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PIESE DE ARGINTĂRIE LAICĂ DIN BASARABIA
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Résumé
L'auteur de l'article traite la question de la fabrication, de la protection et de la
préservation de l'argenterie laïque des collections des musées de la République
de Moldova. Les pièces examinées sont certifiées dans les fonds du Musée
national d'histoire de la Moldavie, collections privées. La plupart des pièces
comprennent de l'argenterie, des verres, des tabachers et d'autres objets en
argent. Aujourd'hui, il est nécessaire de conserver ces pièces, la restauration
artistique et la bonne conservation comme des objets du patrimoine.
Piesele de orfevrărie laică fac parte din cultura materială și spirituală a elitei
basarabene, înfrumusețând conacele boierești și subliniind statutul social-economic al
proprietarilor. O serie de piese de orfevrărie laică au fost certificate în foi de zestre, mai
ales pentru perioada anterior începutului secolului al XIX-lea
1
. Numeroase piese din metale nobile, produs al meșterilor localnici sau ateliere
est- și vest-europene, au fost documentate în fondurile muzeistice și colecțiile private,
lăsând o amprentă deosebită asupra evoluției artei metalelor nobile din Basarabia și
indicând asupra influențelor artistice venite pe filiera est- și vest-europeană. Piesele de
argintărie au avut și posedă în continuare în rol important în ambientul laic. Din
multitudinea obiectelor lucrate din metale nobile, în spațiul ce urmează ne-am
concentrat atenția asupra unor piese relevante pentru spațiul nostru, preponderent din
custodia Muzeului Național de Istorie a Moldovei (MNIM), luându-se în dezbatere
unele piese din categoria veselă de argint, articole de tutungerie și accesorii din metal 2.
Cea mai exuberantă categorie a pieselor de orfevrărie laică constituie vesela de
argint, care reprezintă o vastă tipologie, încadrând servicii de ceai și cafea, vaze, solnițe,
vase pentru icre, mirodenii, alte vase necesare la o festivitate, serată, desfășurate în casa
unui reprezentant al elitei basarabene din secolul al XIX-lea și începutul secolului al
XX-lea3. În atenția noastră a ajuns setul de veselă, ce are imprimat pe mânere stema
orașului Chișinău. Piesele au fost comandate de primăria orașului Chișinău la finele
secolului al XIX-lea la firma varșoviană Fraget, astăzi păstrate în fondurile MNIM 4.
Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, Republica Moldova.
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, Iași, 1914, Vol. IX, p. 274-275; L. Condraticova, Arta bijuteriilor din
Moldova, Lumen, Iași, 2010.
2 Ținem să mulțumim și pe această cale colegilor de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei pentru
amabilitatea de a ne pune la dispoziție piesele de argintărie examinate în articolul de față: dr. hab. Elena
Ploșniță, dr. Ana Boldureanu, Aurelia Cornetchi, Nadejda Bodea ș.a.
3 L. Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XXlea), Chișinău, 2017.
4 Muzeul Național de Istorie a Moldovei (MNIM). Fondul de Bază (FB) 21649.
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Furculițele (șase la număr) sunt realizate din alpaca, au dimensiunile de 21×3 cm,
inscripția pe versoul mânerului „B.M.2/Fraget/MB/Plaque”. Cele șase cuțite sunt de
asemenea lucrate la firma Fraget, din alpaca, au dimensiunile de 27,7×3,5 cm. Ca semne
distinctive sunt indicate coroana imperială (Varșovia aflându-se în componența
Imperiului Rus) și acvila bicefală, simbol al furnizorului casei imperiale.
Din repertoriul vaselor de argint din colecția MNIM trecem în revistă câteva piese
devenite emblematice grație faptului că au ajuns în custodia muzeului din colecția
privată a unor personalități basarabene. Includem în această listă câteva piese de
orfevrărie, care pe timpuri au aparținut Eugeniei Crușevan (1889, Fălești – 1976,
Timișoara), prima femeie avocat din Basarabia, jurisconsult la Consiliul Eparhial al
Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului 5.
Una dintre cele mai valoroase piese din colecția muzeală reprezintă o fructieră
din alpaca, datată la hotarul secolelor XIX–XX, cu dimensiunile de 31×23 cm,
confecționată la o firmă specializată din Varșovia, asupra cărui fapt indică inscripția
gravată
(plasată
într-un
medalion
oval)
pe
versoul
fructierei
–
„GEBR/BOCH/WARSCHAU și, mai jos, cifra 110, aplicată de două ori, posibil, o
rectificare6. Piesa are o formă ovală, partea de jos reprezentând coșul fructierei, decorat
printr-o grilă metalică de forme geometrice, realizate prin decuparea metalului. Coșul
fructierei se sprijină pe patru piciorușe, având forma unor frunze de acant, sudate de
corpul de bază. În interior, vasul este decorat printr-un motiv bogat, format din elemente
vegetale și floristice, gravate, formând un ansamblu de formă ovală, repetând forma
fructierei. Marginea vasului este decorată printr-un motiv zimțat, aplicat prin gravare.
Merită atenție toarta fructierei, fixată prin două articulații de-a latul vasului, cu un
ornament gravat pe margine în formă de spicușor. În partea de sus a torții, îngroșată la
mijloc, certificăm un motiv decorativ expresiv, format din trei flori (cea din mijloc de
mărime mai mare), flancate din ambele părți de două frunzulițe. Tot Eugeniei Crușevan
i-a aparținut și setul din șase suporturi pentru tacâmuri, lucrate din metal, având
lungimea de 8,0 cm7.

5

http://www.timpul.md/articol/personalitatea-zilei--eugenia-cruevan-prima-femeie-avocat-din-basarabia59038.html (vizitat 10 august 2014).
6 MNIM. FB 23642; L. Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate
a secolului al XX-lea), Chișinău, 2017.
7 MNIM. FB. 24022.
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Secvență de la expoziția Argintăria în ambientul laic și bisericesc.
Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 2013, Chișinău

Portpahar și vas pentru icre. Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Examinarea detaliată a fructierei permite să facem anumite concluzii inclusiv
legate de circulația veselei de argint și alpaca în Basarabia importate mai ales din orașele
poloneze (Varșovia), urmate de Odesa, Moscova și Sankt Petersburg. Totodată, unele
piese demonstrează prezența veselei prețioase în casele boierești, în familiile înstărite,
statutul social-economic al persoanelor oferindu-le posibilitatea de a comanda și de a
procura piese de valoare din atelierele străine. În așa fel, grație unor vase de preț,
documentate în mediul basarabean, confirmăm aserțiunea privind influențele est- și
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vest-europene asupra artei metalelor din Basarabia, dar și asupra mentalității populației,
portului vestimentar și al accesoriilor8.
În același context menționăm setul format din șase lingurițe pentru ceai, având
gravate monograma primei telefoniste din Chișinău Antonina Gladuhina (1888–1969),
astăzi păstrate de asemenea în fondurile MNIM9. Lingurițele de argint, titlu 84, au fost
realizate în anul 1910 prin turnare și gravate, având o lungime de 15 cm. Monograma
este gravată pe partea din față a mânerului linguriței, iar pe cea posterioară sunt aplicate
însemnele meșterului „ПН/ПЛ”, anul confecționării și titlul metalului. Este similar și
setul din șase lingurițe pentru ceai, la fel colecția avocatului Eugenia Crușevan.
Lingurițele de argint, titlu 84, au fost lucrate în anul 1910, au o lungime de 15 cm 10.
Produs al meșterilor argintari din Odesa este setul de furculițe de argint, cu titlu 84,
realizat în anul 1894, cu poansoanele ștanțate ale meșterului „ИГ” și ale expertului în
metale nobile „ТК”11. În aceeași ordine de idei se înscrie setul de lingurițe de ceai, din
argint cu titlul 84, lucrat la Odesa, cu sigla meșterului „ЯП” și marca Camerei de
Marcare din or. Odesa, specifică perioadei 1908–1927, conform noilor reguli de
marcare promulgate în anul 190812 – litera greacă „c” și marca „cap de femeie în
kokoșnik îndreptat spre dreapta”13. Menționăm și vasul pentru icre (colecția MNIM), de
argint titlul 84, realizat în anul 1853 de argintarul din Petersburg Eduard Fiodorovici
Brandenburg (activ între 1850 și 1866), identificat pe baza marcajului aplicat pe
mânerul piese14. Vasul de forma unei scoici are marginile superioare lucrate în tehnica
granulării.

Tabacheră de argint, poșetă de argint. Muzeul Național de Istorie a Moldovei

L. Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XXlea), Chișinău, 2017.
9 MNIM. FB 24021.
10 MNIM. FB 24300; L. Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate
a secolului al XX-lea), Chișinău, 2017.
11 MNIM. FB 28995.
12 М. М. Постникова-Лосева, Золотое и серебряное дело XV–XX веков, Moscova, 1983, p. 194.
13 MNIM. FB 25003.
14 MNIM. FB 23578; L. Condraticova, Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate
a secolului al XX-lea), Chișinău, 2017.
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În categoria veselei de argint ajunse în custodia MNIM includem și solnița de
argint, titlu 84 (colecția A. Gladuhina). Vasul posedă un ornament vegetal, a fost realizat
de argintarul moscovit Bliuten-Klepper Henrich (activ în perioada 1893–1897),
documentat pe baza poansonului aplicat cu caractere ruse, „Г.Б.” (G.B.)15.

Sfeșnice, Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Câteva piese, ajunse azi în custodia MNIM, au făcut parte din colecția personală
a familiei pictorului Vladimir Ocușco (1892–1919). Deși nu pretind a fi opere de valoare
artistică, subliniem importanța istorică a acestor piese anume prin apartenența unei
personalități de renume pentru arta națională. Indicăm în acest context o cutie de metal,
lucrată în anii 1898–1899 la Moscova, la întreprinderea lui A. I. Abrikosov (rus:
Товарищество А. И. Абрикосова), decorată pe toată suprafața cu motive vegetalfloristice, chipuri mitologice, scene maritime 16. Tot familiei pictorului V. Ocușco i-a
aparținut un suport pentru pahare de ceai, portpahar (zarf) din metal, produs în Rusia,
la începutul secolului al XX-lea. Suportul cu înălț.: 7 cm și diam.: 6,5 cm are formă
cilindrică, cu baza ridicată, puțin mai lată, tortița aplicată pe marginea corpului
paharului, desenul suportului format din ghirlande de flori și frunze, de o eleganță
specială.

15
16

MNIM. FB 23555.
MNIM. FB 23695.
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Din categoria articolelor de tutungerie, una dintre cele mai exuberante piese
păstrate astăzi în fondurile MNIM, poate fi considerată o tabacheră din argint alb. Are
dimensiunile de 10×7 cm, este lucrată în tehnica filigranului, datată în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea17. Tabachera este compusă din două părți, are formă
dreptunghiulară, cu vârfurile rotunjite. Se deschide prin apăsarea pe buton – un caboșon
rotund de piatră de culoare roz. Articolul este decorat cu o rețea de motive stilizate
floristice și vegetale, executate în tehnica filigranării ajurate – frunzulițe, cerculețe
intercalate. Ca elemente principale au fost folosite șnurul răsucit, sfoara, asociate în
diverse modalități pentru a se obține un decor floristico-vegetal exuberant.

Vas pentru fructe, argint. Veselă de argint cu stema Basarabiei pe mânere. Atelier
Varșovia. Muzeul Național de Istorie a Moldovei
La capitolul accesorii indicăm o poșetă de argint, titlul 800, executată în tehnica
filigranului, având corpul confecționat pe bază de textile, înfrumusețat cu o împletitură
din fire de argint, formându-se astfel un fel de plasă ajurată. Astăzi poșeta se păstrează
în colecția MNIM18. În aceeași ordine de idei menționăm aplicele de argint decorate
prin gravare (păstrate astăzi în custodia MNIM), care au aparținut primarului de
Chișinău Carol Schmidt între 1877 și 1903, având inscripția de donație din partea
comunității evreiești. A fost bogat decorată prin gravare și aplica-monogramă a
primarului Schmidt19. O altă monogramă din argint, cu dimensiunile de 25×70 cm,
reprezintă două litere intercalate, cu caractere ruse, „A” și „G” (proprietar Antonina
Gladuhina) asociate cu motive vegetale 20. Tot la capitolul piese reprezentative din
colecții muzeale, executate în tehnica filigranului, includem o poșetă de argint, titlul
800, corpul confecționat pe bază de textile fiind înfrumusețat cu o împletitură din fire
de argint, formându-se astfel o plasă ajurată21.
În așa fel, prezența în Basarabia a articolelor de orfevrărie laică indică menținerea
relațiilor economice dintre regiuni în limitele cronologice enunțate și posibilitatea
17

MNIM. FB 16922.
Ирина Гончарова, Сканные сумочки, în Tyragetia, Chișinău, 1996, nr. III; MNIM. FB 21928.
19 Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, Bons Offices, 2013, p. 63.
20 MNIM. FB 23556.
21 MNIM. FB 21928.
18
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procurării, comandării unor asemenea piese. Cel mai frecvent, în spațiul Basarabiei au
fost atestate piese de orfevrărie laică provenite din atelierele din orașele poloneze,
ucrainene și ruse. Totodată, asemenea piese reflectă influențele culturale est- și vesteuropene prin intermediul produselor atelierelor și meșterilor din diferite regiuni și
impactul asupra formării setului de piese laice din Basarabia. Piesele examinate
confirmă că în Basarabia, în limitele cronologice studiate, cele mai impresionante
articole de orfevrărie sunt produsul atelierelor din Varșovia, Moscova, Odesa, Sankt
Petersburg, Iași, în atelierele basarabene confecționându-se predominant piese de
orfevrărie din aliaje metalice ieftine.
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