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Intre interesantele piese dintr-o frumoasă colecţiei am aflat o
de argint, frumos gravatl!l., care nu a putut fi decit o tabacheră.
Privită in plan, este de formă dreptunghiularA (90/45 mm), colţu
rile ovalizate ; înălţimea ei este de 26 mm. Capacul are balama con
tinuă pe aproape toată lungimea.
Descrierea gravuri/or
Pe capac, la exterior (fig. l ) : Cetate în formă de poligon nere
gulat -, din zidărie de piatră, în " opus certum " , avînd turnuri pătrate
cu metereze şi creneluri, poarta de intrare cu boltă gotică. La colţul din
stînga, bastion cu un străjer .
- Deasupra zidurilor apar, în incinta cetăţii, diverse acoperişuri
dominate de turnulete, dintre care unul mai central p osedă steag desfă
şurat. In dreapt a turn pătrat (de biserică ?).
- In zona de centru, peste ziduri, chipurile a două femei îmbro 
bodite, avînd deoparte şi de alta călugări bărboşi, cu comanac pe cap.
In stînga apar 3 oşteni înarmaţi cu suliţe sau sineţe şi - mai îndărăt
- chipul unei femei ş i al unui tătar , ultimul - splendid realizat cu mustăţi foarte lungi : una în jos, alta în sus. Aceştia din urmă inchi
puind, probabil, pe robi.
- In faţa porţii cetăţii, în atitudine proeminentă, un călăreţ cu
figura bătrînă şi îngrijorată, pe cal spre dreapta, înveşmîntat în haină
largă, purtînd pe cap căciulă înaltă cu penaj , cu paloşul ridicat. Indă
rătul lui, un călăreţ sunînd din corn ; iar doi oşteni cu arbalet, arată
:u mîna. La orizont vilvătăile războiului.
- In stinga, un grup de oşteni şi ţărani agitaţi se înarmează
cu spade, suliţe, arbalete şi halebaide. Ei aclamă entuziast stema Moicutie

1 Mulţumim şi pe această cale binecunoscutului colecţionar Fr. Iosef Karoly,
care a fost de acord cu studierea obiectului din colecţia sa, obiect pe care-!
prezentăm, in cele ce urmează.

Memoria
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dovei de pe scutul oval ridicat de un oştean aflat la marginea pădurii.
Spre centru, la pămînt, doi oşteni răniţi (?)
In dreapta, un călăreţ cu capul descoperit, pe cal strunit sărind
în două picioare, agită paloşul deasupra capului, în faţa unui grup de
călăreţi, ordonat aşezaţi, înarmaţi cu suliţe şi purtînd un drapel.
Inscripţia, în jurul capacului :

M BMA .i1?5I C T E �AH t.fEJr MAPE
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adică : Muma lui Ştefan cel Mare împiedică pe fiul său de a intra în
cetatea Neamţului la 1 484.
- Pe capac, în i nterior, ştampile mici, poansonate :

şi

§)

- Părţile laterale ( fig . 2) sînt frumos ornamentate cu ramuri înco
lăcite, bogate în frunze şi flori , imitînd broderiile de borduri in stil
francez, din veacul trecut.
Partea laterală din faţă poartă, la mijloc , iniţialele posesorului, în
caractere chiriHce

'

fj�

- Fundul tubachcrii, la exterior ( fi g . 3) prezintă o scenă de
vînătoare.
In dreapta, lîngă un tufiş, adăpostit d u pă stînci, un vînător ţine
puşca întinsă spre un tigru care, furios, şi-a întors capul spre el. Din
văzduh cade o pasăre. Inaintea tigrulu i un cerb micuţ în fugă spre
pădure. La orizont , o reprezentare nedefinită.
*

Scena principală, gravată pe C3pac, ·::: a ută să înfăţişeze acea legendă
mult răspîndită în decursul vremurilor : refuzul Doamnei Oltea, mama
lui Ştefan cel Mare, de a pr i mi în cetate pe fiul ei, în clipe grele de
restrişte, precum şi îmbărbătarea lui la luptă.
- Legenda a inspirat pe D. Bolintineanu în a sa memorabilă
"Muma lui Ştefan cel Mare " , care ne este p rezentă, - în amintire
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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si în suflet - şi mai ales prin melodia ei, parţial inclusă şi armonizată
în frumoasa Rapsodie enesciană.
Istorkeşte vorbind, faptul nu apare verosimil. In 1 484, Oltea, mama
lu i Ştefan, era de mult moartă 2 , iar Ştefan avea drept soţie, din 1 478,
pe Maria Voichiţa care, deci, nu putea fi lîngă soacră 1 D e altfel,
momentul cel mai critic în viaţa de mare războinic a lui Ştefan cel
Mare -, cînd ar fi putut fi cazul unei încercări a lui, de a se adăposti
în Cetatea Neamţului - a fost în 1 476, după lupta de la Valea Albă
şi anume : .. scrie letopiseţul nostru că , după poticala lu i Ştefan Vodă
ce a1,1 pierdut războiul, de sîrg au strîns oastea ce au putut de grabă,
şi s-au dus după turci " . . :1•
Şi epoca anului 1 484 apare, de asemenea, în istoria Moldovei cu
împrejurări grele : " . . . în 1 434 o nouă campanie turcească condusă de
sultanul însuşi, acum Baiazid al II-lea, se îndrepta împotriva Moldovei " �
�i mai departe : "Ştefan merge la Colomeea. De aici se înapoia în
Moldova, cu acte scrise, cu promisiuni . . . ( sept. 1 485) . In lipsa lui, o
oaste turcească - după cronica lui Aşîk-paşa-zade, iarăşi cu ajutoare
din Tara românească - intrase în Moldova, prădînd şi arz.înd pînă
la Suceava . . . "5.
.

*

Din cercetările întreprinse de noi, rezultă că gravorul s-a con 
dus în execuţia desenului de pe capacul tabacherii după litografia
"inventată " de Gh. Asachi şi desenată de Ion Muller, sau Miller6 şi
care a apărut la laşi în Litografia Albina în 1 8337 ( fig. 6), avînd subti
tluri în limba franceză şi în limba română ( aceasta cu chirilice), iar
în mijloc : stema Moldovei.
Din acel an, Miller era profesor " de desenul figurilor şi al zugră
viturii", la şcoala secundară de fete din laşi, unde fusese numit de
2

Piatra de mormînt a Oltei, datat<.'i 4 n oiembrie 1405, descoperită in 1898 la
Mănăstirea Probota de prof. Const . Moisil, re atunci studcnt la Şcoala nor
mală superioară. Oltea fusese in gropatii la Schitul Sf. Nicolai din Poiană
de unde - probabil in 15:l0, la construirea Mănăstirii - a fost adusă şi
pusă In prispa bisericii. A rămas acolo pînă in 1908 cind a fost mutată
in biserică, Ia locul cuvenit, adăugîndu-i-se ş i o placă comemorativă. Foto
grafiile {fig. 4 şi fig. 5) sînt luate după BCMI, 1908, an. I, nr. 4, p. 166, 107.
� Gr. Ureche şi Simion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei pînă la A ran Vodă
(1359-1595). Ediţie revăzută de Const. C. Giurescu, Craiova, 1934, pag. 42.
' Istoria Romtiniei, II, Ed i t . Acad. R.P. R., pag. 528.
5 I b idem pag, 529.
.
6 Exem� larul aflat la Cabinetul de Stampe al Bibl. Acad. R.S.R.
i Gh. Oprescu, Grafica romdnească în sec. al XIX-lea, voi. I , Bucureşti, 1942,
p. 97, 98.
,
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Mitropolitul Veniamin Costachi ; iar in 1 835 trece ca profesor de
"desen" la Academia Mihăileană, atunci infiinţatăB
Subiectul acestei planşe istorice ( denumită atunci .,tabel") ii fusese
inspirat lui Asachi din lectura unui pasagiu din Istoria imperiului oto
man a lui Dem. Cantemir, pe cînd studia la Roma9 .
.,Tabelele" lui Asachi, cu diferite subiecte din istoria Moldovei,
erau însoţite de broşuri explicative, avînd coperte colorate, cu vignete
in peniţă, litografiate, ce se difuzau în public, ceea ce constituia un
aport important în opera de culturalizare de atunci şi de trezire l a
viaţa adevărată a naţiunii.
De aceea, nu este de mirare că i s-a cemt gravorului să repro
ducă, pe capacul tabacherei, scena istorică gîndită de Asachi �i realizată de Miller.
Indiferent de unele nepotriviri faţă de model , gravorul - probabil
rus, avînd iniţialele numelui i. P. - a avut simţul proporţiei şi al per
spectivei, reuşind să realizeze siluete în mişcare, să imprime figurilor
- în mod lăudabil - expresia unor stări de moment, adăugînd - cu
efect - chiar şi elemente noi, ceea ce nu se constată - de pildă la alte lucrări similareto.
Posesorul iniţial al tabacherei avea iniţialele numelui său :
P. P. A. şi desigur, era român, deoarece gravura reprezintă o temă
patriotică autentic românească, la fel şi textul inscripţiei este -românesc.
Probabil, a fost un personaj din protipendada moldoveană din
vremea Regulamentului organic sau ceva mai tîrziu ( amestecul de litere
chirilice şi latine din inscripţie pledează pentru aceasta).
Posibil, că era şi pasionat vînător cu stagiu adevărat - sau numai
unul cu visuri vînătoreşti şi gînduri spre alte ţări mai calde, după cum
arată gravura pe fundul tabacherei.
Confecţionarea tabacherelor împodobite cu ornamentatii, sau scene
c omemorative, era la modă şi în Ţările Române, ca rezultat al influenţei
din ţările vecineH.
Astfel, ni s-a oferit ocazia reamintirii, atît a unor clipe zbuciumate
din filmul istoriei, clipe rămase încă nedesluşite în negura vremurilor,
cît şi a altora - de mai încoace - ale veacului trecut in plină eferves
cenţă a năzuinţelor vieţii moldoveneşti, spre libertate şi unire.
·

8 Gh. Oprescu, op. cit., p. 98.
9 Gh. Oprescu, op. cit., p. 98 se referă la articolul lui Asachi din A lbina
Romdneascii, 20 dec. 1845, p. 397.
10 Spre exemplu, in lucrarea Cetatea Sucevii de K. A. Romstorfer C!n româ
neşte de Alex. Lapedatu). Bucureşti, 1913, pag. 1 03, fig. 107 (fig. 7), apare
desenul, puţin reuşit, semnat Z. A. R.

11 C. Moisil,

O amintire din rlizboiul ruso-turc de la 1768-1774, in CNA, an.
nov.-dec., 1925, pag. 61-64.
(Tabachera
din colecţia

VI, nr. 65--66,
M. Seulescul.
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L'auteur �resente une botte en argent gravee - une tabatiere - appartenant
maintenant a la collection de Fr. Ioseph Karoly.
La gravure du couvercle represente une cite avec des tours et bastions. Au
dessus des murs on voit les figures de deux femmes, moines portant toque ronde,
soldats et esclaves.
Devant la porte de la cite un proeminent personnage a cheval, ă gauche
une foule de paysans qui s'agite, en vue de s'armer. A droite, un groupe des
militaires deja organl.ses.
Autour de la gravure une inscription en roumain en caracteres cyrillique :
"La mere d'Etienne le Grand emptkhe son fils d'entrer dans la cite Neamtzou
en 1484".
..
Les parties laterales sont decorees
de motifs floraux, pareils au style
fran�ais, contenant en face les initiales du possesseurs : .. P.P.A.". Au fond de la
tabatiere une scene de chasse. Le chasseur, il l'abri des roches, poursuit un tigre,
un petit cerf s'enfuit dans la foret, un oiseau
, tombe abattu.
L'article releve que la gravure du couvercl'e rapţele une legende qu1 n'est
pas vraisemblable, car la mere d' Etienne le Grand etait morte depuis 1465. Cette
legende inspire autrefois Bolintineanu dans une bienconnue ballade historique,
puis Enesco inclut dans sa renommee .,Rhapsoclie Roumaine" quelques accents de la
melodie de celle la.
En ce qui concerne l'orfgine de cet objet, l'auteur - base sur les caracteris
tique des inscriptions et d'apres la facture du travail - est d'avis qu'il fut
confectionne en Russie, vers la moitie du siecle passe, par un doue graveur (.. I. P."
d'pres le monogramme du poin�on). Pour la scene representee au couvercle, le
graveur a eu comme modele l'estampe lythographiee elaboree par Asachi
Miller, cn 1833,
Le possesseur etait un roumain , J: I'Obablement appartenant a la protipendade
moldave, peut etre un passione chasseur . . . La confection des tabatieres orne
mentees, presentant des scenes historiques, etait en vogue dans le dernier siecle.
L'objet reste un interessant temoin de la legende. Le graveur a demontre qu'il
possedait le sens de la proportion, de la perspective, il reussit d'imprimer aux
visages la just!'! expression du moment . . .
LEGENDE DES FIGURES

'Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- La gravure du couvercle.
- Gravure avec des initiales, sur la partie laterale-.
- Gravure sur le fond.
- L'epitaphe d'Oltea, la mere d'Etienne le Grand.
- L'inscription commemoratif, inaugure le 31 aout 1908.
- L'estampe d'Asaki et Miller, 1833.
- Le dessin avec la cite de Neamtzou, dans un etude (:'ar K. A. Romstorfer.
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Fig. 1 .

Fig.

2.

-

-

Gravura de pe capac.

Gr-avura cu ini�:ale, pe partea laterală.

Fig. 3.
Gravura pe fundul tabacherei.
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Inscri pţia coml"morativă, inaugurată

la 31
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Fig. 6.

Fig. 7.
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Desenul din studiul lui
K. A . Romstorfer.
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