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VALENȚE ARTISTICE ÎN ILUSTRAȚIA DE CARTE A LUI ILIA BOGDESCO

Summary. Artistic valences in the book illustration of Ilia Bogdesco. The work of the plastic 
artist Ilia Bogdesco (1923–2010) inscribes a special page in the national graphics of the contempo-
rary period, his book illustration being undoubtedly revealed at the level of universal artistic values. 
Special artistic values are shown by the graphic artist’s elaborations in the illustration of the works 
of classical writers from universal and national literature M. de Cervantes, J. Swift, E. de Rotterdam,         
F. Cuper, C. Negruzzi, V. Alecsandri, I. Creangă, N. Gogol, F. Dostoevsky, A. Pushkin, L. Leonov et al. 
A distinctive aspect of Il. Bogdesco’s activity of book illustration is the fact that the graphic designer 
manages to distribute masterfully, taking into account the entire imagery of the literary work, seman-
tic, decorative, calligraphic and illustrative accents, so that, taken as a whole, they reveal as widely as 
possible the character and the ideastical content of the literary work. The artist’s work attests to his 
professionalism and originality both in the compositional-artistic organization of the image, in the 
creation of portrait patterns of the characters, and in the possession of graphic figurative techniques. 
In general, the creation of Il. Bogdesco resides in the master’s high artistic culture, based, for the most 
part, on the traditions of universal classical art, including the Western European and Russian schools.

Keywords: book illustration, imaging, graphic figuration techniques, deep printing, composi-
tional procedures.

Opera artistului plastic Ilia Bogdesco (1923–2010) înscrie o pagină distinctă în grafica 
națională perioadei contemporane, ilustrația de carte a acestuia relevându-se, indubitabil, la ni-
velul valorilor artistice universale.

Absolvent al Institutului de Pictură, Sculptură și Arhitectură „Ilia Repin” din Leningrad1 (act. 
Sankt-Petersburg, Rusia), Ilia Bogdesco a creat numeroase opere artistice de valoare, atemporale, 
care atestă înalta cultură grafică și polivalența activității maestrului în vederea stăpânirii genuri-
lor graficii de șevalet și celei de carte, a caligrafiei și picturii monumentale. Valențe artistice deo-
sebite vădesc, în particular, elaborările lui Ilia Bogdesco în domeniul graficii de carte, potențialul 
creator al artistului manifestându-se, cu precădere, în ilustrația operelor literare ale scriitorilor 
clasici din literatura universală și națională: M. de Cervantes, J. Swift, E. de Rotterdam, F. Cuper, 
C. Negruzzi, V. Alecsandri, I. Creangă, N. Gogol, F. Dostoevski, A. Pușkin, L. Leonov ș.a. Deși 
este realizată în strânsă subordonare cu conținutul lucrării literare, ilustrația de carte a lui Ilia 
Bogdesco atestă o interpretare proprie, individualizată și distinctă a tipajelor și subiectelor reda-
te, închegate într-un conținut imagistic profund, într-o excelentă manieră clasică de executare. 
Astfel, încât aceasta capătă valoarea unei opere integre, cu pondere estetică de sine stătătoare, 
aparte de text2.

Astfel, la prima etapă de activitate profesională a lui Ilia Bogdesco se evidenţiază foile grafi-
ce, realizate de pentru Iarmarocul din Sorocineț de N. V. Gogol (1951), poemul Țiganii de A. S. 
Pușkin (1956) și operele lui V. Alecsandri (1957). Plasticianul reușește șă soluţioneze original 
probleme de abordare artistică, obținând expresii stilistice integre graţie sintezei organice a con-
ţinutului literar, a elementului compoziţional și a tehnicii de figurare grafică. Criticii de artă ai 

1 Facultatea de Grafică; clasa profesorilor: K. Rudacov, G. Epifanov, S. Priselkov.
2 Ilia Bogdesco, Ilustraţia, caligrafia, stankovaia grafica, risunok, monumentalinoe iskustvo. Moskva: 
Sovetskii hudojnik, 1987 (alcătuitor: Golțov D.), p. 5.
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timpului remarcă tipajele convingătoare ale personajelor desemnate și dinamismul structurilor 
compoziționale în lucrările lui Ilia Bogdesco3.

În unele din ilustrațiile de carte pentru operele naționale, cum sunt cele pentru Iarmarocul 
din Sorocineț de N. V. Gogol (1951, tuș, peniță), Povestea unui galben de V. Alecsandri (1956, tuș, 
peniță), Punguța cu doi bani de I. Creangă (1962, linogravură) ș.a., Ilia Bogdesco explorează ca-
tegoriile satirei și a grotescului, creând tipaje convingătoare, „ascuțite” și situații comice, extrem 
de veridice. O asemenea abordare conceptuală a conținutului artistic dezvăluie și completează cu 
desăvârșire narațiunea textului, deseori ilustrația având, din punct de vedere a impactului psiho-
emoțional, un rol nodal în perceperea conținutului literar.

Ulterior, în anii 1960, Ilia Bogdesco realizează un șir de ilustrații inedite, ca, spre exemplu, 
cele pentru Pădurea rusească de L. Leonov (1961), Punguța cu doi bani de I. Creangă (1962, li-
nogravură, tuș, guașă), baladele Miorița (1967, guașă) și Codreanul de V. Alecsandri (1969, tuș, 
peniță) ș.a. Operele graficianului se disting prin expresivitatea desenului de stilistică clasică, prin 
lejeritatea improvizațiilor plastice și caracterul dinamic, ludic al imaginii artistice4. În general, 
creația lui Ilia Bogdesco rezidă în cultura grafică înaltă a maestrului, fundamentată, în mare 
parte, pe tradițiile artei clasice (realiste) universale, inclusiv, a școlii vest-europene și celei rusești.

O realizare inedită în domeniul graficii de carte celui de-al doilea deceniu postbelic o consti-
tuie ilustrația lui Ilia Bogdesco pentru povestea Punguța cu doi bani de I. Creangă (1962; execu-
tare: portretele protagoniștilor – linogravură; celelalte imagini și interpretarea caligrafică a tex-
tului – tuș, peniță; guașă pentru accente cromatice înserate). Aceasta reprezintă prima ediție de 
carte în care, atât imaginile ilustrative, cât și conținutul textual, interpretat în scrieie caligrafică, 
sunt realizate de către grafician integral manual. Ilia Bogdesco a transpus în limbajul caligrafiei, 
după cum mărturisea el însuși, „vorbirea directă” a cocoșului, tinzând, astfel, să diversifice și să 

3 К. Rodnin, Grafika Sovetskoi Moldavii, Chișinău: Cartea moldovenească, 1963.
4 D. Golţov, Arta Plastică a Moldovei Sovietice, Chișinău: Timpul, 1987, p. 13.

Fig. 1. Ilia Bogdesco. Supracoperta la Codreanul de V. Alecsandri, 1969, tuș, peniță
Fig. 2. Ilia Bogdesco. Boier îngândurat. Ilustrație la Punguta cu doi bani de I. Creangă, 1976, tuș, 
peniță



Patrimoniul cultural de ieri: implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine ~ 86 ~

îmbogățească imaginea vizuală a cărții, redându-i o ipostază „veselă și înfrumusețată”5. Pe lângă 
soluționarea problemelor de structurare a machetei, aranjare a imaginilor în pagină, amplasare 
a diverselor accente plastice etc., graficianul a tins să formeze la cititor „percepția integrității 
fiecărei desfășurate, a caracterelor, desenelor, cât și a potrivirii grosimii literelor și a hașurilor”6. 
Respectiva ediție de carte Punguța cu doi bani de I. Creangă cu ilustrațiile lui Ilia Bogdesco 
(1962) a fost prima carte din RSS Moldovenească, apreciată cu Premiul I la Concursul unional al 
cărții de la Moscova (1962).

Prin abordare premeditată, cu o prelucrare virtuoasă a elementului tradițional, etnografic, 
se remarcă ilustrațiile lui Ilia Bogdesco, elaborate pentru balada populară Miorița (1967) și Co-
dreanul (1969) de V. Alecsandri. Semnificativ este faptul, că graficianul dezvoltă compoziția ilus-
trativă, pornind de la caracterul general și contextul epic al operei literare, păstrând, totodată, 
camertonul liric al imaginii artistice, create pentru întregul diapazon de tipaje și scene populare 
desemnate. În mod elocvent, chipul lui Codrean în ilustrațiile pentru balada cu același titlu re-
levă imaginea cumulativă a moldoveanului, ca expresie generalizată a spiritului liber, curajos și 
rebel, – o transfigurare plastică a entității luptătorului național. După cum menționa criticul de 
artă D. Golițov, în ilustrațiile de carte pentru opera clasică națională, graficianul a creat tipaje și 
imagini artistice iconografice originale7.

5 V. P. Tretiakov, Ilia Bogdesco. Don Kihot. Sozdanie obraza. Sankt-Petersburg: Vita-Nova, 2010, p. 24.
6 Ibidem, p. 25.
7 Dmitri Golţov, Arta Plastică a Moldovei Sovietice, Chișinău: Timpul, 1987, p. 5.

Fig. 3. Ilia Bogdesco. Gulliver și uriașul; ilustrație la Călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift, 1978, 
gravură cu dăltița. 
Fig. 4. Ilia Bogdesco. Portretul lui Erasm de Rotterdam. Ilustrație la Lauda prostiei de Erasm din Rot-
terdam, 1979, gravură cu dăltița.
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În deceniul opt al secolului trecut Ilia Bogdesco realizează ilustrații de carte la Crimă și pe-
deapsă de F. Dostoevski (1971), Opere alese de C. Negruzzi (1972), Opere alese de I. Creangă 
(1976), Punguța cu doi bani8 de I. Creangă (1976 și 1977, tuș, peniță), Suflete moarte de N. Gogol 
(1980, guașă, peniță) ș.a., acestea remarcându-se prin caracterul linear, distinct al desenului de o 
stilistică clasică, prin lejeritatea improvizațiilor și artistismul imaginilor plastice9. O atenție spo-
rită Bogdesco acorda caligrafiei textului (îndeosebi în cazul ilustrării lucrărilor literare cu carater 
epic), atât în aspect de concordanță compozițional-stilistică a acestuia cu ordul vizual al operei, 
cât și ca instrument temeinic în formarea arhitectonicii imagisticului a cărții ilustrate.

În mod aparte se remarcă ilustrația de carte a lui Ilia Bogdesco, realizată în perioada vizată 
prin metoda tiparului adânc. De cele mai dese ori, în cazul ilustrării operelor literare ale clasi-
cilor ca, spre exemplu, ilustrațiile pentru Călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift (1978–1981, 
gravură cu dăltița)10 și Don Quijote de La Mancha de M. de Cervantes (1988, gravură cu dăltița) 
ș.a.) graficianul apelează la astfel de procedee plastice, ca șarjarea tipajelor portretistice și hiper-
bolizarea elementelor, acțiunilor nodale ale textului, expunând, astfel, o expresivitate artistică 
pronunțată a imagisticului, cu un caracter acutizat și șarjat – de la satiric, ironic până la grotesc.

Semnificativ este faptul, că în anii 1980 tiparul adânc este explorat în domeniul graficii de 
carte moldovenești, spre deosebire de alte tehnici de gravură, cu multă eficacitate. În acest con-
text, se reliefează, indubitabil, ilustrația de carte a lui Ilia Bogdesco, executată în tehnica acului 
(ilustrații pentru eposul francez Cântecul lui Roland, 1983 și Opere alese de C. Negruzzi, 1987) 
8 Distinsă în anul 1978 cu Premiul I la Concursul unional (URSS) Arta cărții /Iskusstvo knighi.
9 Dmitri Golţov, Arta Plastică a Moldovei Sovietice, p. 13.
10 La fel ca în cazul ilustrațiilor pentru Laudă prostiei de Erasm din Rotterdam (gravură cu dăltița), 
executate de Ilia Bogdesco în anii 1979–1984.

Fig. 5. Ilia Bogdesco. Trădătorul Ganelon și Sarazinul. Ilustrație la eposul francez Cântec despre Ro-
land, 1981, ac sec, mezzotinta.
Fig. 6. Ilia Bogdesco. Don Quijote. Ilustrație la Don Quijote de M. de Cervantes, 1988, gravură cu 
dăltița
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și cea realizată prin gravare cu dăltița (ilustrații pentru Laudă prostiei de Erasm din Rotterdam, 
1979-1984 și Don Quijote de M. de Cervantes, 1988). Ca și grafica de carte elaborată în perioada 
precedentă, aceasta atestă înaltul profesionalism al graficianului în organizarea compozițional-
artistică a imaginii, în crearea tipajelor portretistice ale personajelor, cât și în posedarea tehnicii 
de figurare grafică. 

Ilustrațiile luiI. Bogdesco pentru Laudă prostiei de Erasm din Rotterdam (1979–1984, gra-
vură cu dăltița) evocă sugestiv atmosfera epocii renascentiste, amintindu-ne evaziv de gravurile 
contemporanului lui Erasm din Rotterdam, Albrecht Dürer. Graficianul pune în valoare expre-
siile grafice pronunțate de clarobscur, prin intermediul cărora accentuează materialitatea lumii 
tangibile, albul hârtiei având un rol aparte – atât de creare a spațiului liber, degajat al câmpu-
lui vizual, cât și de formare a pauzelor ritmice, necesare pentru „citirea” conținutului artistic al 
lucrărilor. Iar linia, despre care maestrul menționa că „...este la baza stilului (său) individual; 
anume cu ea finalizează și consolidează oricare operă”11, – reprezintă mijlocul de intermediere a 
potențelor de expresie grafică contrastivă, de complinire a comunicativității imaginii plastice cu 
elemente și accente definitorii.

Grafica de carte pentru romanul lui Miguel de Cervantes Saavedra Don Quijote de La Man-
cha, realizată de Ilia Bogdesco între anii 1984 și 1998 (cu întreruperi), poate fi considerată opera 
de anvergură în creația artistică a maestrului12. Fiind ilustrat de un șir de graficieni cu renume, 
ca Francisco Goya, William Hogarth, Gustave Dore, Pablo Picasso, Salvador Dali ș.a., romanul 
lui M. de Cervantes a constituit pentru Ilia Bogdesco o probă importantă de identificare a pro-
priului potențial de creație în raport cu marile dimensiuni ale artei universale. Deși sunt realizate 
în strânsă coordonare cu conținutul lucrării literare, ilustrațiile de carte ale lui Ilia Bogdesco 
pentru Don Quijote de M. de Cervantes atestă o interpretare proprie, individualizată și distinctă a 
tipajelor și subiectelor redate, închegate, într-o manieră excelentă de executare, într-un conținut 
imagistic profund.

În general, un aspect distinct al activității de ilustrare a cărții a lui Ilia Bogdesco îl constituie 
faptul, că graficianul reușește să distribuie cu măiestrie, ținând cont de întregul cadru imagistic al 
cărții ilustrate, accentele semantice, decorative, caligrafice și ilustrative, astfel ca, luate în ansam-
blu, acestea să dezvăluie cât mai amplu caracterul și conținutul ideatic al operei literare. Structura 
ritmică a cărții, după cum menționa însuși Ilia Bogdesco, are o importanță deosebită în obținerea 
expresiei majore a imaginii artistice și în asigurarea percepției acesteia de către spectator13.

11 Ilia Bogdesco, Iz sobranii V. Belikova, Material î vîstavki // Iz țikla „Vîdaiușciesea mastera grafiki XX 
veka”. Moskva, 2011, p. 6.
12 Menționăm, că Albumul cu ilustrațiile pentru Don Quijote de M. de Cervantes elaborate de Ilia 
Bogdesco a fost editat în anul 1997 în număr de 5 exemplare, deținând 38 de stampe originale. Roma-
nul ilustrat propriu-zis a fost tipărit abia în 2010.
13 V. P. Tretiakov, Ilia Bogdesco. Don Kihot. Sozdanie obraza. Sankt-Peterburg: Vita-Nova, 2010, p. 36.


