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CĂLĂTORIA PERPETUĂ – CUFERE, LĂZI, BAHUTURI 
ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dr. Liana Ivan-Ghilia

Abstract: Many cultural instances have presented Life as a pilgrimage. On water 
or on land, be it real, onirical or imagined, even post-mortem, travel is a good metaphor 
of what is called „the human condition”. Life is a voyage, Destiny – a road, Birth means 
coming into the world, Wedding means, a journey to the unknown of a new settlement, a new 
identity, and a new community; Death is a passage to the Kingdom come a.s.o. But roads 
have been not only spiritual or allegorical, but also a part of the most concrete of the artificial 
realities meant to meliorate the harsh natural life conditions. The paper deals with some of 
the meanings revelated by a series of Bucharest Museum patrimony objects – trunks, coffers, 
bahuts, suitcases – sinecdotically suggesting Voyages, the being-on-the-road hypostasis of 
people of yore, coming from different situations and various social media. Among these 
trunks, we find two, having belonged to the silversmith guild and to the seddlers’ guild of 
Cluj, an elegnt suitcase made in Toronto, and impressing coffer having belonged to painter 
Gheorghe Tattarescu, who must have used it on his journey abroad, as an apprentice painter. 
Last but not least, dowry trunks represent an important kind of furniture present in most of 
the peasants’ homes – and in the Bucharest Museum collection as well.
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Multe instanţe culturale au prezentat viaţa ca pelerinaj. Pe apă, pe uscat, aievea, 
în vis, în sine, în imaginar, ba chiar post-mortem, Călătoria este metafora ideală pentru 
fenomenul incomensurabil numit „Condiţia umană”. „Firul vieţii” este călătorie, destinul 
– drum; naşterea este venire pe lume; nunta înseamnă, pentru mireasă, plecare către 
necunoscutul unei aşezări străine, spre o nouă identitate şi o nouă comunitate; decesul 
este trecere „Dincolo” etc. Dar drumurile au fost, pentru societăţile omeneşti, nu doar 
alegorice ori spirituale, ci parte din concretul cert al realizărilor artificiale prin care şi-
au amenajat mediul altfel prea puţin prielnic traiului. Promenadă, procesiune, intruziune 
militară, expansiune teritorială, aventură comercială, investigaţie culturală sau simplă 
prospecţiune turistică – deplasarea individuală sau colectivă a generat, în timp, reţele 
de comunicaţie, mijloace adecvate deplasării, instrumentar şi infrastructuri specifice, 
indispensabile şi, nu în ultimul rând, un corolar de datini, credinţe, superstiţii. Despre 
această mulţime de sensuri vorbesc – în felul lor aparte, sinecdotic şi simbolic, – câteva 
obiecte muzeale adunate într-o restrânsă dar expresivă colecţie de lăzi, cufere, bahuturi 
ce aparţin astăzi Muzeului Municipiului București1, dar au fost demult în slujba unor 

1. Pentru accesul la obiecte şi fotografii, mulţumiri d-nei Lelia Zamani, şef Birou Istorie bucureșteană M.M.B., 
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oameni diverşi, aflaţi în felurite momente existenţiale şi proveniţi din ranguri sociale a 
căror marcă obiectele ce le-au aparţinut o poartă şi o dezvăluie încă, fie şi parţial. Pe 
toate aceste drumuri, oamenii au avut nevoie de veşminte, alimente, podoabe, arme, bani, 
astfel încât au inventat şi construit containere speciale, destinate în acelaşi timp stocării şi 
transportului.

Înrudite cu mobilele „stabile” (cabinete, dulapuri, comode şi altele), lăzile, cuferele, 
bahuturile, cu toate variaţiile formale prin care se diferenţiază unele de altele, au fost 
gândite să circule, să fie deplasate. Modul în care sunt alcătuite, particularităţile lor tehnice 
şi estetice (generate de locul şi timpul când au fost produse) sugerează presupuneri ce 
ajută pe cel ce investighează trecutul să înţeleagă mentalităţi, practici, situaţii privitoare, în 
general, la date geo-sociale precum cele ale Bucureştiului, de pildă, ca zonă de desfacere şi 
schimb de bunuri, dar şi ca arie culturală de comunicare între Răsărit şi Apus, între Nordul 
catolic şi Sudul musulman, arie eterogenă şi dinamică, dispusă să se adapteze la influenţe 
multiple pe care să le asimileze şi să le re-interpreteze original, într-un permanent joc 
selectiv între tradiţonal şi modern, între vechi şi nou, între local şi universal – joc dus între 
inteligenţă creativă şi isteţime imitativă. Materialele ce compun ansamblul patrimonial 
în discuţie sunt diverse – ceea ce face intervenţiile de restaurare mai problematice şi mai 
complicate decât ar fi de dorit: carcase din lemn (cu capace semicilindrice ori plate) sau fier 
(pentru lăzi întrebuinţate la păstrarea banilor sau bijuteriilor), ranforsate cu benzi metalice 
fixate prin ţinte, căptuşite cu materiale textile sau, în cazul pieselor mai modeste, cu hârtie 
imprimată, uneori pictate în ulei, alteori placate cu elemente metalice lucrate au repoussé 
sau prin ciocănire, cu rezistente încuietori (fig. 3) şi mânere metalice având adesea valenţe 
estetice remarcabile (fig. 4).

Dispunerea în serie a acestor obiecte muzeale, aşa cum sunt păstrate ele, alăturate, 
în depozite, revelează situaţii morfologice generate direct de cutume, profesii, concepţii de 
viaţă, amintind, totodată, realitatea că Bucureştiul s-a format ca oraş al Curţii domneşti şi 
al negustorilor atraşi, pe de o parte, de oportunităţile târgului de pe malurile Dâmboviţei, 
pe de altă parte, de amplasamentul prielnic tranzitului de mărfuri şi circulaţiei ideilor, căci, 
precum bine au observat istoricii, comercianţii poposiţi pe la multele hanuri ale oraşului, 
prin secolele XVIII-XIX, veneau nu doar cu lăzi ticsite de lucruri atractive, de peste mări şi 
ţări, dar şi cu ştiri şi noutăţi interesante de prin lume, contribuind din plin la formarea unui 
univers endemic stratificat, pestriţ, eterogen, în plină edificare de sine. În plus, fiind plasat 
la joncţiunea dintre „lumi” şi imperii, prin urmare într-o ciudată ipostază de centru periferic 
(punct de interferenţă, sau nod de fuziune a influenţelor multiple, tocmai prin prisma 
amplasamentului marginal), Capitala şi-a obligat locuitorii să se deplaseze către focare 
iradiante ale puterii şi prestigiului (fie el politic, cultural, economic), primind, în acelaşi 
timp, vizitatori care fie au traversat meleagurile, fie au rămas aici, iar importanţa călătoriei 

d-nei Mioara Gogor, conservator M.M.B. d-nei Rodica Ion, muzeograf al Muzeului Gheorghe Tattarescu.



Muzeul Municipiului Bucureşti - XXXi232

ca fenomen social este imprimată până în esenţa arhitectural-urbanistică a Bucureştilor 
unde trama stradală a generat în mare parte dispunerea clădirilor, iar construcţiile însele 
(între care multe ctitorite de negustori sau de venetici) poartă – în „centrul vechi”, prin 
urmare în aria definitorie pentru veacurile optsprezece şi nouăsprezece – marca activităţilor 
negustoreşti şi comerciale, prin intermediul caselor prevăzute cu pivniţe pentru depozitare 
şi, la parter, cu spaţii pentru magazine, dar şi prin multitudinea de hanuri şi hoteluri.

Urmărind, de exemplu, voiajul la Bucureşti (şi mai departe) al tânărului Gheorghe 
Tattarescu, descoperim, în paginile redactate cu vervă scriitoricească de Jacques 
Wertheimer-Ghika, o dioramă veridică a acelei lumi pitoreşti2. Era, evocă scriitorul citat, 
„epoca Regulamentului Organic și a mișcărilor progresiste” (Wertheimer-Ghika, 1958, 
14). La douăzeci şi cinci de ani, Gheorghe Tattarescu pornea (de la Focşani, trecând prin 
Bucureşti) spre Roma, dornic să-şi desăvârşească măiestria în ale picturii. „Căi ferate nu 
existau ...”, ne spune Wertheimer-Ghika, astfel încât, în chervan tras de cai, Tattarescu ajunge 
la Brăila, de unde ia vaporul societăţii de navigaţie „Lloyd Austriaco”, spre Constantinopol. 
La Brăila, în ziua de 18 mai 1845, ajungea triumfal vaporul „Baron Rainhof”, „frumos 
pavoazat cu drapele […]” în cinstea împăratului Ferdinand (Wertheimer-Ghika, 1958, 
16). Traseul străbătut de Tattarescu este impresionant: Varna-Constantinopol-Smirna-
Sira (în Grecia)-Atena, cu zile întregi de carantine. „După o călătorie care a durat vreo 
cincizeci de zile, Tattarescu soseşte la Roma în primele zile ale lunii iulie” (Wertheimer-
Ghika, 1958, 28). La revenirea în ţară, Tattarescu aducea cu sine, odată cu pânze pictate, 
lăzi cu cărţi şi caiete de schiţe. În colecţia Muzeului memorial Gheorghe Tattarescu se 
păstrează, alături de două lăzi de zestre româneşti, o ladă italienească sculptată cu elemente 
arhitecturale (fig. 5, fig. 6) şi un cufăr din răchită îmbrăcat în piele (fig. 7).

Pe cât de lungi erau călătoriile, pe atât de bine protejate trebuiau să fie bagajele. 
Muzeul Municipiului Bucureşti deţine câteva geamantane şi bahuturi3 elegante, îmbrăcate 

2. „Oraşul cu străzi întortochiate şi zgomotoase, acoperite cu bîrne peste care trec călăraşi, caleşti şi 
braşovence, îl impresionează (pe Gh.Tattarescu, n.a.), ca şi numeroasele case cu unul şi două etaje, 
forfota cetăţenilor, coloritul şi varietatea costumelor: arnăuţi cu iataganul şi pistolul la brîu, dorobanţi, 
surugii în portul lor pitoresc, negustori în caftane, boieri mari şi mici cu işlicul pe cap şi în trăsuri 
bogate, cucoanele în mătăsuri scumpe, pieţele răsunând de strigătele mulţimii. Îl atrag bragagiii şi 
vînzătorii de acadele, zarafii cu sumedenie de monede străine pe talerul dinaintea lor, cerşetorii de 
pe scările bisericilor implorând mila trecătorilor, ţărănimea în porturi variate […]. La căderea nopţii 
priveşte cu nesaţ pe masalagii, care alergau înaintea caleştelor […]” (Wertheimer-Ghika, 1958, 14).
3. În Dicţionarul explicativ al limbii române, bahutul este definit drept „bufet, scrin”. De fapt, sensul 
iniţial este acela de cufăr pentru haine, menit să fie deplasat. „A bahut is a portable coffer or chest, 
with a rounded lid covered in leather, garnished with nails, once used for the transport of clothes or 
other personal luggage, it was, in short, the original portmanteau. This ancient receptacle, of which 
mention is made as early as the 14th century – its traditional form is still preserved in many varieties 
of the travelling trunk – sometimes had its leather covering richly ornamented, and occasionally its 
interior was divided into compartments; but whatever the details of its construction it was always 
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în piele, compartimentate, ranforsate cu colţare din alamă, dintre care unul poartă marca: 
„The M. Langmuir of Toronto limited”. Dar nu toţi călătorii aveau „ştaif”, nu toţi erau 
orăşeni cultivaţi, nu posedau toţi valize de lux. Mulţi proveneau din medii rurale sau 
semi-rurale (precum periferiile citadine), din universuri modeste din punct de vedere 
material, dar bogate în datini şi credinţe, între care acelea legate de călătorie formează un 
capitol aparte. Fiinţă vulnerabilă, omul este supus accidentelor, cu atât mai mult cu cât se 
îndepărtează de habitatul său familiar şi apărat, al cărui centru de maximă ocrotire ar fi 
locuinţa; dimpotrivă, expunerea la amenințări este direct proporţională cu îndepărtarea de 
acest centru: ieşirea din perimetrul stabilităţii, protecţiei, predictibilităţii face din călătorie 
una din cele mai primejdioase acţiuni omeneşti, aceea a situării în plin pericol (nu doar în 
sens heideggerian, ci în sensul cel mai concret, empiric). Drumul fiind ambientul propice 
al catastrofelor potenţiale, drumeţul trebuie să cunoască situaţiile riscante, remedii şi 
soluţii recomandate pe care să fie în stare să le pună în practică spre a ajunge teafăr la 
destinaţie. Din faşă, mama îi dă aripi de furnică, să fie sprinten ca furnica (Candrea, 1944, 
288) şi îi asigură o pregătire adecvată: pentru ca pruncul să fie umblăreţ, trebuie să fie 
purtat pe un toiag magic4. Cel ce pleacă în călătorie ştie că trebuie să pornească de acasă 
cu piciorul drept, după ce, la trezire, a pus jos piciorul drept şi a încălţat întâi piciorul 
drept (Candrea, 1944, 94). Drumul e plin de personaje nefaste. Se impune recursul la 
protectori divini: Sf. Haralambie contra ciumei; Sf. Varvara contra vărsatului (Candrea, 
1944, 143); Sf. Ilie fereşte de trăsnet, Sf. Grigore Teologul fereşte de ologeală (Candrea, 
1944, 209), Sf. Martir Foca apără de foc; Sân Petru acţionează contra pietrei; Sf. Procopie 
îl ajută să se procopsească. Există o serie de zile periculoase, marcate de interdicţii: luni, 
miercuri, vineri, duminică; marţi sunt trei ceasuri rele, iar joi umblă joimăriţele. Călătorul 
să nu meargă „cu spatele înapoi că râde dracul ... şi plânge Maica Domnului.” (Candrea, 
1944, 95) Noaptea, pe întuneric, nu e bine să se uite cineva îndărăt, căci rămâne cu gâtul 
strâmb (Candrea, 1944, 44). Dacă intră într-un han şi strănută o dată e de bine; dacă 
strănută de două ori – trebuie să plece, să nu păţească ceva rău (Candrea, 1944, 49). Când 
îi ţiuie urechea – a trecut dracul pe lângă dânsul sau are să primească o veste. Să-şi facă 
semnul Crucii la acea ureche. ,,Pentru a închide gura duşmanului care te vorbeşte de 
rău în momentul când îţi ţiuie urechea dreaptă, se recomandă să-ţi muşti umărul stâng”, 
astfel duşmanul îşi muşcă limba şi nu mai poate vorbi de rău. Dacă ţiuie urechea stângă 
din cauza vorbelor rele, se muşcă fie colţul de jos din stânga al hainei sau al şorţului, 

readily portable. Towards the end of the 17th century the name fell into disuse, and was replaced by 
coffer, which probably accounts for its misuse by the French romantic writers of the early 19th century. 
They applied it to almost any antique sideboard, cupboard or wardrobe, and its use became hopelessly 
confused” (Wikipedia, the free encyclopedia).
4. „În Bănat, se chiamă o Ţigancă în casă, fără să i se spuie pentru ce treabă, i se ia toiagul şi, ţinând 
copilul de mânuţe, îl poartă călare pe băţ încoace şi încolo, zicând: <<Cum e de umblătore Ţiganca, 
aşa să fie şi N. de umblător>> (Candrea, 95).
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fie degetul mic (Candrea, 1944, 52). Mâncărimea de urechi prevesteşte ploaie (Candrea, 
1944, 52). Căscatul e periculos; sughiţul semn că te vorbesc prietenii (Candrea, 1944, 
56). ,,Sperietura fiind opera diavolului, omul speriat îşi scuipă de trei ori în sân ca să-l 
alunge. (...) În Bucovina i se recomandă celui care s’a speriat de ceva să scuipe şi să-şi 
rupă de grabă chiotoarea dela cămaşă şi gura cămăşii până jos, să nu se prindă necuratul 
de el” (Candrea, 1944, 58). „Dacă se vorbeşte de o boală, scuipă-ţi în sân, ca să nu se 
lipească boala de tine” (Candrea, 1944, 58). „Când calci într’o tăvălitură de cal (locul 
unde s’a tăvălit un cal), să scuipi în acel loc” (Candrea, 1944, 58). „Dacă a căzut cineva 
într’un loc, să scuipe jos, şi nu va mai cădea acolo. Se presupune că necuratul i-a pus 
piedică sau l-a împins să cadă; scuipând însă, diavolul fuge” (Candrea, 1944, 58). „Dacă 
stă omul în câmp, când se ridică scuipă în acel lor căci, dacă trece altcineva pe acolo, îi 
ia puterea” (Candrea, 1944, 58). La trecerea pe lângă vreun popă sau călugăr, e dator să 
scuipe zicând „piei drace” căci de aceste personaje se ţin diavolii ca scaiul, sufletele lor 
fiind mai preţioase decât ale mirenilor (Candrea, 1944, 59). Duhuri necurate se ascund pe 
la răscruci, lângă ape, în vârtejurile de vânt.

„Când bei dintr’un vas ce a stat peste noapte descoperit, să sufli deasupra lui şi să 
verşi jos puţin din lichid, pentru că necuratul poate să se fi vâtârt într’însul” (Candrea, 
1944, 66). Când treci marţi sau sâmbătă peste vreo apă „fă-ţi cruce şi suflă deasupra apei, 
ca să nu te îmbolnăveşti, căci atunci se scaldă Nemilostivele (ielele)” (Candrea, 66). Să nu 
mănânci mâncare dată pe fereastră, căci sufletele morţilor aşteaptă acolo şi pot contamina 
hrana (Candrea, 1944, 69). „Mergând pe drum nu se cade să mănânci, căci plânge Maica 
Domnului […]” (Candrea, 1944, 69). Mâncatul la asfinţit poate atrage boala.

Pe lângă ape – gârle sau puţuri – sau la răscruci bântuie duhuri necurate, strigoi, 
moroi, iele, rusalii, joimăriţe şi altele. „Dacă trece cineva pe locul unde fac ele (ielele) 
horă sau pe unde au jucat ielele, îl pocesc, şi omul nu se mai face bine nici cu leacurile 
babelor, nici cu ale doftorilor. De aceea, cel ce vede pe undeva un rotocol de iarbă 
călcată, să se ferească de a călca pe acolo, căci e locul unde au jucat ielele şi poate să-l 
pocească: i se sgârcesc mâinile şi picioarele” (Candrea, 1944, 159). „Cine aude cântarea 
lor rămâne surd, iar cel ce răspunde când îl strigă ele pe nume, rămâne mut. Dacă cel 
ce le-a simţit că vin, nu s’a trântit cu faţa la pământ şi nu şi-a pus ceva în cap, ca să nu 
le vadă şi să nu audă cântarea lor, ielele vin la dânsul, şi omul rămâne mut şi schilod” 
(Candrea, 1944, 160). Periculoase sunt şi Şoimanele – şoimănesc omul. Tot pe la fântâni 
şi răscruci mişună Rusaliile, bătrâne, urâte, spre deosebire de ielele tinere, frumoase5, dar 
care ologesc, schilodesc, scot ochii, asurzesc sau înnebunesc drumeţul; „Alteori îl ridică 
pe om în sus, îl saltă şi-i dau drumul, de-şi frânge oasele” (Candrea, 1944, 162).

„Se recomandă omului care a băut apă din gârlă să lase acolo un semn, ca nu 
cumva să ia vreo boală care să-l pocească” (Candrea, 1944, 72). Să nu bea apă dată pe 

5. Fiicele lui Alexandru Macedon, devenite nemuritoare după ce au băut apă vie.
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fereastră ca să nu turbeze, „să nu bea apă din ulcică, dacă s’a uitat pisica în ea, căci dă 
în oftică” (Candrea, 1944, 72); să nu bea apă din ulcior, căci face ulcior la ochi (idem). 
„Când doi inşi duc în acelaşi timp paharele la gură, ca să bea, vor muri amândoi odată” 
(Candrea, 1944, 73). „Să nu primeşti nimic de la unul care-ţi dă cu mâna stângă, că-i a 
pagubă”(Candrea, 1944, 88); când te mănâncă palma stângă ai să iei bani (idem).

Călătorul să nu piardă pe drum potcoavele cailor, căci le folosesc vrăjitoarele, 
pentru farmece (Candrea, 1944, 175). „Aruncăturile sunt periculoase. De aceea omul 
trebuie să se păzească a călca în aruncături şi mai ales să se ferască de a ridica anumite 
lucruri pe care le vede pe drum”– fus, ac, aţă sau curmei (Candrea, 1944, 177), căci pot fi 
purtătoare de boli sau vrăji.

Pentru imunitate la farmece, călătorul se înarmează cu o serie de amulete; are la el 
cruce, iconiţe, lumânări sfinţite, cărticele de rugăciuni şi formule magice (Candrea, 1944, 
256). În plus: îmbracă haina sau cămaşa pe dos, încalţă unul sau amândoi ciorapii pe dos; 
noaptea pune sub cap un cuţit cu vârful în afară; plecând de acasă, toarnă foc sau spuză sub 
prag, ca să nu se lipească de el farmecele, ci să se întoarcă asupra aceluia care le-a trimis 
(Candrea, 1944, 180); compania unor vietăți negre, precum câini, pisici sau cocoşi, apără 
de farmece; la fel de eficient este să mănânce întâiul ou al unei găini negre. Călătorul poartă 
inel dintr-o monedă căpătată de pomană, contra blestemelor, cercel în ureche, pentru ca 
vorbele rele să nu se ia de el şi are cu dânsul, contra deochiului6 şi farmecelor, un benghi cu 
cenuşă pe frunte, un săculeţ cu usturoi sau cărbune, gheare de liliac sau coarne de bubulic 
(rădaşcă) (Candrea, 1944, 202), obiecte de fier, aur sau aramă (se recomandă să poarte în 
încălţăminte, sub talpă, un ban de aramă), sare, argint viu descântat de babe, purtat în sân 
ori în buzunar; plante benefice la gulerul cămăşii (busuioc, pelinul – puternic antidemonic, 
– omeag); „osul de găsit (al unei vite crăpate) e bun de purtat pentru cotonogelă. […] 
Printr-un simbolism magic, se recomandă omului să poarte la dânsul os de vită crăpată, 
ca să-i crape duşmanii” (Candrea, 1944, 251); păr de urs – contra fricii, ochi de şoarece 
contra deochiului (Candrea, 1944, 251). „Cine va purta picioare de rădaşcă în buzunar 
va drumări bine şi sănătos” (Candrea, 1944, 252). Coarnele de radaşcă feresc de boale; 
la gât, o broască – apără de friguri şi de înec (Candrea, 1944, 253); cap de şarpe ucis 
în martie – apără de boale, în general (Candrea, 1944, 253). Aflat pe cale, dacă rupe o 
mătrăgună, asurzeşte (Candrea, 1944, 236); dacă scuipă în fântână, face albeaţă (Candrea, 
1944, 237); dacă scuipă în foc, face bubuşoare pe limbă (Candrea, 1944, 237). Nefaste 
sunt şi mâncatul sau cântatul la apusul soarelui, iar de mănâncă seminţe de tivgă, devine 
chel (Candrea, 1944, 238). Are grijă să nu ia: băţ crestat din apă, căci se umple de negi 

6. Cu vorba, cu uitătura – atenţie la cei cu ochi albaştri, cu ochi verzi, cu ochi negri, cu sprâncene 
îmbinate; pot deochia cei cu ochi mari, cei cu ochi mici, cu ochi injectaţi, chiorii, oamenii pociţi, dar 
şi animale precum calul, ba chiar şi păsările, iarba, fântânile, potecile, ba chiar cerul însuşi ori vântul 
(Candrea, 1944, 189-192).
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(Candrea, 1944, 379), bani aruncaţi în drum, deoarece transmit buboaie (Candrea, 1944, 
379), ace transmiţătoare de junghiuri (Candrea, 1944, 381) şi nu atinge haine de la bolnavi 
puse pe movilele de hotar – cine calcă pe ele ia bolile (Candrea, 1944, 380). Când pleacă 
la târg cu marfa, „pune apă în ciur şi zice: cum nu stă apa în ciur, aşa să nu stea marfa 
mea” (Candrea, 1944, 287).

„Când intră cineva pentru întâia oară într’un oraş sau se duce într’un loc unde n’a 
mai fost, e bine să ia o pietricică în gură şi s’o puie sub limbă, ca să nu i se întâmple ceva 
rău acolo”; continuă, explicativ: „pietricelele, în special pietricelele albe care scot scântei 
când sunt ciocnite, au, ca şi focul sau fierul, virtute apotropaică, adică feresc de farmece 
şi de orice alte uneltiri magice duşmănoase” (Candrea, 1944, 55).

,,Negustorii de la noi au obiceiul de a scuipa întâiul ban pe care-l capătă luni 
dimineaţă din vânzare” ca să atragă alţi bani. (Candrea, 1944, 60) „Altă semnificaţie are 
scuiparea banului pe care-l găseşte cineva pe drum. Acest ban poate să fi fost aruncat de 
necuratul, ca să puie stăpânire pe om, sau pus acolo de un duh rău, sau să fi fost vrăjit de 
un duşman, cu scopul de a-i băga boala în trup celui ce ridică banul” (Candrea, 1944, 61). 
Fireşte, banul trebuie scuipat.

*
*        *

O instituţie specifică evului mediu european a fost, precum se ştie, breasla – asociaţie 
de artizani, organizată ca o confrerie de negustori sau meşteşugari dintr-un anumit oraş. 
Independenţa oraşelor medievale vest-europene implicând o organizare proprie, genera, în 
cadrul meseriilor, stratificarea valorică a meşteşugarilor pe „ranguri”, „titluri”, „funcţii”. 
Acest tip de structură social-profesională avea deseori similitudini cu confreriile secrete şi 
era dependentă de împuterniciri şi privilegii obţinute de la autoritatea politică (domnitor, 
rege etc.). Sedii speciale pentru întruniri au rămas, în multe oraşe vest-europene, embleme 
arhitecturale până în ziua de azi. Dintre aceste confrerii, unele sunt implicate în apariţia 
de universităţi precum cele din Bologna (1088), Oxford (1096), Paris (1150), formate 
iniţial ca ghilde ale studenţilor din respectivele oraşe. Breslele erau legate şi de fenomenul 
colonizării: frecvent, membrii unor bresle migrau, stabilindu-se în alte oraşe unde puteau 
deveni, în timp, adevărate autorităţi locale ce monopolizau domeniul în care activau; rolul 
lor peste veacuri, a fost direct legat de urbanizare, de circulaţia monetară, de colportajul 
morfologiilor artistice şi al tehnologiilor de producţie; controlau uceniciile, impuneau 
călătorii de instruire. 

Breslele funcţionau, de asemenea, ca organizații de întrajutorare – în lădiţa de 
breaslă se adunau fondurile destinate sprijinirii financiare a membrilor aflaţi în dificultate. 
Călătoria era esenţială în viaţa oricărui ucenic dornic să se perfecţioneze şi să urce în 
ierarhia breslei sale. Înarmat cu scrisori de recomandare, ucenicul pornea „în străinătate”, 
unde îşi ameliora cunoştinţele, astfel încât, la întoarcere să poată realiza o lucrare de 
atestare a calităţii profesionale, devenind maestru deplin acceptat de confraţi. 
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Între lăzile păstrate în patrimoniul Muzeului Municipiului București se află două 
ce au aparţinut unor breslaşi transilvăneni. Pe reversul capacelor lor se pot citi următoarele 
inscripţii:

„Această ladă se află în posesia breslei şelarilor
a fost fabricată pe 9 februarie 1857 pe vremea Prim-breslașului Tömösvári 
Miklósa breslașului secund Simon József și a secretarului Czink János” (fig. 1)
Şi :
„Lada breslei privilegiate a giuavergiilor aurari și argintari din Cluj
2 ianuarie 1847”7 (fig. 2).
Ambele lăzi evocă două prestigioase bresle clujene şi, în general, climatul 

occidentalizant al Transilvaniei8. Admiţând că „începuturile artei metalelor în 
Transilvania evului mediu sunt astăzi destul de greu de precizat” (Drăguţ, 1979, 305), 
notăm comentariul sintetic al lui Vasile Drăguţ: ,,Unul din cele mai nobile capitole ale 
creaţiei artistice transilvănene din evul mediu este, fără îndoială, acela al metalelor. De 
timpuriu, în principalele localităţi ale Transilvaniei s-au dezvoltat centre de argintari, 
de aurari şi de turnători în bronz, operele lor fiind astăzi mărturie nu numai pentru o 
remarcabilă capacitate de absorbţie a limbajului artistic specific domeniului, dar şi de 
făurire a unor noi elemente tehnice şi ornamentale capabile să ducă până departe faima 
meşterilor de aici, permiţând chiar să se vorbească la un moment dat despre un «modo 
transilvano» în argintărie” (Drăguţ, 1979, 305).

Hrismatariile, ciboriile şi mai ales potirele transilvănene prezintă calităţi ce le aşează 
în categoria celor mai reuşite produse de acelaşi tip, din Europa contemporană producerii 
lor, astfel încât, din a doua jumătate a secolului al cinsprezecelea „[…] consemnăm o 
deosebită afirmare a argintăriei transilvănene care începe să fie tot mai cunoscută peste 
hotare. O primă dovadă a acestei prosperităţi este atestată pe cale documentară şi 
priveşte existenţa breslelor de argintari în principalele oraşe transilvănene. Constituirea 
breslelor de argintari reprezintă, în contextul vieţii economice şi sociale a Transilvaniei de 
atunci, o demonstraţie peremtorie a locului important pe care meşterii metalelor nobile îl 
ocupau în ierarhia locală. La Sibiu, la Cluj, la Braşov, la Oradea, la Arad, la Sighişoara, 
la Bistriţa argintarii erau nu doar un factor economic şi social foarte dinamic, ei erau 
deopotrivă şi autentici creatori de artă, prestigiul lor fiind asigurat în primul rând de 
calitatea lucrărilor făurite în atelierele proprii” (Drăguţ, 1979, 315) – calitate asigurată 
prin stricteţea ierarhizării breslei, prin seriozitatea uceniciei ce implica şi călătoriile de 
studii.

7. Mulţumiri doamnelor Rodica Ion şi Judith Ferencz pentru tălmăcirea inscripţiilor din limba maghiară.
8. Cele mai vechi statute de breaslă din Transilvania datează din timpul lui Ludovic de Anjou (1376). 
Breasla argintarilor este atestată din anul 1473.
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„Faima argintăriei transilvănene nu se limita doar la hotarele ţărilor române. 
Complexele legături comerciale cu Ungaria, Boemia, Germania de sud, Austria şi Italia 
explică nu numai prosperitatea economică, dar şi eclectismul artistic […]” (Drăguţ, 1979, 
322) generat de mobilitatea produselor dar şi de cea a breslaşilor.

Nu în ultimul rând, atrag atenţia lăzile de zestre9, nelipsite din casele ţărăneşti, oricât 
de sărăcăcios ar fi fost inventarul ebenistic al acestor locuinţe. Frumoase dar şi extrem de 
utile, lăzile de zestre se numără printre piesele de mobilier atestate din străvechime, în 
condiţiile în care viaţa grea implica adesea deplasări în momente frecvente de restrişte, 
în epoci marcate în mod curent de evenimente belicoase10. Impresionantă este apropierea 
formală şi poetic-metaforică între „lacră” şi „raclă”, între ladă şi sarcofag, sugerând 
sinonimia între viaţă şi moarte, al căror numitor comun, Existenţa, are aceeaşi expresie a 
Călătoriei.

Departe de a fi elemente patrimoniale marginale, piesele destinate depozitării şi 
transportului rămân vestigii importante ale trecutului pe care îl evocă printr-un indeniabil 
aport de pitoresc pe deplin utilizabil în expuneri muzeale.

9. „Lada de zestre (racla, lacra) este o altă piesă caracteristică. Numele îi vine de la însăşi funcţiunea 
pe care o îndeplineşte – păstrarea zestrei de mireasă. Cunoscând formate de dimensiuni dintre cele 
mai diferite, cu o decoraţie geometrică, de multe ori chiar policromă, lada de zestre – atât cea joasă 
cât şi cea cu picioarele înalte, de tip sicriu – este denumită adesea şi tron. Indiferent de întrebuinţare – 
ladă de zestre sau hambar de bucate – construcţia ei reproduce în mod cert prototipuri inspirate după 
sarcofagul greco-roman. Cu privire la originea acestor lăzi, semnificative sunt urnele din pământ ars 
descoperite recent în Creta, copiind modele cu funcţiuni similare ale vremii, realizate din lemn. Este 
surprinzător cum masa-sicriu şi lada de zestre au putut să conserve intact trăsăturile esenţiale ale 
prototipurilor acestor sarcofage cretane […]” (Pănoiu, 1975, 13).
10. ,,During the Middle Ages the chest, used as an object of general utility, became a highly popular 
form of furniture. This was owing to the mode of life which prevailed in that period of peril and strife. 
The incessant wars and feudal confllicts kept the population ever ready to move […] The chest of those 
days, a box of simple rectangular form, reinforced with bands of iron and fitted with side handles, 
could be packed at a moment’s notice and made ready for transportation; at the same time it supplied 
the perfect solutionof the problem of furnishing, aș besides being a receptacle for valuables wearing 
appareil and other effects, it could, when required, serve for a seat, bed, or even table, if tall enough. 
The customn of storing the bride’s dowry în decorated chests also goes back to the mediaeval times” 
(Faenson, 1983, 5-6).
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Fig. 1 Ladă a breslei şelarilor din Cluj, inscripţionată şi datată: „Această ladă se află în posesia breslei 
şelarilor a fost fabricată pe 9 februarie 1857 pe vremea Prim-breslașului Tömösvári Miklósa breslașului 

secund Simon József și a secretarului Czink János.” (foto. Oana Cohn)

Fig. 2 Ladă a breslei giuvaergiilor din Cluj, inscripţionată şi datată: „Lada breslei privilegiate a 
giuavergiilor aurari și argintari din Cluj 2 ianuarie 1847” (foto. Oana Cohn)
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Fig. 3 Ferecătură ornamentală cu data 1812 (foto. Oana Cohn)

Fig. 4 Detaliu de mâner cu monogramă (foto. Oana Cohn)
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Fig. 5 Ladă italienească din colecţia Muzeului Gheorghe Tattarescu (foto. Rodica Ion)

Fig. 6 Ladă italienească din colecţia Muzeului Gheorghe Tattarescu – detaliu de mâner (foto. Rodica Ion)
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Fig. 7 Cufăr din răchită, îmbrăcat în piele, din colecţia Muzeului Gheoghe Tattarescu (foto. Rodica Ion)


