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Notă asupra ediției

Acesta este cel de‑al doilea volum care recuperează „cronica de 
artă” din presa românească a veacului al XIX‑lea. Cel dintâi a apărut 
la Editura Mega, Cluj‑Napoca, în 2017, cu titlul Cronica de artă. Despre 
pictori și tablouri în paginile gazetelor românești din veacul al XIX-lea 
(1860–1900).

Volumul de față cuprinde un număr important de texte des‑
pre artiștii și arta plastică din spațiul românesc, apărute între 1860 
și 1900, identificate de noi în următoarele reviste și gazete: Revista 
Carpaților, Trompeta Carpaților, Atheneul român, Pressa, Convorbiri 
literare, Amicul artelor, Voința națională, Revista orientală, Literatura 
și arta română, Viața nouă, Revista idealistă, Arta românească, Gazeta 
artelor, Revista nouă, Revista poporului. Textele au fost semnate de cro‑
nicari foarte diferiți ca stil și anvergură profesională (jurnaliști, scri‑
itori și istorici, critici de artă, pictori și arhitecți, medici, economiști 
și avocați) și par să se fi născut dintr‑o triplă ambiție a autorilor, și 
anume: (1) să‑i aducă pe cititori cât mai aproape de pictori și tablou‑
rile lor, (2) să inițieze publicul amator în limbajul artei și (3) să con‑
serve intacte emoția, plăcerea sau neplăcerea încercate de ei la vizita‑
rea unei expoziții temporare sau a unui muzeu. Deși cheia cronicilor 
trebuie să fi fost punerea în valoare a picturilor și a oamenilor care 
le‑au realizat, ele sunt încărcate cu detalii privitoare la biografiile 
artiștilor, la poveștile din spatele picturilor, la expozițiile de artă și 
grupările de artiști, la piața de artă și colecționarii cei mai cunoscuți 
din epocă. 

Legat de formatul editării, la fel ca în primul volum, am inventa‑
riat gazetele în ordinea în care au apărut pe piață și le‑am urmărit 
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rubricile dedicate picturii până la dispariția sau prima lor suspen‑
dare. Acesta este motivul pentru care frontiera 1900 a fost depășită 
în cazul a două‑trei publicații. De asemenea, am ales să publicăm 
textele integral, în ordinea cronologică dată de gazetele care le‑au 
găzduit. (Nu și ilustrațiile. Din rațiuni ce țin de exigențe editoriale 
am renunțat la reproducerea lor.) La finalul fiecărui text am precizat 
numele întreg al gazetei sau al revistei, numărul, data (acolo unde a 
fost precizată) și anul apariției, precum și paginile textului repera‑
bil în publicația inițială. În transcrierea textelor am preferat să nu 
alterăm structura frazei din textul original. Procedând în felul acesta 
am dorit să păstrăm înfățișarea autentică a documentului și savoarea 
limbajului de epocă. Intervențiile pe care noi le‑am făcut sunt punc‑
tuale și de neeludat: după fiecare vocală accentuată (ó și é) am adă‑
ugat litera a. De pildă, cuvinte de felul ómeni, póte, seriósă, persónă, 
popóre, nóstre sau acésta le‑am ortografiat oameni, poate, serioasă, per-
soană, popoare, noastre și aceasta. Litera q a fost transcrisă c, iar grupul 
cs a devenit x. În felul acesta, cuvinte de genul aquarelă și conecsia se 
transformă în acuarelă și conexia. Literele duble din cuvinte de tipul 
attențiune, assemănarea, neassemănări, assemine, essactă, dessemn, 
necessitate, differă, copprinsu au fost îndepărtate, iar cuvintele orto‑
grafiate astfel: atențiune, asemănarea, neasemănări, asemine, esactă, 
desemn, necesitate, diferă, coprinsu. Din cuvintele architectură, archi-
tect, paroch, parochul am înlăturat consoana c și cuvintele au deve‑
nit arhitectură, arhitect, paroh, parohul. La litera u de la final unor 
cuvinte am renunțat. Astfel, cuvinte precum frumosu devine frumos, 
putemu devine putem, iar urâtu numai urât. O serie de cuvinte au fost 
transcrise conform normelor actuale: am ortografiat femeie în loc de 
femee, viața în loc de vieața, țărancă în loc de țărancea, țării în loc de 
țărei, linii în loc de liniele, ieșind în loc de eșind, neiertată în loc de 
neertată, iaca în loc de eaca, crucii în loc de crucei, aleile în loc de aleele, 
alcătuiau în loc de alcătueau, fața în loc de facia, zăpezii în loc de zăpe-
dei, trebuie în loc de trebue, complet în loc de complect. De asemenea, 
greșelile de ortografie au fost înlăturate tacit, iar cuvintele compuse 
le‑am scris conform regulilor actuale: de o potrivă devine deopotrivă, 
drept unghiulară devine dreptunghiulară, de cât devine decât, în avuțesc 
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devine înavuțesc, numai decât devine numaidecât, nici o devine nicio, 
nici un devine niciun etc. O ultimă observație: notele de subsol ale 
editorului se deosebesc de cele ale autorului textului prin precizarea 
n. ed., scrisă în paranteză, la finalul notei din text. 

Volumul acesta nu ar fi fost posibil, în această formă, fără spriji‑
nul esențial al unor profesioniști de la Biblioteca Academiei Române 
din București (mai exact, doamna Lenuța Mitrea și domnul Cătălin 
Mirea) și de la Biblioteca Facultății de Istorie din București (doam‑
nele Mihaela Harnagea și Niculina‑Violeta Nicolescu). Exprim aici 
toată gratitudinea mea. De asemenea, mulțumirile mele se îndreaptă 
către Editura Mega, domnii Cristian Sincovici și Francisc Baja, pen‑
tru apariția volumului. Cu profesorul Alin Ciupală am purtat înde‑
lungi discuții pe seama editării volumului. Îi mulțumesc pentru idei, 
sfaturi și răbdare.

Lidia Trăușan‑Matu


