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Rezumat
Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada de instaurare a realismului socialist

(1940–1953)

Inițial, în plan estetic şi cel ideologic, procesele editoriale din RASSM şi Basarabia interbelică s-au dezvoltat 
radical diferit, după 1940 s-a înregistrat o unificare a lor. În arta graficii de carte din RSS Moldovenească trecerea 
la realismul socialist s-a caracterizat prin documentalism şi ilustrativism, acumularea măestriei profesionale, de-
venirea manierelor şi stilurilor de autor al ilustratorilor. Printre primii graficieni încadrați în aceste procese a fost 
Evgheni Merega, care a colaborat cu: Tipografia de Stat din Tiraspol, Editura de Stat (Chişinău), „Şcoala sovietică” 
şi „Editura Pedagogică şi de Învăţământ”. Boris Nesvedov şi Valentina Neceaev au debutat în perioada interbeli-
că. Între anii 1940–1953 în domeniul graficii de carte s-au evidențiat Leonid Grigoraşenco, Ilia Bogdesco, Boris 
Şirokorad, Iacob Averbuh, Ioachim Postolachi, Aleksandr Neforosov ş.a. 

Cuvinte-cheie: grafică, carte, ilustrație, gen, compoziție, procedeu, manieră, stil, tendință, realism socialist. 

Summary
Book graphics of the Moldavian Soviet Socialist Republic during the formation of 

socialist realism (1940–1953)

Initially, the publishing processes in MASSR and Bessarabia of the interwar period developed completely dif-
ferently in the aesthetic and ideological scope. Their unification is observed after 1940. In the art of book graphics 
of the Moldavian Soviet Socialist Republic, the transition to socialist realism was characterized by documentation 
and the domination of illustration characteristics, accumulation of professional skills, formation of creative man-
ners and the author’s styles of illustrators. Evgheni Meregawas among the first graphic artists involved in these 
processes who cooperated with: Tiraspol State Printing House, the State Publishing House (Chisinau), „Shkoala 
sovetica” and „Uchpedgiz”. Boris Nesvedov and Valentina Neceaev started in the interwar period. In the period 
1940–1853, Leonid Grigoraşenco, Ilia Bogdesco, Boris Şirocorad, Iacob Averbuh, Ioachim Postolachi, Aleksandr 
Neforosov etc. made a name for themselves in the field of book graphics.

Keywords: graphics, book, illustration, genre, composition, principle, manner, style, tendency, socialist realism.

Grafica de carte din RSS Moldovenească în perioada 
de instaurare a realismului socialist (1940–1953)

Victoria ROCACIUC

În Moldova procesele editoriale sovietice au 
început în RASS Moldovenească. La 8 ianuarie 
1925, în Balta, a fost organizată Editura de Stat 
a Moldovei, transferată în 1929 la Tiraspol, iar 
din 1940 – la Chişinău [23]. În ceea ce priveşte 
Basarabia, cunoaştem despre existența de 200 de 
ani a Tipografiei Eparhiale (numită Exarhicească, 
organizată la 13 mai 1814) [22]. Între 1920-1939, în 
Chişinău a funcționat o altă tipografie. Informațiile 
privind aceasta se găsesc în dosarele Arhivei 
Naționale din Republica Moldova [1]. Cunoaştem că 
în Basarabia presovietică au mai existat şi tipografiile 
private şi cele de pe lângă şcoli [21, p. 3-516].

La 7 decembrie 1933, prin Hotărârea Comitetului 

Regional din Moldova al PC(b) din Ucraina este 
înființată Editura de Partid (Editpartmold), mutată 
în 1940 la Chişinău, în 1943 la Moscova, revine în 
1945 în Chişinău [23].

În 1941, în cadrul sistemului Narkompros 
(Comitetul de Învăţământ al Poporului) al RSS 
Moldoveneşti a existat editura „Ucipedghiz” (Учпедгиз, 
„Editura Pedagogică şi de Învăţământ”), unde se 
editetau manuale, literatura metodică şi artistică 
pentru copii. În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, această editură îşi stopează activitatea. Prin 
ordinul nr. 646 din 2 iulie 1946 emis de Sovietul de 
Miniştri al RSS Moldoveneşti a fost „restabilită” 
editura pedagogică „Şcoala sovietică” a Ministerului 
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de Învăţământ al RSS Moldoveneşti [7, f. 1-3]. 
Un gen relativ nou pentru arta grafică din acea 

perioadă era cel de carte. Raisa Aculova, în lucrarea 
sa „Grafica de carte moldovenească”, menţionează: 
„Dacă primele cărţi tipărite la noi probează un 
arsenal destul de modest de procedee poligrafice, 
apoi în perioada postbelică apar deja ediţii ornate 
nu numai cu coperte pictate, ci şi cu ilustraţii la text” 
[31, p. 6]. Principiul ilustraţiei de şevalet, practicat 
pe larg în acel timp în URSS, a cunoscut o dezvoltare 
şi în Moldova. 

Primul deceniu postbelic a fost tratat drept 
perioadă de acumulare a măiestriei profesionale, de 
devenire a manierelor profesionale şi stilurilor de 
autor ale ilustratorilor [28, p. 7]. În anii postbelici, 
grafica de carte moldovenească s-a îmbogăţit prin 
lucrările unor artişti care au venit din alte domenii 
şi genuri ale artelor plastice: Boris Nesvedov – din 
artă teatrală, Leonid Grigoraşenco – din grafică de 
şevalet [39, p. 3] ş.a.

Dacă e să ne referim la procesele artistice 
din RASS Moldovenească, vom aminti despre 
activitatea unuia dintre graficienii de referință 
din perioada sovietică, Evgheni Merega (1910-
1979), care, după absolvirea facultății de arte 
plastice a Institutului Poligrafic din Harkov (1934) 
şi obținerea specialităţii de artist constructor al 
producției poligrafice (designer), a colaborat cu 
Tipografia de Stat din Tiraspol. Din primele zile 
ale activității sale în Tiraspol (din 1936), el ia parte 
activă în viața tânărului colectiv de plasticieni din 
RASS Moldovenească. Colegii îl aleg preşedinte 
al comitetului orgnizatoric al Uniunii Artiştilor 
Plastici (1936-1940). Exercitând o intensă activitate 
obştească, Merega a reuşit să continue creația şi 
să-şi perfecționeze limbajul artistic. Între 1939–
1940, graficianul a colaborat cu ziarul „Moldova 
Socialistă” din Tiraspol. El se specializează în grafica 
de carte – ilustrează primele cărți moldoveneşti, 
tipărite la Tiraspol, poveşti moldoveneşti („Capra 
cu trei iezi”, 1937) ş.a. Din păcate, majoritatea 
acestor lucrări au pierit în timpul războiului. Din 
cele păstrate se poate vedea că artistul a folosit cu 
pricepere gama contrastelor negru-alb, înviorând-o, 
în unele cazuri, prin culori suculente [24, f. 68]. 
Printre cele mai bune dintre primele lucrări de 
referință în domeniul graficii de carte create de 
plasticianul Evgheni Merega în timpul activității la 
Tiraspol (RASS Moldovenească), critica timpului a 
evidențiat ilustrațiile la romanul „Mala Fadeta” de 
George Sand (traducere ucraineană, 1933, guaşă), 
la culegerea de poveşti moldoveneşti, la povestirea 
„Зимовье на реке студёной” de D. Mamin-Sibireak 
(1937, tuş, guaşă) şi un frontispiciu, executat în 

tehnica xilogravurii (1935) [28, p. 5-8]. Dacă în 
primele sale lucrări se atestă o aderare la principiile 
de stilizare, atunci mai departe, către începuturile 
perioadei sovietice, se vor pronunța elementele 
specifice pentru maniera realistă.

Între 1940-1941, Merega activează în conducerea 
sectorului de construcție (actualmente numit design) 
al Editurii de Stat Moldovenşti (Chişinău). Între 
1950-1953, graficianul a fost secretarul responsabil 
al Comitetului orgnizatoric al Uniunii Artiştilor 
Plastici din RSS Moldovenească, Chişinău, membru 
al Comitetului de conducere. Din 1953 – preşedinte 
al Comisiei de cenzori şi artist principal la editura 
„Şcoala sovietică”. În acea perioadă, în presă vor fi 
menționate ilustrațiile sale la „Povestiri” de Ion 
Canna (1953), care vor reflecta capacitatea artistului 
de a gândi sintetizat şi a reda clar principalele repere 
[24, f. 68]. În perioada 1955–1958 Merega a lucrat 
în calitate de artist principal al Editurii Pedagogice 
şi de Învățământ (Учпедгиз). Din 1958, a lucrat la 
revista satirică „Chipăruş”. În 1959 iarăşi devine 
membru al Comitetului de conducere al UAP din 
RSS Moldovenească [18, f. 2-5]. Bazându-se pe 
experiența maeştilor artei sovietice, Evgheni Merega 
va perfecționa desenul şi compoziția, lucrând asupra 
ilustrațiilor la romanul «Господа Головлёвы» de M. 
Saltîkov-Şcedrin [28, p. 7]. 

Critica timpului menționa că graficienii 
primului deceniu postbelic posedau un arsenal 
modest de cunoştințe şi măiestrie necesare acestui 
gen de activitate plastică, adesea transformând 
imagini literare în cele vizuale într-un mod foarte 
timid şi prea direct. Chipurile personajelor, lumea lor 
sprirituală uneori cedau locul descrierii trăsăturilor 
exterioare şi a faptelor acestora, iar adevărul artistic – 
caracterului documentalist al ilustrațiilor [28, p. 6, 7].

Grafica moldovenească postbelică s-a bazat 
pe tradiţiile artistice anterioare într-o măsură mai 
mică decât pictura şi sculptura. Precum remarca 
M. Gorki, compoziția fiecărei ilustrații trebuia să 
corespundă întocmai caracterului operei respective, 
artiştii urmând să analizeze profund opera literară, 
dar şi să cunoască în mod detaliat epoca, aspectele 
caracteristice ale vieții sociale dintr-un anumit 
moment istoric, să ştie a evidenția esența operei 
literare, a găsi procedeul de ilustrare cuvenit, 
accesibil maselor largi de cititori [36, p. 13]. 

O artistă care în perioada sovietică, practic, 
n-a reuşit să se manifeste în calitate de grafician 
de carte a fost Valentina Neceaev (1909–1977). În 
fondurile Arhivei Naționale sunt păstrate câteva 
dosare cu grafica de carte ale artistei [3, f. 1-6; 4, f. 
1-16; 5, f.1-10; 6, f. 1-9]. Din acestea constatăm o 
libertate de operare cu creionul, acuarela şi tuşul, 



Arta contemporană

ARTA   2016106 E-ISSN 2537–6136

o perfectă manieră şi tehnică realistă, cu simțul 
absolut al spațiului în refletarea clarobscurului. În 
dosarul personal al Valentinei Neceaev, păstrat în 
Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica 
Moldova [15, f. 1-63], sunt mențiuni depre activitea 
ei în calitate de grafician de carte [15, f. 15]. În fişa 
personală a membrului Uniunii Artiştilor Plastici, la 
punctul nr. 29 (Căror domenii ale artelor plastice, 
genuri, feluri de meteriale le dați prioritate), din start 
a fost menționată grafica pentru copii, creion, tuş, 
acuarelă. Totodată, este remarcat că artista a publicat 
grafica în revista pentru copii „Scânteia leninistă”, 
materialele didactice ale «Учпедгиз», afuşul tehnic 
pentru Editura de Stat a RSS Moldoveneşti – 1949 
[15, f. 15 verso]. Cu toate acestea, pe parcursul 
perioadei sovietice, artista va trece la arta decorativ-
aplicată [15, f. 16 verso]. Elementele grafice vor 
pătrunde în decorul vaselor ceramice ale artistei, 
unele chiar vor deveni şi adevărate ilustrații ceramice 
(anii 1950–1960). În colecțiile Muzeului Național 
de Artă al Moldovei se păstrezaă vasul decorativ 
(1957) cu utilizarea motivului similar din povestea 
„Andrieş” de Emilian Bucov. De ar fi aceste imagini 
executate pe hârtie (probabil, inițial ele au existat şi 
în asemenea formă, dar nu au fost păstrate), la nivel 
artistic ele ar putea concura cu ilustrațiile lui Boris 
Nesvedov la povestea omonimă.  

După anul 1940, Boris Nesvedov (1903–1963) a 
simțit influența artei plastice sovietice. Deşi un şir de 
ani în lucrările lui tot mai stăruia o oarecare tendință 
spre decorativism, dominant în creația sa va devini 
anume realismul socialist [38]. 

Boris Nesvedov s-a impus în arta plastică 
moldovenească mai ales în domeniul graficii de 
carte. Lucrând ca ilustrator, el a reuşit, totuşi, să 
ocolească ilustrativitatea. După studierea profundă 
a artei manuscriselor vechi, el completează ideile 
autorului – prin imagini pregnante, creează o galerie 
impresionantă de chipuri de personaje în acțiune. 
Aşa sunt ilusrațiile pentru „Andrieş” de Em. Bucov 
(1949, 1953). Unele ilustrații, la prima vedere, par a 
fi supraîncărcate de detalii, lucru pe care în timpul 
sovietic mulți graficieni începeau să-l evite, adresându-
se mai ales ilustrațiilor tonale. Lumea imaginior 
graficianului ne aduce în mijlocul unei fermecătoare 
feerii. Pornind de la tradițiile ilusratorilor ruşi 
(Ivan Bilibin, Vladimir Favorski), Boris Nesvedov le 
transpunea cu măiestrie în realitatea moldovenească. 
Orice erou este redat prin prisma povestitorului 
popular, orice scenă din poveste – ca o scenă din viață 
de toate zilele a poporului moldovenesc. Bogăţia de 
elemente decorative îşi pierde rolul decorativ propriu-
zis, devenind elemente organice din canavaua 
basmului popular [38]. 

Decorativismul şi procedeele stilizării se îmbină 
iscusit cu conţinutul fantastic al poveştii. Fiecare 
pagină a cărţii este concepută decorativ. Frontispiciile, 
vinietele, chenarele se asociază conţinutului textului. 
Majoritatea ilustraţiilor sunt lucrate cu peniţă, 
pensulă şi guaşă [34, p. 114].  

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova se 
păstrează recenzia criticului Kir Rodnin privind 
grafica de carte a lui Boris Nesvedov pentru povestea 
lui Emilian Bucov „Andrieş” [12, f. 1-10]. Cunoaştem 
că graficianul a mai revenit la ilustrarea acestei cărţi 
şi în 1953, dată scrisă şi pe recenzia criticului Rodnin. 
Pentru noua ediţie a cărţii „Andrieş”, Boris Nesvedov 
a hotărât să introducă mai multe elemente grafice de 
decor. De aceea, alături de ilustraţiile în alb-negru şi 
color, artistul a creat un şir de şmuţtitluri la capitole 
şi diverse variante de frontispicii şi viniete. Năzuinţa 
graficianului de a crea o prezentare artistică cât mai 
bogată a găsit reflectare şi în faptul că în partea de jos 
a ilustraţiilor orizontale sunt amplasate compoziţii 
ornamentale (ca la Bilibin), iar şmuţtitlurile sunt 
rezolvate în formă de ilustraţii la care se alătură textul 
ce explică conţinutul capitolului. Toate procedeele 
respective contribuie la crearea caracterului 
monumental al ediţiei. Pentru perioada respectivă, 
preţiozitatea artistică a cărţii trebuia să corespundă 
evenimentului istoric de aniversare a 30 de ani de 
la formarea RSS Moldoveneşti. Ilustraţiile în alb-
negru sunt executate repetând stilistica gravurilor 
din miniaturile medievale moldoveneşti, iar cele 
color fac trimiteri la schițe scenografice pentru piesa 
omonimă tot create de Boris Nesvedov.

Trebuie să menționăm că prima prezentare 
artistică a poveştii „Andrieş” a apărut la Editura de 
Stat a Moldovei în 1948. Ilustrațiile au fost executate 
după V. Tauber, coperta de D. Badinter, prezentarea 
artistică de M. Ia. Dobrominski. În asemenea mod 
se lucra la o carte în secolele din trecut (sec. XVIII). 
După tehnică, ilustrațiile la această carte amintesc 
de litografii sau desenele în creion simplu, însă 
ele comportă tratarea epică, autentică şi naivă, a 
dinamicii subiectului literar. Portrete de bărbat şi 
femeie ale personajelor principali din poveste prin 
desenul pictural redau tipicul național al imaginilor 
artistice ale basmului moldovenesc sovietic. 
Documentele de arhivă atestă că Ioachim Postolachi, 
de asemenea, între anii 1952–1954, a executat schițe 
pentru povestea „Andrieş” de Em. Bucov [2, f. 1-6].

La 1 iunie 1945, Uniunea Artiştilor Plastici din 
RSS Moldovenească era constituită din 16 titulari, 
printre care un grafician, Semion Polingher [20, f. 1]. 
Aproximativ în aceeaşi perioadă, în dosarele UAP, 
păstrate în Arhiva Organizaţiilor Social-Politice 
a Republicii Moldova, printre nume de artişti 
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temporar aflaţi peste hotarele Moldovei îi vom găsi 
pe pictorul şi graficianul Jiul Perahim, graficienii 
Iurie Bulat, Semion Polingher [20, f. 3]. 

Simion Polingher (1920-?)1 s-a născut la 2 
ianuarie 1920 în Chişinău. În 1922, din cauza 
circumstanțelor materiale, împreună cu părinții 
pleacă în România (Bucureşti). Acolo el a trăit până 
la 9 august 1940, când s-a întors la Chişinău. În 
1938 el a încheiat studiile medii la gimnaziul „Mihai 
Eminescu” din Bucureşti, după ce a studiat arta grafică 
într-un atelier/studiou particular. În paralel, între anii 
1939-1940 el a lucrat la editura „Scrisul românesc” în 
calitate de grafician şi în redacțiile ziarelor „Jurnalul” 
şi „Lumea românească”. La 9 august 1940 artistul 
s-a întors la Chişinău şi a lucrat în atelierele Uniunii 
Artiştilor Plastici din RSS Moldovenească pe lângă 
Direcţia în problemele artelor. În aceeaşi perioadă, 
artistul a colaborat şi cu Editura de Stat (Госиздат) 
din RSS Moldovenească [17, f. 1-13].

O biografie asemănătoare o avea şi Zigfrid 
Polingher (1920–1985), născut în aceeaşi zi cu 
Semion Polingher, cu aceleaşi studii şi activitate la 
Bucureşti etc. Există părerea că, de fapt, este vorba 
despre una şi aceeaşi persoană, aspect necercetat de 
autoarea textului de faţă. De asemenea, în august 
1940, Zigfrid Polingher se va întoarce la Chişinău şi 
va lucra în atelierele Uniunii Artiştilor Plastici din 
RSS Moldovenească. Din octombrie 1944 până în 
1948, artistul a lucrat în atelierul Fondului Plastic din 
RSS Moldovenească. Din 1948 a fost şeful secției de 
ilustrații la ziarul republican „Țăranul sovietic”. Din 
1951 a lucrat redactor artistic la revista pionierească 
„Scânteia leninistă”. A fost mebru al Uniunii 
Artiştilor Plastici (1941) şi membru al Uniunii 
Jurnaliştilor (1958) [19, f. 4]. Din 1951 până la 1968 
a avut funcția de redactor artistic în studioul revistei 
Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească. Tot din 
1951 până în sfârşitul anilor 1960 a executat desenele 
satirice pentru revistele „Chipăruş” [19, f. 5; 10, f.1-
18], „Krokodil”, „Picher”, „Urzica”, „Eulenspiegel” şi 
„Detghiz” [19, f. 12; 8, f. 1-9; 11, f. 1-23]. În 1969 
s-a angajat ca artist plastic la ziarul „Viața satului”. 
În 1970 a absolvit Institutul Poligrafic din Moscova. 

Pentru perioada anilor 1946-1951 a creației lui 
Zigfrid Polingher sunt caracteristice desenele pentru 
ziarul „Țăranul sovietic”, prezentate şi la Expoziția 
de afiş şi grafică de carte şi de şevalet (1946–1951) 
[19, f. 5].

Între 1965–1971, artistul va studia la Institutul 
Poligrafic din Moscova, după care va obține 
specialitatea de grafician (prezentator artistic sau, 
conform limbajului contemporan, designer al 
producției de tipar) [19, f. 6]; conducătorul lucrării 
de licență i-a fost Gleb Timofeevici Goroşenko [19, f. 

52]. În ultimii ani de viață, Zigfrid Polingher a activat 
în calitate de redactor-şef al redacției Enciclopediei 
Sovietice Moldoveneşti. S-a manifestat în calitate de 
traducător din limba rusă în română. Îşi mai încerca 
puterile în arta de a scrie poezii [9, f. 1]. În perioada 
sovietică, o atenție deosebită s-a atras lucrărilor 
lui satirice şi afişelor cu aspect politic şi social ale 
timpului [19, f. 47, 52-55, 63].

O personalitate reprezentativă în arta plastică 
din perioada postbelică, cu adevărat talent şi 
măiestrie de desenator, posedând abilități de 
improvizator, care printre primii s-a adresat 
căutărilor tipicului national (tipajelor), a fost Leonid 
Grigoraşenco (1924–1995), artist al poporului din 
RSS Moldovenească (1963), membru corespondent 
al Academiei de Arte Plastice din URSS (1958), 
laureat al Premiului de Stat al RSS Moldovneşti [33, 
p. 3-80]. Leonid Grigoraşenco s-a născut în familia 
unui funcționar poştal în oraşul Kotovski, regiunea 
Odesa, şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la 
Tiraspol. Primele cunoştinţe despre artă le-a primit 
în Studioul de pictură şi desen condus de Aleksandr 
Foiniţki. În anii 1936, 1937 şi 1939, Grigoraşenco a 
fost menţionat cu premii la concursurile unionale 
de desen, ceea ce i-a oferit posibilitatea de a pleca 
la Moscova, a vizita muzeele şi atelierele maeştrilor 
marcanţi. Desenele lui au fost înalt apreciate de 
criticul de artă Igor Grabar [33, p. 5]. El a făcut studii 
în actualul Colegiu Republican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală”, pe atunci Şcoala de arte 
plastice, la pictorul August Baillayre (1879–1961).

Din 1947 Leonid Grigoraşenco a început să se 
manifeste în calitate de ilustrator. Desenele lui se 
publicau în reviste republicane precum „Scânteia  
leninistă” şi în ziarele „Юный ленинец” / „Tânărul 
leninist” şi „Молодёжь Молдавии”/ „Timerimea 
Moldovei” [34, p. 105]. În acelaşi an, el a executat 
ilustrațiile în acuarelă la povestirea „Мишутка 
Налимов” de A. Tolstoi. Abordarea prinicipiilor 
proprii tablourilor de gen, precizia în alegerea 
gesturilor şi pozițiilor personajelor în cadrulul 
interioarelor redate realist amintesc de tablourile în 
ulei ale maeştirlor ruşi ai picturii de gen Ilia Repin 
şi Pavel Fedotov. Cunoaşterea perfectă a desenului 
în aplicarea metodelor şi tehnicilor de lucru în 
acuarelă îi permitea lui Leonid Grigoraşenco să 
accentuieze dinamismul faptelor descrise în text. 
Totodată, mimica şi gesturile eroilor reflectă senzația 
absurdității fatale şi a lipsei de sens în totul ce este 
legat de existența umană, parcă îndemnând pe 
spectator a cugeta la tema simbolicului şi absurdului 
în tratările narațiunii în artă. 

Între anii 1948–1949, Grigoraşenco s-a afirmat 
în arta plastică moldovenească cu lucrările de 
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şevalet [34, p. 105]. În cadrul analizei metodei 
de creație a lui Leonid Grigoraşenco trebuie să 
menționăm diapazonul foarte larg de teme în creația 
acestui artist, care se adresa şi tematicii istorico-
revoluționare, şi problematicii patriotico-militare. 
În lucrările sale de şevalet, Grigoraşenco atingea 
straturi întregi ale culturii, tindea spre reconstituirea 
unor pagini din istoria seculară a popoarelor. Dar şi 
în procesul de lucru asupra graficii de carte, aceste 
experiențe i-au servit foarte mult.

Un loc important în arta moldovenească a 
graficii de carte şi de şevalet din anii ’50 ai secolului al 
XX-lea aparţine ilustraţiilor lui Leonid Grigoraşenco 
la nuvela lui Aleksandr Puşkin „Dubrovski” (1951) 
şi ilustrațiilor pentru cărţile scriitorilor moldoveni: 
„Cuvântul mamei” de Petrea Cruceniuc (1950), „La 
Nistru” de Ion Canna, „Zorile” de Iacob Cutcoveţchi 
ş.a. Valoarea acestor lucrări constă în iscusinţa 
desenului, în dinamismul compoziţiilor, caracterul 
original al chipurilor personajelor. 

Aspirația spre descrierea autentică a vieții în 
creația lui Grigoraşenco a fost constantă. Multe 
compoziții ale lui, realizate după principiul narativ, 
conțin amănunte şi detalii din viață. Crearea lucrărilor 
a fost precedată de o amplă muncă de pregătire, care 
continua până la finalizarea compoziției. Artistul 
alegea cu multă migală mobila, obiectele de trai, 
decorul, ornamentul, căuta mediul ambiant, care să 
corespundă coloritului şi stilului timpului, detalii 
de arhitectură, motive din natură [33, p. 6]. Anume 
astfel de căutări ulterior se transformau în schițe de 
ilustrații pentru cărți. Chiar şi cele din anii 1950, aflate 
la Muzeul Național de Artă al Moldovei, executate 
în tuş cu penița, se apropie de crochiuri din natură. 
Însă narativitatea acestor lucrări, elementul de gen, 
caracteristic, în primul rând, compozițiilor acestora, 
dar şi finalitatea plastică şi tehnică le deosebeşte mult 
de crochiuri obişnuite executate în mod rapid. 

Printre ilustraţiile la „Dubrovski” se disting 
„La coteţul de câini al lui Troekurov”, „Sosirea lui 
Vladimir Dubrovski la moşia tatălui său”, „În cetatea 
din pădure”, „Înainte de atac”, „Atacul trenului de 
nuntă al lui Vereiski” etc. [34, p. 108]

Interesante sunt ilustraţiile lui Grigoraşenco la 
culegerea de poezii a lui Petrea Cruceniuc „Cuvântul 
mamei” (1950). Artistul a zugrăvit într-un şir de 
ilustraţii originale imaginea mamei-moldovence, 
năzuinţele şi faptele căreia sunt întrutotul consacrate 
vieţii paşnice [34, p. 109]. Metoda de creaţie a lui 
Leonid Grigoraşenco se deosebeşte prin desenul 
ager, haşurat întrerupt, prin tehnica de acuarelă 
bogată în nuanţe şi semitonuri picturale, prin 
tendinţa spre desăvârşirea formei [29, p. 7]. 

La dezvoltarea artei graficii de carte din 

Moldova în anii ’50, o contribuţie aparte aparţine 
creaţiei lui Ilia Bogdesco. Ilustraţiile acestui autor au 
servit drept exemplu de realizare cu adevărat iscusită 
a prezentării artistice a cărţii. Ilia Bogdesco (1923, 
Butuceni, raionul Râbniţa – 2010, Sankt Petersburg) 
a fost artist al poporului din URSS (1963) şi membru 
al Academiei de Arte Plastice din URSS (1988). 
Studiile de specialitate le-a făcut la Institutul „Ilia 
Repin” din Sankt Petersburg (1951), fiind ghidat de 
renumiţii maeştri ai graficii sovietice Konstantin 
Rudakov (1891–1949), Ghennadi Epifanov (1900–
1985) şi Serghei Priselkov (1892–1959), care i-au 
cultivat respectul faţă de tradiţiile artei universale 
realiste şi i-au însuflat spiritul de independenţă în 
conştientizarea fenomenelor vieţii [32, p. 5]. Din 
1961 Bogdesco timp de trei ani a lucrat fiind artistul 
principal al editurii „Cartea moldovenească” [25, p. 
54-55].

Bogdesco a debutat în 1952 cu seria de 
ilustraţii la „Sorocinskaia iarmarka” a lui Nikolai 
Gogol (1951), care a constituit şi lucrarea lui de 
licenţă [27, p. 3-69]. Această serie cu mare priză la 
public a accentuat caracteristicile esenţiale proprii 
creaţiei sale ulterioare. În ea s-a resimţit interesul 
lui Bogdesco pentru cotidian şi caractere umane, 
capacitatea de a le prezenta cu umor fin şi predilecţie 
pentru romantism. Executând multe desene 
preventive din natură, Bogdesco a creat o galerie 
de portrete frumoase cu tipaje omeneşti observate 
din viaţă cotidiană. Create într-o manieră liberă 
în acuarelă neagră (sau tuş) prin diverse procedee, 
ele sunt laconice şi emotive. În desenele lui lucrate 
cu iscusinţă se observă o contemplare a imaginilor 
cu simplitate şi naivitate identică tratării lui Gogol. 
Însă se percepe şi o atitudine personală de autor, o 
viziune a graficianului faţă de personajele lui Gogol. 
Ilustraţiile pentru „Sorocinskaia iarmarka” oferă 
o tratare originală a chipurilor descrise de Gogol, 
accentuează umorul şi lirismul acestora, înlesnind 
înţelegerea mai profundă a ideilor marelui scriitor 
[30, p. 180]. În lucrările lui Ilia Bogdesco s-au 
reflectat căutările ideatico-artistice ale graficienilor 
sovietici în domeniul prezentării artistice a cărţilor. 
Ilustrând operele scriitorilor ruşi sovietici şi 
moldoveni, creând prezentarea artistică şi design 
(pe atunci construire artistică), Ilia Bogdesco a 
rezolvat un şir de sarcini dificile specifice perioadei 
sovietice, conribuind mult la dezvoltarea calităţii 
artei cărţii moldoveneşti [28, p. 13]. În lucrul asupra 
ilustraţiilor la „Sorocinskaia iarmarka” artistul 
s-a bazat pe metoda de şevalet şi maniera tonală 
specifică acesteia, realizând un plan narativ de 
ilustrare a povestirii. Tratând caracteristici specifice 
imaginilor şi tipajelor, artistul găseşte mijloace 
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artistice adecvate. Aplicarea iscusită a haşurilor şi 
liniilor accentuează trăsăturile grotesce. Şi, totuşi, 
în ilustraţiile sale Ilia Bogdesco ocoleşte apropierea 
de caricatură grotescă, fiindcă toate personajele 
desenate sunt destul de realiste. În arta plastică rusă 
sovietică nu există atât de multe portrete ale lui 
N.V. Gogol. Spre lauda tânărului pe atuci Bogdesco, 
portretul în acuarelă al lui Gogol pentru frontispiciul 
cărţii a fost atribuit celor mai bune [28, p. 15-16]. 
Pregătind materialele din natură, graficianul a 
petrecut timp de o lună şi jumătate la Sorocințî. Din 
desenele lui executate la Sorocințî, drept cele mai 
reuşite artistul a calificat chipurile lui Cerevik şi al 
cumătrului Țîbulea [25, p. 45-47]. În comisia de la 
susținerea tezei de licență a lui Ilia Bogdesco au fost 
prezenți: M. Kuprianov din „Kukrîniksî”, E. Kibrik, 
K. Burov din „Goslitizdat” (Editura de Literatură de 
Stat) şi alți artişti plastici de referință. Le-a plăcut 
lucrarea lui Bogdesco şi au hotărât s-o editeze, mai 
ales că peste un an se aniversau 100 de ani de la 
trecerea în neființă a lui N. Gogol. De asemenea, o 
parte din desenele lui Bogdesco a fost publicată în 
revista „Ogoniok”, ca „exemplu al graficii sovietice 
contemporane”, şi tânărul artist îndată a devevenit 
membru titular al UAP din URSS, caz rarisim pentru 
acele timpuri [25, p. 47].

În aceeaşi manieră şi cu acelaşi succes Ilia 
Bogdesco a creat desenele pentru povestirile lui 
Dmitri Mamin-Sibireak (1952) [30, c. 180]. Asupra 
ilustrațiilor la această carte el a lucrat în Vologda, 
petrecând o lună în satul Voskresenskoe. Mai apoi 
a umblat prin sate apropoiate, intrând în case, 
desenând pe țărani, intereoarele lor, obiectele de uz 
casnic etc. [25, p. 47]

Se consideră că realismul socialist a atins 
maturitatea sa în anii 1948–1952. Deja în primele 
expoziţii din 1947–1950 se etalau lucrări remarcate 
prin tendinţe spre reflectarea conţinutului ideatic 
generalizat şi expresivitatea plastică a creaţiei, spre 
conştientizarea principiilor de bază ale realismului 
socialist [14, f. 12].

În 1951 a fost inaugurată Expoziţia de afiş, grafică 
de carte şi de şevalet (1946-1951) [37, p. 1-29]. Grafica 
de carte a fost evidenţiată în catalog prin ilustraţiile lui 
Leonid Grigoraşenco la culegerea de poezii a lui Petru 
Cruceniuc „Cuvântul mamei”; Aleksandr Neforosov 
(1922–1995) „Cuvântarea lui Ceapaev la un miting” 
(cartea „Ceapaev” a lui Dmitri Furmanov); Evgheni 
Merega („Господа Головлёвы” de Mihail Saltîkov-
Şcedrin); Boris Şirokorad (1907–1998) („Ревизор” 
de Nikolai Gogol şi „Мои университеты” de Maxim 
Gorki). Ilustrațiile la „Ревизор” continuă principiile 
plastice abordate de Dmitri Kardovski, care a ilustrat 
această carte în 1933. Boris Şirokorad tindea spre 

însuşirea principiilor clasiciste ale ilustrării cărților, 
utilizând procedeele picturii de şevalet (desenele 
la poemul lui A. Puşkin „Ţiganii” (1949, sos) şi 
la povestea lui M. Gorki „Мои университеты”). 
Ulterior Boris Şirokorad va trece la genul satirei 
politice.

Aceleaşi tendințe se vor atesta şi în ilustrațiile 
lui Iacob Averbuh la opere alese ale lui C. Stamati-
Ciurea (1951, hârtie, tuş) [28, p. 7], „Buzduganul 
fermecat” de Liviu Deleanu (1951, guaşă) de Ioachim 
Postolachi. Datele de arhivă descoperă informații că 
Iacob Averbuh a lucrat în grafică de carte doar câțiva 
ani [16, f. 2], pe când Ioachim Postolachi a colaborat 
cu editurile moldoveneşti din 1946 până în 1960 
(ambii artişti vor trece la alte domenii).  

Cum menţiona critica timpului, analiza artei 
grafice moldoveneşti sovietice din primul deceniu 
postbelic demonsrează că în acea perioadă s-a 
încheiat procesul de devenire a acesteia şi a început 
etapa maturităţii, acumulării măiestriei profesionale 
şi ideatice [30, p. 183]. În 1952 s-a desfăşurat 
Expoziţia de primăvară a creaţiei artiştilor plastici 
moldoveni [26, p. 1-29]. În cadrul ei au fost expuse 
lucrări de artă plastică realizate între sfârşitul anului 
1951 şi mai 1952, dar n-au fost etalate opere vaste. 
Numeroase exponate erau în stadiu de lucru, schiţe 
la tablouri, grafică sau sculptură etc. Din cele 10 
lucrări reproduse în catalogul expoziţiei, cel mai 
complet este reflectat domeniul graficii, cu nume de 
referință sus-remarcate.

De fapt, grafica era menită să reflecte cât de operativ 
posibil realitatea sovietică, astfel încât graficienii aveau 
acces la temele pe care pictorii nu le abordau. Totuşi, 
grafica sovietică moldovenească a fost apreciată drept 
restanţieră la capitolul progres: „...graficienii noştri au 
o evoluţie mai lentă decât pictorii noştri, sculptorii şi 
artiştii aplicaţionişti” [13, f. 41]. Cu toate acestea, pe 
atunci se considera că cele mai importante cerinţe 
înaintate în faţa ilustratorilor literaturii clasice – 
descoperirea sentimentelor reale, a trăirilor şi relaţiilor 
dintre personaje, restaurarea locului şi timpului, bazate 
pe studierea particularităţilor epocii (cu unele excepţii) 
– deocamdată nu erau realizate la nivelul cuvenit şi 
nu erau conştientizate adecvat de către reprezentanţii 
graficii sovietice moldoveneşti [13, f. 41]. 

În acea perioadă a anilor 1940–’50, în întreaga 
artă grafică sovietică formele desenului tonal cu 
acuarelă neagră şi cărbune, prin care se executau 
majoritatea desenelor tematice lucrate în serie, deja 
încetau să satisfacă consumatorii artelor. În locul lor 
apăreau, mai mari după dimensiuni, guaşele color şi 
acuarelele, care alcătuiau seriile grafice ce atrăgeau 
atenţia publicului [35, p. 229]. Astfel, se va pregăti 
şi un teren pentru apariţia unor tendinţe şi tehnici 
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noi de aplicare a materialelor în arta graficii de carte. 
Va fi mai des abordată gravura şi un gen al acesteia 
precum este stampa. 

În anii 1940, şi la Moscova, şi la periferii către 
stampă s-au adresat mulţi artişti tineri, ce au alcătuit 
o generaţie întreagă de maeştri ai stampei sovietice, 
cu un număr mare de nume de referinţă. Şi, totuşi, 
evoluţia stampei sovietice cunoaşte etapele ei 
consecutive. Artiştii noşti încercau să corespundă 
acestor adieri ale timpului. Îndeosebi se evidenţia 
conţinutul contemporan al stampelor. Însă deosebirea 
consta în faptul că în lucrările anilor 1940 şi 1950 
simţul contemporaneităţii se combina cu susţinerea 
idealului romantic al construcțiilor industriale 
urbanistice şi energiei patosului impetuos.

Note
1 Există părerea că Simion şi Zigfrid Polingher 

sunt, de fapt, una şi aceeaşi persoană. Însă nu am găsit 
date documentare ce ar verifica sau ar preciza această 
părere. Cele două dosare studiate se alflă în arhive 
diferite şi nu pot confirma ipoteza respectivă.
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