vechi, așa cum este cazul Veturiei Jugăreanu de la Sibiu, fie
au abordat teme speciale precum analiza unui anume tip de ediții tipărite aflate în țară sau
doar
în anumite părți ale acesteia.
În România nu se cunoaște numărul exact al incunabulelor, și aceasta întrucât în
unicul catalog al acestora au fost cuprinse doar cele existente în colecțiile bibliotecilor
publice și ale muzeelor. Pe măsură ce se vor lua în evidență și colecțiile de incunabule din
sistemul arhivelor statului, sistemul cultelor și din colecțiile particulare care vor dori săși comunice fondurile, datele, se va putea oferi un tablou cât de cât complet al situației
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incunabulelor din ţară. Catalogul colectiv al incunabulelor din România , proiect demarat
din anii 60 ai secolului trecut, odată publicat, va deveni „cartea de vizită” a cercetării
românești în domeniu. Spre deosebire de cataloagele de colecție, catalogul

colectiv,

semnalând numai datele care individualizează ediția, are rolul de a evidenția elemente
precum numărul incunabulelor din România luate în evidență până la data accesării
catalogului; autori/titluri/ediții care alcătuiesc colecția națională de incunabule; numărul de
exemplare din fiecare lucrare și localizarea fiecărui exemplar; colecțiile de incunabule
din România, luate în evidență până la data accesării catalogului.
Colecții de incunabule din Cluj
O privire generală asupra fondului de incunabule din cele trei biblioteci clujene asupra
cărora s-a oprit cercetarea de față, Biblioteca Parohiei Romano-Catolice „Sf. Mihail”,
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și Biblioteca Academiei Române,
Filiala Cluj-Napoca, edifică afirmația anterioară: Biblioteca Parohiei „Sf. Mihail” deține 3
incunabule de proveniență germană, 2 incunabule tipărite în Basel și unul din Nürnberg;
BCU deține un total de 84 de incunabule, 41 dintre ele provenind din spațiul german,
distribuite astfel: din Nürnberg 13 exemplare, din Strasbourg tot 13, din Basel 5, din
Augsburg 4, din Köln și Ingolstadt câte 2, din Brno/ Brünn și Reutlingen câte 1; în cazul
Bibliotecii Academiei, filiala clujeană deține, din 177 de incunabule, 71 dintre ele fiind
tipărite în orașe germane: în Nürnberg 25, Strasbourg 17, Basel 11, Leipzig 6, în Augsburg
4, în Köln 2, în Brno/ Brünn, Memmingen, Speyer, Heidelberg, Passau și Hagenau câte 1.
Dintre cele 13 incunabule aflate în colecția Parohiei Romano-Catolică „Sfântul
Mihail” din Cluj-Napoca, majoritatea au un conținut religios; totuși, atrage atenția în mod
deosebit un incunabul tipărit în anul 1497 la Veneția, care cuprinde două lucrări ale
medicului italian contemporan Bartolomeo Montagnana, respectiv: „Consilia medica”,
2.VIII.1497 și
„Antidotarium”. Important pentru istoria medicinei, valoarea acestui
deosebită și pentru că este singura lucrare a acestui

incunabul este

autor aflată într-o colecție din

România. Majoritatea incunabulelor din colecția parohiei Romano-Catolice „Sf. Mihail”
provin de la Veneția sau Basel: Johannes Gerson, Opera, Basel, Nikolaus Kessler, 1489 și
Thomas de Aquino, Catena aurea super quattuor evangelistas, [Basel], [Michael
Wenssler], 1476. Singurul incunabul de provenință central-germană al colecției, însă, este
o ediție din 1495 a
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„Epistolelor” lui Hieronymus, tipărită de Anton Koberger la Nürnberg.
O descriere sumară a incunabulelor aflate la Biblioteca Centrală Universitară din
Cluj- Napoca ilustrează valoarea fondului. „Legenda aurea” scrisă de dominicanul Jacob de
Voragine, apărută în 1476 la Lyon, este una dintre piesele de rezistență ale fondului.
„Biblia latină” tipărită la Nürnberg în 1478, în atelierul lui Anthonius Koberger, cu
adăugirile lui Menardus, cu letrine executate artistic, doua tratate de teologie „De civitas
Dei” ale Sfântului Augustin apărute la Basel și Veneția, „Compilatio decretalium” al Papei
Grigore IX, imprimată în 1482, precum și „Das Buch der Chroniken” a lui Hartmann
Schebel, din 1493, apărută la Nürnberg, sunt alte piese importante din colecția de
incunabule a BCU. Lor li se adaugă „Catholicon”-ul lui Johannes de Balbus, editat de
Anthonius Koberger în anul 1486, „De consolatione philosophiae”a lui Boethius, ediția
tipărită la Nürnberg de Anton Koberger, în anul 1486, „Epistolae Marsilii Ficinii
Florentinii”, creat în anul 1497 de acelaşi tipograf, două compilaţii de decrete ale Papei
Grigore al IX-lea (tip. Koberger,1482 şi 1493), „Vitae pontificum”a lui Bartolomeo Platina,
„Fasciculus temporum”a lui Werner

Rolewinck

, tipărită la Strasbourg în 1490. Unul

dintre cele mai importante incunabule aflate în colecțiile de la Cluj-Napoca este cel în care,
sub titlul „Modus legendi abbreviaturas in utroque iure”, se

află coligate mai multe

lucrări de drept aparținând unor autori diverși din secolele XII-XIV. Astfel, avem lucrările
„Processus judiciarius” și „Tractatus Praesumptionum” scrise de Johannes Auerbach (sec.
XIV-XV); „Summa qualiter notarii...Debent officium exercere” și „Tractatus notariatus”
de Dominic de Visentina (sec. XV); „Defensorium iuris” de Johannes Monachus;
„Tractatus praescriptionum” de Dinus de Mugello; „Tractatus exceptionum”, scris de
Innocențiu al IV-lea, papă între anii 1243-1254; tratatul „De arbitris et arbitratoribus” al
lui Jacobus Petrus de Montipessulana (sec. al XIV-lea); „Differentiae

legum

et

canonum” de Galnanus de Bononiae și „De tabellionibus” de Bartolus de Saxoferrato
care completează această culegere de drept civil din secolul al XV-lea. Incunabulul a fost
tipărit la Strasbourg de Georg Husner în anul 1494; culoarea tiparului este neagră, la 52 de
rânduri pe pagină, incunabulul având 125 de file.
Colecția de incunabule a Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române,
alcătuită din 135 de volume, a fost constituită prin înglobarea majorității fondurilor unor
colecții clujene anterior constituite, precum: Fondul Colegiului Romano-Catolic, de la
care provin 81 de volume; Fondul Colegiului Reformat din Cluj, 16 volume; Biblioteca
Colegiului Unitarian, 14 volume. Restul de 24 de incunabule provin din surse diverse,

8

dintre care amintim Muzeul Ardelean și cele șapte incunabule care au făcut parte din
colecția de la Blaj a filologului român Timotei Cipariu (1805-1887); dintre acestea, cinci
ediții sunt unicat, la nivel national.Între autorii Alți autori prezenți în colecțiile Bibliotecii
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca sunt: Herodot – cu o ediție a „Istoriilor” tipărită
de Christophor de Pensis în 1494 – Nicolaus de Ausmo, Nicolaus de Lyra, Seneca,
Paulus Orosius, Plinius cel Bătrân, Thoma d’Aquino, Sfântul Ieronim, Papa Grigore I,
Appianus. Exemplare al Bibliei tipărite de Anton Koberger în anii 1477 și 1478 se
găsesc,de asemenea, în această Bibliotecă.

Tipologia elementelor ilustrative și decorative din incunabulele
colecțiilor clujene
Capitolul conţine descrierea “tehnică” a ilustraţiilor incunabulelor germane existente
în Cluj, accentul fiind pus pe metoda de imprimare, pe modalitatea de obţinere a matriţelor
pentru xilogravură şi pe tehnicile de ornamentare a frontispiciilor, chenarelor, letrinelor şi
vinietelor.

S-a apelat la reproducerea surselor, încercându-se surprinderea în detaliu a

asemănărilor şi deosebirilor în ilustrarea diferitelor ediţii ale aceleiaşi lucrări, originalitatea
gravurilor sau “împrumuturile” făcute de ilustratori.

Studii particulare: Schadel și Thuroczy
Chronica Hungarorum scrisă în 1486-1487 de János Thuróczi / Johannes Thuróczy
(c.
1435-1488/89) a fost tipărită în 1488 în Brünn / Brno și din nou în același an în Augsburg.
Editorul ediției din Augsburg a dedicat lucrarea regelui Matia și folosit vopsea de aur
pentru decorarea acestui exemplar de lux tipărit pe pergament. Astăzi, această ediție
reprezintă prima carte cunoscută tipărită cu vopsea de aur. Aceeași vopsea a fost folosită
pentru a colora pictura unei scene din legenda Sfântului Ladislau. Volumul conține, de
asemenea, numeroase gravuri colorate manual a regilor maghiari și scene de luptă.
Ediția din Brünn/Brno a Chronica Hungarorum a fost tipărită de către Konrad Stahel
și Matthias Preinlein la 20 martie 1488. Exemplarul păstrat la Biblioteca Academiei
Române, Filiala Cluj-Napoca (Inc. 108) provine din Biblioteca Colegiului unitarian din
Cluj, după cum o arată însemnarea de pe f. 2r (sec. XVIII): Ecclesiae Univ(ersitatis)
Cla(udiopoli); în volum mai apar note marginale în limba latină (sec. XVI) și la f. 168r-v
însemnări în limbile maghiară și latină (sec. XVI). Legătura este contemporană, deteriorată:

9

se păstrează doar tăblia posterioară de lemn, învelită în piele decorată la rece cu motive
geometrice și florale; cotor deteriorat cu trei nervuri. Aspectul grafic se prezintă astfel: tipar
negru, text f. 3r: 239x143, 36 rânduri; spații pentru inițiale; xilogravuri colorate cu roșu,
galben și verde; f. 168v, albă. Dintre cele 168 de file, lipsesc ff. 1 și 124.
Inc. 99 din Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, provenind din
colecția Bibliotecii Colegiului unitarian din Cluj, prezintă un aspect grafic cu tipar negru pe
o coloană, text f. 6r: 172x118, 38 rânduri, inițiale xilogravate, ornamentate cu motive florale;
numeroase xilogravuri cu portrete de regi ai Ungariei, însemne heraldice, imagini de luptă
etc. necolorate; f. 173v: marca tipografică; ff. 154v și 157r sunt albe. Numeroase însemnări
marginale (sec. XVI), în latină și maghiară, dar și însemnări cu caracter istoric (de ex. f.
161r: natus est filius Joannis regis Hungarie, Bude anno 1540. Mortuus est Joannes rex in
Zassebes, anno eodem anno 1540; etc.) apar în cuprinsul acestei ediții păstrate la ClujNapoca. Numeroase pagini sunt însă lipsa: ff. 1-5 (înlocuite cu 8 file manuscrise,
moderne), 83, 90, 102, 103, 140, 141, 146-151, 155, 156, 164, 174. O importanță
deosebită o are epistola Carmen miserabile scrisă de Rogerius, izvorul cel mai important
despre năvălirea tătarilor din anul 1241, inclus ca anexă la cronica lui Thuróczy.
La nivelul ilustrației, diferențele dintre cele două ediții sunt foarte ușor de depistat,
exemplele cele mai elocvente fiind reprezentările personajului intitulat Secundus
Capitaneus Sobolch, sau cele ale Sf. Ștefan, regele Ungariei.
Concluzii
Elementele decorative întâlnite în tipăriturile timpurii nu relevă doar o evoluție în
sensul unei ieșiri din sfera patronajului artistic exclusivist, aristocratic, al migrării unor
opere înspre receptori sociali mai diverși. În deceniile coexistenței (chiar a concurenței)
dintre copierea-decorarea

manuscrisă

și

multiplicarea-decorarea

prin

tipar

(cu

aproximație foarte laxă, 1475-1525), cartea produsă în mod unicat, manuscris, se orientează
spre piața produselor de lux, spre sfera de interes a celor ce căutau în continuare produsul
greu accesibil. În epoca amintită se înregistrează apogeul picturii flamande de carte, de
pildă. Un fenomen cu totul similar se petrece și în ceea ce privește cartea tipărită, în felul
următor: lucrarea tipărită era
achiziționată în mod uzual sub formă de caite, nelegate, cu spații desemnate decorării
necompletate. Noul proprietar își poate pune astfel amprenta în mod individual asupra
exemplarului propriu, îndeosebi în funcție de destinația cărții. Un volum care intră în
patrimoniul unei instituții bisericești sau a uneia cu profil educațional (școală elementară,
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studium generale, universitate laică) va avea parte de o legătură simplă (de tip gotic,
monastic, de cele mai multe ori), cu inițiale executate simplu, de tip lombarde, în culori
alternante (albastru-roșu, de cele mai multe ori). O carte cu destinație eminamente
pragmatică, aflată în uz privat, poate de multe ori să fie protejată în cel mai ieftin
mod, cu foi de pergament reciclate de la manuscrise ieșite din uz, iar locurile „custode”
ale inițialelor vor rămâne pentru totdeauna goale, în lipsa fondurilor necesare intervenției
unui decorator, rubricator. La polul opus, acolo unde nevoia a reprezentare a proprietarului
cărților devine prevalentă, individualitatea artistică a fiecărui volum tipărit este amplificată
în orice mod posibil, pornind
aproape de fiecare dată cu blazonul deținătorului. Fenomenul ilustrării-decorării de
carte în epoca incunabulelor cunoaște și o a treia cale de exprimare, cea a produsului
complet, comercializat în formă finită, după modelul antreprenorial-capitalist propus cu
succes de către Anton Koberger (naș de botez al lui Albrecht Dürer), care vinde până la
1500 circa 250 de ediții tipărite, cu legătură și soluții ilustrativ-decorative uniforme și
standardizate.
Ilustrația incunabulelor de proveniență germană păstrate în colecțiile bibliotecilor
din Cluj-Napoca nu se deosebește, ca număr şi conţinut al imaginilor, de edițiile păstrate în
alte colecții la nivelul execuției tehnice; se observă însă o diferență majoră la nivelul
decorului artistic, respectiv al colorării și ornamentării cu foiță de aur a planșelor
xilogravate, chenarelor, vinietelor și letrinelor. Este evident faptul că incunabulele au fost
cumpărate, în marea lor parte, necolorate, pentru ca mai târziu, mâini contemporane sau
ulterioare, de secol al XVI-lea, să înceapă și (nu întotdeauna) să ducă la capăt migăloasa
trudă a ornamentării coloristice a gravurilor tipărite. Liber chronicarum păstrat la Biblioteca
Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, de exemplu, are doar jumătate dintre xilogravuri
colorate, multe dintre acestea fiind doar parțial nuanțate cu galben. Ediția din Nürnberg a
„Revelationes” Sf. Brigita, editată de Florian Waldauf, tipograf Anton Koberger,
21.IX.1500, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Inc. 138 cuprinde
optsprezece pagini de gravuri, nici una dintre ele însă nu este colorată; aceeași este situația
ediției lui Albumasar, Flores astrologiae, Augsburg, tipărit de Erhard Ratdolt, [18.XI]
1488, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Inc. 92f.
Nivelul ilustrativ-decorativ al întregii colecții clujene de incunabule provenite
din mediul german este unul mediu care reflectă un cadru de utilizare pragmatică, fără
amprenta exclusivistă a ambianței nobiliare/princiare de patronaj artistic. Colorarea
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xilogravurilor în secolul al XV-lea cuprinde o serie de tehnici diferite. Aplicarea de straturi
unice de lacuri sau pigmenți transparente, fie cu mâna liberă sau cu un șablon putea fi
realizată rapid și ieftin. Existau și abordări mai elaborate pentru a imprima pigmentul
colorat, inclusiv utilizarea de lacuri și metale prețioase, în care alegerea materialelor,
precum și a unor aplicații tehnice au fost cu siguranță determinate de preț. Dintre
incunabulele aflate în colecțiile clujene doar câteva sunt amplu decorate coloristic:
Rodericus Zamorensis, Der Spiegel des Menschlichen Lebens,

[Augsburg],

[Günther

Zainer], [cca 1475-1478], Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga”, Inc. 80 sau [Corpus iuris civilis]. Codex Iustinianus, Ed. Andreas Rommel,
Nürnberg, Andreas Frisner et Johann Sensenschmidt, 24. Jun. 1475, Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga”, Inc. 1; Hartmann Schedel, Liber chronicarum, Nürnberg,
Anton Koberger, 1493, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Inc. 7 (colorat
parțial).
Se speră ca prin efortul prilejuit de cercetarea doctorală tocmai încheiată să fi
fost realizat țelul principal asumat de la bun început: delimitarea și, în măsura posibilităților
de documentare aflate la dispoziție, contextualizarea comparativă a limbajului decorativilustrativ prin care cartea tipărită ante 1500 comunica (și comunică în continuare) cu
receptorii săi, oferind într-un registru istorico-artistic informații de factură culturală,
economică și socială.
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