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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI 
OBIECT DE VESTIMENTAŢIE – BLUZĂ – DE LA 
SFÂRŞITUL  SEC. AL XIX-LEA, DIN COLECŢIA 
SECŢIEI DE ISTORIE A MUZEULUI OLTENIEI

RESTORATION AND PRESERVATION OF AN OBJECT 
CLOTHING – SHIRT – AT THE END OF XIX CENTURY, FROM THE 

COLLECTION OF THE HISTORY SECTION, OLTENIA MUSEUM

Gingioveanu Sorela* 

Rezumat: Această lucrarea descrie etapele restaurării și conservării unei bluze 
datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea, aparținând Secției de Istorie a Muzeului 
Olteniei din Craiova. Din cauza stării avansate de degradare a mătăsii, în procesul 
de restaurare am combinat două metode: metoda tradițională, o consolidare cu 
ac și o metodă mai modernă, numită de etanșare la cald. Menționăm că această 
metodă este reversibilă și nu afectează obiectul, în nici un fel.
Cuvinte cheie: bluză, sfârșitul sec. XIX, restaurare.

Abstract: This paper describe the stages of restoration and conservation of a 
blouse dating from the end of the XIX-th Century, belonging to the History Section 
of the Oltenia Museum from Craiova. Because of the advanced state of degrada-
tion of the silk, in the restoration process I combined two methods: the traditional 
method, a consolidation with the needle, and a more modern method, called heat 
sealing. I want to mention that this method is reversible and it doesn’t affect the 
object, in any way.
Keywords: blouse, end of the XIX-th Century, restoration.

Degradările suferite și starea de conservare a unor obiecte textile au pus 
uneori mari probleme privind găsirea de metode bazate pe un studiu amănunțit 
a cauzelor deteriorării, a formelor de deteriorare precum și a materialelor folo-
site în procesul restaurării, metode menite să oprească, sau cel puțin să înceti-
nească acest proces nedorit. În condiții necorespunzătoare de păstrare, factorii 

* Expert restaurator textile, Muzeul Olteniei, Craiova.
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ambientali au generat deteriorări fizico-mecanice și chimice, au modificat struc-
tura fibrelor textile din care piesele au fost confecționate.

Obiectul care constituie tema acestei lucrări este un obiect de vestimentație, 
care a prezentat probleme complexe de conservare și restaurare deorece are în 
componența lui mai multe tipuri de țesături. Bluza este confecționată din mătase 
naturală, țesută în război mecanic, cu imprimeuri florale încadrate în registre 
verticale pe piepți și spate și orizontale la mâneci. Registrele sunt intercalate de 
dungi colorate în verde și mov.

Din cauza uzurii funcționale și condițiilor de mediu, piesa prezintă un grad 
avansat de uzură, prezentând pierderi mari de material, în special, în zona mâne-
cilor, ciupituri cam pe toată suprafața, rupturi, pete pe toată suprafața, decolo-
rarea materialului. Galonul, care încadrează piepții și mânecile, realizat din fir 
metalic înfășurat pe miez textil din bumbac, prezintă oxizi pe toată suprafața, 
fibre flotante și desprinderi pe anumite zone. Căptușeala este foarte murdară, cu 
numeroase pete, descusută și ruptă pe zone mari.

După dezasamblare, care a fost făcută cu mare atenție deoarece mătasea 
este foarte fragilizată și deshidratată, s-a trecut la procesul de conservare. Acesta 
a constat în curățarea mătăsii cu o soluție de radix-saponaria prin tamponări 
repetate pe un pat absorbant din hârtie de filtru și finet, acesta fiind schimbat 
destul de des pentru a nu păstra piesa mult timp în mediu umed, având în vedere 
gradul avansat de uzură al mătăsii. Îndepărtarea spumantului s-a efectuat tot 
prin tamponări repetate și schimbarea patului absorbant, în ultima baie am adă-
ugat acid acetic și glicerină (în concentrație foarte mică) pentru înviorarea și emo-
lierea mătăsii.

Căptușeala este din bumbac și am conservat-o prin imersie în soluție de 
detergent neionic, uscarea s-a făcut în plan orizontal pe hârtie de filtru, schim-
bând destul de des acest pat absorbant.

Galonul a fost curățat cu o soluție de alcool etilic și apă distilată, iar uscarea 
am făcut-o cu hârtie de filtru și curent de aer cald.

Pentru consolidare am folosit netex chimizat pe care l-am vopsit în culoarea 
de bază a piesei, adică mov. După croirea exactă a materialul am pus mătasea 
originală și am fixat cu termocauterul prin lipire. De menționat că deasupra mătă-
sii am pus hârtie siliconată pentru protecție. După terminarea acestei operații 
am fixat totul de jur-împrejur cu fir de mătase naturală, vopsită în culoare, prin 
punctare, dar destul de rar, pentru a nu cauza mătăsii, care și așa este destul de 
fragilizată.

Mai menționăm că motivul decorativ al mânecilor este din fir metalic apli-
cat și cusut manual, iar în spatele materialului, între mătase și căptușeală, era 
un strat de hârtie care era rupt sau chiar prezenta lipsuri în unele locuri, aceasta 
susținând broderia mânecilor. Pe aceasta am înlocuit-o cu hârtie japoneză de 
aceeași finețe și grosime cu cea originală prin lipire cu C.M.C., după care am pus 
niște ușoare prese pentru lipire.
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În zonele unde a lipsit mătasea, am repictat motivul decorativ cu vopsea pen-
tru textile, evident după ce am efectuat unele teste și am urmărit în timp acțiunea 
lor. Subliniez că și această operație este reversibilă și nu afectează în nici un fel 
integritatea sau sănătatea obiectului. 

În restaurarea acestei piese am îmbinat cele două metode de restaurare, 
cea tradițională, a consolidării cu acul, și cea mai actuală, cea de lipire la cald. 
Menționez că metoda de lipire este reversibilă și nu afectează obiectul sub nici 
o formă. Având în vedere gradul avansat al degradării și deshidratării mătăsii, 
am decis că această metodă este mai puțin agresivă, deoarece prin înțepare aș fi 
spart mătasea care și așa era foarte fragilizată.

LISTA ILUSTRAȚIILOR
Foto. 1–2 Piesa înainte de restaurare.
Foto. 3–5 Detalii în timpul restaurării.
Foto. 6–7 Piesa după restaurare.



14   |  GinGioveanu Sorela

Foto. 1

Foto. 2 



Restaurarea şi conservarea unui obiect de vestimentaţie  |  15 

Foto. 3

Foto. 4

Foto. 5



16   |  GinGioveanu Sorela

Foto. 6

Foto. 7



DROBETA, Restaurare-Conservare, XXVI/2016, p. 17–22

ARTEMISIA ABSINTHIUM O PLANTĂ ENDEMICĂ 
CU POTENŢIAL ANTIBACTERIAN

ENDEMIC PLANT ARTEMISIA ABSINTHIUM WITH 
A POTENTIAL ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Luminiţa Roman1, Anamaria Hosu2, Andreea Cristiana Vasiliu3, 
Horațiu Roman4, Gheorghe Ciucă5, Grigore Mihăescu1

Rezumat: Spațiile închise, umiditatea, temperatura ar constitui principalii factori 
în dezvoltarea și multiplicarea bacteriilor degradatoare în lemn. Bacteriile cu efect 
degradator sunt atât Gram negative cât și Gram pozitive. Găsirea unor soluții antibac-
teriene fără efect poluant asupra mediului înconjurător sau nociv asupra organismu-
lui uman, este scopul acestei lucrări. În acest sens extractul hidroetanolic din Artemisia 
absinthium obținut prin macerarea frunzelor uscate în raport de 1:3:7 a fost testat in 
vitro pe tulpini bacteriene izolate din obiecte de lemn supuse procesului de degra-
dare. Analiza compușilor activi din extractul de Artemisia absinthium s-a realizat prin 
metoda cromatografică pe strat subțire. Rezultatele obținute au valoare în scopul 
explorării calităților terapeutice și oportunități viitoare de cercetare în biotehnologii.
Cuvinte cheie: Artemisia absinthium, antibacterial activity

Abstract: Enclosed spaces, humidity, temperature would be key factors in the 
development and multiplication of bacteria in degrading wood. Degrading bacte-
ria are so Gram negative and Gram positive. Finding some antibacterial solutions 
without the polluting effect on the environment or harmful effect on the human 
body, is the aim of this paper. For this purpose hydroethanolic extract of Artemisia 
absinthium obtained by maceration of dried leaf in a ratio of 3:7 was tested in 
vitro on bacterial strains isolated of the wooden objects be subject to degrada-
tion. Analysis of active compounds in the extract of A. absinthium was done by thin 
layer chromatography method. The antibacterial activity of the extract ranged 
between results obtained valuable therapeutic qualities and the purpose of future 
exploring opportunities in biotechnology research.
Keywords: Artemisia absinthium, antibacterial activity

1 Faculty of Biology, University of Bucharest.
2 Faculty of Chemistry and Chemical Engineering Babes-Bolyai University of Cluj Napoca.
3 Social worker, Tower Hamlets, London, Great Britain.
4 Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest.
5 Faculty of Electrical Engineering Bucharest.
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L. Roman, A. Hosu, A. C. Vasiliu, H. Roman, Gh. Ciucă, G. Mihăescu
Introduction

Plants of the family Asteraceae (Anthemideae) are well known for their anti-
microbial activity. Originating in Eurasia and parts of North Africa, while have 
seen a large spread due to the cultivation. Thus, plants as Achillea spp, Arctotis 
auriculata Jacq., Eriocephalus africanus L. were reported as having antimicrobial 
activity. A plant with a special importance in the antibacterial activity is Artremisia 
absinthium SL (wormwood) [ Asghari et al., 2012]. Artemisia genus contains many 
species due to highly developed polymorphism. Phenotypic plasticity and influ-
ence of the environment are factors contributing to the modification of parts of 
the plant such as leaves, fruit or the plant height [Konowalik & Kreitschitz, 2012]. 
Artemisia comprises about 400 species, mostly spread in the north temperate 
zone. In our country it is widespread especially in lowland areas. It is a special 
plant that prefers calcareous ground. Depending on the species, the activity of 
this plant has different targets for action. For example, Artemisia douglassiana 
is used antifungal and antibacterial activity. This species was also used as a 
topical bactericidal agent skin burns. Artemisia annua is known for antimalarial 
properties, antibacterial, antioxidant and anticarcinogenic properties. In traditi-
onal medicine, A. aucheri Boiss is an herb with astringent, cleansing, antioxidant 
and anti-parasitic drugs) [Gholamreza et. al., 2012]. Although the antimicrobial 
activity of Artemisia absinthium has been reported since ancient times, but the 
recipes studies were too few that can give them well deserved role in traditinal 
medicine. In this paper we extrapolated the antibacterial activity of the extract 
of A.  absinthium against phytopathogenic such as for example Gram negative 
or Gram positive bacteria which attack wood, contributing to the putrefaction. 
Although the Gram positive and Gram negative pathogen bacteria for humans are 
different to phytopatogens Gram positive and Gram negative, we used the same 
plant extract to combat phytopathogens.

Materials and methods
A total of 9 Gram positive and Gram negative strains were isolated from 

wooden objects located in the process of putrefaction. Identification of Bacillus 
strains was performed using a kit of 20 tests validated in the literature, through 
24 reactions. Identification galleries wells included in the well control to diffe-
rentiate between positive and negative reactions. Interpretation of the results 
was made using computerized MCG program. The results were correlated 100% 
with the kits obtained by Biomerieux 50CHB API and API 20E. Reagents was using: 
mineral oil (cod MID61h), reagents VPI, VPII (code MID61C/D) reagents nitrates A/B 
(code MID61a / b) kovacs indole reagent (code MID61f). For the identification of 
Gram negative bacteria we have used substrates and growing media needed to 
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perform 12 biochemical parameters: the use of citrate and 5 other carbohydrates-
glucose, adonitol, arabinose, lactose, sorbitol, decarboxylati-

on of lysine and ornithine, detection of urease, deamination of phenylala-
nine, nitrate reduction production of H2S.  Interpretation outcome endowment 
was made according to the map.

Getting the extract from the leaves of A. absinthium, 
antibacterial treating and analysis of major compounds

A. absinthium aerial parts were purchased from Botanical Garden Bucharest 
and dried according of user regulations. To obtain the extract hidoetanolic, we 
transformed 300 g of dried plant powder by a blender. The powder was distribu-
ted in a dark glass bottle, over which we poured 700 ml of a solution obtained 
from 200 mL of distilled water and 500 mL of EtOH. Storage of the container was 
in the dark at 4°C for 10 days, stirring every day. Finally the solution was placed 
in a rotary evaporator for 10–15 minutes after which the supernatant was remo-
ved using a filter Watthmann no. 41. Finally was obtained the stock solution from 
which dilutions were made. 

In order to calculate MIC (minimum inhibitory concentration) we used sets 
of sterile plates of plastic disposable containing 96 wells spread across 12 rows, 
flat bottom and a capacity of approximately 300 µL. In each column to 2–12 we 
dispensed at 100μL of BHI medium (nutrient broth) and in the first column, we 
assigned 180 ml of medium. In the first wells column we pipetted 20 µL stock solu-
tion and we was mixed with 180 ml of medium after we took the dropper 100 µL 
mixes and we pipetted in the next column, repeating the same mixing operation 
and extraction of 100 µL mixes, to column 10, after which be discarded the 100 µL 
mixes. In the last two columns do not pipette plant extract. After this step, in each 
wells column to 1–11 is distributed with 20 µL bacterial suspension in AFS adjusted 
to 0.5 McFarland, last column (12) represents the negative control. Finally, the pla-
tes are placed in the incubator at 37°C for 24 hours. CMI was established macro-
scopic, as the last concentration at which there was no appearance of microbial 
growth or turbidity appearance environment. For greater accuracy, we made read 
at 620 nm spectrophotometrics absorbance.

Quantitative analysis of antibacterial compounds from hydroethanolic 
extract of A. absinthium by spectophotometric method

For measure antioxidant activity we used ABTS assay, method based on elec-
tron transfer reactions with an established method of Re et. of 1999. The ability 
to capture free radicals hydroethanolic extract of A. absinthium we was evaluated 
by measuring at 734 nm the absorbance of the sample treated with radical cation 
ABTS•+. The cation radical cation ABTS+• was obtained from the reaction of 8 mM 
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ABTS (2,2-azino-bis–3-ethylbenzothiazoline–6-sulfonic acid) and 3 mM of potas-
sium bisulfate K2S2O8 in a ratio of 1:1 (v / v). The solution was stored for 24 hours 
in the dark at 25° C. For the spectrophotometric assay, 3 ml of ABTS•+ and 20 µL 
extract were mixed and we was measured the absorbance at 734 nm at intervals 
of time. The absorbance at each time point was corrected with a blank ABTS. To 
change the ABTS assay, the ABTS solution was diluted with ethanol to yield an 
absorbance between 0.8 – 0.9 at 734 nm within 20 minutes. For calibration we 
was used the ascorbic acid in concentrations of 50 to 250 µg / ml.

In order to calculate the total content of phenol, 1.5 ml of Folin-Ciocalteu 
reagent (0.2 mol/l) were added to 0.3 ml of suitably diluted extract of the plant 
with distilled water. The reaction mixture was allowed to react for 5 minutes and 
then added 1.2 mL of 0.7 mol/l Na2CO3. Absorbance was measured at 760 nm. A 
calibration curve was obtained using gallic acid 0 –100 mg/mL and was used to 
calculate the total phenolic content of the extract

Results and discussions
Chemical analysis of the hydroethanolic extract of A. absinthium
Total phenolic content galic acid (mg GA /g extract), flavonoid content of 

rutin (mg R/g extract) and antioxidant capacity expressed in terms of ascorbic 
acid equivalents (mg AA/g extract) were calculated and recorded in table 1.

Table 1. Chemical analysis of the hydroethanolic extract of A. absinthium
Sample Total antioxidant ca-

pacity (mg AA /g)
Total phenolic content 

(mg GA/ g)
Flavonoid content 

(mg R/ g)

A. absinthium 351 2.16 15.55

In table 2 shows the values of MCI read at an absorbance of 620 nm for Gram 
negativ bacteria which showed resistance to all antibiotics tested.

Table 2. Absorbance value of UFC corresponding hydroethanolic concentration of the 
hydroethanolic extract of A. absinthium

Concentr of 
A.absinthium

CFU (observed at 620 nm)
Bacillus 
subtilis 

2 III.

Bacillus 
subtilis 

4 I.

Bacillus 
subtilis 

25 II.

Bacillus 
subtilis 

29 II.

Bacillus 
pumilus 

3 II.

Bacillus 
pumilus 

16 I.

Pseudo-
monas 

syringae 
11 III.

Pseudo-
monas 

syringae 
8 II.

Pseudo-
monas 

syringae 
21 III.

500 µg/ml 0.1311 0.099 0.089 0.179 0.107 0.096 0.087 0.064 0.094
250 µg/ml 0.112 0.069 0.071 0.095 0.086 0.056 0.067 0.057 0.059
125 µg/ml 0.068 0.087 0.079 0.049 0.076 0.051 0.121 0.051 0.063
62.5 µg/ml 0.089 0.096 0.097 0.058 0.083 0.068 0.149 0.089 0.096
31.25µg/ml 0.102 0.110 0.111 0.078 0.095 0.097 0.198 0.129 0.131
15.625µg/ml 0.171 0.161 0.213 0.097 0.167 0.174 0.209 0.183 0.159
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Concentr of 
A.absinthium

CFU (observed at 620 nm)
Bacillus 
subtilis 

2 III.

Bacillus 
subtilis 

4 I.

Bacillus 
subtilis 

25 II.

Bacillus 
subtilis 

29 II.

Bacillus 
pumilus 

3 II.

Bacillus 
pumilus 

16 I.

Pseudo-
monas 

syringae 
11 III.

Pseudo-
monas 

syringae 
8 II.

Pseudo-
monas 

syringae 
21 III.

7.831µg/ml 0.173 0.112 0.121 0.259 0.271 0.169 0.328 0.478 0.149
3.90 µg/ml 0.256 0.478 0.499 0.287 0.296 0.375 0.427 0.309 0.375
1.953µg/ml 0.397 0.499 0.621 0.31 0.379 0.399 0.357 0.391 0.401
0.976µg/ml 0.411 0.587 0.714 0.375 0.487 0.439 0.524 0.549 0.523
M+ (without 
extract)

0.597 0.589 0.609 0.578 0.586 0.594 0.593 0.592 0.592

M- (without 
bacterial ino-
culum)

0.049 70.046 0.046 0.048 0.047 0.045 0.048 0.045 0.048

Abbreviations: CFU = Colony Forming Units

Figure 1 is a diagrammatic represented to antibacterial activity of hydroeha-
nolic extract of Artemisia absinthium against Gram negative and Gram positive 
phytopathogens.

Figure 1. Eff ect of hydroethanolic extract of A. absinthium 
against phytopathogenic bacteria.

The calculation of MCI (Minimum Inhibitory Concentration) through dilution 
method in 96 well plates with the liquid medium showed values between 62.5 
and 500?g/ mL for hydroethanolic extracts of A. absinthium. 
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CONCLUSIONS
The antibacterial activity of hydroethanolic extracts of A. absinthium against 

phytopathogenic bacteria can be attributed to the high specificity of the compo-
unds to bind to constituents of the bacterial cell wall and blocking the outflow 
pump. The ease of purchasing of this plant, low cost, innocuous environment 
addition high antibacterial activity would be of particular importance in its use in 
the future as a reliable source in protecting of wood objects subjected bacterial 
degradation.
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ELEMENTE DECORATIVE ALE INSTALAȚIILOR 
DE ÎNCĂLZIRE. CAHLE DE SOBĂ DIN SECOLELE 

XVII-XVIII. ETAPE DE RESTAURARE

 DECORATIVE ELEMENTS OF THE HEATING SYSTEMS. STOVE TILES 
FROM THE CENTURIES XVII-XVIII. STAGES OF RESTORATION

Daniela Iamandi*

Rezumat: În anul 2015, ca urmare a demarării etapelor de restaurare a Palatului 
Brâncovenesc de la Potlogi, se impunea alegerea unor piese din colecțiile muzeu-
lui, în scopul de a reliefa atmosfera medievală existentă în palat în acele vremuri. 
Din colecția de ceramică arheologică au fost selectate șase cahle-placă, dintre 
care două sunt smălțuite şi ale căror etape de restaurare fac subiectul acestui 
articol. 
Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare 
cromatică.

Abstract: In 2015, as a result of starting the restoration stages of the Brancovan 
Palace from Potlogi, the choosing of some pieces from the museum’s colections 
was necessary, in order to emphasize the mediaeval atmosphere that existed in 
those times in the palace. For this, six plate- stove tiles were selected from the 
archaeological ceramics collection, among which two are glazed and their stages 
of restoration represent the subject of this article.
Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filing, chromatic integration.

În urma efectuării lucrărilor de degajare realizate pe strada Calea Domnească 
nr. 189 din Târgoviște, în anii 1934–1937, a fost descoperit un număr mare de piese 
ceramice, în stare fragmentară sau întregibile, printre care și cele două cahle-
placă smălțuite, ale căror etape de restaurare vor fi prezentate în cele ce urmează. 
Tipologic, ele se înscriu în categoria cahlelor-placă cu faţa pătrată sau dreptunghiu-
lară, fiind obținută cu ajutorul tiparului, prevăzute cu rumpă pentru fixarea în pere-
tele sobei. Elemente decorative sunt în relief, iar smalţul acestora este policrom. 

* Expert restaurator, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Târgovişte



24   |  Daniela iamanDi

Potrivit consemnărilor oferite de doamna Maria-Venera Rădulescu1, cahlele 
medievale decorau instalațiile de încălzire existente în palatele voievodale, 
reşedinţele boiereşti, castele, casele orăşenilor, anexele mănăstireşti, cetăţi sau 
chiar în unele locuinţe din mediul rural, reprezentând o preocupare a societății 
medievale românești pentru confort și armonia ambientului. Atunci când sunt 
rezultatul unei comenzi speciale, teracotele din secolul al XVII-lea, sunt realizate 
într-o formă artistică deosebită, manifestând aceleași caracteristici ca și sculp-
tura în lemn sau piatră din secolul respectiv. În această perioadă ornamentica 
se îmbogățește cu motive florale și vegetale precum: laleaua, acantul, vrejuri ce 
descriu în mișcările lor linii meandrice din care se dezvoltă într-un echilibru deco-
rativ. Influența Renașterii și mai târziu a Barocului se face simțită, dar contopită, 
în stilul propriu al artei muntenești, astfel că, repertoriul decorativ al principale-
lor genuri de artă este folosit și la ornamentarea cahlelor2.

Solicitarea privind restaurarea acestor cahle a venit în urma selectării pie-
selor ce datează din secolele XVII – XVIII, care fac parte din colecția de ceramică 
arheologică a instituției noastre muzeale, acestea fiind alese pentru a fi etalate în 
cadrul expoziției permanente a Palatului Brâncovenesc de la Potlogi. Deoarece 
cahlele aveau o stare precară de conservare, necesitând intervenții ample de 
restaurare, s-a impus includerea acestora pe lista priorităților. 

1. CAHLĂ – PLACĂ. Cahla este de formă pătrată (25 × 25 cm), cu ramă – chenar 
constituită din nervuri succesive (în număr de cinci), dispuse în trepte, având în 
zona centrală un medalion circular, concav, decorat cu bustul unui tânăr imberb 
(copil), redat din profil, spre stânga, care are pe cap o caschetă, iar în jurul gâtu-
lui un guler mare plisat. Medalionul este înconjurat de un decor vegetal stilizat3. 
Smalțul este unul policrom, în nuanțe de alb-verzui pentru bust și elementele 
vegetale, iar fondul este verde – gălbui. 

Acest tip de teracote smălțuite și decorate cu portrete erau plasate în partea 
superioară a instalației de încălzire, iar dispunerea acestora în algoritmul sobei se 
făcea ținând cont de orientarea profilului personajului. Pentru realizarea tiparului 
acestei teracote, meșterul a fost influențat de moda europeană a epocii, respectiv 
de elementele tributare Renașterii. 

Cahla – placă era într-o stare fragmentară (trei fragmente). S-a păstrat 55% 
din piesa originară, pe verso avea produși de ardere (negru de fum), iar pe față 
erau depuneri superficiale de praf. Elementele decorative în relief prezentau exfo-
lieri parțiale ale stratului de smalț (Foto. 1). 

1 Maria-Venera Rădulescu, „G – K”, O MONOGRAMĂ DIN SECOLUL al XVII-lea A ASOCIAŢIEI MEŞTERILOR 
CĂHLARI DIN BRAŞOV, în Muzeul Național de Istorie a României, XV/2003, București, p. 54.

2 Maria-Venera Rădulescu, Cahle cu reprezentări heraldice descoperite la Câmpulung Mușcel 
„Acvila bicefală”, în ARGESSIS. Studii și comunicări. Seria Istorie, 10/2001, Pitești, p. 124.

3 Nicolae Constantinescu, P.  Diaconescu, V.  Rădulescu, Târgoviște Reședință Voievodală 1400–
1700, Cercetări arheologice (1961–1986), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009, p. 134.
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Operațiunile de conservare și de restaurare efectuate
Prima etapă a constat din curățarea umedă a cahlei, realizată prin imersia 

fragmentelor în baie de apă cu detergent tensioactiv C 2000, având concentrația 
de 5%4. După etapa de uscare liberă, a urmat operațiunea de consolidare struc-
turală, piesa fiind impregnată cu rășină Paraloid B72, de 7%, solubilizată în 
acetat de etil. La lipirea fragmentelor ceramice s-a folosit aceeași rășină, având 
concentrația de 70%5. Paraloidul B72 este un copolimer de metacrilat de etil și 
acrilat de metil, respectiv o rășină termoplastică, de duritate mijlocie, insensibilă 
la lumină, solubilă în solvenți organici (toluen, xilen, acetone)6.

Pentru reconstituirea formei și a decorului din zonele lipsă, suprafața părții 
originale a fost amprentată cu ceară de modelaj, iar în mulajul obținut s-a turnat 
chit Ceresit 33 în amestec cu ipsos de modelaj (3/2 părți). Pentru reconstituirea 
decorului în relief de pe suprafețele nou create, s-a folosit instrumentarul adec-
vat (bisturie, spatule fine, dălți), cu ajutorul căruia s-a obținut finisarea, în deta-
liu, a elementelor decorative. Etapa finală de restaurare a constat din integrarea 
cromatică a porțiunii reconstituite, la care s-au folosit culori tempera și culori 
Ceramica pentru obținerea smalțului la rece.

2. CAHLĂ DE CORONAMENT.  Această teracotă (19,5  ×  17) era amplasată la 
partea superioară a sobei, ca și coronament, având în registrul superior un brâu în 
torsadă. Motivul decorativ constă din două flori de lalea, al căror contur este sub-
liniat de perle mici. Sub lalele se află un șir de cinci buline proeminente. Smalțul 
aplicat este de culoare verde deschis spre alb verzui pentru flori, brun pentru brâu 
și buline și în diverse nuanțe de verde pentru fond7. În colecţia C.N.M.C.D.  din 
Târgovişte se păstrează două piese identice ca decor şi culori de smalţ, însă cea-
laltă a fost descoperită în timpul cercetărilor arheologice din anul 1961, realizate 
la Curtea Domnească în subsolul Palatului Domnesc.8

Pentru secolul al XVII-lea, laleaua reprezenta un motiv ornamental des întâl-
nit în locuințele voievodale, conferind un ambient aparte prin armonia și lumina 
emanate. 

Cahla era într-o stare fragmentară. Fragmentele, în număr de două, au 
fost lipite anterior cu acetat de polivinil, reprezentând 50% din piesa originară. 
Aceasta prezenta exfolieri de smalț pe suprafețe restrânse, iar pe verso existau 
depuneri superficiale de sol.

4 D. Iamandi, F. G. Petrică, Ceramică și metal în context arheologic. Etapele de restaurare aplicate 
unor piese medievale, în Sargeția. Acta Musei Devensis, V/2014, Deva, p. 457.

5 D.  Iamandi, F.  G.  Petrică, A.  Scărlătescu, MEDIAEVAL STOVE TILES WITH EMBOSSED 
ORNAMENT. RESTORATION STAGES THROUGH DIFFERENCED METHODS, în Brukenthal. Acta Musei, 
X. 4, 2015, Sibiu, p. 632.

6 Olimpia Coman – Sipeanu, Marius Coman – Sipeanu, Restaurarea iconostasului bisericii 
episcopale de la Curtea de Argeș – Un pas important în acțiunea de salvare a artei ecleziastice din 
România, în CIBINIUM, 1990–2000, Edit. Astra Museum, Sibiu, 2000, p. 266.

7 N. Constantinescu, P. Diaconescu, V. Rădulescu, op. cit., p. 136.
8 Ibidem, p. 135.
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Operațiunile de conservare și de restaurare efectuate
Ca și în cazul primei cahle prezentate mai sus, operațiunile de intervenție 

directă s-au desfășurat parcurgând aceleași etape, respectiv: curățarea umedă, 
consolidarea structurală, lipirea fragmentelor, la realizarea cărora s-au folosit 
materiale și substanțe în concentrații similare. Pentru reconstituirea formei și a 
decorului în porțiunea lacunară, s-a realizat un mulaj din plastilină Maimeri cu 
care s-a amprentat suprafața părții originare. Mulajul astfel obținut a fost fixat în 
zona lipsă a cahlei, după care s-a trecut la turnarea în formă a chitului Ceresit 33 
în amestec cu ipsos de modelaj (3/2 părți). Cea mai mare provocare a reprezen-
tat-o reconstituirea elementelor decorative în relief, dar mai ales a torsadei, deoa-
rece amprentarea îți oferă o imagine “în oglindă”, nu una răsturnată. De exem-
plu, șiragul de perle amplasate în partea stângă a lalelei, trebuie redat în partea 
dreaptă a lalelei adăugate, iar torsada are o grosime mai mare în partea stângă 
și una mai mică în partea dreaptă, ceea ce face ca prin turnarea chitului în mulaj 
să obținem o imagine distorsionată. Din acest motiv, amprenta mulajului suferă 
mici modificări privind detaliile elementelor decorative. Mai exact, elementele a 
căror poziționare în amprentă nu este una corectă sunt obturate, ulterior fiind 
corect realizate după obținerea patului din ipsos, parcurgând mai multe etape de 
plombare/finisare, pentru care se folosește instrumentarul adecvat (dălți, bistu-
rie, spatule fine). O abordare similară a fost aplicată pentru restaurarea torsadei 
unei cahle-placă ce aparține colecției de ceramică arheologică a C.N.M.C.D. din 
Târgoviște, piesă care a participat în anul 1997, la Salonul Național de Restaurare 
de la Brașov9. Etapa finală de restaurare a constat din integrarea cromatică a 
porțiunilor reconstituite, la care s-au folosit culori tempera și culori Ceramica, 
pentru obținerea nuanțelor de smalț cât mai apropiate de cele ale cahlei. 

Prin prisma celor mai sus menționate, intervențiile realizate pentru aceste 
piese au presupus parcurgerea etapelor standard de restaurare, operațiuni care 
au redat cahlelor integritatea, rezistența, valoarea istorică și artistică, oferind 
posibilitatea etalări lor la Salonul Național de Restaurare, organizat de Muzeul 
Olteniei din Craiova în anul 2015. În prezent, cahlele se află expuse în cadrul 
expoziției permanente a Palatului Brâncovenesc de la Potlogi, județul Dâmbovița. 
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CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA MATERIALULUI 
DESCOPERIT ÎN COMUNA MĂNEŞTI DIN  

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA ÎN ANUL 2016

PRESERVATION AND RESTORATION OF MATERIAL FOUND 
IN TOWN MĂNEŞTI FROM COUNTY DÂMBOVIŢA 2016

Daniela Iamandi*, Cristina Elena Poșchină*, Ștefan Mocan*

Rezumat: În luna februarie a anului 2016, colecţiile Complexului Naţional Muzeal 
„Curtea Domnească” din Târgovişte s-au îmbogăţit cu un impresionant mate-
rial descoperit de către doi amatori în pădurea din comuna Măneşti, judeţul 
Dâmboviţa. În urma parcurgerii etapelor de conservarea şi restaurarea s-a ajuns 
la salvarea unui număr de 7048 monede din argint din secolele XVIII-XIX, precum și 
vasele ceramice, în număr de trei, în care s-a păstrat tezaurul.
Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare 
cromatică.

Abstract: In February 2016, an impressive material discovered by two amateurs 
in the forest of the Măneşti commune, Dâmboviţa County was added to the collec-
tions of The National Museal Complex „The Royal Court” of Târgovişte. After com-
pleting the restoration and conservation stages 7048 silver coins from the 18th and 
19th centuries were recovered, as well as 3 ceramic vases, in which the treasure 
was kept.
Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filing, chromatic integration.

Daniela Iamandi, Cristina Elena Poșchină, Ștefan Mocan

Pasiunea pentru descoperirea obiectelor din metal cu ajutorul detectoare-
lor a dus la identificarea în ziua de 16 februarie a anului 2016, a unui impresio-
nant tezaur monetar precum şi vasele ceramice, fragmentate, în care monedele 
s-au păstrat. Materialul datează din secolele XVII-XIX, şi a fost descoperit de către 
domnii Florin Kiriţescu (fotograf) şi Daniel Matei (avocat), într-o pădure de pe 
raza comunei Măneşti, județul Dâmboviţa. În următoarea zi tezaurul a fost predat 
Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, în prezenţa 
domnului Gheorghe Olteanu, director adjunct şi arheolog (Foto. 1). Supus fiind 

* Expert restaurator, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Târgovişte



32   |  Daniela iamanDi, CriStina elena PoșCHină, ștefan moCan

unei inventarieri de către membri comisiei de specialitate, materialul a fost iden-
tificat şi consemnat într-un proces-verbal, rezultatul fiind următorul: un număr de 
6630 monede din argint (într-o pondere mare întregi, altele fiind fragmentate şi 
într-o pondere mai mică fragmentare, multe prezentau 1–2 perforaţii), mai multe 
fragmente ceramice ce aparţineau unor oale de capacitate mică, fragmente tex-
tile găsite pe fundul vaselor precum şi bucăţi textile de dimensiuni mici (tip săcu-
leţ), care aveau rol de păstrare şi de transport a monedelor (Foto. 2). 

La momentul intrării în laborator, tezaurul se prezenta ca un amalgam de 
materiale intercalate (monede, textile, fragmente ceramice, sol), iar la partea 
inferioară a oalelor încă se mai păstra pânza textilă peste care erau suprapuse 
monedele. Din punct de vedere a stării de conservare s-au constatat următoarele 
aspecte: monedele prezentau produşi de coroziune, fragmentele textile au suferit 
o pronunţată degradare, acestea aveau încorporate depuneri de pământ, săruri 
şi produşi de coroziune ai argintului, iar fragmentele ceramice erau acoperite cu 
pământ.

În prima etapă s-a realizat separarea materialului pe categorii de produse 
(Foto. 2): monede, fragmentele textile şi fragmente ceramice. S-a intervenit ime-
diat asupra celor două categorii din urmă, pentru a preveni pierderea necontro-
lată a conţinutului de apă existent în structura lor. În marea majoritate a cazurilor, 
materialele organice sau anorganice care au fost descoperite în pământ au sufe-
rit importante forme de degradare, iar deteriorarea acestora a depins de natura 
solului în care au fost găsite, de umiditatea şi concentraţia în săruri ale acestuia1. 

Informaţiile oferite de literatura de specialitate precizează faptul că textilele 
arheologice pot fi conservate datorită prezenţei sărurilor metalice ale argintului 
şi cuprului care, odată ce au acoperit ţesătura, acţionează ca agenţi biocizi, inhi-
bând degradarea microbiologică2, fapt care vine să justifice modul de păstrare a 
fragmentelor textile ce fac subiectul articolului de faţă.

Pentru a îndepărta depunerile grosiere existente pe materialele textile, aces-
tea au fost imersate în baie de apă distilată, urmată de scufundarea lor în solu-
ţie de Complexon III – 2%3, încălzită la o temperatură de 50°C pentru a permite 
îndepărtarea sărurilor de cupru (Foto. 7). După efectuarea băilor repetate cu apă 
distilată, fragmentele textile au fost în totalitate curăţate, uscarea acestora fiind 
realizată prin poziționarea lor între hârtii de filtru (Foto. 8) .

La rândul lor, fragmentele ceramice au fost supuse curăţării prin periere sub 
jet de apă, etapă urmată de uscarea şi consolidarea lor prin imersie în soluţie 
de Paraloid B72, 5%, diluat în acetat de etil. A urmat identificarea fragmente-
lor care aparţineau fiecărui vas în parte, după lipirea cărora s-au obţinut trei 

1 Doina Hendre Biro, Aspecte privind restaurarea unei textile arheologice, în Buletinul Cercurilor 
Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie-Istorie, 1995, Alba-Iulia, p. 127.

2 Carmen Marian, Posibilităţi de degradare şi de conservare ale textilelor arheologice provenite din 
medii diferite de înhumare, în PEUCE, XIII, 2000, Tulcea, p. 252. 

3 Doina Hendre Biro, op. cit., p. 128.
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vase ceramice, de dimensiuni diferite (Foto. 9). Întrucât din suprafaţa originală 
a oalelor lipseau zone în proporţii de 20 până la 40%, reconstituirea acestora 
a fost realizată folosind chitul Ceresit 33 în amestec cu ipsosul de modelaj (2:3 
părţi). Oala mijlocie (înălțime: 12 cm, diametrul maxim: 10,5 cm) prezintă ca ele-
mente de decor linii concentrice de culoare albă, amplasate în imediata apro-
piere a buzei, acesta fiind singura dintre cele trei oale care are toartă (Foto. 10). 
Zonele plombate au fost integrate cromatic cu culori tempera pe bază de apă 
(Foto. 11). 

Întrucât monedele reprezintă ponderea cea mai mare a materialului desco-
perit în comună Măneşti, conservarea acestora a necesitat un timp îndelungat de 
lucru, deoarece starea lor indica o accentuată fragilitate determinată de acțiunea 
factorilor mediului din sol, de altfel, favorizată și de dimensiunile reduse ale aces-
tora (diametru 10 –14 mm/grosime 1 – 0,4 mm). Pentru a fi păstrate în siguranţă, 
monedele au fost trimise la depozitul colecţiei de numismatică, grupate pe pungi 
– tip minigrip cu câte 1000 de monede. În urma unei atente evaluări, realizată 
de doamna Irina Cristina, doctor, muzeograf în cadrul instituţiei noastre muze-
ale, s-au obținut informații clare privind conținutul tezaurului. Mai exact, acesta 
conține: 

I. 20 kreuzer, Maria Theresia (1740–1780), Austria, an de emitere: 1764, 6, 20 
gr., 28 mm, evaluare aproximativă;

II. 3 kreuzer, Francisc I, Austria, 1815, 1,76 gr., 19 mm;
III. 40 Para (1 kuruş), din argint, 39 mm, 18 gr. Cel mai probabil, a fost emisă 

de sultanul Mustafa III, (1757–1774, A.  H.  1171–1187), la Islambol, în anul Hegirei 
1171, adică în 1758, seria 83.

IV. Tezaurului conține și un număr de 7048 piese de o para emise în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Au 
fost identificate și monede emise de sultanul Mustafa IV, în 1808–1809. Trebuie 
precizat faptul că piesele de 1 Para au o compoziţie cu puţin argint, un diametru 
cuprins între 10–14 mm şi o greutate ce variază între 0,1 şi 0,4 grame. Ca și în cazul 
altor descoperiri4, o mare parte dintre monedele subdivizionare sunt perforate, 
ceea ce presupune că acestea au fost purtate în salbă, restul fiind folosite pentru 
tranzacții comerciale cotidiene.

Monedele au fost confecţionate prin ştanţare, din argint. Este cunoscut fap-
tul că argintul este un material moale, iar pentru confecţionarea monedelor în 
compoziţia materialului se adaugă un aliaj. Exceptând cele trei monede mari, 
toate celelalte erau acoperite cu produşi de coroziune, unele fiind lipite între 
ele. Tratamentul chimic la care au fost supuse monedele a constat din imersia 
acestora în baie de Complexon III (sarea disodică a acidului etilen, diaminotetra 
acetic-Na2H2EDTA), având concentrația de 37,2 g/l sare, în apă distilată şi cu un 

4 Gheorghe Dumitoaia, Semnalări de piese arheologice, numismatice și cu semnificație istorică din 
colecții particulare confiscate și descoperiri făcute cu ajutorul detectorului de metale, în MEMORIA 
ANTIQUITATIS XXIX-XXX, Piatra Neamț, 2014, p. 463 (430–482).
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pH = 10, valoare la care s-a ajuns prin adăugare de soluţie tampon5, care conţine 
un amestec din acetat de amoniu (54 g), 350 ml amoniac, cu rolul de a aduce 
pH-ul la valoarea 4–5 (prin dizolvarea complexonului III în apă deionizată), la 
valoarea 10 şi a-l menţine constant6 (Foto. 3). După etapa de curăţare chimică, 
monedele întregi şi cele fragmentare (cărora le lipsesc mici porţiuni din supra-
faţă) au fost supuse curăţării mecanice prin periere cu batonul din fibră de sticlă, 
cu care s-a reuşit îndepărtarea totală a produşilor de coroziune (Foto. 4). Pentru 
cele aflate în stare fragmentată, curăţarea s-a limitat doar la ştergerea superfi-
cială a suprafețelor cu un tampon de vată îmbibată cu alcool etilic, poziţionat 
fiind pe un bastoncinii. Deoarece monedele au diametrul cuprins între 10–14 mm, 
suprafaţa acestora a fost ştearsă cu pânză textilă moale, umezită cu alcool, după 
care a urmat uscarea lor pe hârtie de filtru.

Etapa finală a intervenţiei directe asupra monedelor a constat din acoperi-
rea lor cu o peliculă subţire de lac Incral 44, 10%, solubilizat în acetat de butil, 
obținând astfel o impermeabilitate faţă de valorile microclimatului mediului de 
păstrare, respectiv în scopul de a proteja piesele şi a nu permite accesul agenţilor 
corozivi la suprafaţa metalului (Foto. 5). Fiecare monedă a fost pusă într-o pungă 
din plastic tip minigrip, a cărei transparenţă permite vizualizarea şi studierea 
piesei fără a fi manipulată direct (Foto. 6). Deşi lacul Incral 44 este recomandat 
pentru consolidarea obiectelor din bronz, după o perioadă îndelungată de testări 
cu acest material asupra obiectelor din argint şi chiar din fier arheologic, putem 
argumenta faptul că acest produs, dacă este solubilizat în acetat de butil, pre-
zintă o serie de avantaje precum: împiedică apariţia oxidării obiectelor din fier și 
nu modifica cromatic obiectele din argint, aşa precum se întâmplă cu celălalte 
produse folosite în acest scop. 

După o perioadă de trei luni de zile s-a încheiat procesul de conservare şi 
de restaurare a materialului descoperit la Măneşti, rezultând un număr de trei 
vase ceramice, trei fragmente textile, de ţesături diferite şi un număr de 7048 
monede din argint. Recuperarea acestui impresionant tezaur monetar a dus 
la îmbogățirea substanțială a colecției de numismatică, a cărui valoare isto-
rică este cu precădere susținută de prezența celor trei monede mari (3 Kreiţari, 
20 Kreiţari, 40 parale). Intervenţiile de restaurare, aplicate prompt, utilizând 
metode relativ uşor de pus în practică şi care nu implică un instrumentar sofisti-
cat, au permis atât salvarea pieselor, cât şi posibilitatea valorificării lor ştiinţifice 
şi expoziţionale.

5 Maria Mîţu, Restaurarea şi conservarea tezaurului monetar descoperit la Timişoara, Str. 9 Mai, 
în anul 2006, în ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XV, 2007, Timişoara, p.  355. 
(355–358).

6 Ibidem, p. 356.
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COMPLEXITATEA INTERVENȚIILOR DE 
RESTAURARE EFECTUATE ASUPRA UNEI 

LĂZI DE ZESTRE PICTATĂ, 1852

COMPLEXITY RESTORATION WORK CARRIED OUT ON 
AN CHESTS OF DRAWERS PAINTED IN 1852

Daniela Iamandi*, Andrei Scărlătescu*,  
Cristina Elena Poșchină*

Rezumat: În colecţia de mobilier etnografic a instituţiei noastre muzeale, se află 
câteva piese de mobilă realizate de meşterii din Transilvania: două lăzi pictate, 
cinci dulapuri tip colţar, trei scaune, o bancă şi o etajeră. Frumuseţea stilului şi 
ornamentele spectaculoase au înnobilat lemnul, gândit încă de la început sa fie 
funcţional şi estetic. Aceste argumente ne-au determinat să găsim soluţii pentru a 
le restaura şi a le expune într-o expoziţie tematică.
Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, plombare, integrare 
cromatică

Abstract: In the ethnographic furniture collection of our institution there are a few 
pieces of furniture manufactured by the craftsmen from Transylvania: two painted 
chests, five hanging cupboards (for corner), three stools, a bench and a wall rack. 
The beauty of the style and spectacular painted decoration ennobled the wood of 
the object designed from the very beginning to be functional and aesthetic. These 
arguments determined us to find solutions to restore them and display them into 
a thematic exhibition 
Keywords: restoration, consolidation, reconstitution, filing, chromatic integration

Daniela Iamandi, Andrei Scărlătescu, Cristina Elena Poșchină

În articolul de față dorim să prezentăm una dintre puținele piese de mobilier 
de proveniență transilvană (săsească) existente în colecția de mobilier etnogra-
fic a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște. Starea 
de conservare precară a piesei ne-a determinat să o includem pe lista prioritară 
a obiectelor care necesitau operațiuni de conservare și restaurare în regim de 
urgență. 
* Expert restaurator, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Târgovişte.
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Lada de zestre a fost lucrată în anul 1852, într-un atelier tâmplăresc din 
Transilvania, ale cărei ornamente de pe fețele laterale sunt simple, raportate la 
stilul ornamental al feței centrale. Meșterul popular nu insistă prea mult asupra 
lor, acoperind pur și simplu suprafața cu desene liniare, fără prea mari pretenții1. 
Decorația acestui tip de ladă este realizată de obicei prin pictarea ornamentelor, 
caracteristică a influențelor orășenești, a transferului de inventar mobiliar de la 
oraș spre sat.

Piesa de mobilier are o formă paralelipipedică, este prevăzută cu capac, două 
balamale, încuietoare metalică – belciug, fiind decorată cu trei benzi metalice pe 
faţă și alte patru elemente metalice dispuse pe colțurile capacului lăzii, realizate 
prin decupare mecanică cu dalta. Din punct de vedere constructiv, acesteia îi sunt 
caracteristice îmbinările de tip coadă de rândunică, fixate cu cuie din lemn și din 
fier (Foto. 1). 

Lăzile săsești sunt executate în mod frecvent din esențe de rășinoase și/sau 
tei, cu îmbinări caracteristice tâmplărești, cu ramă colorată în roșu la partea infe-
rioară a corpului lăzii şi la capac, având un decor pictat pe întreaga suprafață vizi-
bilă2. În cazul lăzii care face subiectul acestui articol, pe capac și pe cele două 
laturi ale acesteia, elementele de decor pictat constau din linii ondulate liber, 
de culoare albastră, care se întretaie pe un fond unitar, verde. În zona centrală 
a capacului este pictat un medalion floral, de asemenea linear. Pe faţadă, pe un 
fond verde închis, în zona mediană, sus, se află o draperie cu două falduri ample, 
susținute de câte un șnur dublu. Sub faldurile draperiei este pictată o ghirlandă 
de flori (lalele, lăcrămioare, trandafiri, margarete, liliac ş. a.) și inscripția anului 
1852. În părţile laterale ale faţadei se află câte un buchet cu aceleași elemente flo-
rale. În interior, capacul este decorat cu mai multe inflorescențe, ce sugerează un 
buchet de liliac, alternând culorile de roșu și galben pe un fond alb-gălbui. Gama 
cromatică a întregului decor pictat conține următoarele culori: alb, galben, tonuri 
de roşu, tonuri de albastru, tonuri de brun, negru.

De o mare varietate sunt elementele metalice ale lăzii, care sunt atât ele-
mente funcționale (balamale și încuietoare) cât și decorative (trei benzi metalice, 
care pornesc de pe fațadă traversând frontonul pictat, fiind îndoite sub panoul 
inferior; patru elemente metalice dispuse în colțurile capacului lăzii și opt colțare 
metalice îndoite pe colțurile laterale ale acesteia, toate fiind executate prin decu-
pare și traforare.

Din punct de vedere al stării de conservare, piesa prezenta o serie de degra-
dări care au afectat atât structura din lemn cât și decorul pictat. Pe întreaga 
suprafață, lada a acumulat, de-a lungul timpului, depozite de murdărie ade-
rentă, praf, pânze de păianjen, pete de grăsime, ceară etc. Aspectul lemnului este 

1 Tancred Bănățeanu, Lăzi populare românești. Meșteșugul și arta lădarilor, în CIBINIUM, Sibiu, 
1967–1968, p. 390. 

2 Constantin Ștefan Ionescu, Lada de zestre pictată din Oltenia – Investigare și restaurare, în 
MATCONS, Craiova, 2013, p. 78.
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îmbătrânit și pătat pe spatele și fundul lăzii. Fluctuațiile de umiditate au amplifi-
cat fenomenul de degradare a piesei prin producerea de crăpături, contrageri și 
desprinderi ale elementelor aplicate. Părțile componente distanțate și montajele 
inegale (din cauza contragerilor diferite), cât și diminuarea proprietăților adezi-
vilor, au făcut ca o parte din elementele și fragmentele constitutive să lipsească, 
iar altele să fie dezlipite. Toate aceste cauze au determinat apariția următoarelor 
tipuri de degradări:

– crăpături în structura capacului lăzii;
– zgârieturi, lovituri și zone ample de eroziune pe întreaga suprafață pictată;
– lipsa unei șipci profilate din partea inferioară a piesei;
– uzura funcțională, întâlnită în zona de închidere a capacului, la bordurile 

inferioare și la bordurile panoului capacului (Foto. 2).
Referitor la starea de conservare a elementelor metalice, acestea prezentau 

un strat generalizat de coroziune, deformări, porțiuni lipsă ale elementelor de 
decor precum și depozite de murdărie, praf, pânze de păianjen (Foto. 6). 

La nivelul stratului pictural lada prezenta următoarele forme de degradare: 
din cauza diferențelor de umiditate și a stratului pictural fragilizat, au apărut 
numeroase zone lacunare, cu vizibilitate la suport, cu pierderi masive de strat 
pictural (Foto. 3).

Etapele de restaurare efectuate asupra piesei
Pentru a avea un control asupra stratului pictural, prima operațiune a constat 

din consolidarea acestuia în zonele de exfoliere, prin aplicarea foiței japoneze și a 
cleiului de pește 8%, urmată de presarea foiței la cald3 (Foto. 4). Elementele meta-
lice tensionate și ușor detașabile au fost scoase, îndreptate, curățate mecanic, 
după care li s-au aplicat mai multe straturi de Fertan, convertor de rugină, ultimul 
strat determinând patinarea pieselor. Porțiunile lipsă ale elementelor metalice au 
fost reconstituite din tablă neagră, decupată și ambutisată la fel ca partea origi-
nară (Foto. 7). 

O ală operațiune a constat din curățarea fizico-mecanică a suportului din 
lemn nepictat, efectuate prin tamponări locale cu apă distilată și detergent C 
2000, în alternanță cu curățări pe suprafețe mai extinse precum spatele, fundul și 
interiorul lăzii, unde s-au folosit perii cu păr natural. O etapă destul de complexă a 
reprezentat-o curățarea stratului pictural, unde, selectiv, s-au folosit comprese cu 
soluție, conținând apă, alcool și amoniac, aplicate timp de 3–5 minute (Foto. 4), 
diferențiat, în funcție de grosimea, compoziția și de rezistența stratului de mur-
dărie aderentă (Foto. 5). 

Integrarea cromatică s-a realizat pe zonele lacunare, folosind culori pe bază 
de apă. În câmpul picturii originare (zonele lacunare), reconstituirea elementelor 
3 Anca Pripon, Restaurarea lăzii de zestre din colecția Complexului Național Muzeal “Astra” Sibiu. 

Problematica repictărilor, în CIBINIUM, 2012, p. 252. 
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decorative a fost realizată prin tehnica rittoco, ținând cont și de diferențele cro-
matice și tonale, cauzate de deprecierile fizico-chimice ale stratului de culoare 
(Foto. 8).

Întrucât la partea inferioară a corpului lăzii lipsea șipca profilată, s-a optat 
pentru realizarea alteia noi, confecționată manual după modelul originar. 
Acesteia i s-a aplicat un strat de grund din carbonat de calciu, având ca liant clei 
de pește, care, după finisare, a fost integrat cromatic cu culori de apă. Deoarece 
și la celelalte șipci profilate existau pierderi parțiale ale structurii lemnoase, pro-
vocate, probabil, unor lovituri cu corpuri dure, s-a trecut la plombarea acestora 
cu chit de lemn Tinweiss, polizat și integrat cromatic la culoarea locală (Foto. 9).

Ca o măsură de protecție, întreaga suprafață pictată a lăzii a fost impregnată 
cu un strat de rășină Paraloid B72, solubilizată în acetat de etil, 5% și aplicată prin 
pensulare, în două straturi și la intervale diferite de timp (Foto. 10).

Finalizarea etapelor de conservare și restaurare aplicată lăzii de zestre permit 
valorificarea expozițională a acesteia, cu atât mai mult cu cât lada reprezintă pri-
mul element al amenajării interioare a locuinței din care s-au dezvoltat ulterior 
celelalte tipuri de mobilier. Restaurarea acesteia reprezintă o premieră la nivelul 
instituției noastre și o reușită a departamentului de conservare și restaurare, fina-
lizată după o perioadă de două luni.
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Foto. 5a–5d Aspectul lăzii după etapele de curățare. 
Foto. 6a–6c Elementele metalice după detașarea lor de corpul lăzii.
Foto. 7 Elementele metalice după curățare și completarea părților lipsă.
Foto. 8 Reconstituirea elementelor decorative prin tehnica rittoco.
Foto. 9 Lada de zestre după etapa de integrare cromatică și de chituire
Foto. 10 Lada de zestre după restaurare.



48   |  Daniela iamanDi, anDrei SCărlăteSCu, CriStina elena PoșCHină

Foto. 1a

Foto. 1c

Foto.1b

Foto. 1d



Complexitatea intervențiilor de restaurare efectuate asupra unei lăzi de zestre pictată, 1852  |  49 

 
Foto. 1e

 
Foto. 1f



50   |  Daniela iamanDi, anDrei SCărlăteSCu, CriStina elena PoșCHină

Foto. 2a Foto. 2b Foto. 2c

  

Foto. 2d Foto. 2e

 

Foto. 2f Foto. 2g Foto. 2h

  



Complexitatea intervențiilor de restaurare efectuate asupra unei lăzi de zestre pictată, 1852  |  51 

Foto. 2i

Foto. 3a Foto. 3b



52   |  Daniela iamanDi, anDrei SCărlăteSCu, CriStina elena PoșCHină

Foto. 3c Foto. 3d

 

Foto. 4a Foto. 4b
 



Complexitatea intervențiilor de restaurare efectuate asupra unei lăzi de zestre pictată, 1852  |  53 

 
Foto. 5a

 
Foto. 5b 

Foto. 5c Foto. 5d



54   |  Daniela iamanDi, anDrei SCărlăteSCu, CriStina elena PoșCHină

Foto. 6a

Foto. 6b Foto. 6c

   
Foto. 7



Complexitatea intervențiilor de restaurare efectuate asupra unei lăzi de zestre pictată, 1852  |  55 

      
Foto. 8 

Foto. 9



56   |  Daniela iamanDi, anDrei SCărlăteSCu, CriStina elena PoșCHină

 

 
Foto. 10



DROBETA, Restaurare-Conservare, XXVI/2016, p. 57–62

VAS DIN BRONZ DESCOPERIT ÎN 
ZONA SARMIZEGETUSA REGIA. 

RESTAURARE, CONSERVARE

BRONZE VESSEL DISCOVERED IN THE AREA 
SARMIZEGETUSA. RESTORATION, CONSERVATION

Ioana Popiţiu*

Rezumat: Lucrarea de faţă face referire la restaurarea şi conservarea unui obiect 
de bronz descoperit în urma săpăturilor efectuate ilegal de către căutătorii de 
comori în zona cetăţilor dacice. 
Cuvinte cheie: restaurare, conservare, tratament, integrare cromatică

Abstract:The present paper aims to present the restoration and preservation of a 
bronze object discovered during illegal excavation carried aut by treasure hunters 
in the Dacian fortresses area.
Keywords: restoration, conservation, treatment, chromatic integration

În urma săpăturilor ilegale efectuate de către căutătorii de comori în zona 
cetăţilor dacice, au fost descoperite o serie de obiecte de patrimoniu, recuperate 
ulterior de autorităţi. Printre acestea se află şi un obiect din bronz – cană, intrat 
de ceva timp în inventarul Muzeului Civilizaţie Dacice şi Romane din Deva. Acesta 
constituie subiectul lucrării de faţă. 

Vasul este din bronz şi se află printre obiectele datate în epoca imperială, 
în sec I–II d. Hr., iar după formă şi stil constituie un import italic provenit pro-
babil dintr-un atelier din Campania. Acesta se înscrie în seria vaselor de bronz 
italice ajunse pe teritoriul Regatului dac înaintea de cucerirea romană. Cele mai 
multe au fost descoperite în aşezările şi cetăţile concentrate în jurul capitalei 
Sarmizegetusa Regia. 

Obiectul este o cană înaltă, cu corpul zvelt, uşor bombat, fundul este concav, 
buza evazată, sub ea existând trei caneluri. Toarta este supraînălţată, fiind deco-
rată uniform. Ea este prinsă de buza vasului, terminându-se în capete de pasăre 

* Expert restaurator, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva, popitiuioana@yahoo.ro
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stilizate. În partea inferioară unde toarta este fixată pe diametrul maxim al vasului 
se află un cap bărbos cu mustaţă, gura deschisă, sugerând o figură asemănătoare 
măştilor de teatru. Un canal străbate toarta pe lungime, iar de o parte şi de alta se 
află incizii oblice. Decorul torţii este completat de o proeminenţă aflată pe înălţi-
mea maximă1. 

Starea de conservare a obiectului a depins foarte mult de natura solului în 
care acesta a zăcut precum şi de natura şi de compoziţia sa. Avem de a face cu 
produşi de coroziune ai aliajului de cupru2 care au afectat integritatea pereţilor, 
făcându-i friabili, iar în unele locuri pilele galvanice formate au distrus în între-
gime metalul. Cuprul este un element care va fi oxidat de oxigenul prezent în 
sol, oxidarea având loc prin difuzarea cuprului din interiorul aliajului în afară. 
Acest lucru se întâmplă la partea inferioară a vasului, unde în proporţie de 20% 
din perete lipseşte cu desăvârşire. Degradarea dezvoltată în interior şi exterior, 
formând pete de coroziune activă, a condus la compromiterea stabilității vasu-
lui3. De asemenea, bioxidul de carbon din sol în interacţiune cu ionii de cupru 
formează carbonatul bazic de cupru, un produs de coroziune prezent. Întreaga 
suprafaţă a obiectului prezintă depuneri minerale, mecanice, dispuse neuni-
form. Pe peretele exterior, în locul unde toarta a fost desprinsă accidental, se 
observă urme de la o intervenţie empirică, probabil o încercare de lipire cu 
staniu. 

În interiorul vasului, pe o înălţime de cca. 2 cm, se văd urme de la o substanţă 
organică de culoare verde care prin încălzire a format o peliculă uniformă pe fun-
dul vasului. Înălţimea vasului este de 18,6 cm, diametrul maxim 10,4 cm, diame-
trul buzei 6,5 cm, diametrul fundului 5,7 cm.

În urma analizelor şi a investigaţiilor făcute şi a identificării produşilor de 
coroziune precum şi a unor teste de curăţire4, am stabilit şi aplicat un flux de 
restaurare care implică: degresare, curăţare mecanică uscată, curăţare chimică 
umedă, neutralizare, completarea porţiunilor lipsă, integrare cromatică, conser-
vare finală prin peliculizare. 

Prima etapă, degresarea, s-a efectuat cu un solvent organic, respectiv alcool 
etilic. A urmat spălarea cu un detergent neionic pentru îndepărtarea urmelor de 
sol, de murdărie şi de resturi vegetale, urmată de perieri succesive cu perii cu fir 
de plastic. Operaţia s-a încheiat cu neutralizarea cu apă distilată şi uscarea la 
temperatura camerei. Curăţirea chimică am stabilit să o efectuez cu Complexon 
III la pH–10 şi soluţie tampon, fiind o soluţie netoxică, necorozivă şi controlabilă. 
Cunoscând faptul că randamentul de curăţare a băii de Complexon III are loc la 
valoarea maximă de 70 grade Celsius, am procedat la încălzirea soluţiei, agitând-
o permanent, pentru ca reacţia de complexare să aibă loc în toată masa. După 

1 Bodo 2010, p. 27–28.
2 Neniţescu 1988, p. 102.
3 Plenderleith 1996, p. 23–25
4 Mourey 1998, p. 22
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acest tratament piesa a fost neutralizată, verificându-se apa de spălare, apoi 
piesa a fost uscată cu alcool etilic. 

Având în vedere că din peretele vasului lipseşte o porţiune destul de mare, 
am efectuat completarea cu răşină epoxidică în care am introdus fibră de sticlă 
pentru stabilitatea şi rezistenţa completării. Finisarea eventualelor denivelări au 
fost efectuate cu şmirghel. Toarta a fost lipită cu adeziv. După integrarea croma-
tică a completării, piesa a fost conservată prin peliculizare cu Paraloid B72, 5% în 
toluen5. 
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CLASIC ȘI MODERN ÎN RESTAURAREA ȘI 
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 

ROMÂNESC DIN MATERIAL ANORGANIC

CLASSIC AND MODERN IN RESTORING AND PRESERVING 
ROMANIAN HERITAGE CULTURAL OF INORGANIC MATERIAL

Petronela Fotea*

Rezumat: Această cercetare științifică este un omagiu adus specialiștilor din 
domeniul de activitate al conservării și restaurării în România. Este o paralelă 
între clasic și modern domeniul protejării patrimoniului cultural mobil.
Cuvinte cheie: salvator al patrimoniului, restaurare conservativă, restaurare 
integrativă, siltan, fertan, fibulă, cataramă.

Abstract: This research is a tribute to the professionals of conservation and resto-
ration activity in Romania. There is a parallel between classic and modern in the 
field of cultural heritage protection cell.
Keywords: savior of heritage, restoration conservative, restoration integrative, 
siltan, FERTAN, brooch, buckle.

Încă de la început aş vrea să fac un Laudaţio pentru colectivul de restauratori 
pe care România i-a avut și nu numai. Acesta este atât pentru cei care au fost, 
cât și pentru cei care încă rezistă în laboratoarele patriei mai mult sau mai puțin 
dotate și amenajate conform standardelor la care România s-a aliniat încă din 
2003. De-a lungul vremii în cadrul acestor laboratoare au activat specialişti care 
s-au încăpăţânat cu toate vicisitudinile vieţii economice şi sociale să activeze şi 
să trudească pentru această activitate, dar să nu-i uităm pe aceia, restauratori-
specialişti, care au cedat şi au părăsit cu voia lor această activitate. 

A practica profesia de salvator al patrimoniului implică cunoştinţe din varii 
domenii, abilitatea justului echilibru în aprecierea unei situaţii, în studiul fiecărui 
caz, în rezolvarea fenomenelor sau situaţiilor inedite ivite pe durata intervenţiilor 
sau în elaborarea de noi proceduri. Se lucrează cu materia, deci aceasta trebuie 

* Expert restaurator, Muzeul Național al Țăranului Român, București.
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cunoscută. Toate intervenţiile de restaurare trebuie să pornească de la starea de 
degradare a bunului respectiv, analizând factorii care au contribuit la starea de 
conservare prezentă, să se ia în calcul cele mai bune metode şi tratamente, care 
să confere stabilitate materialelor componente, să conserve mesajul istoric şi 
documentar şi să asigure permanenţa artefactului.

Referitor la metodologia restaurării mi-aş permite următoarea întrebare: 
restaurare conservativă sau integrativă? Dar, este ştiut faptul că restaurarea con-
servativă este acea restaurare ce îşi propune stabilizarea proceselor de degradare 
şi păstrarea obiectului în forma în care a ajuns la momentul efectuării lucrărilor 
de restaurare-conservare, în timp ce restaurarea integrativă reprezintă acea resta-
urare care poate merge până acolo încât între aspectul iniţial al bunului cultural 
degradat şi aspectul final al acestuia diferenţa să fie impresionantă. Asemenea 
activitate face din restaurare un veritabil act de creaţie asupra unui bun cultural 
care a renăscut în forma de început. După părerea mea, opţiunea între restaura-
rea integrativă şi cea conservativă este o chestiune de cazuistică, orice generali-
zare fiind exclusă pentru acest domeniu.

Mergând pe firul istoriei, după o cercetare mai aprofundată am realizat că 
principiile restaurării sunt neschimbate de patruzeci de ani, metodologia inter-
venţiei nicicum, în schimb aparatura şi materialele de intervenţie sunt diferite. 
Trebuie să recunosc că vina nu o poartă specialistul. Dacă în anii 1985 în labora-
toarele de restaurare metale ca şi convertor de rugină se folosea Siltan, un pro-
dus românesc al Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Electrotehnică din 
Bucureşti, astăzi se foloseşte Fertan, produs de firma CTS, Italia. 

O altă categorie de materiale folosite în restaurarea suportului anorganic 
sunt răşinile epoxidice. Şi aici sunt diferenţe de producător. De exemplu în anii 
1985–1990 se folosea răşină epoxi Siba. După 1995, deoarece aceasta a ieşit de pe 
piaţă, s-a folosit gama Araldite. O altă gamă de răşină care s-a folosit şi înainte şi 
se găseşte şi acum este Araldite Ay 103, fluidă şi cu polimerizare la 24 de ore. 

Pe lângă evoluția materialelor și aparaturii, aș vrea să o includ și pe aceea a 
pregătirii și perfecționării teoretice. În cadrul universităților au apărut facultăți de 
profil, care se ocupă cu pregătirea nu numai teoretică, dar și practică a viitorilor 
specialiști în salvarea patrimoniului, iar rezultatele acestor universități au înce-
put să apară nu demult. Astfel, au fost realizate lucrări de licență, de dizertație și 
de doctorat cu teme privind protejarea patrimoniului. La programele de licență, 
master și doctorat au fost incluse subiecte de curs cum ar fi: Teoria Restaurării, 
Istoria și Studiul materialelor componente din Patrimoniul Național, Fizică aplicată 
pe patrimoniu, Chimie aplicată patrimoniului, iar exemplele pot continua.

De ce trebuie să știe un restaurator despre toate astea? Este just, deoarece 
acesta intervine pe materie, dar și informația istorică.

De exemplu, în sec. X–XIII, s-a întâlnit acel fenomen în care meşteşugul se 
reducea la cel de prelucrare a metalului și se realiza în cadrul aceluiaşi bordei, de 
acelaşi meşter sau grup de meşteri. Ornamentarea obiectelor din argint până în 
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sec. al XIV-lea este preponderent o ornamentaţie antică. Ea prezintă reminiscenţe 
din arta bizantină şi islamică, iar legătura tot mai mare cu Constantinopolul şi cu 
Occidentul a lăsat o amprentă complexă în ceea ce priveşte arta ornamentării: 
motive vegetale realist concepute, medalioane heraldice (Gogoşu – Mehedinţi)1. 
Zestrea domniţelor şi fetelor de boieri trebuia să cântărească greu în bijuterii 
cu pietre preţioase. De multe ori în fuga din faţa duşmanilor, aceştia lăsau averi 
însemnate: este cazul lui Petru Cercel şi Constantin Brâncoveanu. Cel mai cunos-
cut atelier din această perioadă de la sud de Carpaţi a fost cel de la Câmpulung. 
Acum era cunoscută tehnica filigranului şi a emailării. Marea majoritate a obiecte-
lor erau comandate tocmai pentru a arăta luxul vremii2. Arta metalelor preţioase 
în secolul al XVII-lea, ca şi în secolele precedente, este practicată cu precădere în 
Transilvania şi în special în mediul săsesc, iar demnitarii ţărilor române rămân 
principalii comanditari ai acestora3. Lucrările pieselor în metal se conformează 
cu predilecţiile impuse de epocă, şi aici fiind reluat programul decorativ pe care îl 
întâlnim în arta prelucrării lemnului şi pietrei. Acum este perioada când numărul 
meşteşugarilor creşte, iar marea majoritate a atelierelor se află în incinta mănăs-
tirilor şi a oraşelor care încep să se dezvolte simţitor. Tot în acest perimetru încep 
să se dezvolte şi breslele specializate, care au avut o formă incipientă în sec. al 
XIV-lea. 

În sec. al XVIII-lea apar meşterii sezonieri, care se ocupau cu diferite reparaţii. 
Printre obiectele confecţionate de meşterii argintari erau cele de uz casnic, de 
cult sau obiectele de podoabă. Fiecare curte domnească avea câte un argintar, iar 
Constantin Brâncoveanu a angajat argintari din Transilvania. În jurul anului 1853 
se constată în târguri un declin a celor din zona deluroasă, în înflorirea celor din 
câmpie, iar cu timpul acestea au luat numele meşteşugului practicat de locuitori4. 
Odată cu dezvoltarea breslelor are loc separarea meşteşugarilor de cei care fac 
extracţia minereului, iar continuatorii au fost ţiganii zlătari. Obiectele realizate 
de aceştia au o valoare artistică deosebită atât prin tehnica execuţiei cât şi prin 
ornamentare, făcând dovada unei remarcabile puteri de creaţie. Prima atestare 
a zlătarilor bucureşteni apare în 15 mai 1626 pe timpul lui Mihnea Turcitul5. În sec. 
al XVII-lea erau 20 de zlătari în Bucureşti printre care Gheorghe zlătarul, Nicula şi 
Mavrodin zlătarul, Radul zlătarul, Iorga zlătarul, Dumitru zlătarul6. Aceştia locu-
iau în mahalaua Zlătari în Bucureşti, aveau o biserică cu hramul „Adormirea” în 
1669, care din 1705 odată cu refacerea de către Mihai Cantacuzino devine biserica 
Zlătari. Aceştia dispuneau de locuri de case, erau deci avuţi, iar în documente 

1 Răzvan Theodorescu, Istoria artei medievale minore în România, Editura Meridiane, 1979, p. 99.
2 Corina Nicolescu, Arta metalelor preţioase, Editura Meridiane, 1973, p. 23.
3 Simion V, Romanian Metalwork. Bucharest, Meridiane Publisching House, 1990, p. 102.
4 Giurescu C.  Constantin, Istoria Românilor – din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura 

Albatros, 1971, p. 347.
5 Idem, p. 77.
6 Ibidem.
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apar ca făcând schimburi „imobiliare”7. Bogăţia zlătarilor este amintită şi de 
N. Iorga, care aminteşte de o anume soţie a lui Panait Argintarul care lasă testa-
ment o prăvălie cu două case şi o cămară în mahalaua Scorţarilor pe locul mănăs-
tirii Spiridon Vechi8. În această perioadă meşterii executau la comandă obiectele 
cu materialul comanditarului sau retopeau obiecte degradate. Printre noile teh-
nici aplicate în meşteşugul argintului se numără şi poleirea acestuia, pe la 1855, 
de un anume Vásáry, pe cale electro-chimică9. Ornamentarea obiectelor este cam 
asemănătoare secolului trecut şi anume obiectele sunt ştanţate, perforate sau 
ajurate, iar în ceea ce priveşte confecţionarea, acestea sunt turnate10.

Odată cu dezvoltarea meşteşugurilor, societatea contemporană demon-
strează avântul pe care aceasta o ia în această perioadă: de la economia naturală 
la dezvoltarea schimbului de mărfuri, ducând astfel, aşa cum am văzut mai sus, 
la dezvoltarea aşezărilor omeneşti. Dacă începuturile au fost de tip familial, în 
secolele XIX şi XX se lucrează în cadrul unor asociaţii şi federaţii. Astfel, la înce-
putul sec. al XIX-lea numărul meşterilor din Ţara Românească creşte şi avem în 
Bucureşti un număr de 31, Târgovişte 2, Piteşti 1, iar numărul meşterilor cu ate-
lier era: Bucureşti 67, Craiova 9, Piteşti 2, Ploieşti 3, Brăila 2, Târgu Jiu, Călăraşi, 
Câmpulung şi Rm. Vâlcea câte 111. Acum se lucrează atât pentru comandă, cât şi 
pentru piaţă. Tendinţa spre o artă internaţională de la începutul secolului al XIX-
lea ne poartă spre o diversitate de stiluri, renovarea motivelor antice şi clasice, 
impuse de stângăcia modernizării. Podoabele impresionează mai mult prin can-
titatea metalului folosit, abundenţa şi strălucirea pietrelor scumpe, dar nu şi prin 
măiestrie, gust şi fineţe. Moda devine universală, ea aparţine tuturor popoarelor, 
promovează un stil compus, definit de îmbinarea unor elemente decorative din 
Europa, Orient, Africa, America. 

În anumite perioade, podoaba nu putea fi considerată un simplu accesoriu 
de înfrumuseţare, ci un mijloc esenţial de expresie, identificare a poziţiei soci-
ale şi a situaţiei materiale, în deplină corespundere cu o trăsătură psihologică 
a naturii umane – cea de a se împodobi pentru a fi observat, remarcat şi apre-
ciat corespunzător. Rolurile de podoabă şi de element distinctiv s-au dezvoltat 
în paralel, în timp, podoabele devin elemente distinctive pentru anumite grupuri 
sociale, culturale şi naţionale, deopotrivă cu limba, tradiţiile şi obiceiurile. În 
cazul unei cercetări privind podoabele, nu putem da la o parte podoabele popu-
lare. Majoritatea obiectelor sunt expresia strălucită de îmbinare armonioasă între 
material, tehnică şi funcţionalitate. Ele simbolizează tinereţea, viaţa, moartea 
sau, altfel spus, toate etapele şi evenimentele întâlnite pe parcursul vieţii. Prin 

7 Şt. Olteanu, op. cit., p. 74.
8 N. Iorga, Scrisori şi zapize de meşteri români, Bucureşti, 1926, p. 120.
9 Iorga N., Istoria Industriilor la români, Bucureşti, 1927, p. 181.
10 Ştefan Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, 

Biblioteca Istorică, XX, Editura Academiei, 1969, p. 45, p. 261.
11 Idem, p. 388.
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toate aceste informații se intră în profunzimea subiectului, iar bunul cultural este 
preluat în laborator ca un ansamblu, atât din punct de vedere material, cât și al 
informației istorice așa cum am mai spus.

În continuare, pentru a reda modernitatea în domeniul restaurării voi pre-
zenta restaurarea unor artefacte ce au fost descoperite în campania de cercetări 
arheologice desfăşurate în vara anului 2000, în cadrul „Proiectului româno-britanic 
de cercetare pluridisciplinară a locuirii neo-eneolitice de pe valea Teleormanului” 
(Southern Romania Archaeological Project – SRAP). Din partea română a parti-
cipat domnul arheolog Pavel Mirea, de la Muzeul Judeţean Teleorman. Înainte 
de la trece la prezentare, aș vrea să reamintesc că artefactele au făcut parte din 
expoziția itinerantă organizată de Muzeul Național de Istorie al României, Aurul și 
Argintul Antic al României. Deci, unul din aspectele modernității constă în disemi-
narea activității de restaurare-conservare. 

Acestea aparţin a trei morminte de inhumaţie atribuite culturii Sântana de 
Mureş – Cerneahov, în punctul „Cioroaica” (valea „Cioroaica”), punct aflat la o dis-
tanţă de aproximativ 10 Km nord de Alexandria. Mormintele de inhumaţie apar-
ţin unei necropole ce suprapunea o aşezare neolitică atribuită culturii Boian. În 
mormântul nr.  3 (schelete de adult cu craniul aplecat pe partea stângă cu faţa 
orientată spre est), au fost decopertate în partea superioară dreaptă a cutiei tora-
cice 2 fibule de argint de tipul „cu semidisc”, cu picior pentagonal şi vârful ascuţit, 
dublat cu o altă placă în care se sprijină acul – mit halbkreisförmiger Kopfplatte 
und rautenförmigem Fuss. Corpul este puternic arcuit, iar la locurile de joncţiune 
cu piciorul, respectiv cu placa semicirculară, la una din fibule sunt aplicate două 
inele duble realizate din sârmă de argint răsucită, iar la cealaltă un singur inel tot 
din sârmă de argint răsucită. Ambele au resort dublu12. Aceste obiecte sunt de 
dimensiuni mici, delicate şi cu o rezistenţă mecanică scăzută. 

Când au ajuns pe masa de lucru a restauratorului, obiectele se prezentau ca 
nişte bulgări de pământ sau blocuri de produşi de coroziune, de care erau prinse 
fragmente de pânză pietrificată.

Degradările prezente sunt multiple: fizice, chimice şi mecanice. Arcurile, plă-
cuţele care ţineau acele, una din plăcuţele „semicerc” şi acele erau desprinse din 
corpul principal al fibulelor. Produşii de coroziune sunt multipli: atât cei speci-
fici argintului, cât şi cei ai cuprului, dar şi fierului datoraţi miezului din interiorul 
arcelor. Datorită condiţiilor de zacere şi de realizare, una din fibule prezintă spre 
partea inferioară a corpului pierderi mici de material. Pentru realizarea acestor 
fibule, metalul a trecut prin mai multe etape: tragere în foi de tablă groasă de 
1 mm, batere, trefilarea sârmei (cea mai groasă nu depăşeşte 2 mm) realizată prin 
răsucire. Pânza făcea corp comun cu metalul pe fibule. Pe partea posterioară a 
corpului şi pe plăcuţele pentru susţinerea acelor sunt urme de lipire la cald cu 
aliaj de lipit în componenţa căruia intra şi cositorul.
12 Pavel Mirea, Descoperirile funerare Sântana de Mureş-Cerneahov de la Lăceni-Cioroaica (jud. 

Teleorman), în Danubius XXIII, Galaţi, 2005, pag. 33–41. 
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Fotografierea s-a realizat cu aparatul digital în laborator, iar analizele au fost 
realizate cu FT – IR, analize de compoziție a metalului, în cadrul Laboratorului de 
investigaţii al Muzeului Naţional de Istorie al României și aș vrea să le mulțumesc 
și pe această cale colegilor pentru amabilitate. 

După fotografiere şi analizele FT – IR, fluxul tehnologic de restaurare a con-
stat în: degresare în soluţie apoasă cu detergent neionic C2000 (de la firma CTS 
România), combinată cu pensulări uşoare cu ajutorul unei pensule cu păr moale, 
după care am aplicat tratamentul de emoliere pentru ţesătura existentă pe cor-
pul artefactelor tot prin pensulare uşoară, timp de mai multe zile. Fragmentele 
desprinse au fost fotografiate şi lăsate la temperatura camerei pentru uscare. 
Asupra fragmentelor metalice am aplicat următoarele tratamente chimice: acid 
formic de concentraţie 15%, combinat cu perieri uşoare cu creionul cu fibră de 
sticlă, cu schimbarea băilor. După, am aplicat tratamentul chimic cu EDTA combi-
nat cu perieri uşoare cu creionul cu fibră de sticlă pentru a îndepărta produşii de 
coroziune specifici cuprului pe de o parte şi pentru a neutraliza acidul formic pe 
de o altă parte. După terminarea tratamentelor chimice au rezultat un pumn de 
piese componente, care la început erau sudate de produşii de coroziune. A urmat 
identificarea şi lipirea acestora la rece cu răşină bicomponentă de tip BISON, în 
puncte şi în bandă, cu polimerizare la temperatura camerei. Conservarea finală 
s-a realizat cu Paraloid fluid, prin pensulare şi la temperatura camerei. La finalul 
fluxului tehnologic au rezultat 2 fibule cu „semicerc”, una cu lungime de 8 cm şi 
lăţime de 6 cm, iar cealaltă cu aceiaşi lungime, dar de 5 cm lăţime. La final s-a 
realizat fotografierea tot cu aparatul digital. Tot din acelaşi mormânt, M3, a fost 
decopertată o cataramă din argint din zona lombară. Veriga, rotundă în secţiune, 
este de formă ovală, îngroşată în locul unde se sprijină capătul mobil al spinu-
lui. Spinul depăşeşte perimetrul verigii şi este semirotund în secţiune. Plăcuţele 
de fixare sunt de formă discoidală, prinse cu trei nituri13. Aşa cum am spus, ca şi 
la fibule şi pe acest artefact s-a păstrat ţesătura pe revers şi făcea bloc comun 
cu produşii de coroziune. Degradările sunt multiple: fizice, chimice şi biologice. 
Spinul este blocat în masa de produşi de coroziune specifici atât argintului, cât şi 
cuprului din componenţa celui dintâi, între plăcuţele de fixare am găsit depuneri 
de pământ, niturile sunt foarte puţin vizibile, iar conturul obiectului este dat tot 
de produşii de coroziune. Miezul metalic este existent, în unele locuri mai puter-
nic, în altele mai puţin, iar degradările biologice sunt sub forma unui halou de 
grăsime, datorat locului unde a fost găsit obiectul. Şi acest obiect a fost supus 
atât fotografieri digitale, cât şi analizelor FT – IR.

Fluxul tehnologic de restaurare a constat în: degresare în soluţie apoasă 
cu detergent neionic C2000 (de la firma CTS România), combinată cu pensulări 
uşoare cu ajutorul unei pensule cu păr moale, după care am aplicat tratamentul 
de emoliere pentru ţesătura existentă pe corpul artefactului tot prin pensulare 
uşoară, timp de mai multe zile, în încercarea de a o recupera. 
13 Pavel Mirea, op. cit., pag. 33–41. 
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Fragmentul textil s-a pierdut. Asupra obiectului metalic am aplicat următoa-
rele tratamente chimice: acid formic de concentraţie 15%, combinat cu perieri 
uşoare cu creionul cu fibră de sticlă, cu schimbarea băilor. După, am aplicat şi 
tratament chimic cu EDTA combinat cu perieri uşoare cu creionul cu fibră de sticlă 
pentru a îndepărta şi produşii de coroziune specifici cuprului şi pentru a neutra-
liza acidul formic. După terminarea tratamentelor chimice, o foarte mică parte 
din una din plăcuţele de susţinere pe o porţiune destul de mică din apropierea 
unuia dintre nituri s-a pierdut, iar nitul nu a mai avut ce susţine. Din această cauză 
am trecut la lipirea acestuia la rece cu răşină bicomponentă, transparentă de tip 
BIZON. Polimerizarea s-a realizat la temperatura camerei. Conservarea finală s-a 
realizat cu Paraloid fluid, prin pensulare şi la temperatura camerei. La finalul flu-
xului tehnologic a rezultat o cataramă cu 3 nituri şi cu spinul mobil, cu următoa-
rele dimensiuni: lungime totală 50 mm, lungime verigă 30,6 mm, lăţime plăcuţe 
20,6 mm, niturile, două sus şi unul jos la mijloc, lungime spin 20,2 mm, grosime 
verigă sus 2,2 mm, grosime spin 3 mm, grosime tablă plăcuţe 2 mm. După măsu-
rare a urmat fotografierea finală. 

Prin munca lor, restauratorii sunt adevăraţi medici care resuscitează paci-
enţii şi îi readuc la viaţă. Cineva m-a întrebat cum, deoarece obiectele nu vor-
besc? Greşit! Obiectele vorbesc în fiecare clipă, iar satisfacţia care o ai în momen-
tul când un artefact pleacă din laborator este colosală. Ştiinţa şi arta restaurări 
a redat patrimoniului Muzeului Judeţean Teleorman trei artefacte cu o valoare 
istorică inestimabilă, la care la o simplă analiză putem observa arta prelucrării 
metalelor preţioase, artă în care putem include din acest moment şi acest mate-
rial arheologic. 
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LITURGHIER DE SECOL XVIII. INTERVENŢII 
DE CONSERVARE ŞI RESTAURARE

THE RESORATION OF LITURGY, RELIGIOUS BOOK, 
PRINTED IN THE XVIIITH CENTURY

Luminiţa Veronica Bujancă*, Velinca Petcu*

Rezumat: Această lucrare prezintă restaurarea unui Liturghier, tipărit la Râmnic 
în 1746, care a fost tipărită în limba română cu caractere chirilice, folosind 
cerneală neagră şi roşie. Articolul cuprinde o scurtă descriere a cărţii, a stării ei de 
conservare şi a procesului de restaurare. Restaurarea a fost complexă, necesitând 
desfacerea volumului, fiecare filă fiind tratată individual. La restaurarea cărţii au 
colaborat specialişti din mai mute sectoare de activitate: restaurare corp carte şi 
legătură carte-veche, restaurare lemn, restaurare metal.
Cuvinte cheie: Liturghier, restaurare carte veche, caractere chirilice, legătură, 
deteriorare

Abstract: The present essay introduce the restoration procedures performed for 
the book “Liturgy”, from the old book collection of the Timisoara Banat Museum 
library. This book was printed in the year 1786, at Râmnic, using black and red ink. 
It was write in Cyrillic font. The essay comprises a short description of book, the 
description of the conservation state and the restoration phases. The restoration 
was complex. It required the restoration of each and every page. For this book res-
toration worked more specialists: paper, bind, wood and metal restorers
Keywords: Liturgy, old book restoration, Cyrillic font, bind, damage

Luminiţa Veronica Bujancă, Velinca Petcu

Cartea veche românească Liturghier, aparţinând Muzeului Banatului 
Timişoara, cu numărul de inventar 7678IST, necesita intervenţii de restau-
rare şi a fost adusă în laboratorul de restaurare carte-veche pentru a i se reda 
funcționalitatea. Liturghierul1 este o carte care cuprinde rânduiala slujbei litur-
ghiei, aceasta fiind principala slujbă oficiată în zilele de sărbătoare, în biserica 

* Expert restaurator, Muzeul Național al Banatului, Timișoara.
1 Ion Coteanu, ş.a., Dicţionar explicativ al limbii române, ed. a II-a, Univers encyclopedic, Bucureşti, 

1996, pag. 578.
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ortodoxă. Exemplarul prezentat a fost tipărit în sfânta Episcopie a Râmnicului 
cu blagoslovenia preasfinţitului mitropolit kir. Neofit (Neofit Criteanul, Mitropolit 
al Ţării Româneşti) şi cheltuiala Sfinţiei Sale kir Climent (episcop al Râmnicului; 
editor ştiinţific şi comercial)2, după un manuscris al mitropolitului Damaschin. 
Liturghierul, fiind o carte veche românească frecvent utilizată în slujbele din bise-
ricile ortodoxe, este un obiect de o importantă valoare istorică, documentară, 
religioasă, care a contribuit la uniformizarea modului de realizare a slujbelor şi la 
introducerea limbii române în biserica naţională.

Cartea propusă spre restaurare este tipărită în limba română cu caractere 
chirilice, cu cerneală neagră şi roşie, pe hârtie fabricată manual cu linii de apă 
şi filigran. Ea prezintă câteva ornamente tipografice: iniţiale ornate de culoare 
neagră şi roşie la începutul capitolelor; frontispicii cu motive vegetale şi umane, 
gravuri de carte cu teme religioase (Sf. Ioan Gură de Aur – p. 70 verso, Sf. Grigorie 
cel Mare – p. 194 verso)3, vignete. Pe versoul paginii de titlu se observă stemele 
Moldovei şi Ţării Româneşti încadrate de iniţialele domnitorilor4. Volumul are 
138 de file, nenumerotate, prezintă două file din hârtie verzuie, adăugate între 
filele 23 şi 24, pe care se întâlnesc note manuscris. Exemplarul prezintă coperte de 
lemn, învelitoare din piele, scoarţele au dimensiunile 21,2 X 15,5 cm, iar grosimea 
cotorului este de 3,5 cm. Filele au dimensiunile 19,7X15 cm, oglinda paginii etalon 
este de 14,7X11,7 cm, iar textul este dispus pe o coloană de 24 de rânduri. Pe par-
cursul cărţii se întâlnesc note manuscris cu cerneală ferogalică, cerneală albastră, 
pastă de pix albastră, creion negru, roşu şi ştampile de apartenenţă, de culoare 
violet, solubilă în apă. 

Legătura cărţii este realizată pe patru binduri, învelitoarea de piele maro 
îmbracă scoarţele din lemn şi prezintă chenare cu ornamente florale şi medali-
oane în centru pe copertele anterioara şi posterioară. Cotorul nu prezintă orna-
mente, iar cartea avea închizători metalice. Scoarţele originale se păstrează inte-
gral, fiind subţiate la colţuri, iar învelitoarea are pielea murdară, cu depozite de 
ceară, deshidratată, craclată, zgâriată, ruptă, cu lipsuri, străbătută de găuri de 
carii. Prezintă urme de închizători metalice pe coperta anterioară, pe coperta pos-
terioară există închizători metalice aplicate pe ştraifuri din piele, rupte şi păstrate 
parţial, iar capitalbandul lipseşte. 

Volumul a fost restaurat anterior, forzaţurile fiind înlocuite şi realizate din 
hârtie japoneză verzuie, realizată manual, cu linii de apă şi filigran. Forzaţurile 
sunt deshidratate, prezintă rosături, găuri de carii, note manuscris cu cerneală 
şi pasta de pix, pete de apă, de cerneală, de murdărie, depozite de rugină de la 
închizătorile metalice şi de adeziv. Hârtia blocului cărţii este deshidratată, îmbru-
nită, îmbătrânită, fragilizată, cu pH acid (pH=7 în zonele bolnave şi pH=6 în zonele 
sănătoase). Aceasta şi-a pierdut substanţele de coeziune la colţurile de răsfoire, 

2 Liana Flutur, Fişa analitică de evidenţă, Muzeul Banatului Timişoara, 2015.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
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având aspect lânos. Prezintă patină vulgară, depozite praf şi murdărie, pete de 
apă, pete maro, colţuri îndoite, colţuri lipsă, rupturi de jur-împrejur, numeroase 
găuri de insecte şi margini franjurate la începutul şi sfârşitul cărţii. Filele din prima 
jumătate a blocului cărţii sunt foarte deteriorate, cu rupturi multiple, sfâşieri şi 
lipsuri de material, având şi depozite de ceară. Pe parcursul cărţii se întâlnesc 
numeroase restaurări anterioare. Iniţial, cartea a avut şnit colorat albastru care 
s-a decolorat, rămânând urme colorate spre cotor, cap şi picior.

Tipăritura adusă la restaurare prezenta deteriorări multiple provocate de 
condiţiile de păstrare și de manipulare precum şi de restaurările realizate ante-
rior5. În urma testelor efectuate, corelate cu cercetarea obiectului, s-a constatat 
că acesta prezintă degradări fizico-mecanice, fizico-chimice şi biologice. Aceste 
concluzii au impus restaurarea pe volum desfǎcut, fiecare filǎ fiind tratatǎ indi-
vidual. Desfacerea cărţii este determinată de gravitatea deteriorărilor existente, 
fiind o situaţie extremă6. După dezinfecția volumului în etuva cu vid, cu timol 
în alcool etilic, a urmat renumerotarea filelor, desfacerea volumului împreună 
cu legătorul, gruparea filelor pe categorii de deteriorare, pentru realizarea dife-
renţiată a tratamentelor în funcţie de gradul de deteriorare. A urmat curǎţarea 
mecanică şi umedă, ţinând cont cǎ ştampilele şi unele note manuscris au 
fost realizate cu cerneluri solubile, filele cu acestea fiind spǎlate prin plutire, 
în soluţii hidroalcoolice (50% apǎ, 49% alcool, 1% glicerinǎ). Tratamentul de 
reîncheiere a filelor s-a efectuat cu soluţie de CMC 0,2%, apoi dupǎ o presare 
intermediarǎ s-a realizat completarea golurilor, refacerea mijloacelor cǎzute. 
Reîntregirea foilor s-a executat cu hârtie japonezǎ Sekishu Shi de densitate 
31g/m3, în tehnica íla dublu”, urmând tǎierea acestora la formatul iniţial, hidra-
tarea şi presarea finalǎ. 

După restaurarea filelor, cartea a ajuns la legătorie unde a fost recusută 
manual, în gherghef, pe patru binduri de cânepă, în relief şi două lănţişoare, 
ţinându-se cont de legătura iniţială. Capitalbandul a fost cusut tot manual, cu aţă 
albă. Cotorului i s-a aplicat o rotunjire uşoară şi o căptuşire cu carnea pielii, după 
ce a fost încleiat cu pap. Pentru forzaţuri s-a folosit aceeaşi hârtie japoneză cu 
care a fost restaurat volumul în discuţie. 

Scoarţele rigide7 din lemn existente nu au putut fi refolosite din pricina gra-
dului mare de deteriorare. Din această cauză au fost executate scoarţe noi, din 
lemn de esenţă tare, de către restauratorul lemn al laboratorului. Scoarţele din 
lemn au fost căptuşite şi învelite în pielea maro, restaurată. A fost croită o nouă 
învelitoare din piele de viţel, care ulterior a fost îmbinată cu fragmentele originale 

5 Luminiţa Bujancǎ, Velinca Petcu, Dosar de restaurare, Laboratorul Zonal de Restaurare, Muzeul 
Banatului, Timişoara, 2015.

6 Florea Oprea, Manual de restaurare a cǎrţii vechi şi a documentelor grafice, Editura Muzeului 
Literaturii Române, Bucureşti, 2009, p. 323.

7 Florea Oprea, Manual de restaurare a cǎrţii vechi şi a documentelor grafice, Editura Muzeului 
Literaturii Române, Bucureşti, 2009, p. 198. 
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care au mai putut fi păstrate. După aplicarea pielii restaurate pe scoarţe, s-a tre-
cut la căptuşirea, finisarea lor şi lipirea forzaţului nou. 

Volumului i s-au confecţionat şi montat închizători metalice la sectorul resta-
urare metal al laboratorului nostru. 

Pentru păstrarea corespunzătoare şi conservarea cărţii în discuţie, acesteia i 
s-a confecţionat o casetă de protecţie, realizată din carton neutru, dimensionată 
pe măsurile volumului.

Această lucrare a prezentat pe scurt modul în care s-a realizat stoparea și sta-
bilizarea proceselor de degradare, dar și restaurarea obiectului degradat, care s-a 
realizat prin aplicarea tratamentelor de reconstituire, prin completare a părţilor 
lipsă şi prin consolidarea structurilor degradate8.
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STUDIU PRIVIND PREGĂTIREA 
DOCUMENTAŢIEI DE RESTAURARE PENTRU 

O PIESĂ TEXTILĂ ETNOGRAFICĂ

STUDY REGARDING PREPARATION OF DOCUMENTATION FOR 
THE RESTORATION OF AN ETHNOGRAPHIC TEXTILE PIECE

Elena Manuela Pătruţescu* 

Rezumat: Lucrarea prezintă etapele parcurse de către specialiștii Laboratorului 
de Restaurare – Conservare înainte de restaurarea unei piese etnografice cu 
suport textil, respectiv documentarea bibliografică, evaluarea stării de conser-
vare a piesei, propunerile privind intervențiile, tratamentele, tehnicile și materia-
lele ce urmau să fie aplicate, folosite în restaurare.
Cuvinte cheie: textilă etnografică, structura fibrelor textile, stare conservare, pro-
puneri restaurare.

Abstract: The paper presents steps taken by specialists of restoration-conserva-
tion laboratory before the restoration of ethnographic textile piece: documenta-
tion bibliographic, assessing of the conservation status of the piece, the proposals 
on interventions, treatments, techniques and materials that were to be applied in 
restoration.
Keywords: ethnographic textile, textile structure, conservation status, restoration 
proposals.

1. Consideraţii generale
Una din cele mai vechi ocupaţii legate de prelucrarea fibrelor vegetale şi ani-

male, ţesutul, este dovedită prin descoperirile arheologice ca fiind practicată din 
vremuri străvechi.1 Mărturiile arheologice descoperite în Mehedinţi atestă faptul 
că meşteşugul ţeserii se practica în epoca bronzului2. Elementele arheologice des-
coperite aici, greutăţi, fusaiole, relevă o parte din bogatul istoric al acestui meş-
teşug, sugerându-ne imaginea unor unelte, instrumente sau părţi componente 

* Conservator – general, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin.
1 Mazăre, 2012.
2 Măneanu, 2009, pag. 247–263, apud Crăciunescu 1980, pag. 43–58.
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ale războiului de ţesut care serveau la întinderea firelor de urzeală pe războiul de 
ţesut vertical. Pentru că suportul textil este un material perisabil, puţine dovezi 
materiale reprezentate de vestigiile arheologice din fibre textile s-au păstrat, 
majoritatea mărturiilor care atestă vechimea meşteşugului fiind legate de usten-
sile dedicate producţiei textile – mosoare, ace, greutăţi şi fusaiole pentru războiul 
de ţesut precum şi impresiuni sau amprente ale textilelor de pe ceramică3. 

Prelucrarea fibrelor vegetale şi animale, apărută ca o necesitate vitală, a con-
tribuit la dezvoltarea civilizaţia umane. Pentru că în economia de tip autarhic acest 
meşteşug a avut importanţă mare şi pondere ridicată, s-a perpetuat timp îndelun-
gat.4 Însuşirea cunoştinţelor referitoare la prelucrarea materiei prime şi confecţio-
narea obiectelor în spiritul tradiţiilor meşteşugăreşti se făcea în cadrul familiei sau 
prin ucenicie. Transmiterea lui din generaţie în generaţie s-a făcut odată cu perfec-
ţionarea, evoluţia şi consolidarea tehnicii de lucru, aceste realizări fiind reflectate 
amănunţit în diverse piese etnografice, fie că sunt ţesături, unelte necesare în ope-
raţiunile premergătoare ţesutului sau instalaţii de ţesut propriu zis.

Acest meşteşug s-a dezvoltat datorită ocupaţiilor de bază şi secundare. 
Prelucrarea lânii şi a pieilor, practicată pentru confecţionarea hainelor şi ţesături-
lor de interior, sunt meşteşuguri ce s-au dezvoltat în strânsă legătură cu creşterea 
animalelor. Ţesutul pânzelor din fire de bumbac, in sau cânepă, confecţionarea 
pieselor port cu ajutorul ţesutului şi al cusutului s-au afirmat urmare a dezvoltării 
agriculturii. 

Piesele ce au legătură cu acest meşteşug, practicat în toate aşezările mehe-
dinţene, se regăsesc în colecţiile Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier. Bogatele şi diversificatele colecţii de astfel de piese, 
martori ai culturii satului, s-au constituit începând cu sfârșitul secolului al XIX-
lea şi continuă să crească permanent prin cercetări de teren desfăşurate în zona 
Mehedinţului.

2.Consideraţii generale asupra structurii fibrelor textile
Fibrele de lână şi bumbac, cel mai frecvent întâlnite în compoziţia bunurilor 

etnografice cu suport textil, sunt structuri polimere5 al căror mod de organizare 
la nivel macromolecular necesită o construcţie specială, care, din acest punct de 
vedere se detaşează de alte structuri polimere. 

Pentru ca un polimer să satisfacă exigenţele unei fibre textile trebuie să înde-
plinească multiple condiţii, printre ele regăsindu-se un grad ridicat de polimeri-
zarea, respectiv masă moleculară mare, forma liniară a macromoleculelor, fără 
ramificaţii laterale (sau acestea să fie de volum mic) pentru că permit o împache-
tare compactă a catenelor macromoleculare şi, implicit, realizarea unor puternice 

3 Marian C. și Anăstăsoaie D., 2014, pag. 405–407.
4 Măneanu 2009, pag. 249.
5 Rişavi şi Ionescu 1974, pag. 665 și 697.
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forţe de coeziune intercatenare, catenele macromoleculare să fie flexibile pentru 
că asigură proprietăţi elastice fibrelor, existenţa în structura catenei a unor grupe 
funcţionale care favorizează atât capacitatea de vopsire şi proprietăţile igienice, 
cât şi realizarea forţelor de coeziune intercatenare (de tip Van der Waals şi a legă-
turilor de hidrogen).6

Din punct de vedere chimic, lâna este o substanţă proteică, un compus macro-
molecular de tip poliamidic, rezultat prin policondensarea 18–22 α-aminoacizilor. 
Principala componentă a lânii este o scleroprote- ină numită cheratina.7 La 
microscop fibra de lână apare cu aspect solzos, solzii suprapunându-se. Structura 
supramoleculară va da lânii mai multe calităţi: ondulaţii, rezilienţă, capacitate de 
transfer de umiditate, afinitate tinctorială, capacitate de reglare termică, care fac 
din lână o fibră de neimitat. Este greu inflamabilă, nu se aprinde decât la 600°C, 
nu se topeşte, dar lasă un reziduu apropiat de un cărbune poros, cu o degajare 
uşoară de fum sau gaz toxic şi un miros de corn ars.

Lâna este singura fibră naturală ondulată, ondulaţia fiind un parametru 
important în caracterizarea calităţii lânii. Un fir realizat din fibre ondulate de lână 
are caracteristici superioare. Datorită ondulaţiei firele prezintă proprietatea de 
a reveni după şifonare, pentru că ondulaţia le conferă o elasticitate naturală şi 
constantă, care va readuce fibra la forma şi la lungimea sa iniţială în toate circum-
stanţele. Pe lângă elasticitate, ondulaţia mai conferă lânii proprietăți termoizo-
lante, rezistenţă la uzură, tuşeu moale (datorită realizării în fir a efectului de pli-
nătate, determinat de neapropierea fibrelor între ele şi crearea de goluri de aer.)8

Higroscopicitatea lânii este cea mai mare dintre fibrele naturale. În condiţii 
obişnuite lâna absoarbe din aer 15–18% vapori apă, iar în atmosferă saturată de 
vapori de apă umiditatea poate ajunge până la 40%. Până la o anumită limită, 
odată cu creşterea umidităţii lânii creşte şi elasticitatea, iar rezistenţa scade.9 
Proprietăţile fizico-mecanice sunt în dependenţă şi de cantitatea de apă din fibre. 
Prin scăderea conţinutului de apă, proprietăţile fibrelor se înrăutăţesc, de aceea 
este necesar să se acorde atenţie mărită la uscarea lânii.

Bumbacul este o fibra naturală, polimerică, vegetală, extrasă din fructul 
plantei de bumbac. Polimerul natural care stă la baza fibrei este celuloza. Fibra 
de bumbac este monocelularǎ şi conţine intre 90–92% celulozǎ, uneori chiar 
95–98%. Celuloza este un polimer filiform macromolecular cu grad de polimeri-
zare 30. 

Când este aprinsă, fibra de bumbac arde cu o flacară de scurtă intensitate și 
miroase a frunze arse. În timpul arderii, în prezența curenților de aer, fragmente 
mici de fibră se desprind și ard până la epuizare. Cenușa rămasă este fină și 
sfărâmicioasă.

6 Mâlcomete et alii 2000, pag.11.
7 Ibidem, pag.118–119.
8 Ibidem, pag.153.
9 Bordeianu, pag.105.
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La bumbac, odată cu creşterea umidităţii se înregistrează o creştere a rezis-
tenţei. Acest fenomen se explică prin faptul că structura acestor fibre este com-
pactă, iar moleculele de apă care pătrund în interiorul fibrei determină reorienta-
rea elementelor structurale, ceea ce conduce la formarea unor noi forţe de coezi-
une şi, implicit, la creşterea rezistenţei la tracţiune.10

O metodă organoleptică de identificarea a fibrelor textile este comportarea la 
căldură şi la ardere, o metodă care permite recunoaşterea destul de precisă asu-
pra naturii fibrelor textile, când produsul textil are la bază o singură categorie de 
fibre. Lâna se aprinde uşor în contact direct cu flacăra, dar nu întreţine arderea, se 
stinge de la sine după îndepărtarea flăcării. Prin ardere degajă un miros specific 
(de păr ars) şi lasă un rezidiu spongios, sfărâmicios aderent la fibră.11 Bumbacul 
prin ardere degajă un miros specific de hârtie arsă.12

Tabel 1. Comportarea fibrelor textile la căldură şi ardere 
Denumi-
rea fibre-
lor

La apropierea de 
flacără În flacără La scoaterea din fla-

cără
Rezidiul după 
ardere

Bumbac - nu se contractă
– nu se autoaprinde - arde rapid

-continuă să ardă
– miros de hârtie arsă

-cenuşă alb gri
– friabilă

 Lână - nu se contractă
– nu se autoaprinde

- arde mai lent
– apar umflături, 
uşoare pocnituri

- se stinge de la sine
– miros de corn ars

- bulgăre sferic 
sfărâmicios
– culoare neagră

O metodă de identificarea a fibrelor este cea microscopică. Preparatele micro-
scopice care urmează să fie analizate se pot realiza umed şi uscat. Preparatele în 
mediul uscat se obţin prin aşezarea fibrelor textile între două lamele de sticlă, 
bine curăţate în prealabil, fibrele fiind individualizate prin răsfirarea cu ajutorul 
acelor textile. Preparatele în mediul umed se realizează cu ajutorul unor lichide 
neutre (apă distilată, glicerină). Așadar, obţinerea preparatului presupune urmă-
toarele operaţii:

– individualizarea fibrelor prin răsfirare cu ajutorul acelor textile;
– aşezarea individuală a fibrelor pe lama de sticlă;
– adăugarea a 1–2 picături de apă distilată sau de reactiv cu ajutorul baghetei 

de sticlă;
– aşezarea lamelei peste fibre şi picătura de apă, evitându-se formarea bule-

lor de aer;
– eliminarea excesului de lichid cu ajutorul hârtii de filtru.
Aspectul la microscop al unei fibre în secţiune longitudinală.

10 Ibidem. 
11 Dinu, 2002.
12 Bordeianu, Gribincea, 2012, pag. 110.
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Aspect fibră lână13 

La microscop fibrele de bumbac pot fi recunoscute, identificate ușor pentru 
că au caracteristici diferite față de alte fibre. În secțiune longitudinală:

– bumbacul nativ are formă răsucită;
– bumbacul mort este drept, cu îndoituri caracteristice într-un unghi drept;
– bumbacul mercerizat este cilindric, ușor ondulat14

 
a. bumbac nativ; b. bumbac mort; c. bumbac mercerizat

Aspectul la microscop al fibrei de bumbac

3. Comportarea fibrelor textile faţă de agenţii atmosferici
Capacitatea fibrelor de a rezista la solicitări mecanice, termice şi chimice, la 

prelucrarea şi utilizarea lor, sunt determinate de proprietăţile lor intrinseci. Dacă 
proprietăţile intrinseci ale fibrei sunt dependente de structura chimică şi mor-
fologică, proprietăţile produsului finit (cele de exploatare) se constituie ca un 
rezultat firesc al interacţiunilor anumitor proprietăţi intrinseci cu cele dobândite 
în procesele de prelucrare.

Proprietăţile fundamentale ale fibrelor sunt influenţate în mod hotărâtor 
de etapele de prelucrare prin care trec (mecanice şi/sau chimice), pentru a fi 
13 Micrografie electronică scanată a unei fibre de lână netratată marită de 2500 ori, apărută 

în Protecting U.S.  Troops With Fireproof Wool în issue mai/iunie 2008 Agricultural Research 
Magazine.

14 Keszegpal C.
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transformate în produse textile. Trec printr-o serie de solicitări, tipul și intensi-
tatea acestora putând modifica într-o măsură variabilă proprietăţile iniţiale ale 
fibrei, cu implicaţii corespunzătoare asupra calității, respectiv duratei de viaţă.

Marea diversitate a proprietăţilor fibrelor textile este o consecinţă directă 
a structurii moleculare şi supramoleculare a polimerului care le constituie. 
Structura chimică a fibrelor explică o serie de proprietăţi chimice, cum ar fi: com-
portarea faţă de agenţii chimici, lumina solară sau agenţii atmosferici, afinitatea 
faţa de coloranţi etc. Structura chimică îşi pune amprenta şi asupra comportă-
rii fibrelor faţă de agenţii atmosferici şi lumina solară. Prin expunerea fibrelor 
acţiunii factorilor atmosferici se produce fenomenul de îmbătrânire, care constă 
într-un proces de degradare complexă în timp, cu modificarea în sens negativ a 
ansamblului de proprietăţi fizico-chimice şi mecanice. Procesul fotodegradării 
constă, în esenţă, în ruperea unor legături chimice, cu formarea de macroradicali 
liberi. În raport cu intensitatea iradierii, prezenţa sau absenţa oxigenului, poziţia 
legăturilor (în catena principală sau laterală), macroradicalii se pot recombina, 
formând reticulări, sau se pot satura prin combinare cu oxigenul. Prin ruperea 
catenei scade gradul de polimerizare şi deci se modifică şi proprietăţile mecanice, 
termice şi chimice.

Temperatura reprezintă alt factor care influenţează rezistenţa fibrelor. Toate 
fibrele îşi pierd din rezistenţă o dată cu creşterea temperaturii peste o anumită 
limita. Sub influenţa căldurii au loc modificări chimice: degradări, descompu-
neri, reticulări, modificările fiind determinate de natura chimică a polimerului şi 
morfologia acestuia. În general, rezistenţa la rupere scade, iar alungirea creşte o 
dată cu creşterea temperaturii, ca efect al creşterii energiei cinetice şi a mobilităţii 
moleculare în urma scăderii forţelor de coeziune. Pierderea rezistenţei fibrelor se 
accentuează la durate mai mari de menţinere a temperaturii ridicate. La tempe-
raturi negative, fibrele se rigidizează şi, în consecinţă, le scade elasticitatea. Dacă 
temperatura este asociată şi cu mediul umed, atunci modificările parametrilor 
sunt mult mai accentuate, în sensul scăderii evidente a rezistenţei la rupere.15

4. Descrierea piesei înainte de a fi restaurată
Piesa care prezintă subiectul acestei lucrări are numărul de inventar S 407 

și a intrat în anul 2014, prin donație, în colecțiile muzeului. Este executată din 
bumbac, ca urzeală, şi din lână, ca băteală. Prezintă decor realizat din ţesut con-
stând din alternanţa a 2 tipuri de benzi orizontale de alesătură. Astfel, pe un câmp 
negru apar prin alternanţă benzi late cu motivul rombului, mărginite de brăduţi 
stilizaţi, şi benzi înguste, cu motivul rombului şi X-uri, care, de asemenea, sunt 
delimitate de brăduţi stilizaţi. Cromatică: fond negru, decorul din fire verzi, roşii, 
albe, albastre, portocalii, roz.

15 Bordeianu, Gribincea 2012, pag. 59.
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La intrare, supusă investigațiilor macroscopice, piesa prezenta degradări 
fizico-mecanice şi biologice care au constat în:

– pierderea, în special, a firelor de băteală, iar a celor de urzeală într-o mai 
mică măsură. Pierderile apar în fondul piesei, majoritatea secţiunilor afectate, 
46 numeric, fiind situate în mijlocul motivelor geometrice (ornamentelor rombo-
idale roz şi galben) din decorul benzilor orizontale, dimensiunile lor variind de la 
2/1 cm2 la 3/2 cm2;

– tocirea/roaderea firelor de lână, 3 secţiuni cu astfel de deprecieri fiind vizi-
bile pe marginile benzilor din extremităţile lăţimii piesei;

– friabilitatea firelor de lână deoarece în timpul manevrării piesei, sub ea, 
rămân resturi de fire sub forma unei pulberi.

Lacunele de material au fost provocate de acţiunea insectelor lepidoptere, 
iar depunerile de praf sunt ca urmare a condiţiilor necorespunzătoare în care a 
fost păstrată înainte de intrarea în inventarele muzeului. Condiţiile de păstrare 
și factorii ambientali au provocat modificarea structurii firelor textile, pierderea 
higroscopicității, elasticității, pierderea rezistenței. Se impunea restaurarea.

Doamna Biban Floarea, restaurator textile, căreia i-a fost repartizată spre 
restaurare această piesă, a prezentat Comisiei de restaurare următoarele propu-
neri cu privire la intervențiile, tratamentele, tehnicile și materialele pe care urma 
să le folosească și să le aplice, propuneri discutate, aprobate și consemnate în 
procesul verbal numărul 3053/31.07.2014, respectiv:

– fotografierea piesei înaintea operaţiunilor de restaurare; efectuarea de 
fotografii detaliate asupra zonelor afectate; fotografierea tuturor etapelor de 
restaurare;

– desprăfuirea piesei prin aspirare cu ajutorul unui aspirator de joasă presi-
une pe al cărui capăt de aspirare să fie fixată o bucată de tifon pentru a împiedica 
crearea de vaccum puternic, care să afecteze piesa;

– testarea culorilor cu o soluţie de detergent neionic 3%, secţiunile în lucru 
fiind tamponate cu acesta soluţie, după care sunt presate cu hârtie de filtru, veri-
ficarea migrării culorilor fiind realizată după câteva ore;

– curăţirea umedă, care se va face cu piesa întinsă, nepliată, necutată, în baie de 
detergent neionic sau baie din decoct 1–5% de saponaria officinalis în apă distilată; 

– clătirea în mai multe ape până la îndepărtarea detergentului, în ultima apă 
de clătire se adaugă acid acetic 1%. Clătirea se face prin aşezarea întinsă a piesei 
în baie, pensulându-se uşor suprafaţa acesteia cu perii moi de păr;

– uscarea se realizează prin aşezarea orizontală a piesei pe un grătar 
suspendat;

– completarea părţilor lipsă (firele de: băteală, urzeală) se va face cu mate-
riale care au caracteristici fizico-chimice similare cu cele ale părţii originale, 
respectiv bumbac şi lână. Culorile materialelor de completare trebuie vor avea 
nuanţe uşor diferite de cele originale pentru ca zonele completate să fie lizibile la 
o analiză amănunţită.
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Intervențiile asupra scoarței duble au durat mai bine de un an. La finalizare 
a fost prezentată Comisiei de restaurare (proces verbal numărul 712/17.02.2016) 
și apoi predată gestionarului căruia i s-a recomandat respectarea următoarelor 
condiții de depozitare, condiții care au ca scop contracararea acţiunii factori-
lor care declanşează procesele de deteriorare sau de distrugere a textilelor, ca: 
monitorizarea microclimatului din depozite; protecţia faţă de lumină, atacurile 
biologice, faţă de aerul poluat/praf; protecţia faţă de acţiunile deteriorante ale 
factorului uman; protecţia contra incendiilor, furturilor şi vandalismului, astfel:

– păstrarea să fie făcută cu piesa împăturită sul (rulată), cu dosul în afară, şi 
îmbrăcată în material textil neţesut, spălat în prealabil, pentru protejarea de praf; 
așezarea va fi făcută într-un modul închis și care oferă suport, ţesătura ne mai 
fiind supusă stresului suportării greutăţii proprii;

– obligativitatea monitorizării factorilor ambientali: umiditatea relativă, tem-
peratura, iluminatul, agenţii biologici de deteriorare, agenţii chimici şi mecanici. 
Condiţiile microclimatice de păstrare să aibă temperaturi ≤ 220 C și corelate cu 
umiditatea relativă, umiditățile relative să fie cuprinse în intervalul 50–65%, iar 
spaţiul să fie salubru; 

– ferestrele încăperii de depozitare să fie protejate împotriva pătrunderii lumi-
nii naturale, iar iluminatul artificial folosit să fie incandescent și difuz (lumina: 50 
lucşi; radiaţia ultravioletă: 75 000 microvaţi-lumen);

– depozitul să fie prevăzut cu sisteme de avertizare a eventualelor efracţii și 
dispozitive de stingere a eventualelor incendii.
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IA, DE LA OBIECT DE PORT, LA OBIECT 
DE PATRIMONIU MUZEAL 

IA, FROM FOLK OBJECT TO HERITAGE OBJECT 

Irinela Firan* 

Rezumat: Lucrarea prezintă în ansamblu, locul și rolul costumului popular, a cul-
turii și creativității românești în țara noastră, recunoașterea lor la nivel mondial, 
precum și o parte a drumului lung de salvare a unui obiect ce face parte din costu-
mul popular femeiesc și patrimoniu muzeal, afectat de mai mulți factori externi. 
Cuvinte cheie: factori de degradare, consolidare, restaurare, ie.

Abstract: The paper presents the place and the role of popular culture, costume 
and creativity in our country in Romanian, their worldwide recognition, as well as 
a part of the long road to save an object as part of the folk costume and costume 
Museum, heritage affected by several external factors. 
Keywords: degradation factors, consolidation, blouse.

Ia, cea mai de preț componentă a costumului popular românesc, a ieșit din 
cufărul cu podoabe al României și străbătând ape, munți, granițe, a inspirat 
personalități din diferite domenii ale lumii culturale. O găsim astfel în colecțiile 
renumiților designeri vestimentari, în operele unor celebri pictori precum și în 
colecțiile Muzeului Metropolitan de Artă din New York. 

Ia românească confecționată din in, bumbac sau borangic, cusută în culori 
diferite, cu motive populare, împodobită în special pe piept, la mâneci și gât cu 
broderie din borangic, fir metalic, mărgele sau paiete, poate fi considerată de o 
mare varietate de forme și culori, cu decor bogat. 

Piesa ce face obiectul acestei comunicări este o ie confecționată la începutul 
secolului al XX-lea și aparține Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei. 

Este realizată din bumbac țesut, croit și cusut manual, cu fire de bumbac alb 
și mătase vopsită în roșu, cât și cu fire metalice înfășurate pe pat de fire textile. 

Piepții, umerii și mânecile sunt fin ornamentate, cu registre decorative geo-
metrice străbătute de linii cusute cu fire metalice aurii. Spatele prezintă un alt 
* Expert restaurator textile, Muzeul Olteniei, Craiova.
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decor reprezentat de steluțe realizate cu fir roșu de mătase în punct de coasere 
„muscă”. 

Starea de conservare înainte de restaurare 
Din punct de vedere al stării de conservare, această piesă a avut de sufe-

rit o serie de forme de degradare cauzate de folosința îndelungată, neglijență, 
condițiile necorespunzătoare de păstrare, cât și de intervențiile neadecvate cu 
intenții reparatorii. 

Procesele fizico-chimice și fizico-mecanice care au acționat asupra piesei, 
au dus la decolorarea firelor din ornamente, depunerea compușilor de coro-
ziune pe suprafața firelor metalice, deshidratarea și fragilizarea tuturor mate-
rialelor componente. Prin oxidarea firelor metalice și plierea piesei a rezultat 
apariția petelor de rugină în țesătura de bază. Aspectul general al piesei, mar-
cat de pânza îngălbenită ca urmare a depunerilor de impurităţi dar şi a degra-
dărilor apărute în fibra naturală, de petele date de halouri de apă, de culoare 
brun-roșcat, destrămare la partea inferioară, iar pe mâneci vizibile pete mari 
de culoare albastru, de natură necunoscută. Au fost făcute intervenții de con-
solidare inestetice cu fire groase de bumbac, având ca rezultat plierea și strân-
gerea țesăturii, care în afara unui aspect neplăcut, au creat tensiuni la nivel 
microscopic, creând dislocarea și aglomerarea firelor în anumite segmente ale 
țesăturii.

Operații de conservare și restaurare
În urma cercetării obiectului, a stării de conservare corelată cu testele efectu-

ate, a fost stabilit planul de restaurare. 
Au fost necesare tratamente executate în mai multe etape, astfel după 

curățarea mecanică prin pensulare și ușoară aspirare a întregii piese cu un aspi-
rator manual cu protecţie la capătul de aspirare, s-a impus curățirea locală, pe 
porțiuni, întrucât era vorba de pete de natură diferită, cât și de materiale de 
natură diferită. 

Curățarea chimică a firelor metalice cu soluție de complexon 3,7% urmată de 
neutralizare. Această operație a fost executată prin tamponări fine și succesive cu 
feșe și pense.

Scoaterea petelor de rugină s-a făcut prin aplicarea compreselor cu soluție 
de apă oxigenată și amoniac, urmate de neutralizare. Menționez că nu am insistat 
cu acest tratament, având în vedere starea de degradare a țesăturii. 

Murdăria aderentă a fost dislocată și îndepărtată în mare parte, petele de 
natură necunoscută s-au estompat, curățarea realizându-se prin imersare în 
soluție de curățire din Radix Saponaria 5% urmată de clătiri repetate și uscare 
controlată pe un pat absorbant. 
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Etapele restaurării au continuat cu refacerea cusăturii realizate anterior, prin 
coaserea cu fire de bumbac de aceeași grosime, cu aspect asemănător și prinde-
rea marginilor în vederea stopării procesului de destrămare. 

Concluzii
Conservarea și restaurarea acestei piese de port popular a reprezentat o pro-

vocare datorită complexității problemelor abordate, având în vedere atât tehnica 
execuției cât și vechimea depunerilor în textura fibrei. 

În urma restaurării piesei, aceasta a devenit piesă de bază în expoziția per-
manentă a Casei Băniei din Craiova. 
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STUDIUL IN VITRO A ACTIVITĂȚII 
ANTIBACTERIENE AL R. OFFICINALIS 

ASUPRA BACTERIILOR GRAM NEGATIVE

IN VITRO ASSAY OFANTIBACTERIAL ACTIVITY OF R. 
OFFICINALIS AGAINST GRAM NEGATIVE BACTERIA

Luminiţa Roman1, Anamaria Hosu2,  
Horaţiu Roman3, Cristiana Andreea Vasiliu4,  

Gheoghe Ciucă5, Grigore Mihăescu1

Rezumat: Atacul bacterian al obiectelor din lemn reprezintă o problemă majoră. 
Unele cercetări au sugerat că multe tulpini bacteriene care sunt fitopatogene 
pot avea efect patogen și asupra omului. Rosmarinus officinalis este o plantă cu 
multiple proprietăți antibacteriene. Identificarea și separarea compușilor chimici 
ai extractului hidroetanolic din Rosmarinus officinalis și testele antibacteriene 
efectuate prin metode clasice au demonstrat caracterul puternic antibacterian al 
acestei plante.

Abstract: Bacterial attack of wooden objects is a major problem. Some research 
has suggested that many bacterial strains that are phytopathogenic may have an 
effect pathogenic on humans. R. officinalis is a plant with multiple antibacterial 
properties. Identification and separation of chemical compounds from hydroetha-
nolic extract of R. officinalis and antibacterial tests performed by classical meth-
ods showed the strong antibacterial character of this plant.

L. Roman, A. Hosu, Horaţiu Roman, C. A. Vasiliu, Gh. Ciucă, G. Mihăescu

Introducere
Rosmarinus officinalis Linnaeus 1753 (rozmarin) (Figura 13) provine din zona 

mediteraneană, dar s-a adaptat la diferite variații de climă și sol, modificându-şi 
1 Faculty of Biology, University of Bucharest.
2 Faculty of Chemistry and Chemical Engineering Babes-Bolyai University of Cluj Napoca.
3 Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest.
4 Social worker, Tower Hamlets, London, Great Britain.
5 Faculty of Electrical Engineering Bucharest.
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dimensiunile, florile rămânând însă aceleași. R.  off icinalis (familia Lamiaceae) 
este un arbust permanent verde, lemnos și cu o înălţime de până la un metru. 
Toate părţile plantei sunt de culoare albicioasă, tulpina prezentând frunze opuse, 
lineare. Florile grupate în ciorchini scurţi, axilari sau terminali, sunt bilabiate, şi 
au culoare albastră sau albă [Herrera, 2005]. 

Proprietățile antibacterie, antiinflamatoare și de modulator al sistemului 
imunitar au fost evidențiate în numeroase studii. Principalii compuși din uleiul 
esential de R. off icinalis, identificați prin GC-MS au fost: 1,8-cineol, camfor, α-pinen, 
camfen, borneol, acetat de bornil, mircen, limonen, α- terpineol și caryophyllene 
[Tschiggerl & Bucaram, 2010]. 

Foto. 1 R. off icinalis (frunzele albicioase și flori violet)

Bacteriile fitopatogene reprezintă o problemă majoră în special în cazul 
obiectelor din lemn a căror vechime este considerabilă. Bacteriile Gram nega-
tive constituie o problemă majoră, tratamentul lor fiind mai complex datorită 
mecanismelor suplimentare pe care le dezvoltă (Figura 2) comparativ cu cele 
Gram pozitive. Genele virulente și patogenitate pot fi adăpostite în diferiți repli-
coni (unități de copiere independente), răspândiți pe tot cromosomul sau în zone 
specializate denumite insule genomice sau de patogenitate [Arnold et al. 2003; 
Chifiriuc et al., 2011], virusurile bacteriene integrate în cromosomi sau în stare de 
„transportatori”, sau elemente plasmide în prelungirea cromosomilor. Funcțiile 
celor mai multe gene, inclusiv cele extra-cromosomiale nu sunt cunoscute și se 
estimează că în fiecare bacterie există aproximativ 40% din genom care sunt gene 
unice.

Unele structuri folosite de bacterii pentru a insera compuși chimici în celule 
gazdei sunt bine studiate, cum ar fi așa-numitul sistem de secreție de tip III (cinci 
tipuri sunt cunoscute în prezent). Sistemul de tip III funcționează ca un piston 
pentru a transporta proteine produse de bacteriile patogene care declanșează 
boala. Aceste mecanisme au arătat deseori similaritate surprinzătoare între 
agenții patogeni de origine animală și umană [Coe et al., 2005]. Există și tulpini 
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bacteriene care pot infecta atât plantele cât și oamenii. Baza genetică pentru o 
astfel de noutate prezintă un interes deosebit în cercetarea bolilor infecțioase.

Figura 2. Bacteriile fitopatogene Gram negative folosesc patru căi majore în secretarea 
efectorilor (tip I și II în spațiile intercelulare ale gazdei), sau translocarea directă 

a efectorilor (tip III și IV în celula plantei, afectând ADN-ul). Efectorii sunt proteine 
produse de bacteriile patogene care alterează celula plantei sau a mediului său 

provocând boli sau declanșând sisteme de apărare [după Ponciano, 2003]. 

Scopul lucrării a pornit de la multele incidențe care s-au produs în cazul per-
soanelor care lucrează cu obiecte din lemn expuse la atacul bacterian și bolile 
infecțioase pe care le-au manifestat, fiind asociate cu acești patogeni.

O problemă generală este găsirea unor soluții optime care să distrugă acești 
patogeni fără a avea și alte repercursiuni secundare. R. officinalis este o plantă 
care a fost studiată în diferite afecțiuni, în special cele produse de bacteriile pato-
gene. Printr-o analogie patogenitate-fitopatogenitate, am testat extrasul crud din 
această plantă pe bacterii izolate din masa lemnoasă afectată.

Materiale și metode
Bacteriile au fost izolate din obiectele din lemn atacate și identificate 

prin metode microbiologice, prin colorație Gram și observate la microscop. 
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Frunzele de R. officinalis au fost recoltate din Grădina Botanică București, în 
luna august.

Obținerea extractului hidroetanolic din R. officinalis 
Frunzele recoltate au fost în prealabil spălate și uscate. Pentru obținerea 

extractului hidroetanolic, am cântărit 300 g de material vegetal pe care l-am 
transformat în pulbere cu ajutorul unui blender. Materialul astfel obținut a fost 
suspendat în 700 mL solvent (300 mL apă distilată + 500 mL Et) și depozitat în 
recipiente de sticlă de culoare închisă, fiind păstrat la întuneric la temperatura 
de 4°C timp de 14 zile. Recipientul a fost agitat în fiecare zi la intervale de 7–8 ore. 
Extractul a fost pus pe un rotary evaporator timp de 10–15 min și apoi sterilizat cu 
un filtru Whatman no. 1. În final s-a obținut soluția stoc din care s-au făcut diluțiile 
seriale. 

Analiza calitativă a compușilor antibacterieni 
din extractul hidroetanolic din R. officinalis prin 
metoda TLC (Thin Layer Chromatography)

Compușii standard cu activitate antibacteriană (acid ferulic, acid galic, acid 
chlorigenic, quercetin, rutin, kemferol) au fost achiziținați de la firma Chemical 
Company București. În tabelul 3 este sintetizat modul de lucru. 

Separarea compușilor s-a făcut pe plăcuțe de aluminiu (20x10cm), pe care s-a 
aplicat silicagel 60F254 HPTLC în benzi de 8 mm la 1,5 cm față de marginea infe-
rioară a plăcii cu o rată de 80 nL /s, folosind un dispozitiv aplicator semiautomat 
(Linomat 5 – Camag, Muttenz, Elveția). 

Înainte de aplicarea silicagelului, plăcile cromatografice au fost prespălate 
cu metanol și activat timp de 30 de minute la temperatura de 100°C. Proba este 
aplicată pe aşa-numita linie de start de pe placa cromatografică sub forma unui 
spot. Aceasta va migra vertical prin stratul de faza staţionară funcție de afinitatea 
față de faza mobilă sau de cea staționară. 

Eluentul migrează de-a lungul plăcii cromatografice datorită forțelor de capi-
laritate, purtând cu diferite viteze componenții amestecului de analizat, fapt care 
se concretizează în separarea lor.

Evaluarea cantitativă a activității antimicrobiene a 
extractului hidroetanolic din R. officinalis

Pentru evaluarea calitativă a activității antimicrobiene, am calculat CMI 
prin metoda microdiluţiilor seriale în mediu lichid (bulion Mueler-Hinton), în 
plăci cu 96 de godeuri cu o capacitate de 200 µL/ godeu, conform protocolului 
descris de Lazăr et al., 2004. Astfel, în prima coloană cu godeuri au fost distribuie 
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câte 180 µL de mediu lichid iar în celelalte (2–12) distribuindu-se câte 100 µL. În 
prima coloană cu godeuri s-au reaprtizat câte 20 µL de extract care a fost mixat 
cu mediul după care s-au extras 100 µL de mixură și repartizată în godeurile din 
coloană următoare, repetându-se aceleași operații până la a 11 coloană după care 
cei 100 µL de mixură au fost aruncați. Din suspensia bateriană ajustată conform 
standardului nefelometric McFarland 0.5 s-au distribuit câte 10 µL de cultură bac-
teriană în coloanele cu godeuri de la 1–11, ultima coloană reprezentând martorul 
negativ iar coloana 11 martorul pozitiv pentru creșterea bateriană. CMI s-a stabilit 
macroscopic, ca fiind ultima concentraţie la care nu s-a observat apariţia creşterii 
bacteriene, respectiv apariţia turbidităţii mediului și prin citire spectrofotome-
trică a absorbanței la 620 nm pentru determinarea densității optice a culturilor 
bacteriene.

Rezultate și discuții 
Amprentele cromatografice vizualizate la diferite lungimi de undă (Figura 

3–5) au permis indentificarea unor compuși cu potențial antibacterian în extrac-
tul hidroetanolic din R. off icinalis. 

Valorile Rf în ordinea de migrare a compușilor pe placă, au variat între 0.89, 
0.75, 0.38, 0.87, 0.29 și 0.90. 

Figura 3. Amprenta cromatografică vizualizată la UV 254 nm după 
aplicarea reactivului Neu-PEG. Ordinea încărcării pe placă a compușilor 
standard și a extractului: 1- acid ferulic, 2- acid gallic, 3- acid chlorogenic 

4- quercetin, 5- extract de R. off icinalis, 6- rutin, 7- kaempferol.
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Figura 4. Amprenta cromatografică vizualizată la lumina vizibilă după 
aplicarea reactivului Neu-PEG. Ordinea încărcării pe placă a compușilor 
standard și a extractului: 1- acid ferulic, 2- acid gallic, 3- acid chlorogenic 

4- quercetin, 5- extract de R. off icinalis, 6- rutin, 7- kaempferol.

Figura 5. Amprenta cromatografică vizualizată la UV 336 nm după 
aplicarea reactivului Neu-PEG. Ordinea încărcării pe placă a compușilor și 
a extractului: 1- acid ferulic, 2- acid gallic, 3- acid chlorogenic 4- quercetin, 

5- extract hidroetanolic din R. off icinalis, 6- rutin, 7- kaempferol.
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Din analiza cromatogramelor a rezultat prezența compușilor acid galic, acid 
clorogenic quercetină și kaempferol (Figura 6) în extractul de R.off icinalis. 

Acidul gallic (AG) este un metabolit secundar al multor plante (Juglans regia, 
Rosmarinus off icinalis, E. caryophyllata, etc.), în special gallo- și ellagitanini. Studii 
recente au demonstrat că AG este sintetizat în special prin dehidrogenarea DHS 
(Dehydroshikimate). Dehidrogenaza shikimat (SDH) este o enzimă cheie în calea 
shikimat. Anterior, SDH (Shikimate dehydrogenase) s-a dovedit a cataliza NADPH-
dependent reductază al 3-DHS la GA și acid shikimic (SA) [Muir et al., 2011]. Calea 
shikimat leagă metabolismul carbohidraților de biosinteza compușilor aromatici, 
fenilalanină, tirozină și triptofan. Calea shikimat se găsește doar la microorga-
nisme și la plante, nu la animale. Fenilalanină și triptofanul sunt componente 
esențiale în nutriția animalelor, care au capacitatea de a sintetiza tirozina într-o 
singură etapă din fenilalanină. În ceea ce privește specificitatea plantelor, calea 
shikimat este mai comună decât fixarea azotului și fotosinteza, [Herrmann, 1995]. 
Acidul clorogenic (ACG) este un compus fenolic rezultat prin esterificarea acizilor 
cinamici (ex. acidul cafeic, ferulic și p-cumaric) cu acidul quinic. Acizii ferulic și 
izoferulic se pot forma prin metilarea acidului cafeic. De asemenea, acidul cafeic 
se poate forma și prin hidroliza AFQ (acid feruloilquinic). Activitatea antibacteri-
ană, antioxidantă și antiinflamatorie a ACG a fost raportată în numeroase articole 
[Farah et al., 2008]. 

Figura 6. Strucura chimică a compușilor chimici utilizați în cromatografia TLC. 

Acidul feluric (AF) este un constituent ubicuitar în plante, rezultat din meta-
bolizarea fenilalaninei și tirozinei. Se găsește atât în   formă liberă cât și legat cova-
lent la lignină și alți biopolimeri [Srinivasan et al., 2007]. Fenilalanina și tirozina 
sunt precursori ai AF. Atfel, fenilalanina și tirozina sunt convertite la acid cinamic 
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și p-cumaric, cu ajutorul fenil-alanin-amoniliaza și tirozin-amoniac liază. Acidul 
p-cumaric se transformă în FA prin recțiile de hidroxilare și de metilare. Oxidarea și 
metilarea FA și a altor compuși aromatici dă derivați di- și tri-hidroxi acid cinamic, 
care iau parte la formarea ligninei, împreună cu FA. Reacțiile de conversie se pro-
duc în timpul formării FA și a altor compuși aromatici [Kumar & Pruthihttp, 2014]. 
Potențialul antioxidant al FA poate fi atribuit caracteristicilor sale structurale. 
Datorită nucleului fenolic și catenei laterale nesaturate, poate stabili cu usurință 
o rezonanță cu radicalii liberi conferindu-le starea de echilibru prin punerea în 
comun a atomului de H, cu formare de radicali fenoxi. Stabilizarea suplimentară a 
radicalului fenoxi poate fi extinsă și în catena laterală nesaturată. Radicalii fenoxi 
nu pot să inițieze o propagare a reacției în lanț, prin coliziuni reciproce, reali-
zându-se o condensare pentru a se obține dimerul curcumină. Prezența grupării 
hidroxil fenolice, conferă o capacitate suplimentară în captarea radicalilor liberi și 
formare de o-quinone [Srinivasan et. al., 2007]. Un derivat amidic al FA, rezultat în 
urma condensării AF cu tiramina, poate fi utilizat ca indicator în stresul plantelor 
la acțiunea mediului înconjurător. În industria alimentară este utilizat ca aditiv 
cu rol în inhibarea peroxidării lipidelor. În figura 7 sunt reprezentate schematic 
mecanismele de acțiune ale FA.

Figura 7. Reprezentarea schematică a domenilor de aplicare a FA, farmaceutic, 
biomedical, industrial [adaptare după Kumar & Pruthihttp, 2014].

Activitatea antibacteriană a extractului hidroetanolic din R.  off icinalis este 
ilustrată în Figura 8. Valorile concentrațiilor au fost cuprinse între 31.25–500 mg/
ml. 
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Figura 8. Reprezentarea grafică a activității antibacteriene a extractului 
din R. off icinalis asupra bacteriilor Gram negative fitopatogene.

Concluzii 
Extractul hidroetanolic din R. off icinalis a avut activitate antibacteriana asu-

pra tuturor bacteriilor Gram negative fitopatogene, valorile fiind cuprinse între 
31.25–500 mg/ml. Principalii compuși chimici izolați prin cromatografia pe strat 
subțire au fost: acid galic, acid clorogenic quercetină și kaempferol ceea ce explică 
activitatea puternic antibacteriană. Ca o concluzie generală, extractul brut din 
frunzele de R. off icinalis ar putea fi folosit cu succes în tratamentul antibacterian 
sau în prevenirea atacului bacterian în diferite situații critice.
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RESTAURAREA DRAPELULUI REGIMENTULUI 
15 DE INFANTERIE „RĂZBOIENI”, 

MODEL 1922. STUDIU DE CAZ

THE RESTORATION OF THE 15 INFANTRY REGIMENT 
FLAG „RĂZBOIENI” MODEL 1922. CASE STUDY

Aurora-Florentina Ilie*

Rezumat: Prin aplicarea procesului de restaurare, trecând prin toate fazele de 
lucru dar, ținând cont de minima intervenție, nu ne-am propus crearea unui dra-
pel nou, ci aducerea celui pe care l-am restaurat, într-o stare fizică și un aspect 
morfologic care să comunice nealterat, funcția pe care acesta a avut-o.
Prin prezentarea acestui drapel dorim să argumentăm, încă o dată, importanța 
intervențiilor de restaurare efectuate la timp, pentru a stopa degradările apărute, 
contribuind prin aceasta la salvarea patrimoniului cu specific militar, inestimabil 
prin încărcătura istorică moștenită.
Procedurile și tehnicile de investigații utilizate nu au pus în pericol integritatea 
fizică și informațională a acestei piese, iar metodele de restaurare folosite sunt 
reversibile și nedistructive.
Respectarea primului principiu din metodologia de restaurare și anume „Primum 
non nocere” („În primul rând să nu faci rău”) se poate susține și prin analiza 
compoziției soluției de curățare a mătăsii (decoct din Radix Saponariae), materia-
lele folosite și tehnica de lucru utilizată în restaurarea acestui drapel.
Cuvinte cheie: infanterie, model, restaurare, drapel, textile.

Abstract: By applying the restore process, through all phases of work but, given 
the minimal intervention, we have not proposed a new flag, but bringing that 
which we have restored in a physical state and a morphological point that com-
municate unaltered, the function it had.
By presenting this flag we want to argue, once again, the importance of restora-
tion interventions made in time to stop the degradation is thereby contributing to 
the rescue of specifically military in charge invaluable historical legacy.
Investigation procedures and techniques used have not endangered the physical 
and informational integrity of this piece and restoration methods used are revers-
ible and nondestructive.

* Expert restaurator textile, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, București.
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Compliance with the first principle of the methodology of restoration, namely 
„Primum non nocere” („First do no harm”) can support and by analyzing the com-
position of the silk cleaning solution (decoction of Radix Saponariae), materials 
used and technical work used in the restoration of this flag.
Keywords: infantry, model, restoration, flag, textile.

Drapelul prezentat în această lucrare aparține Regimentului 15 de infanterie și 
este model 1922.

Primul drapel al Regimentului 15 de infanterie, model 1872, a fost țintuit la 
16.07.1877 și primit la 17/29.07.1877, de la domnitorul Carol I, la Poiana Mare, 
județul Dolj; a fost depus în sala tronului din Palatul regal din București, la 
09.05.1902.

Al doilea drapel, model 1872/1902, a fost țintuit la 08.05.1902 și primit la 
09.05.1902, de la regele Carol I, în Piața Romană, din București; a fost depus în 
sala tronului din Palatul regal din București, la 09.05.1913.

Al treilea drapel, model 1908, a fost țintuit la 08.05.1913 și primit la 09.05.1913, 
de la regele Carol I, la Palatul regal din București; a fost depus la Muzeul Militar 
Național, la 09.05.1929.

Al patrulea drapel, model 1922, a fost țintuit la 08.05.1929 și primit la 
09.05.1929, de la principele regent Nicolae, în numele regelui Mihai, la Palatul 
regal Cotroceni din București.

Patron: „Sfântul Alexandru” (30 August).
Decorațiile acordate Regimentului 15 de infanterie sunt:
– medalia „Crucea Trecerea Dunării”, la 08/20.10.1878;
– medalia „Avântul țării”, prin Înaltul Decret nr. 6247/07.11.1913, cu brevetul 

nr. 6247/1914;
– ordinul „Coroana României” cu spade, în grad de cavaler, cu pan-

glică de „Virtute militară”, prin Înaltul Decret nr.  69/11.01.1921, cu brevetul 
nr. 4348/02.01.1920;

– medalia „Crucea comemorativă a Războiului 1916–1918”, cu baretele: 
„Ardeal”, „Carpați”, „Oituz”, „București”, prin Înaltul Decret nr. 1744/08.07.1918 și 
Înaltul Decret nr. 4690/06.11.1919, pentru bareta „1919”;

– medalia Victoria, prin Înaltul Decret nr.  3390//20.07.1921, cu brevetul 
nr. 12452/1925;

– medalia Comemorativă a proclamării Independenței 1877–1927, prin Înaltul 
Decret nr. 1320/09.05.1927;

– prin Decretul Regal nr. 1932/19.08.1936, se acordă regimentului dreptul de a 
înscrie (broda), pe drapel denumirile localităților istorice, în care s-a distins în lupte 
grele, atât în Războiul pentru Independență, cât și în Războiul pentru Întregirea 
neamului: „Grivița”, „Ardeal”, „Valea Uzului”, „Neajlov”, „Târgu-Ocna”, „Tisa”;

– ordinul „Mihai Viteazu” cu spade, cls. III, prin Decretul Regal nr. 278/02.02.1947.



Restaurarea drapelului regimentului 15 de infanterie „Războieni”, model 1922  |  117 

Regimentul „Războieni” nr. 15 a fost înființat la 01/13.01.1877, pe baza Înaltului 
Decret nr. 2195/26.11.1876, sub numele XV-lea Regimentu’ de dorobanți, de Neamț, 
din vechiul Regiment al VIII – lea de dorobanți/Brigada XIII de infanterie.

În anul 1908 s-au modificat dimensiunile și forma, drapelelor și ale stindar-
delor, astfel: drapelul este confecționat din pânză de mătase destul de subțire, tri-
coloră, având culorile dispuse vertical, cu albastru la hampă și roșu fluturând liber 
în aer; în mijlocul fâșiei galbene, stema tării, pictată în culorile heraldice, pe un 
pavilion alb, căptușit cu roșu, susținută de doi lei; de jur împrejurul stemei, trecând 
și pe fâșiile albastră și roșie se află o ghirlandă de lauri, pictată în argint; la cele 
patru colțuri cifra regală, înconjurată de o ghirlandă din frunze de laur din argint; 
pânza are dimensiunile de 1080 mm lungime1 și de 800 mm lățime; hampa, lungă 
de 2759 mm este vopsită în negru, și are în vârf o acvilă înaltă de 380 mm, napo-
leoniană, coronată și cruciată.

După anul 1872, aceasta era prima modificare a formei și a materialelor aces-
tor însemne vexilologice ale armatei române. Ele se vor constitui într-un nou model 
numit 1872/1908. Acest model este același pentru toate armele, deosebindu-se 
doar prin dimensiuni: Infanteria 1100 mm × 800 mm; Cavaleria 600 mm × 450 mm; 
Artileria 850 mm × 800 mm; Marina 1.500 mm × 800 mm.

Calitatea materialelor folosite se va îmbunătății înaintea Primului Război 
Mondial, dar dimensiunile lor vor rămâne aceleași, cu mici modificări, până 
în 1948 și după2. În anul 1919, după Primul Război Mondial, când s-a hotărât 
înființarea unui Muzeu Militar, întregul patrimoniu existent la Arsenalul Armatei, 
printre care și 189 de drapele, a fost transferat acestuia. De-a lungul timpului, 
colecția s-a îmbogățit cu piese de la Palatul Regal, de la unitățile militare care au 
primit drapele și stindarde, precum și de la diferite instituții civile din țară și din 
străinătate.

Denumirile de drapel și stindard se dau numai steagurilor militare, deoa-
rece forma, dimensiunile și accesoriile acestora (cravate, decorații, panglici de 
decorații), sunt hotărâte prin legi și regulamente militare, ele sunt puse în servi-
ciu și retrase numai prin Decret Regal sau prin Decret Prezidențial; toate celelalte 
sunt denumite steaguri3.

Regimentul a intrat în compunerea Diviziei 7 de infanterie și a participat la 
ofensiva Armatei Române în Transilvania4.

Pentru aceasta, divizia a organizat două grupuri de acoperire: „Ghimeș”, în 
componența căruia intrau 9 batalioane de infanterie și 5 baterii de artilerie, pen-
tru a acționa în văile râurilor Trotuș și Sulița și grupul „Uz”, care cuprindea 4 bata-
lioane de infanterie și 2 baterii de artilerie, pentru a acționa în valea râului Uz5.

1 Înaltul Decret nr. 919, p. 177.
2 Drapelul armatei, p. 21.
3 Istoricul Muzeului Militar Național 1923–2003.
4 Marele Cartier General „Ordinea de bătaie a armatei – 14 august 1916”, București, 1916.
5 Lt. Col. Alexandru Ioanițiu Războiul României: 1916–1918, vol. I, Tipografia Geniului, București, 1929.
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Regimentul a luptat pe Valea Uzului, apoi la Miercurea Ciuc, Vlăhița și Odorhei, 
cu două batalioane. Batalionul I a participat, în cadrul grupului de acoperire 
„Uz”, la acțiunile din defileul Oltului de la Tușnad6. Între 27 august – 2 septem-
brie grupurile de acoperire au ajuns pe aliniamentul gara Ghimeș – pantele estice 
ale munților Nemira7, iar între 3–10 septembrie au avansat până la aliniamentul 
Sândominic – 4 km vest Miercurea Ciuc – intrarea în trecătoarea Ciba –Vlăhița8.

Printr-o dublă învăluire, la care au participat și forțele Brigăzii 13 de infanterie, 
în data de 8 septembrie, a fost ocupat orașul Miercurea Ciuc9. Între 11–26 septem-
brie trupele diviziei au ocupat localitățile Vlăhița și Odorheiu Secuiesc10.

După ce ofensiva a fost oprită definitiv, la 1 octombrie, prin decizia Marelui 
Cartier General și a început retragerea Armatei de Nord, la ordinul eșalonului 
superior, ca urmare a efectelor contraofensivei Puterilor Centrale, regimentul s-a 
retras spre Moldova cu întreaga Armată11. La 12 octombrie, dispozitivul de luptă 
al Armatei a fost stabilizat pe aliniamentul vechii frontiere de stat, Divizia 7 de 
infanterie fiind instalată în dispozitiv în primul eșalon12.

Ulterior, trupele regimentului au participat la prima și a doua bătălie de la 
Oituz13, iar în luna noiembrie 1916 a participat la bătălia pentru București, în zona 
Bolintin – Ciorogârla. Regimentul s-a retras luptând până la Măgura Odobeștilor, 
revenind după aceea, pe Valea Trotușului14.

În campania anului 1917 regimentul a participat la apărarea Oituzului. După 
semnarea Păcii de la Buftea, în 7 mai 1918, regimentul a revenit în Piatra-Neamț 
pe 22 mai, spre a fi demobilizat15.

Fiind încadrat trupelor Diviziei 7 de infanterie, a aparținut astfel celor dintâi 
unități mobilizate în octombrie 1918, urmând să opereze în Transilvania16.

Un detașament de avangardă în care a intrat și un batalion al regimentului, a 
pornit din Piatra Neamț prin Bicaz spre Pasul Prisăcani și la 20 noiembrie a intrat 
în Tulgheș, după care și-a continuat drumul prin Borsec, Toplița și Ditrău. La 25 
noiembrie trupele Diviziei 7 de infanterie au ocupat Târgu-Mureș, primul regiment 
sosit în oraș fiind Regimentul 1517, iar la 28 noiembrie Reghin18.

6 Regimentul Războieni Nr. 15 – Istorie și eroism, vol. I.
7 România în anii Primului Război Mondial, vol. I, 1987, p. 238.
8 G-ral Dabija, Gheorghe A., Armata română în războiul mondial (1916–1918), vol.  II, București, 

Editura I. Hertz, p. 264–265.
9 Istoria militară a poporului român, 1989, p. 402.
10 România în războiul mondial 1916–1919, vol. I, p. 376.
11 Brigada 15 mecanizată „Podu Înalt”, Istoricul unității”.
12 Istoria războiului pentru întregirea României, vol. I, p. 397–398.
13 Brigada 15 mecanizată „Podu Înalt”, Istoricul unității”.
14 Idem.
15 Regimentul Războieni Nr. 15 – Istorie și eroism, vol. I, 28 mai 2016, Ziarul Piatra Neamț.
16 Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, p. 412.
17 Popovici, Pantilimon, Războieni – Cetate 1918. Toponimie și istorie, Dacoromania Nr. 41, Alba 

Iulia, 2008.
18 Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, p. 413.
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Ajunse la linia de demarcație, reprezentată în sector de Râul Mureș, trupele 
române s-au oprit. Ulterior delimitării unei noi linii de demarcație – mai înaintate, 
trupele Diviziei 7 de infanterie au primit ordin să avanseze spre Cluj19.

Pe data de 6 decembrie 1918 trupele regimentului au trecut Mureșul și au ocu-
pat gara Cucerdea Secuiască (maghiară: Székelykocsárd). La inițiativa maiorului 
Vasile Nădejde – comandantul trupelor intrate în localitate, gara a fost redenu-
mită Războieni, iar numele satului aflat în apropiere, Feldioara, a fost schimbat în 
Războieni-Cetate20. Ca efect al unei noi deplasări spre vest a liniei de demarcație, 
trupele diviziei a 7-a au avansat până la aceasta21.

În luna ianuarie detașamente ale Diviziei 7 de infanterie au întreprins acțiuni 
de dezarmare a localităților din zonele preluate, iar elemente ale Regimentului 15 
de infanterie au dezarmat satele Bârsa, Domnin, Deja, Sălățig, Nadișu Român și 
Giurtelecu Hododului22.

Aflate în zona Zalăului, pe linia de demarcație, în noaptea de 22–23 februa-
rie 191923 (8–9 martie, după altă sursă)24, trupele românești au fost atacate prin 
surprindere de trupele maghiare și au fost nevoite să se retragă, orașul fiind recu-
cerit după 2 zile de ocupație, în urma unui contraatac susținut de Regimentul 15 
de infanterie, împreună cu rezervele Brigăzii 13 de infanterie25 și cu susținerea 
artileriei26.

În urma raportului comandantului trupelor din Transilvania, generalul Traian 
Moșoiu, din 4 martie 1919, privitor la acest eveniment, generalul Anton Gherescu, 
comandantul Brigăzii 13 de infanterie și colonelul Alexandru Calmuschi, coman-
dantul Regimentului 15 de infanterie, au fost acuzați de incapacitate de acțiune și 
destituiți din funcție27.

La începutul ofensivei din aprilie, trupe ale regimentului au fost angajate la 
nord – est de Zalău, cucerind odată cu coloana centrală a diviziei a 7-a, încă din 
seara zilei de 17 aprilie, localitatea Borla28.

De ostașii unității este legat și un episod tragicomic petrecut în aprilie 1919, 

19 Idem.
20 Popovici, Pantilimon, Războieni – Cetate 1918. Toponimie și istorie, Dacoromania Nr. 41, Alba 

Iulia, 2008.
21 Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, p. 413.
22 Contribuția armatei române la preluarea puterii..., Grad, 2010, p. 72.
23 Kürti, Alexandru-Bogdan, Operațiunile militare și intrarea Armatei Române în Sălaj (1919), Caiete 

Silvane.
24 Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, p. 418–419.
25 Kürti, Alexandru-Bogdan, Operațiunile militare și intrarea Armatei Române în Sălaj (1919), Caiete 

Silvane.
26 Contribuția armatei române la preluarea puterii..., Grad, 2010, p. 74.
27 Kürti, Alexandru-Bogdan, Operațiunile militare și intrarea Armatei Române în Sălaj (1919), Caiete 

Silvane.
28 Știrban Marcel, Iancu Gheorghe, Țepelea Ioan, Racovițan Mihai, Cap. IV, Unirea și desăvârșirea 

statului național unitar în Istoria României. Transilvania, Vol. II, Editura Gheorghe Barițiu, Cluj-
Napoca, 1997, p. 617–840, p. 148.
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cum este cel al confiscării de către ostași a încălțămintei civililor din Jibou29. În 
această localitate a fost îngropat sergentul – erou Ilie Popa, căzut în lupta din 
gara Zalău, mormânt transformat în 1920, de Sântămăriemare (15 august) în 
„Monumentul Unității Naționale”, prin strădania avocatului Aurel Hețco30.

Pe data de 20 octombrie 1919 trupele regimentului au părăsit capitala 
Ungariei, astfel că pe data de 1 Decembrie în același an au ajuns înapoi în garni-
zoana de pace, Piatra Neamț.

Două dintre drapelele de luptă ale regimentului străjuiesc astăzi Mormântul 
Eroului Necunoscut de la parterul Monumentului comemorativ de pe Măgura 
Ocnei31.

La sfârșitul Primului Război Mondial, drapelul regimentului a fost decorat cu 
Ordinul „Steaua României”, în grad de cavaler32.

Personalități care au făcut parte din Regimentul 15 de infanterie: poetul căpi-
tan Nicolae Vulovici, căzut la datorie pe 8 septembrie 1916, la Miercurea Ciuc33; 
generalul Ernest Broșteanu, comandant al Diviziei 11 de infanterie; locotenentul 
Mihail Sadoveanu, concentrat anterior în regiment în anii 1913–191434.

Conform fișei de obiect (nr.  inv. 9666) „drapelul este din mătase trico-
loră, având în centru brodată stema țării, iar la colțuri cifrul Regelui Ferdinand I 
și inscripții pe pânză. Hampa este de lemn, cu acvilă și placă de bronz; are două 
brățări de metal, una cu inscripția regimentului, iar a doua cu aceeași inscripție de 
pe drapel. Are port drapel de piele și învelitoare de mușama uzată.

De hampă sunt prinse: cravata drapelului, ordinul „Coroana României” cu 
spade în grad de cavaler, cu panglică; „Crucea Comemorativă a Războiului 1916–
1918”, cu panglică; medalia „Răsplata serviciului militar”, cu panglică; „Medalia 
Comemorativă a proclamării Independenței 1877–1927”, cu panglică; semnul ono-
rific „25 de ani de serviciu militar”, cu panglică; două medalii „Avântul țării 1913”, cu 
panglică”.

La rubrica „Scăderi”, cu nr.  25/26.06.2001, au fost înregistrate scăderile: 
medalia „Răsplata serviciului militar”, cu panglică și semnul onorific „25 de ani de 
serviciu militar”, cu panglică. 

Proveniență: Primit de la Regimentul 15 de infanterie, 1948.
Inscripții: pe placă: ONOARE și PATRIE – REG. 15 INFANTERIE; pe banda albas-

tră: NEAJLOV – TG. OCNA – TISA; pe banda roșie: GRIVIȚA – ARDEAL – V. UZULUI.
Dimensiunile pânzei: L (h) = 75 cm; l = 105,5 cm.

29 Georgius Franciscus, Literatura de Kredenz, Caiete Silvane.
30 Ion Ivănescu, Jiboul la 800 de ani, Editura Silvania, Zalău, 2005, pag. 39–41.
31 Monumentul – Muzeu Măgura Ocnei, bacaulturistic.ro.
32 Brigada 15 mecanizată „Podu Înalt”, Istoricul unității.
33 Grumuș Sorin, 100 de ani de la moartea căpitanului poet Nicolae Vulovici, 10 aprilie 2016, Ziarul de 

Roman.
34 Diaconescu Gheorghe, Locotenentul Mihail Sadoveanu – corespondent de război în Armata 

română și patrimoniul național, Editura Centrului Tehnic – Editorial al Armatei, București, 2010, 
p. 508.
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Anterior restaurării drapelului, în anul 2006, au fost restaurate cravata și pan-
glicile de decorații. Însemnele de decorații au fost restaurate de către ing. chim. 
Doina Cîrnu – expert în restaurare – conservare metale, investigații fizico – chi-
mice (Foto. 1).

Asupra acestui drapel au fost efectuate intervenții de restaurare și conser-
vare, constând în acoperirea cu tul de protecție din bumbac și consolidări cu fire 
din mătase, integrate cromatic, dar care s-au decolorat în timp. Tul-ul a fost cusut 
manual, creându-se forme de romburi, pe ambele fețe ale drapelului, iar pe mar-
gini a fost cusut mecanic. Pe alocuri, acesta a fost fixat, chiar cu adeziv. Prin aco-
perirea cu tul din bumbac, drapelul a fost salvat de la degradare totală și doar 
datorită acestor intervenții, mătasea a fost protejată.

Spațiul creat între mătase și tul a asigurat un mediu cu umiditate constantă, 
ventilație permanentă, iar tul-ul din bumbac a menținut un mediu relativ curat pe 
suprafața mătăsii drapelului.

Drapelul Regimentului 15 de infanterie face parte din seria de drapele noi, exe-
cutate după 1922, când s-au modificat simbolurile fixate pe drapele, în mod deo-
sebit stema Regatului României, stabilită prin legea din 23 iunie 1921.

Drapelul este dreptunghiular, cu două fețe, dintr-o singură bucată de mătase, 
vopsită în trei benzi de culoare (roșu, galben și albastru). Cele trei benzi sunt 
dispuse vertical, cu albastru lângă hampă, galben la mijloc și roșu în margine. 
Broderiile din fire textile, cât și cele din fire metalice, sunt lucrate mecanic, direct 
pe mătasea drapelului.

Pe fața a doua, stema este brodată separat, apoi cusută manual, cu fire din 
mătase. Ghirlandele și cifrurile regale sunt brodate direct pe mătasea drapelului, 
simetric pe ambele fețe. Literele denumirilor localităților înscrise pe drapel, sunt 
brodate separat și aplicate, tot prin coasere manuală, cu fire din mătase, pe mate-
rialul drapelului, pe fiecare față, separat (Foto. 2).

Conform Decretului nr.  1983 din 1922 „Relativ la forma și culorile pavilioa-
nelor regale, princiare și pavilioanelor bastimentelor de război ale României” au 
fost cuprinse și drapelele militare care au fost acordate ulterior după executarea 
noilor drapele, iar articolul II conține descrierea pavilioanelor de marină, care se 
poate extinde și asupra drapelului militar, cu stema nouă: „…dreptunghi cu culo-
rile naționale având pe galben stema Regatului României” 35.

Stema este formată din: scut, brodat cu fire din mătase bleu; acvilă, bro-
dată cu fire metalice aurii, cruciată; deasupra se află coroana regală lucrată cu 
fire metalice aurii, argintii, fire de mătase grena și crem; atributele suverane: 
spada în gheara dreaptă, brodată cu fire metalice argintii, aurii și din mătase de 
culoare maro, la mâner, sceptrul în gheara stângă, brodată cu fire metalice aurii; 
pe piept se află un scut scartelat alcătuit din cinci cartiere care reprezintă pro-
vinciile românești: Țara Românească, Moldova, Oltenia și Banatul, Transilvania 
și Dobrogea, având la bază un triunghi în șef, iar pe centrul scutului, un ecuson în 
35 C. Moisil, Stema României, București, 1931, p. 20.
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abis, care conține scartelatul de argint și negru al Casei domnitoare, brodat cu fire 
metalice argintii și fire din mătase neagră.

În cartierul unu, pe un fond de culoare bleu, brodat cu fire din mătase, se află o 
acvilă cruciată, brodată cu fire metalice aurii, cu ciocul din mătase roșie; ghearele 
sunt lucrate cu fire din mătase de culoare roșie; soarele este brodat cu fire meta-
lice aurii și argintii, în mijloc, iar luna cu fire metalice aurii – Țara Românească.

În cartierul doi, pe un fond de culoare roșie, brodat cu fire din mătase, se 
află un cap de zimbru, brodat cu mătase albă la față și cu mătase neagră la ochi, 
gură și contur; steaua care se află între coarne este lucrată cu fire metalice aurii și 
argintii, în mijloc, având cinci colțuri; în dreapta se află soarele și în stânga luna, 
ambele brodate cu fire metalice aurii – Moldova.

În cartierul trei, pe fond roșu, brodat cu fire din mătase, se află un leu brodat 
cu fire metalice aurii, trecând spre dreapta, pe un pod lucrat tot cu fire metalice 
aurii, înălțat peste valuri, din fire metalice argintii – Oltenia și Banatul.

În cartierul patru, în primul câmp, pe un fond bleu brodat cu fire din mătase, 
se află o acvilă neagră, din mătase, ieșind din linia fasciei, lucrată cu fire din 
mătase de culoare roșie, limbată roșu; soarele și luna, care însoțesc acvila, sunt 
lucrate cu fire metalice aurii și argintii; sunt cusute, stilizat, șapte turnuri brodate 
cu fire din mătase roșie, plasate trei, jos și patru, sus – Transilvania.

În triunghiul în șef, de la baza scutului, pe un fond de culoare bleu, lucrat cu 
fire din mătase, sunt brodați doi delfini afrontați, din fire metalice aurii – Dobrogea.

Scutul mare, pe care se află acvila, este timbrat de o coroană, lucrată cu fire 
metalice aurii și argintii și este susținut de doi lei, brodați cu fire metalice aurii, 
limbați roșu-grena, cu fire din mătase.

Colanul ordinului Carol I este brodat cu fire metalice aurii, argintii, fire din 
mătase roșie, bleu și grena. Deviza „Nihil Sine Deo” se află înscrisă pe o eșarfă 
brodată cu fire din mătase bleu, în degrade; literele sunt cusute cu fire metalice 
aurii. Această eșarfă este plasată dedesubtul scutului și a celor doi suporți. Totul 
este așezat sub un mantou de culoare grena la exterior și crem în interior, iar fran-
jurii sunt realizați din fire metalice aurii.

Coroana regală mare, de deasupra mantoului, este brodată cu fire metalice 
aurii, argintii și fire din mătase roșie, bleu și grena.

Drapelul prezenta mai multe degradări fizico – mecanice și chimice: depu-
neri de praf, șifonări, cutări, găurirea și sfâșierea mătăsii în zonele de prindere 
pe hampă, sfâșieri ale mătăsii în zonele cu broderii, alterarea adezivului cu care 
a fost lipit tul-ul pe mătase și pătarea acestor zone, fragilizarea mătăsii, defor-
marea materialului, pete de natură necunoscută dar și pete de vopsea neagră 
pe întreaga suprafață a drapelului, care existau încă înainte de a fi acoperit cu 
tul, pete de rugină pe mătasea albastră, în zonele unde a fost țintuit drapelul pe 
hampă, deshidratarea firelor din mătase din interiorul firelor metalice răsucite, 
oxidarea firelor metalice argintii și aurii de la broderiile cifrurilor și ale stemelor 
regale, de pe ambele fețe ale drapelului.
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Înainte de începerea restaurării au fost efectuate probe de migrare ale culori-
lor, rezultatele fiind bune, nici una din culorile drapelului sau de la stemele regale, 
nu migrează.

Au fost realizate fotografii de ansamblu și detalii, care au scos în evidență 
degradările și intervențiile anterioare (Foto. 3).

Metoda utilizată și parametrii de lucru utilizată pentru determinarea naturii 
fibrelor textile și a firelor metalice a fost metoda microscopică: colanul ordinului 
„Carol I” – mătase naturală și argint aurit; coroana regală mare – mătase natu-
rală și argint aurit; coroana regală mică – cupru argintat; ghirlandele – mătase 
naturală și argint aurit; leii – mătase naturală și argint aurit; pânza drapelului – 
țesătură din mătase naturală: urzeala și băteala – mătase naturală.

Înainte de a ajunge în muzeu, drapelul a avut un rol funcțional, fiind ținut în 
exterior, în intemperii, în soare, vânt, suportând variații de temperatură și umidi-
tate, toți acești factori ducând la degradarea lui.

Pentru a interveni asupra drapelului, în vederea stopării pe cât posibil a efec-
telor degradării, este bine să înțelegem mecanismul de producere și de acționare 
al acestora asupra materialelor constituente deoarece, cunoscând cauzele, se 
poate interveni într-un mod corect în diminuarea și chiar eliminarea factorilor 
de degradare care declanșează procesele fizico – chimice. Procesele chimice de 
degradare produc efecte care duc la modificarea proprietăților fibrelor din care 
sunt alcătuite piesele textile. Factorii fizico – chimici din mediul imediat apropiat 
pieselor textile au un rol major în mecanismul degradării.

La baza producerii mișcărilor dimensionale, care reprezintă dilatările și 
contractările fibrelor textile, stă higroscopicitatea, una dintre principalele 
proprietăți ale materialelor de natură organică. Aceasta constă în absorbția și 
desorbția umidității din aer; acest proces continuu duce la deformarea pieselor 
textile, iar în cazul în care uscarea se produce lent, pot apărea efecte nedorite, 
cum ar fi cearcănele de umezeală, care, la rândul lor, pot duce la apariția petelor 
de mucegai pe materialele textile. Efectele degradării care apar și sunt vizibile 
sunt tocmai acele rupturi, găuri și sfâșieri în material, care fac să fie necesară 
restaurarea.

Cele mai multe dintre procesele care provoacă degradări sunt procese de 
natură chimică. Ele duc la producerea de transformări în structura și compoziția 
obiectelor. Asemenea procese, afectează piesele cu suport textil care, prin struc-
tură și compoziție, sunt mai sensibile și predispuse la o evoluție rapidă a proce-
selor de degradare, fiind piese vulnerabile; dintre toate acestea, țesătuirile din 
mătase sunt cele mai expuse.

Mătasea drapelului prezentat în această lucrare este naturală, are luciu și 
foșnet caracteristic și este lucrată în țesătură rips de bătătură, cu densitate mare, 
cu fire din mătase subțiri. Fiecare foaie de mătase este dintr-o singură bucată, 
cele trei culori ale drapelului fiind țesute unele lângă altele, continuând rips-ul, 
nu sunt zone de coasere sau îmbinare ci, doar de alternare de culori.
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Înainte de a începe tratamentele de curățire umedă asupra drapelului, au 
fost efectuate probe de migrare ale culorilor, rezultatele fiind bune, nici una din-
tre culorile drapelului, ori de la stemele regale, nu migrează.

După ce a fost descusut tul-ul de pe suprafața drapelului, s-a trecut la despră-
fuirea mătăsii prin periere ușoară.

Tratamentul de curățire a mătăsii a continuat cu aplicarea soluției din decoct 
de Radix Saponariae și apă distilată. S-a acționat mecanic asupra suprafeței, cu 
o pensulă cu fir moale și lung, insistând în zonele cu broderie din fire metalice, 
după care s-a efectuat clătirea cu apă distilată, până la eliminarea impurităților 
desprinse din profunzimea țesăturii și a broderiilor metalice (Foto. 4).

Săpunărița sau ciuinul roșu conține saponozide de natură triterpenică cca. 
5% (saporubina sau acid saporubic sau sapotoxina), care prin hidroliză acidă pun 
în libertate gipsogenină, acid glicolic și gliceric, zaharuri reducătoare, un flavo-
nozid – saponarina, prezent în special în părțile aeriene ale plantei și care prin 
hidroliză dă glucoză, saponaretină și vitexină; substanțe albuminoide, grăsimi, 
săruri minerale etc.

După această prezentare succintă a ceea ce reprezintă Săpunărița sau ciui-
nul roșu (denumire populară) sau Saponariae officinalis (denumire științifică), se 
cuvine a mai aminti că, la noi în țară, în satele românești, rădăcina de Săpunăriță 
(Radix Saponariae rubrae) a fost folosită, încă din vremuri îndepărtate, sub forma 
unui decoct, obținut prin fierbere și utilizat pentru curățarea și spălarea textile-
lor lucrate cu broderii din fire metalice sau paiete, dar și a materialelor textile în 
general.

Radix Saponariae rubrae se prezintă fie sub formă de fragmente de rizomi 
și rădăcini cu stoloni de 5–10 cm lungime și 2–8 cm grosime, de culoare brun – 
roșiatică până la brun – închis la exterior, galbenă la interior, fie sub formă de 
materie primă fragmentată (concis). La suprafață rizomii au striațiuni longitudi-
nale. Stolonii au nodozități circulare cu câte doi muguri opuși, cu cicatrice rotun-
jite lăsate de baza tulpinii și cu altele mai mici rămase de la rădăcinile adventive. 
Fractura este netedă, nefibroasă, mirosul este slab, nespecific, gustul este dul-
ceag apoi amărui, iritant. În flora spontană crește în locuri nisipoase însorite, pe 
marginile râurilor, ale drumurilor și gardurilor, în zonele de deal și șes.

În laboratoarele din muzee se impune în tratamentele de curățire și restau-
rare ale pieselor pe suport textil, eliminând treptat rețetele standardizate și săpu-
nurile produse industrial. Modul de acțiune al saponozidelor în apă se bazează pe 
același principiu de acțiune ca cel al săpunurilor.

După cum se cunoaște, în soluție apoasă săpunurile sunt ionizate. Anionul 
acidului prezintă două părți net distincte în comportarea lor față de apă: radicalul 
alchil R–, prin constituția sa hidrocarbonată, este insolubil în apă și reprezintă 
partea hidrofobă a ionului; gruparea polară carboxilat – COO –, din contră, posedă 
o afinitate naturală pentru apă și reprezintă partea hidrofilă a ionului. Prezența 
acestor două caracteristici contrare conferă săpunului proprietăți tensio – active, 



Restaurarea drapelului regimentului 15 de infanterie „Războieni”, model 1922  |  125 

adică proprietatea de a modifica tensiunea superficială a lichidelor, proprietate 
concretizată prin capacitatea lor de spălare.

Când se dizolvă în apă un săpun, anionii săi au tendința de a forma, la 
suprafața lichidului, un film subțire, mono – molecular, care se explică prin fap-
tul că gruparea carboxilat, fiind hidrofilă, se dizolvă, iar catena hidrocarbonată, 
hidrofobă, rămâne în afara soluției. În același timp, în soluție se formează agre-
gate de anioni denumite micele. Când o astfel de soluție vine în contact cu un 
lichid insolubil în apă, de exemplu grăsimi, uleiuri minerale etc., anionul săpunu-
lui se orientează cu partea hidrofobă spre lichidul insolubil (grăsimea) și cu partea 
hidrofilă spre apă. Anionii săpunului se dizolvă la interfața a două lichide nemisci-
bile. În acest mod lichidul insolubil, grăsimea, murdăria de pe piele sau textile, se 
divizează în particule foarte mici, formând cu apa o emulsie relativ stabilă. Dacă în 
această emulsie se introduce aer, prin barbotare sau agitare, se formează spumă. 
Ca urmare a acestei emulsionări lichidul nemiscibil cu apa se dizolvă practic în 
apă, iar în procesul de spălare, este îndepărtat cu ușurință.

Cu proprietăți apropiate sunt și detergenții, care sunt compuși organici de 
sinteză, cu proprietăți tensio – active datorită cărora pot modifica tensiunea 
superficială a lichidelor, prezentând, ca și săpunurile, capacitatea de emulsionare 
și de spălare. După structura lor chimică, detergenții pot fi clasificați în trei grupe: 
detergenți anionici, care conțin o catenă liniară normală cu 12–18 atomi de carbon 
sau o catenă mixtă aril – alchilică cu 8–12 atomi de carbon pe care este grefată, 
ca grupă polară, o grupare sulfonică; detergenți cationici, care conțin o catenă 
normală de tip alchilic cu 12–18 atomi de carbon pe care, ca grupă polară, este 
grefată o grupare cuaternară de amoniu; detergenți neionici, care conțin catene 
liniare normale, de mărimi variabile, pe care sunt grefate, ca grupe polare neio-
nice, grupări de tip etoxi și o grupare hidroxil terminală, denumiți în general eteri 
polietoxilați.

Puterea de spălare a detergenților este mai ridicată decât a săpunurilor dar, 
spre deosebire de acestea, detergenții ionici nu sunt biodegradabili.

Detergenții neionici care au, ca și săpunurile, catene strict liniare, pot fi 
degradați biologic pe cale enzimatică. În această categorie se încadrează și decoc-
tul din Radix Saponariae, având numeroase avantaje: curățirea firelor metalice 
din broderii, curățirea, rehidratarea și emolierea țesăturilor, lipsa efectelor secun-
dare negative în timp, spumarea redusă, îndepărtarea cu ușurință a petelor și a 
prafului, din profunzimea broderiilor și a materialului textil, acționând asemenea 
principiului de curățare al săpunurilor, dar cu putere tensio – activă mai mare, 
precum cea a detergenților și eliminarea rapidă de pe materialul textil, prin clătiri 
repetate cu apă distilată.

Operațiunea de curățire cu soluția din decoct de Radix Saponariae s-a efec-
tuat și pe fața a doua a drapelului, urmată de clătirea cu apă distilată și apoi, la 
fel ca în etapa anterioară, surplusul de apă a fost îndepărtat cu ajutorul hârtiei de 
filtru.
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Tratamentul de curățire cu soluție din decoct de Radix Saponariae, are 
numeroase beneficii: redă capacitatea de absorbție a materialelor, ușurând ast-
fel, reechilibrarea cu mediul ambiant, revigorarea fibrelor, elimină sau amelio-
rează cutele și plierile puternice apărute în timp, prin păstrarea incorectă, faci-
litează revenirea la forma inițială, prin eliminarea, în mare parte, a deformărilor 
dimensionale, permite relaxarea fibrelor și rearanjarea urzelii și bătelii în struc-
tura țesăturii, igienizează și dezinfectează materialele, revigorează culorile, prin 
eliminarea murdăriei superficiale și din profunzimea fibrelor, etc.

În următoarea etapă de lucru au fost pregătite bucățile de tul, în vederea 
consolidării și protejării suprafeței mătăsii în zonele cu sfâșieri și rupturi. Am ales 
integrarea cromatică a tul-ului, pentru a crea o imagine de ansamblu finală prin 
care să nu fie modificate culorile drapelului dar, nici să fie estompate nuanțele 
acestora. Această metodă de consolidare este folosită la multe intervenții execu-
tate pe drapele, deoarece în procesul de restaurare se cere o apropiere cât mai 
mare față de culorile originale ale pieselor, ținând cont, că ele au suferit modifi-
cări de-a lungul anilor, căpătând o anumită patină sau, în cele mai multe cazuri, 
o nuanță decolorată.

Pentru vopsirea tul-ului am utilizat coloranți de vopsire din clasa C, care se 
fixează pe material prin fierbere, timp de 3–4 minute, la foc mic, iar ca agent de 
nivelare și egalizare am folosit acid acetic. La fel am procedat și pentru firele din 
mătase (borangic) folosite pentru consolidare. Aceste fire de borangic sunt foarte 
fine, rezistente, cu afinitate mare la vopsire.

Următoarea fază de lucru a fost aceea de consolidare cu tul, în zonele degra-
date, unde existau rupturi în mătase, la colțuri, pe margini și în zonele cu tăieturi 
în mătase, lângă broderiile metalice de la cifruri și inscripțiile aplicate, folosind 
fire din borangic, integrate cromatic. Înainte de consolidare cu tul integrat cro-
matic, prin coasere manuală, acesta a fost impregnat cu o soluție de C.M.C. și apă 
distilată, în vederea obținerii unei întinderi și apretări, înainte de fixare, evitând 
astfel gonflările și șifonările ulterioare. Acesta a fost fixat în zonele degradate, pe 
ambele fețe ale drapelului (Foto. 5).

Carboxi-metil-celuloza (C.M.C.) este un adeziv reversibil, putându-se des-
prinde de pe textilă prin simpla solubilizare cu apă. Absorbția pe fibrele de celu-
loză se explică prin faptul că structura C.M.C. este aproape identică cu structura 
celulozei, ceea ce face ca prin coeziunea lor să se formeze legături de hidrogen 
între grupările OH libere ale celulozei și grupările OH libere ale C.M.C.

Carboxi-metil-celuloza este un produs aglutinant solubil în apă, cu reacție 
neutră, practic compatibilă cu toate tipurile de fibre și coloranți. Fiind un produs 
obținut pe cale sintetică nu este influențat de microorganisme. C.M.C. se obține 
prin reacția dintre celuloza alcalină cu acidul mono-clor-acetic. Este o substanță 
albă sub formă de pulbere, se dizolvă în apă la orice temperatură amestecându-se 
cu apa în orice proporție, este insolubilă în solvenți organici și este higroscopică. 
În condiții normale de temperatură și umiditate C.M.C. conține între 11–14% apă.



Restaurarea drapelului regimentului 15 de infanterie „Războieni”, model 1922  |  127 

Soluția se aplică prin pensulare uniformă a textilelor sau prin punctarea 
numai a anumitor zone și apoi presarea suprafeței. Uscarea se face la tempera-
tura camerei sau prin intensificarea circulației aerului.

Calitățile pe care le are C.M.C. ca adeziv în restaurarea textilelor sunt: rever-
sibilitate, pH neutru, nu își modifică proprietățile fizice și chimice în timp, peli-
cula obținută are un grad mare de transparență, pelicula obținută are un grad 
mare de transparență, pelicula este flexibilă prin adăugarea glicerinei, se pre-
pară ușor, prin simpla adăugare a apei distilate și omogenizarea amestecului, 
nu are nevoie de adaus de antiseptice, fiind higroscopică se păstrează în vase 
închise.

Intervențiile anterioare de refacere a țesăturii din mătase, la colțuri și în 
zonele broderiilor metalice, nu au fost îndepărtate. Am optat pentru păstra-
rea consolidărilor anterioare, care existau deja pe drapel în momentul aducerii 
în vederea restaurării, deoarece îndepărtarea acestora ar fi dus la apariția unei 
suprafețe uzate, fragmentare, cu compromiterea structurii mătăsii prin pierde-
rea firelor textile din țesătură și la producerea unor degradări ireversibile. Nu am 
intervenit nici pentru înlăturarea selectivă, parțială, a consolidărilor deja exis-
tente, deoarece ar fi rezultat o imagine de ansamblu ciuntită, care ar fi dus, în 
timp, la distrugerea piesei, prin dezvoltarea unor surse de degradări evolutive în 
acele zone.

Drapelul a fost cusut pe margine, de jur-împrejur, cu fire din borangic inte-
grate cromatic, în zonele desprinse ale tighelului. La sfârșitul procesului de resta-
urare a fost prins numărul de inventar, în partea dreaptă, sus, pe banda albastră, 
fața a doua (Foto. 6).

În lucrarea de față am prezentat procesul de restaurare al unui drapel de regi-
ment de infanterie, la care formele de degradare sunt vizibile, iar modul de mani-
festare al acestora poate fi întâlnit la multe alte steaguri și drapele existente în 
colecțiile Muzeului Militar Național.

Activitatea laboratorului de conservare – restaurare este deosebit de com-
plexă, bazându-se pe cercetarea interdisciplinară și pe munca de echipă. Această 
activitate se caracterizează printr-o mare diversitate de lucrări executate asupra 
pieselor și obiectelor muzeistice din expunere și din depozite.

La activitatea de conservare – restaurare din laborator se adaugă grija per-
manentă pentru păstrarea în cele mai bune condiții și pentru conservarea patri-
moniului din muzeu, printr-o verificare periodică a obiectelor din depozite și 
spațiile expoziționale.

Prin aplicarea procesului de restaurare, trecând prin toate fazele de lucru dar, 
ținând cont de minima intervenție, nu ne-am propus crearea unui drapel nou, 
ci aducerea celui pe care l-am restaurat, într-o stare fizică și un aspect morfolo-
gic care să comunice nealterat, funcția pe care acesta a avut-o. Prin metodele 
de lucru aplicate au fost respectate principiile compatibilității, lizibilității, a fost 
păstrată imaginea estetică, pe ansamblu, precum și integritatea piesei.



128   |  aurora-florentina ilie

Prin operațiunile de restaurare, intervențiile efectuate, nu trebuie să dăuneze 
în nici un caz obiectului și să nu provoace degradări mai rapide decât cele care 
s-ar fi produs dacă nu s-ar fi acționat asupra sa. De asemenea, aceste intervenții 
trebuie să fie ușor de îndepărtat, lăsându-se posibilitatea aplicării în viitor a unor 
metode noi care pot fi mai eficiente.

Prin aplicarea metodei de restaurare prezentate, am ținut cont de principiile 
de restaurare și am folosit materiale și substanțe reversibile, care să nu afecteze 
starea piesei și să nu producă modificări în structura și compoziția materialelor 
din care este alcătuit drapelul.

Activitatea de conservare – restaurare a patrimoniului cultural din țara noas-
tră are o istorie recentă, dar încă de la începuturile ei, a fost percepută, înțeleasă 
și conștientizată ca importanță și valoare, contribuind prin ea însăși la păstrarea 
ființei noastre naționale, continuu, peste timp.
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RESTAURAREA UNOR MANUSCRISE DE 
SECOL XIX-XX DIN COLECȚIILE MUZEULUI 

NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE

THE RESTORATION OF 19TH AND 20TH CENTURY 
MANUSCRIPTS FROM THE COLLECTIONS OF THE 
NATIONAL MUSEUM OF ROMANIAN LITERATURE

Consuela Cioboteanu*, Marioara Cînea*

Rezumat: Muzeului Național al Literaturii Române deține colecții de manu-
scrise, mărturii ale înaintașilor care ajută la reconstituirea istoriei literare, docu-
mente istorice care dezvăluie actul de creație al scriitorilor, carte veche și rară, 
periodice, fotografii care ilustrează istoria literaturii române, clișee și fotocopii. 
Un loc important printre valorile adăpostite de muzeu îl ocupă corespondența 
scriitorilor. Lucrarea prezintă starea de conservare, rezultatul investigațiilor, 
etapele restaurării și descrierea a două scrisori-manuscris de secol XIX scrise de 
I. H. Rădulescu și S. Andronic și a unei scrisori manuscris de sec. XX a poetului Ion 
Minulescu precum și a unui manuscris de secol XX – Cărți Fundamentale de Mircea 
Eliade.
Cuvinte cheie: manuscris, scrisoare, I.  H.  Rădulescu, I.  Minulescu, M.  Eliade, 
S. Andronic, restaurare

Abstract:The National Museum of Romanian Literature holds a number of manu-
script collections, confessions of the ancestors, which help restoring our literary his-
tory, historical documents which unveil the writers’ creative process, rare ancient 
books, and periodicals, photos illustrating the Romanian literary history, nega-
tives, and photo-copies. An important place amongst the valuables harboured by 
the museum is held by the writers’ mail. This paper presents the stage of preserva-
tion, the conclusions of investigation, the stages of restoration, and the descrip-
tion of two manuscript letters from the 19th century belonging to I. H. Rădulescu 
and S. Andronic, and that of a manuscript letter by Ion Minulescu from the 20th 
century, as well as of a 20th century manuscript – Cărți Fundamentale by Mircea 
Eliade.
Keywords: manuscript, letter, I. H. Rădulescu, I. Minulescu, M. Eliade, S. Andronic, 
restoration 

* Expert restaurator, Muzeul Național al Literaturii Române, București.
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Patrimoniul literar, aflat în arhive şi biblioteci, format din documente aşter-
nute pe pergament sau hârtie, din volume de carte, fotografii sau obiecte de artă 
grafică, pune – după cum se ştie – probleme spinoase celor care şi-au asumat 
greaua misiune de a-l conserva sau chiar de a-l restaura.

Muzeul Național al Literaturii Romane deține colecții de manuscrise, mărtu-
rii ale înaintașilor care ajută la reconstituirea istoriei literare, documente istorice 
care dezvăluie actul de creație al scriitorilor, carte veche și rară, periodice, foto-
grafii care ilustrează în întregime istoria literaturii române, clișee și fotocopii. În 
cadrul muzeului nostru se acordă un loc deosebit conservării și restaurării patri-
moniului literar, totuși, o serie de documente, scrisori, manuscrise au ajuns la noi 
într-o stare avansată de degradare.

Un loc important printre valorile adăpostite de muzeu îl ocupă corespondența 
scriitorilor. Astfel, scrisori – manuscris de secol XIX care prezentau deteriorări ale 
suportului papetar au fost restaurate în regim de urgență.

• Restaurarea unei Scrisori – manuscris I.H.  Rădulescu, nr.  inv. 16428, 
datată 20.10.1846, Viena, achiziționată de către MNLR în anul 1971 de la Mihai 
Gengescu.

Descriere: O filă de dimensiuni 44/27,5  cm., scrisă față-verso cu cerneală 
ferogalică, cu caractere chirilice. Textul reprezintă o scrisoare de la Ion Heliade 
Rădulescu către Maria Heliade, datată Viena, 20.10.1846 și semnată la final. 
Coala de hârtie a fost pliată în formă de plic, adresată „A Madame Marie Eliade 
a Bucarest” și sigilată cu ceară roșie. Pe latura superioară a colii este prezent un 
imprimeu sec. O ștampilă a poștei din Viena, cu data de 3 noiembrie, este pre-
zentă pe zona unde este scrisă adresa.

Stare de conservare: Hârtia este ușor îmbrunită și pătată, mai ales în zonele 
care au fost expuse la lumină. În lungul liniilor de pliere, hârtia este fragilizată și 
prezintă mici fisuri. Două lacune în material sunt prezente pe latura inferioară 
a colii, una dintre ele fiind provocată de ruperea sigiliului. În colțurile superior 
și inferior drept, precum și în zona centrală a laturii superioare, sunt prezente 
bucăți de bandă adezivă, în aceste zone hârtia pătându-se și devenind translu-
cidă din cauza adezivului.

Rezultatul analizelor (investigațiilor) și diagnostic: Tip de material- hârtie 
fabricată din fibre textile vegetale în amestec cu pastă de lemn parțial delignifi-
cată, grosime file 0,07 mm, ph 5,2, timp de udare foarte mare, nedeterminat, hâr-
tia este foarte încleiată, metoda de încleiere în masă, mod de fabricare-mecanic 
sită rotativă. Agent de încleiere –colofoniu, tip de cerneală- ferogalică, solubili-
tate cerneală – foarte greu solubilă în apa și insolubilă în alcool etilic 90% (soluție 
apoasă).

Nr. de inventar a fost înregistrat cu cerneală neagră insolubilă în apă și alcool 
etilic 90% (soluție apoasă). Ștampila instituției deținătoare (M.N.L.R.) a fost 
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aplicată cu cerneală insolubilă în apă și greu solubilă în alcool etilic 90% (sol. 
apoasă). Ștampila poștei din Viena a fost aplicată cu cerneală insolubilă în apă 
și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Numărul «29» a fost scris cu creion cu mină 
insolubilă în apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Pigmentul roșu și ceara din 
sigiliu sunt insolubile în apă și solubile în alcool etilic 90% (soluție apoasă). 

Comisia de restaurare a stabilit faptul că manuscrisul a suferit degradări 
fizico-chimice, biologice și a propus tratamentul necesar pentru restaurarea 
manuscrisului.

Operații de restaurare și conservare efectuate. Materiale și substanțe 
folosite: Fotografierea în ansamblu și în detaliu a manuscrisului. Testarea cerne-
lurilor: apă distilată, hârtie filtru. Desprăfuirea și curăţirea mecanică la uscat folo-
sind radieră, tampoane vată hidrofilă, pensulă. Îndreptarea plierilor – fălțuitor, 
apă distilată, vată, hârtie de filtru, greutăți. Presarea intermediară – platane, hâr-
tie de filtru, pâslă, presă. Pregătirea manuscrisului pentru completarea fisurilor și 
lacunelor din materialul suport – bisturiu. Completarea cu hârtie japoneză cores-
punzătoare materialului suport și văl japonez prin metoda „la dublu” – C.M.C., 
pensulă, fălțuitor. Presarea intermediară – platane, hârtie de filtru, pâslă, presă. 
Îndepărtarea surplusului de hârtie japoneză – bisturiu, pensulă, C.M.C. Presarea 
intermediară – platane, hârtie de filtru, pâslă, presă. Tăierea la format a manus-
crisului – foarfecă. Presare finală la umed și la uscat – platane, hârtie de filtru, 
pâslă, voal organtza, presă.

Manuscrisul se păstrează în Depozitul de manuscrise, în cutie de carton pro-
tejat în hârtie neacidă în poziție orizontală.

• Restaurare Scrisoare de secol XIX scrisă de Sever Andronic, datată 8–20 
octombrie 1845, cu nr. inv. 16432, achiziționată de către MNLR în anul 1971 de la 
M. Georgescu.

Descrierea obiectului: O filă de dimensiuni 44/27,5  cm., scrisă față-verso 
cu cerneală ferogalică, cu caractere chirilice. Textul reprezintă o scrisoare de la 
S. Andronic către Maria Heliade, datată 8–20 octombrie 1845 și semnată la final, 
continuată cu versuri intitulate Portret și notițe cu altă grafie și semnătură ilizibilă. 
Coala de hârtie a fost pliată în formă de plic, adresată „Pour remettre a Madame 
Eliade a Vienna” și sigilată cu ceară roșie. Pe latura superioară a colii este prezent 
un imprimeu sec. O ștampilă a poștei din București este prezentă pe zona unde 
este scrisă adresa. 

Starea de conservare: Hârtia este ușor îmbrunită, mai ales în zonele care 
au fost expuse la lumină. Pete de culoare brună și contur neregulat sunt pre-
zente mai ales în treimea superioară a filei și în colțul inferior drept. În lungul 
liniilor de pliere hârtia este fragilizată și prezintă mici fisuri și lacune în material. 
O lacună în material este prezentă în jumătatea stângă a colii, pe latura superi-
oară (3,5 × 1,5 cm.), datorată ruperii sigiliului. Cerneala ferogalică acidă a afectat 
structura hârtiei, pătând și corodând mai ales în zonele unde penița a lăsat mai 
multă cerneală.
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Rezultatul analizelor (investigațiilor) și diagnostic: Hârtia fabricată 
mecanic (sită rotativă) este foarte încleiată; grosimea filei – 0,06 mm., pH 5,4; 
cerneală ferogalică este insolubilă în apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). 
Nr. de inv. a fost înregistrat cu cerneală neagră insolubilă în apă și alcool etilic 
90% (sol. apoasă). Ștampila instituției deținătoare (M.N.L.R.) a fost aplicată cu 
cerneală insolubilă în apă și greu solubilă în alcool etilic 90% (soluție apoasă). 
Ștampila poștei a fost aplicată cu cerneală insolubilă în apă și alcool etilic 90% 
(sol. apoasă). Creionul albastru (fila 1, față, partea de sus stânga) este insolu-
bil în apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Creionul negru folosit lângă sigi-
liu este cu mină de grafit insolubilă în apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). 
Componentele sigiliului sunt insolubile în apă și solubile în alcool etilic 90% 
(soluție apoasă).

În urma investigațiilor fizico – chimice și biologice comisia de restaurare a 
stabilit faptul că manuscrisul a suferit degradări chimice, fizice și mecanice, nece-
sitând restaurare integrală

Operații de restaurare și conservare efectuate. Materiale și substanțe 
folosite: Fotografierea în ansamblu și în detaliu a manuscrisului. Testarea cer-
nelurilor – hârtie de filtru, apă distilată. Curățare mecanică (desprăfuire) la uscat 
– radieră, pensulă, vată hidrofilă. Îndreptarea plierilor folosind tampoane vată 
hidrofilă, fălțuitor, apă distilată. Presare intermediară – platane, hârtie de filtru, 
voal organza și pâslă. Porțiunile fragilizate și fisurile au fost dublate cu văl japonez 
– C.M.C., pensulă, văl japonez. Pregătirea manuscrisului pentru completarea lip-
surilor din materialul suport – bisturiu. Completarea lacunelor cu hârtie japoneză 
ținând cont de caracteristicile hârtiei suport prin metoda la dublu – C.M.C., hârtie 
japoneză, pensulă. Presare intermediară – platane, hârtie de filtru. Îndepărtarea 
surplusului de hârtie japoneză- bisturiu, C.M.C., pensulă. Presare intermediară – 
platane, pâslă, hârtie de filtru. Aducerea manuscrisului la forma inițială – foar-
fecă. Presare finală la umed și la uscat – platane, hârtie de filtru, voal organtza. 
Conservare prin confecționarea unei mape speciale de protecție în vederea depo-
zitării, etalării și manipulării corespunzătoare-carton pH neutru, hârtie pelur, hâr-
tie filtru. Manuscrisul se păstrează în Depozitul de manuscrise, în cutie de carton 
protejat în hârtie neacidă, în poziție orizontală.

• Restaurarea unei scrisori de secol XX a poetului Ion Minulescu, datată 15 
august 1922, nr. inv. 9405, achiziționată de către M.N.L.R. de la doamna Suzana 
Stanovici în anul 1964. 

Descrierea manuscrisului: Trei file de 22/28 cm scrise pe o singură față cu 
cerneală neagră, cu ștersături cu cerneală violet. Textul reprezintă o scrisoare a lui 
Ion Minulescu adresată „Dragă prietină” și semnată „Nebunul”.

Starea de conservare: Toate cele 3 file au fost restaurate empiric prin lipirea 
pe verso a unei foițe. Pete de culoare brună, cu contur neregulat, sunt prezente 
pe toate filele (mai amplă pe fila 3 – colțul superior stâng şi fila 1 – colțul inferior 
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drept). Filele prezintă urme de pliere în 8, hârtia fiind fragilizată pe liniile de pli-
ere, ceea ce a dus la apariția de lacune în material. Multe din aceste lipsuri de 
material sunt chiar din zona cu text. Mici cute datorate plierii și fisuri sunt pre-
zente în colțuri și pe marginile filelor.

Rezultatul investigațiilor și diagnostic: Hârtia fabricată mecanic din pastă 
de lemn delignificată (pastă chimică) imită liniile de apă specifice hârtiei fabricate 
manual și este foarte încleiată, metoda de încleiere în masă, agent de încleiere – 
colofoniu; grosimea filei – 0,08 mm., pH 4,4; cerneală ferogalică este insolubilă în 
apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Cerneala violet este insolubilă în apă și 
greu solubilă în alcool etilic (soluţie apoasă).

Nr. de inventar a fost înregistrat cu cerneală neagră insolubilă în apă și alcool 
etilic 90% (soluție apoasă), dar sensibilă la presare atunci când hârtia este umedă. 
Ștampila instituției deținătoare (M.N.L.R.) a fost aplicată cu cerneală insolubilă în 
apă și foarte greu solubilă în alcool etilic 90% (soluție apoasă). Deși este fabri-
cată din fibre textile vegetale hârtia este acidă și brunificată din cauza încleierii 
cu colofoniu și scrierii cu cerneală ferogalică. Hârtia de pe verso folosită pentru 
consolidare a fost fixată cu clei pe bază de gelatină.

În urma investigațiilor fizico-chimice și biologice comisia de restaurare a sta-
bilit faptul că manuscrisul a suferit degradări chimice, fizice și mecanice, necesi-
tând restaurare integrală.

Operații de restaurare-conservare efectuate. Materiale și substanțe 
folosite. Fotografierea în ansamblu si în detaliu a manuscrisului. Testarea cerne-
lurilor: apă distilată, hârtie filtru. S-au aplicat metode clasice de curățire meca-
nică, folosind radieră, tampoane vată hidrofilă, pensulă cu păr natural, fălţuitor. 
Restaurarea empirică s-a îndepărtat prin tamponare ușoară cu apă caldă și des-
prinderea din aproape în aproape a foiței aplicate empiric pe verso-ul celor 3 file. 
Curățarea umedă a fost necesară pentru îndepărtarea depozitelor de adeziv (gela-
tină) rămase pe verso celor 3 file după înlăturarea restaurării empirice. Aceasta 
s-a făcut cu apă caldă prin tamponări locale cu vată și sugativări succesive cu 
hârtie de filtru. Dezacidificarea s-a făcut prin pulverizare cu pulbere de carbonat 
de calciu, metodă neapoasă. Hârtia manuscriselor fiind puternic fragilizată, toate 
cele 3 file au fost dublate cu văl japonez.

Presarea intermediară s-a făcut prin metoda sandwich în hârtii de filtru 
umede și voal. Fisurile au fost consolidate cu văl japonez iar lacunele au fost 
completate cu hârtie japoneză prin metoda „la simplu”. Presări intermediare 
succesive în hârtii de filtru umezite așezate între filtre uscate au îndreptat liniile 
de pliere ale celor 3 file. Îndepărtarea surplusului de văl japonez și aducerea la 
forma inițială a manuscriselor s-a făcut prin tăierea cu ghilotina. Presarea finală 
s-a făcut între pâsle, hârtii de filtru, în presa de legătorie.

Documentele au fost protejate în foița neacidă și depozitate corespunzător în 
depozitul de manuscrise.
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• Restaurare manuscris secol XX, Cărți fundamentale de MIRCEA ELIADE, 
nr. inv.9160/1–9.

Descriere: Manuscrisul conține 9 file scrise cu cerneală albastră, pe o singură 
față. Textul reprezintă un manuscris intitulat Cărți fundamentale cu semnătură 
autografă pe ultima filă. Colile sunt numerotate de autor de la 1 la 9. 

Stare de conservare: Hârtia este puternic îmbrunită, pătată, fragilizată și 
casantă. Câteva fisuri și lacune de mică amplitudine sunt prezente la nivelul file-
lor: 1 (în cele 4 colțuri și pe latura dreaptă a colii, afectând ușor zona scrisă), fila 
3 (latura inferioară), fila 5 (latura inferioară), fila 6 (pe latura stângă și cea infe-
rioară), fila 8 (în treimea inferioară a colii, pe cele 3 laturi ale ei), fila 9 (laturile 
stânga și dreapta afectând și zona scrisă). Pe fila 1, în cele 4 colțuri sunt prezente 
urme de adeziv intrate în structura hârtiei, rămase în urma lipirii cu bandă ade-
zivă; în treimea superioară sunt prezente urme de adeziv intrate în structura hâr-
tiei, rămase în urma lipirii cu bandă adezivă; în treimea superioară sunt prezente 
și 2 amprente digitale cu cerneală neagră. Un vechi atac fungic, soldat cu pătarea 
și fragilizarea hârtiei, a afectat toate cele 9 file.

În urma investigațiilor fizico-chimice și biologice comisia de restaurare a sta-
bilit faptul că manuscrisul a suferit degradări chimice, fizice și mecanice necesi-
tând restaurare integrală.

Operații de restaurare și conservare efectuate. Materiale și substanțe 
folosite: Fotografierea în ansamblu şi în detaliu a manuscrisului. Testarea cerne-
lurilor: apă distilată, hârtie filtru. S-au aplicat metode clasice de curățire meca-
nică folosind radieră, tampoane vată hidrofilă, pensulă cu păr natural, fălţui-
tor. Dezacidificarea s-a făcut prin pulverizare cu pulbere de carbonat de calciu, 
metodă neapoasă. Hârtia manuscriselor fiind puternic fragilizată, toate cele 9 
file au fost dublate cu văl japonez. Fisurile au fost consolidate cu văl japonez. 
Lacunele au fost reîntregite cu hârtie japoneză ţinând cont de caracteristicile hâr-
tiei suport, prin metoda „la dublu”- hârtie japoneză, văl japonez, C.M.C. Presarea 
finală – hârtie filtru, platane, greutăţi, presă.

Conservare prin confecţionarea unei mape speciale de protecţie în vede-
rea depozitării, etalării şi manipulării corespunzătoare: carton pH neutru, hârtie 
pelur, hârtie filtru .

Prin restaurare, au putut fi din nou valorificate prin cercetare și expunere, scri-
sorile unor personalități culturale ale vremii din care remarcăm atât relațiile de 
prietenie și colaborare permanentă sau ocazionale precum și proiecte comune, 
preocupări comune. 

Scrisorile demonstrează prezența pe plan cultural a României în viața spiri-
tuală internațională.

Valoarea documentară și artistică a acestora impune asigurarea unor condiții 
de păstrare şi microclimat optime, pentru a împiedica declanşarea unor noi pro-
cese de degradare.
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MANUSCRIS „ACT COSTACHE CANELLA”. 
INTERVENȚII EFECTUATE ÎN CADRUL 

PROCESULUI DE RESTAURARE-CONSERVARE

MANUSCRIPT „ACT COSTACHE CANELLA”. INTERVENTIONS 
MADE IN THE PROCESS OF RESTORATION-CONSERVATION

Raluca Mariana Casapu*

Rezumat: Această lucrare prezintă restaurarea manuscrisului „Act Costache 
Canella”, din data de 20.11.1859. Articolul cuprinde o scurtă descriere a acestuia, a 
stării de conservare, precum și a procesului de restaurare.
Cuvinte cheie: manuscris, stare de conservare, filă deteriorată

Abstract: This paper presents the restoration of the manuscript „Costache Canella 
Act”, dated November 20, 1859. The article includes a brief description of its state of 
preservation and restoration process.
Keywords: manuscript, conservation status, damaged sheet of paper.

Manuscrisul face parte din patrimoniul Muzeului Național al Literaturii 
Române și se află depozitat la etajul al doilea al clădirii, în depozitul de manuscrise.

Costache Canella Ciorogârlea s-a născut în anul 1820 la Buzău. Acesta a lucrat 
nouă ani ca funcționar la Cancelaria Ocârmuirii Buzău (prefectură). Din 1848 a 
condus un pension cu elevi de curs primar, solicitând în acest sens autorizarea 
Eforiei Școalelor Naționale. În 1851 este numit institutor de clasa a 3-a la Școala 
națională, profesor la școala normală unde erau pregătiți învățătorii pentru 
școlile sătești.

În anul următor este numit institutor la clasa a 4-a. Remarcat pentru acti-
vitatea neobosită în domeniul promovării și dezvoltării învățământului și ca o 
recunoaștere a eforturilor depuse în acest sens, la 22 octombrie 1851 este ridicat 
la rangul de Pitar.

Considerat a fi primul gazetar buzoian, scoate în perioada 1874–1886 săptă-
mânalul „Independența Română”, foaie politică, literară și comercială.

* Expert restaurator, Muzeul Național al Literaturii Române, București.
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Independența națională o consideră ca fiind strâns legată de libertatea soci-
ală, de necesitatea protejării cetățenilor împotriva abuzurilor și inegalităților.

În ultimul număr, apărut la 01.01.1886, scria: „M-am luptat ca un Hercule, spre 
a combate, pe de-o parte pe oamenii abuzului și ai ilegalității, iar pe de alta spre 
a încuraja pe bărbații binefăcători și virtuoși”.

Din scrisorile cu I. H. Rădulescu, G. Crețeanu ori Alexandru Macedonski reiese 
că era cunoscut în cercurile literare bucureștene, manifestând un interes deosebit 
pentru progresul limbii și literaturii române.

Costache Canella încetează din viață la 23.09.1886, în timp ce se afla la Brăila.
Descrierea Manuscrisului. Manuscrisul cuprinde o coală de hârtie, pliată în 

două, scrisă cu cerneală ferogalică, pe o singură față. Textul este scris cu alfabet 
de tranziție și prezintă sublinieri cu creion roșu și mici însemnări cu creion negru. 
Acesta a fost pliat pentru a fi trimis și prezintă urmele unui sigiliu roșu pe fila 2. Pe 
fila 2 verso sunt scrise datele de trimitere, cu alfabet de tranziție.

Starea de conservare. Hârtia este îmbrunită și pătată (pete de culoare brună, 
mai abundente pe latura stângă a filei 1. Ambele file prezintă cute provocate de 
plieri și numeroase îndoituri, mai ales în jumătatea inferioară a filelor, în aceste 
zone hârtia fiind mai fragilizată. Pe margini (mai ales pe cea inferioară) și în zona 
sigiliului sunt prezente mici fisuri și rupturi. Pe latura stângă, în treimea superi-
oară, sunt prezente trei orificii punctiforme care străbat ambele file.

Intervenții de restaurare efectuate. Fotografierea piesei în ansamblu și 
în detaliu s-a efectuat pe tot parcursul procesului de restaurare, înainte, în tim-
pul și după restaurare. Desprăfuirea și îndepărtarea mecanică a depozitelor de 
impurități a fost realizată prin pensulare ușoară cu o pensulă moale din păr natu-
ral. Protejarea însemnărilor și a ștampilelor a fost efectuată cu soluție de C.M.C., 
în concentrație de 1%, aplicată în straturi succesive. Curățarea umedă s-a făcut 
prin tamponare cu apă călduță și săpun neutru, iar uscarea, prin tamponări suc-
cesive cu hârtii de filtru. Porțiunile fragilizate și fisurile au fost dublate cu văl japo-
nez. Presarea finală s-a efectuat cu hârtie de filtru, platane, greutăți și presă.

Manuscrisul este păstrat în cutie de carton, protejat în plic de hârtie, în poziție 
orizontală.
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CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA CASEI DE 
TÂRGOVEŢ DIN SECOLELE AL XVIII-LEA 

 AL XIX-LEA, DIN PLOIEŞTI

THE CONSERVATION AND RESTORATION OF A TOWNSMAN 
HOUSE FROM THE XVIII AND XIX CENTURIES IN PLOIEȘTI

Mihaela Ioniță*

Rezumat: Lucrarea prezintă etapele de restaurare-conservare prin care clădi-
rea muzeului a trecut și intervențiile de conservare aplicate bunurilor pe care le 
adăpostește
Cuvinte cheie: Ploiești, casă de târgoveț, restaurare, conservare

Abstract: The paper presents the past steps of restoration and conservation 
applied to the museum’s building and the conservation interventions applied at 
the goods which are in the museum
Keywords: Ploiești, townsman house, restoration, conservation

În Ploieştiul amintirilor istorice, vreme trece, vreme vine, toate-s vechi şi 
nouă toate!

Şi iată că pe fostul drum al Bucureştilor, din strada Democraţiei numărul 2 
în Ploieşti, într-o grădină valahă, s-a păstrat o casă de pe la 1785, cu iz arhaic şi 
eleganţă distinsă, cunoscută şi sub numele de „Casa Hagi Prodan”.

Pe la 1919, casa, ajunsă în ruină, a fost cumpărată de Primăria oraşului Ploieşti 
şi restaurată. A urmat o altă restaurare prin anii 1955 –1960 sub conducerea arhi-
tectului Mişu Rădulescu. 

Cutremurul din 1977 a făcut mari pagube clădirii, aceasta intrând într-un alt 
proces de restaurare sub conducerea arhitectului Călin Hoinăresu; de altfel toate 
lucrările care au urmat au fost conduse de acesta.

Aşa cum se spunea, casele de pe atunci erau zidite „tari ca de cetate, în câte 
patru şi şase cărămizi, cu două odăi, pivniţe şi beciuri şi un alt rând de odăi deasu-
pra, cu pod din streaşină în streaşină„. Clădirea, importantă din punct de vedere 

* Conservator, Muzeul Casa de târgoveț din secolele al XVIII-lea al XIX-lea (Hagi Prodan), Ploiești.
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arhitectonic, a fost transformată, după primul război mondial, în primul muzeu 
din istoria Ploieștilor, numit Muzeul Prahovei, care adăpostea artă religioasă. În 
1953 a devenit Casa de târgoveţ. Din 1983 până în anul 1999 edificiul a găzduit 
expoziţia permanentă Nichita Stănescu.

În intervalul 2002–2004, casa s-a aflat într-o nouă etapă de restaurare, reali-
zându-se ample lucrări, după cum urmează:

– refacerea în totalitate din şiţă a acoperişului;
– reparaţii la ziduri, care au avut în vedere intervenţii de rezistenţă la clădire 

cât şi văruirea monumentului;
– igienizarea întregii clădiri.
Intervențiile de conservare şi restaurare ale monumentului au fost realizate 

astfel încât să pună în valoare elementele decorative din stuc, existente atât la 
interior cât şi la exterior, ce fuseseră afectate de cutremurele din ultimii ani.

Elementele decorative din stuc constituie podoaba casei, făcând-o să fie 
considerată „ca fiind unică”. În urma conservării, curăţării decorațiunilor a fost 
descoperită policromia exteriorului (din care se păstrează şi astăzi un element ca 
martor). La restaurarea edificiului, această descoperire a ajutat pe artiştii plastici 
Graţiela şi Nicolae Stoian, restauratori pictură, membrii Uniunii Artiştilor Plastici 
din România, în refacerea întregii decoraţiuni, lucrări executate în anul 2007, după 
obținerea aprobărilor de la Ministerul Culturii.

S-a realizat o inventariere a suprafeţelor portante la vedere şi prin măsură-
tori, marcarea lor pe relevee.

S-a început prin expertizarea elementelor de stucatură prin sondaje (cu bis-
turiul şi pensula), efectuarea studiul suprafeţei de intervenţie, cercetarea stării 
de conservare a monumentului. A fost realizată o documentaţie fotografică ante-
execuţie, o documentaţie desenată – schiţe şi o documentaţie scrisă, stabilindu-
se modelele şi procedeele tehnice care trebuiau aplicate.

S-au făcut propuneri de culoare – culori de apă cu pigmenţi naturali, tempera 
şi acrilici .

S-au efectuat teste în atelier pentru a se reproduce perfect nuanţele, con-
sistenţa şi transparenţa pigmentului. A urmat pregătirea zonei de lucru, fixarea 
suprafeţei curăţate prin aplicare de emulsie. Următorul pas a fost pictarea cu pig-
ment a suprafeţelor folosind tehnologia de frescă, apoi fixarea culorilor și verni-
sarea finală pentru mărirea rezistenţa lucrării faţă de intemperii.

Lucrările de văruire a monumentului s-au făcut cu pastă de var preparată cu 
un an înainte, ţinându-se astfel cont de vechile tehnici de văruit folosite în trecut.

Toate lucrările au fost urmărite atent de conservatorul secţiei cât şi de arhi-
tectul care s-a ocupat de restaurarea monumentului.

A fost necesară realizarea de jur-împrejurul casei de „trotuare”, care ajută 
pereții monumentul să „respire” și împiedică producerea igrasiei. Trotuarele au 
fost realizate din piatră de râu montate pe pat de nisip, acestea creând şi un aer 
rustic.
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Lemnăria – stâlpii ciopliţi în lemn tare de stejar, care împrejmuiesc prispa şi 
podina acesteia, a fost impregnată cu ulei de in sicativat. De menţionat că lemnul 
nu prezenta degradări, pensularea cu ulei de in realizându-se ca tratament profi-
lactic şi de întărire a fibrei pentru a-l proteja împotriva stropilor de ploaie.

Şiţa a fost tratată cu creozot şi anual, cu firme specializate, se fac ignifugări.
Plafonul din sufragerie (Foto. 2), original de la 1870, unic prin modelul cu care 

a fost realizat, prezintă urme vizibile ale unui atac vechi de xilofage. În urmă cu 
aproximativ 20 de ani au fost realizate tratamente prin injectarea în fiecare orifi-
ciu cu Lindan 1% în benzen. Orificiile nu au fost chituite deoarece ar afecta aspec-
tul autentic al plafonului.

După ce s-a terminat conservarea şi restaurarea clădirii muzeului, aceasta a 
fost lăsată aproximativ un an de zile pentru a se stabiliza echilibrul microclima-
tului, timp în care a fost pregătit patrimoniul ce urma să fie adus şi etalat în expo-
ziţia de bază. 

Etalarea pieselor în expoziţia de bază a fost realizată de către echipa de 
muzeotehnică împreună cu conservatorul. Una dintre condiţiile obligatorii era ca 
patrimoniul ce urma a fi etalat să corespundă din punct de vedere al conservării 
(starea de conservare să fie foarte bună). Prin proiect a fost indicat locul fiecărui 
obiect în expoziţia permanentă, piesele aduse din depozit fiind aşezate așa cum 
s-a stabilit.

Piesele de patrimoniu selectate au fost scoase din depozite, curățate apoi, 
iar cele care prezentau probleme de conservare – degradări, deteriorări ale diferi-
telor suporturi materiale, au fost trimise pentru conservare şi restaurare în labo-
ratoarele de specialitate, ca de exemplu masa şi unul din scaunele din sufragerie 
precum şi icoana de mari dimensiuni – 2,04/1, 24 m – de la Ierusalim.

Etichetarea şi marcarea obiectelor din muzeu, realizată de conservator, este 
estetică, unitară și nu provoacă stricăciuni obiectelor. S-a urmărit ca numărul de 
inventar să fie uşor de localizat, fără a fi necesară mişcarea prea mult sau acope-
rirea unei părți a obiectului etalat. De exemplu, pe textile: perne, învelitori, şter-
gare, au fost aplicate etichete din pânză, cusute foarte fin pe spate. Nu s-au înde-
părtat numerele vechi deoarece ele pot oferii informaţii despre istoria obiectului.

În etalarea pieselor s-a ţinut cont de stabilitatea acestora la solicitările seis-
mice, în acest sens fiind asigurate. S-a mai urmărit ca etalarea să elimine tensio-
narea, de exemplu, textilele care au fost expuse pe perete şi pe pardoseală au fost 
dublate pe spate şi, după caz, montate pe suluri speciale. De asemenea, a fost 
evitată faldarea dar și amplasarea obiectelor deasupra caloriferelor. 

Au fost montate şi verificate toate instalaţiile de tip modern (sisteme de 
alarmă contra incendiilor, sisteme de supraveghere video etc.).

În interiorul casei este asigurat un microclimat corespunzător – variaţiile 
de temperatură (T.) şi umiditate relativă (U.V.) fiind cuprinse, în general, în inter-
valele 18°–22°C pentru temperatură şi 50–60% pentru umiditate. Pentru moni-
torizarea evoluției acestor doi factori de risc, toate încăperile au fost dotate cu 
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termohigrografe şi termometre, valorile înregistrate de aparate fiind trecute în 
foaia de observaţie. Dacă valorile sunt situate în afara limitelor prevăzute de nor-
mele de conservare, microclimatul este corectat, după caz, prin ventilare, aerisire 
controlată sau încălzire. 

Pentru protejarea patrimoniului de iluminatul natural, care este nociv mai 
ales pentru suporturile papetar, textil, picturi, ferestrele sunt prevăzute cu per-
dele de protecţie din pânză albă, care nu permit trecerea luminii naturale.

În activitatea de conservare se ţine seama şi de efectele luminii artificiale. 
Expunerea la lumină influențează prelungirea vieţii obiectelor pentru că poate 
provoca degradări ireversibile ca decolorarea, fragilizarea, îmbătrânirea, degra-
dări care nu permit revenirea obiectului la stare iniţială. În muzeul nostru se 
folosește iluminatul incandescent, care este limitat, asigurându-se numai atunci 
când este cazul.

Conservatorul urmăreşte periodic starea de sănătate a pieselor şi dacă se 
constată modificări, intervine, analizează cauza şi ia măsuri.

Fiind o casă de mici dimensiuni, după moda timpului, accesul în clădire se 
face doar în grupuri restrânse sau individual, pentru a nu deteriora, în primul 
rând, piesele care sunt expuse în mod liber, deoarece tematica expoziţiei şi-a pro-
pus să urmărească recreerea atmosferei specifice secolelor XVIII – XIX .

LISTA ILUSTRAȚIILOR
Foto. 1 Casa Hagi Prodan, clădire istorică a orașului Ploiești.
Foto. 2 Plafonul din lemn din sufragerie, sculptat în motiv stelat.
Foto. 3 Bucătăria de iarnă a casei.
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OCTOIHUL SAU CANOANELE MAICII DOMNULUI

OCTOIH OR VIRGIN CANONS

Leonard Fulău* 

Rezumat: Această lucrare prezintă restaurarea Octoihului sau Canoanele Maicii 
Domnului datat 1812. Articolul cuprinde o scurtă descriere a acestuia, a stării de 
conservare, precum și a procesului de restaurare.
Cuvinte cheie: stare de conservare, deteriorări, diagnostic

Abstract: This paper presents the restoration of the Octoihului dated 1812 The arti-
cle includes a brief description of its state of preservation and restoration process.
Keywords: conservation status, damaged.

Pagina de titlu: Întru slava Unuia Dumnezeu în Treime slăvit. Spre slava și 
cinstea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. În zilele binecredinciosului dom-
nului nostru SCARLAT ALEXANDRU, Calimah voievod. Cu binecuvântarea Prea 
Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit al Moldaviei Kiriu Kiru VENIAMIN. S-a tipărit 
acest OCTOIH de Canoane pentru Pavecerniță. În vremea Prea Cuvioșiei Sale Kir 
SILVESTRU, Arhimandritul și Starețul Sf. Mănăstiri Neamțu și Secu, în Tipografia 
Sf. Mănăstiri Neamțul, 1816, iunie 22.

Predoslovie: Către dreptcredincioșii cititori. Semnează, Al tuturor smerit și ne-
vrednic îndatorat rugător, Silvestru. Stareț al Sfintelor Mănăstiri Neamțului și Secului.

Cuprins: Cuprinde opt glasuri, fiecărui glas îi corespunde același număr de 
zile al întregii săptămâni liturgice.

Este o ediție bibliofilă tipărită de referință, atât prin valoarea ortografiei 
române, cu alfabet chirilic, cât și datorită criteriilor tipografice. Prezintă frontispi-
cii împodobite, gravuri tematice, inițiale miniate în chinovar, textul religios fiind 
încadrat într-un chenar fitomorf. 

Pavecernija: termen literar slavon, însemnând rugăciunea de după cină. 
Este o slujbă de rugăciuni și psalmi, citiți după cină și care se slujește după 

Vecernie. La Pavecerniță (mică sau mare), se citește un canon al Maicii Domnului 
în glasul săptămânii (aceste canoane se găsesc în Octoih).
* Expert restaurator, Muzeul Național al Literaturii Române, București.
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Degradări fizico-mecanice. Nu are coperți, legătura lipsește complet, cusătura 
este slăbită mai ales în zona lănțișorului inferior, care este rupt, restaurări empi-
rice, fisuri și pierderi din suportul papetar, urme de hârtie arsă pe zona cu text. 

Degradări fizico–chimice. Filele sunt ușor îngălbenite, prezintă depozite de 
ceară și murdărie, cearcăne de apă, patină vulgară și pete de culoare brună, pete 
de cerneală, pete albe (posibil var), pete grăsime, fragilizarea hârtiei. 

Degradări biologice. Urme de mucegai, urme de murdărie de muște.
Degradări sociale. Uzura funcțională, intervenții de consolidare neadecvate 

și neconforme cu originalul.

Rezultatul analizelor şi diagnostic
Hârtia este slab încleiată, difuzia este izotropă. Atât cerneala neagră cât și cea 

roșie sunt insolubile în apă și alcool etilic 85%. Ștampilele prezente sunt insolu-
bile în apă și alcool etilic 85%. Depozite de ceară, praf, clei și păr. Pete de cerneală, 
apă, praf depus pe picăturile ce ceară, cauzate de manevrare. Depozite și pete de 
mucegai.

Etape restaurare. Consolidarea fisurilor și a zonelor friagilizate, comple-
tare cu hârtie și văl japonez a lacunelor, refacerea fascicolelor, presare finală, 
confecționat și aplicat forzațuri noi, coasere pe gherghef, încleierea cotorului cu 
pap de făină, căptușire cotor, confecționare coperte noi, aplicare capital band 
neutru, îmbrăcarea volumului cu învelitoarea nou croită, confecționare mapă de 
protecție.

LISTA ILUSTRAŢIILOR
Foto. 1 Pagina de titlu a Octoihului înainte de restaurare.
Foto. 2–3 Imagini care ilustrează diverse degradări. 
Foto. 4–6 Imagini din timpul restaurării.
Foto. 7–10 Octoihul după restaurare.



Octoihul sau canoanele Maicii Domnului  |  159 

     
Foto. 1

Foto. 2 Foto. 3

Foto. 4 Foto. 5

 



160   |  leonarD fulău

Foto. 6

Foto. 7

Foto. 8 Foto. 9

Foto. 10



DROBETA, Restaurare-Conservare, XXVI/2016, p. 161–169

CONSOLIDAREA LEMNULUI. INTERVENȚII 
DE RESTAURARE ASUPRA UNOR BUNURI 
CULTURALE SUPORT LEMN AFECTATE DE 
ATACUL BIOLOGIC, FUNGIC SAU XILOFAG, 

AJUNSE ÎN PRAGUL COLAPSULUI

STRENGTHENING WOOD. INTERVENTIONS RESTORATION OF 
CULTURAL OBJECTS WITH WOOD SUPPORT AFFECTED BY THE 

BIOLOGICAL OR XYLOPHAGOUS ATTACK WHICH ARE IN THE COLLAPSE

Constantin Ștefan Ionescu1

Rezumat: Intervențiile de consolidare au ca scop recuperarea, ameliorarea și 
refacerea unor proprietăți fizico-mecanice ale lemnului, un complex de acțiuni, 
derulate într-o succesiune tehnologică, în vederea prelungiri vieții unor obiecte, 
care sunt, de fapt, bunuri culturale, obiecte de artă, ale unui patrimoniu cultural 
național sau mondial, care au fost afectate masiv de degradări fizice, chimice și 
biologice.
Studiul nostru a luat în considerare o bogată bibliografie cuprinzând observații 
teoretice și practice ale unor specialiști din țară sau străinătate, cercetări și răs-
punsuri la o serie de activități de restaurare realizate de către autor și, mai cu 
seamă, de răspunsul oferit de aceste intervenții. Obiectivul nostru este obținerea 
unor creșteri d.p.d.v. al rezistenței mecanice a panourilor afectate, a lemnului 
deteriorat, care are pierderi ale elementelor anatomice (de coeziune).
Restaurarea unor bunuri de patrimoniu implică abordarea unor tehnici și mate-
riale în concordanță cu starea de degradare, tipul de artefact, și, mai ales, de 
alegerea modului de valorificare și expunere ulterioară. Pentru ca lemnul să fie 
consolidat, este necesară introducerea unor materiale și/sau substanțe lichide 
sau gaze în microstructura lui. Transportul și pătrunderea acestora în lemn 
este condiționată de o proprietate, denumită „permeabilitate”, iar consolidarea 
(suportului, a stratului pictural sau a întregii opere) trebuie apreciată ca fiind o 
parte importantă a procesului de restaurare.
Cuvinte cheie: consolidare, patrimoniu, restaurare, materiale compozite, stabili-
zare, impregnare.

1 Constantin Ștefan Ionescu, Universitatea Transilvania, Brașov, Ingineria lemnului, Expert resta-
urator lemn policrom, restaurareionescu@gmail.com 
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Abstarct: Interventions consolidation aimed at recovery, improvement and resto-
ration of physical and mechanical properties of wood, a complex of actions per-
formed in sequence technology to extend the life of the objects that are actually 
cultural property, art, of a national or world cultural heritage that were affected 
heavily degrading physical, chemical and biological.
Our study considered a rich bibliography comprising theoretical and practical 
observations of specialists in the country or abroad, research and answers to a 
number of restoration activities conducted by the author and in particular, the 
answer given by these interventions. Our goal is to achieve growth of the mechani-
cal strength of the panels affected, damaged wood, which has losses of anatomi-
cal elements (cohesion).
Restoration of heritage assets involves tackling techniques and materials in accor-
dance with state of degradation, the type of artifact, and especially the choice of 
recovery and subsequent exposure. Because wood is strengthened, it is necessary 
to introduce materials and / or liquids or gases, the microstructure of. Transport 
and their penetration into the wood, is conditional on a property called „perme-
ability” and strengthening (support, the paint layer, or the whole works) should be 
appreciated as an important part of the restoration process
Keywords: consolidation, heritage restoration, composite materials, stabiliza-
tion, impregnation.

Lemnul este un material natural și ca atare este predispus la degradare, mai 
ales atunci când insectele și ciupercile vin în contact cu el, provocându-i modi-
ficări semnificative proprietăților de bază. Deteriorarea poate fi atât de severă 
încât pune în pericol existența în continuare a obiectului. Umiditatea, căldura, 
lumina, sunt factori majori de degradarea a structurii lemnului. De asemenea, 
un alt factor ce trebuie luat în seamă este și esența lemnului. Mai trebuie luat în 
considerare efectul de distrugere mecanică, roadere, striviri, desprinderi, măci-
nare, rezultat al fenomenului numit uzură; iar „capacitatea lemnului de a rezista 
la uzură, este un criteriu principal de apreciere a coeziunii dintre elementele ana-
tomice ale lemnului”2. Exemplu: lemnul arheologic, lemnul expus intemperiilor 
(casele din lemn expuse în muzee în aer liber), binalele, ramele ferestrelor (vitralii 
ale marilor biserici sau catedrale), artefacte, etc.

Acțiunea de consolidare poate atinge mai multe obiective:
Îmbunătățirea unor proprietăți fizico-chimice și mecanice ale unui lemn, de 

exemplu, un lemn mai puțin valoros, din punct de vedere al esenței, cu proprietăți 
fizico-mecanice și estetice reduse, etc.. care prin intervenții de consolidare pot să 
modifice anumite proprietăți, în vederea valorificării superioare.

Intervențiile de consolidare au ca scop recuperarea, ameliorarea și refacerea 
unor proprietăți în vederea prelungiri vieții unor obiecte, care sunt de fapt, bunuri 
culturale, obiecte de artă, ale unui patrimoniu cultural național sau mondial.
2 Brenndörfer ș.a., Studiul lemnului, 1979, p. 167.
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Consolidarea lemnului reprezintă acțiuni complexe în succesiune tehnolo-
gică, care au ca scop principal refacerea parțială și cât mai apropiat (posibil) de 
starea naturală a proprietăților fizico-mecanice, ale unui suport ce a fost afectat 
masiv de degradări fizice și biologice.

Acest flux/circuit tehnologic al consolidării este văzut ca un ciclu care este 
început cu stabilizarea lemnului și va fi închis cu protejarea suportului care a fost 
supus tratamentelor, tocmai pentru un echilibru al proprietăților fizico-mecanice, 
refăcute, îmbunătățite, în vederea stopării sau reducerii factorilor de stres care 
provoacă sau au provocat degradarea. Când vorbim de echilibru ne referim la:

– proiectarea acțiunilor ce vor fi derulate în circuitul tehnologic;
– de echilibru în acțiunile de restaurare;
– implementarea soluțiilor și materialelor noi, inovative, etc.
Flux tehnologic: 
Consolidarea trebuie explicată și înțeleasă ca un complex de acțiuni, care au 

ca scop ameliorarea prin diverse procedee și îmbunătățirea unor „însușiri nega-
tive precum: instabilitatea formei și dimensiunilor cauzate de higroscopicitate, 
durabilitate redusă, defecte de structură, etc. (...) prin diferite tratamente:

– termice, uscare la temperaturi înalte, aburire și fierbere, încălzirea în mate-
riale topite (în scopul măririi stabilității dimensionale, prin eliminarea apei din 
lemn până la umiditatea de 

echilibru);
– chimice (acetilarea);
– impregnarea cu diverse substanțe, uleiuri și grăsimi, rășini și metale topite, 

etc.;
– densificare, plasticizare, stratificare (aplicabil atât la lemnul nou, cât și la cel 

supus restaurării, n. a.). Densificarea prin presare perpendicular pe fibre, se face 
astfel, ca pereții celulari să nu se rupă, ci să se producă doar o deformare, redu-
cându-se golurile celulare și omogenizându-se astfel materialul (lignoston)”3. 

O concluzie prezentată de Brenndörfer D.  și colaboratorii (1979) arată că: 
„Nici una din metodele de ameliorare a lemnului masiv nu poate să înlăture pe 
deplin reflectarea foarte pregnantă a anizotropiei din diversele sale proprietăți. 
Prin tăierea lemnului în lamele subțiri și reasamblarea acestora în plăci, prin 
încleiere și presare, se pot atenua sau chiar înlătura atât anizotropia din punct de 
vedere al proprietăților mecanice precum și neajunsurile unor defecte interioare. 
Prin stratificare, lemnul se poate omogeniza”4. 

În mod general, o astfel de abordare face referire la îmbunătățirea 
proprietăților fizico-mecanice ale lemnului nou cu scopul obținerii unor produse 
din lemn cu însușiri superioare, dar totodată trebuie precizat, că punctual, este 
necesar să facem referire și la suportul din lemn, sculptat, pictat, machetat, al 
unor obiecte de patrimoniu.
3 Brenndörfer D. ș.a. Studiul lemnului, 1979, pp. 171–178.
4 Idem, p. 180.
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Materialele compozite rezultate prin stratificare a unor planșe de lemn atât 
pe axa orizontală cât și pe cea verticală (a grosimii) pot fi abordate în tratamen-
tele și tehnicile de restaurare a lemnului tocmai prin faptul că, dispunerea unor 
lamele, ținând cont de anizotropie și de tendințele de curbare naturale, care să 
formeze atât lățimea, cât mai ales grosimea materialului, în straturi alternante, 
însă, liniile de îmbinare ale materialelor, să nu fie suprapuse, toate acestea, cu 
scopul de a reduce tensiunile interne, variațiile dimensionale. Cercetările noastre 
au arătat că, această modalitate de punere în operă a unor fragmente de com-
pletare, dispuse într-o asemenea tehnică, au dat rezultate în practică, lemnul, 
atât cel vechi și degradat cât și cel nou adus în completări, este mult mai sta-
bil cu variații dimensionale reduse, ceea ce îi conferă stratului pictural o stabili-
tate mărită, iar tensiunile provocate de jocul lemnului, sunt reduse la minimum. 
Tehnica, o putem regăsi și în practica materialelor noi, placaje, etc., numai că, aici 
nu dispunem straturile perpendiculare sau în unghi a lamelelor lipite.

I. Stabilizare: refacerea echilibrului termohigroscopic și a limitării contrageri-
lor și umflării lemnului în vederea reducerii tensiunilor, fisurilor, cauzate de „jocul 
lemnului”.

II. Impregnarea: acoperiri interioare care au ca scop, stoparea absorbție apei. 
II. 1. Preventivă: 
a. septizare insecto-fungicidă 
b. de ameliorare termohigroscopică, eliminarea apei excesive într-un timp 

scurt, exemplu, în cazul lemnului arheologic, lemn extras din diverse medii: tur-
bării, soluri umede, al unor nave extrase dintr-un mediu cu U.R. excesivă (mări, 
oceane) etc. 

Lemnul s-a stabilizat și echilibrat în mediul din care a fost extras, iar tran-
sferul în noul mediu, diferit de cel în care „a zăcut”, fără un control strict al para-
metrilor importanți (U.R., T., lumină, interacțiunea chimică) pot produce pagube, 
uneori chiar irecuperabile.

II. 2. Curativă: 
a. atunci când se dorește creșterea efectului acțiunilor întreprinse, care au 

ca scop ameliorarea, refacerea și îmbunătățirea proprietăților fizico-mecanice ale 
lemnului.

b. reducerea și/sau stabilizarea din punct de vedere al sorbției/ desorbției 
apei din mediu ambiental.

III. Refacerea geometriei panoului: 
a. refacere în mod „tradițional”, cunoscut, implementat la nivel cognitiv – cu 

materiale și tehnici clasice.
b. cu un mod modern, dezvoltat pe investigații și rezultate, materiale și 

tehnologii 
moderne, inovative, respectând principiile restaurării, dar ținând cont și de 

progresul tehnic care poate aduce beneficii.
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c. completarea și refacerea formei de bază, prin completări cu materiale:
– tipodimensionate, adică dimensiune și formă, aceeași esență, cu păstra-

rea și aplicarea fibrelor lemnului în conformitate cu cea a panoului pe care se 
intervine.

– cu lemn de esență moale și foarte ușor (ex. lemn de balsa care datorită 
greutății sale specifice de cca 160 kg/ mc, în montajul care se va regăsi, nu va 
produce o încărcare a masei portante a panoului afectat, redându-i totuși forma 
și stabilitatea.

Alte tipuri de completări pot fi amintite:
– parchetare;
– refacerea unor cadre de stabilitate fixe sau în conceptul nou de restaurare 

având aplicate elemente de îmbinare elastică, care permit preluarea unor tensi-
uni sau a jocului lemnului, tocmai în vederea reducerii tensiunilor la stratul pictu-
ral, și a creșterii unei stabilități dimensionale, a panoului supus acțiunii fenome-
nului de sorbție și desorbție. (Foto. 1–3);

– executarea de transpuneri pe un material nou, condiționat în prealabil (în 
situații extreme)

Foto. 1 Foto. 2 Foto. 3
Foto. 1–3 Modalități de fixare elastică a unor rame de consolidare a panourilor 

degradate. Intervenții realizate de conservatorii de la Muzeul Național din Prado.

IV. Tratamente finale
– Integrare cromatică
– Impermeabilizare 
– Monitorizarea din punct de vedere al microclimatului și al securității (con-

trol asupra itinerării obiectului).

Materiale și tehnici clasice și moderne utilizate în consolidarea bunurilor 
culturale sau ale obiectelor de artă.

Studiul nostru a luat în considerare o bogată bibliografie cuprinzând 
observații teoretice și practice ale unor specialiști din țară sau străinătate, cerce-
tări și răspunsuri la o serie de activități de restaurare realizate de către doctorand 
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C. Ș. Ionescu, și mai cu seamă, de răspunsul oferit de aceste intervenții. Obiectivul 
nostru este obținerea unor creșteri din punct de vedere a rezistenței mecanice a 
panourilor afectate, a lemnului deteriorat, care are pierderi ale elementelor ana-
tomice (de coeziune).

Pornim de la premisa că materialele utilizate până astăzi pot fi îmbunătățite, 
dezvoltate pentru ca efectul lor să fie benefic intervenției. Sunt de luat în conside-
rare studii la nivel național și internațional, precum: 

– îmbunătățirea Paraloidului B72 cu Montmotrilonit (alumosilicat de 
magneziu)5;

– cu nano-compuși6 (dacă Tuduce face referire la o esență–plop- referirile 
noastre vor aborda lemnul de tei);

– micro fibre de celuloză7.
Aplicarea unor compuși, rășinilor termoplastice, au ca efect așteptat, 

îmbunătățirea proprietăților lemnului, duritate, rezistența la abraziune, rezistența 
la rupere, impermeabilitate și nu în ultimul rând, stabilitate dimensională. 
Alegerea consolidantului trebuie să țină cont de cunoașterea proprietăților con-
solidantului cât și ale lemnului în scopul refacerii sau ameliorării proprietăților 
fizico-mecanice pierdute ale lemnului din bunurile culturale.

Restaurarea unor bunuri culturale, implică abordarea unor materiale și teh-
nici în concordanță cu starea de degradare a tipului de artefact și mai ales de 
alegerea modului de depozitare și expunere după restaurare. Tratamentul lem-
nului degradat este limitat de cunoașterea materialului nou pus în operă, de 
reversibilitatea și comportamentul natural al materialelor, acestea să nu producă 
alte degradări individual sau în reacție cu alte materiale sau substanțe aflate în 
compoziția bunului cultural.

Modalități/ tehnici de consolidare
– injectare, picurare, pensulare
– imersare 
– completări sau transpuneri

Materiale de consolidare
– consolidare cu uleiuri, ceruri, parafine, rășini – naturale sau sintetice
Ceea ce este foarte important, penetrarea sau adâncimea de pătrundere a 

produselor de consolidare în profunzimea materialului, de retenția substanței 
de consolidare între elementele anatomice ale lemnului, despre adezivitatea și 
5 Velson Horie, Materiale pentru Conservare, Consolidanți organici, adezivi, (materiale pentru) 

acoperire. 
6 A. A. Tuduce – Cercetări privind oportunitatea modificării produselor de consolidare pentru lemn 

prin adaos de nano-inserţii, rezumat teză doctorat, conducător științific, prof. dr. M. Câmpean, 
2012.

7 Annalisa Cataldi, Flavio Deflorian, Alessandro Pegoretti, Consolidarea lemnului operelor de artă, 
cu compoziții de celuloză microcristalină.
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coezivitatea elementelor fracturate sau degradate și refacerea unor proprietăți 
care vor aduce beneficii în ceea ce privește rezistența mecanică, stabilitatea 
dimensională, care vor permite o valorificare expozițională.

Un material comun utilizat pe o scară largă de către conservatori și restaura-
tori este Paraloidul B72, format din doi copolimeri – etil metacrilat și metil acrilat, 
produs de Rohm și Haas, în 1935. Paraloid B72 este o rășină termoplastică, solu-
bilă în acetonă, etanol, toluen, xilen, acetat etil, butil, etc.

Pe parcursul anilor de practică, am constatat că intervențiile de consolidare 
considerate „manuale”, injectare, picurare, pensulare, au un caracter de consoli-
dare de suprafață, sau unul redus în ceea ce privește pătrunderea în profunzimea 
celulelor lemnului, umplerea vaselor fiind relativ redusă; pentru a aduce un efect 
evident în cea ce privește îmbunătățirea rezistenței mecanice, trebuie ca injec-
tarea sau pensularea să fie executată într-un număr considerabil de repetări și 
foarte important, vâscozitatea soluției și tipul de solvent. 

Este cunoscut că în lemnul de esență tare, datorită structurii complexe „cur-
gerea fluidului este mai dificilă”8 iar permeabilitatea este un factor important care 
afectează retenția lichidului în comparație cu presiunea și vâscozitatea. Golurile 
intercelulare (spațiile) din structura lemnului, va determina o retenție a soluțiilor 
de tratament.

Polaritatea solventului afectează fluxul de pătrundere. „Lemnul este mai per-
meabil la nepolar față de solvenții polari”9 

Vâscozitatea nepolară permite pătrunderea mai în profunzime, iar soluțiile 
cu polaritate ridicată, provoacă umflări lemnului.

„După evaporarea solventului, polimerii consolidează structura. Cel mai 
comun tratamente, utilizat pentru întărirea lemnului sunt polimeri acrilici (frec-
vent Paraloid B72). Alegerea solvenților trebuie să fie un răspuns la: să dizolve 
polimerul, pătrunde în lemn și nu provoacă reacții de culoare cu componente din 
lemn (și nu deteriorează vopseaua). Parametrul important este gradul de umflare 
a lemnului, ca rezultat al interacțiunii cu solventul. De asemenea în alegerea sol-
ventului, toxicitatea sa, explozivitate și inflamabilitatea trebuie luate în consi-
derare [Aurerson 2000]. De exemplu, potrivit unui studiu al Paciorek [1993] cel 
mai mare grad de saturare a lemnului a fost obținut utilizând Paraloid dizolvat 
în metanol, cu toate acestea, din cauza umflării puternice cauzate de metanol, 
acesta nu a putut fi aplicată în practica de conservare. Prin urmare, solventul 
cel mai frecvent utilizat este toluenul. Soluția de Paraloid B72 cu o concentrație 
scăzută de polimer penetrează lemnul cel mai bine, dar pentru eficiență necesită 
impregnare repetată și evaporarea solventului. Niveluri prea ridicate de saturație 
cauzează o penetrarea slabă a solventul în straturile mai profunde ale lemnului 
[Schniewind în 1990, Wang și Schniewind 1985]. Schniewind și Eastman [1994] în 

8 Siau s. a., Transport Processes in Wood, 1984. Siau s. a.. Pressure impregnation of refractory 
woods, 1970.

9 Schniewind, Consolidarea cu rășini solubile a lemnului deteriorat, 1985.
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cercetarea lor au determinat conținutul de polimer al probelor de lemn deteriorat 
impregnat cu Paraloid soluție 20% B72 în toluen și s-a constatat că la o adâncime 
mai mare de 7 mm de la suprafață în aprox. 10% din polimer este prezent în vasele 
lemnului. O mai bună suprasaturație a lemnului a fost obținută folosind o soluție 
de Paraloid în acetonă.”10

O concluzie asemănătoare am obținut și noi în Studiul științific privind deter-
minarea unor mase de substanță activă necesară tratamentului unor panouri, din 
lemn, degradate de atacul xilofag 11, și unde am prezentat măsurătorile și deter-
minările unor mase, ale solventului, ale Paraloidului B72, în diverse concentrații, 
ale panoului asupra căruia s-a intervenit. Cantitatea de substanță activă, rema-
nentă, necesară consolidării acceptabile a panoului restaurat. Pe parcursul a 
3 ani de zile, am demarat un studiu care a luat în considerare cantitățile nece-
sare de consolidant (Paraloid B72) și tipul de solvent cu polarități diferite de la 
nepolar (ex. Toluen, Xilen) până la cele cu polaritate medie (ex. acetat etil, acetat 
butil, acetonă) care au o volatilitate diferită. Constatările noastre, cum de altfel: 
Schniewind, (1990) și Mankowski ș.a. (2015) că soluțiile cu polaritate ridicată pot 
provoca umflări ale lemnului, precum și că pătrunderea în profunzime a soluțiilor 
cu vâscozitate ridicată se face mai greu. 

Un alt material utilizat în restaurare, este Regalrez 1126 – o hidrocarbură 
ciclică saturată asemănătoare cerii și parafinei12.

În procesul de consolidare a structurii lemnului degradat sunt utilizați diverși 
polimeri. Eficacitatea procedurii de impregnare este determinată – printre altele 
– de retenția substanței de protecție .

„Eficiența unui tratament de consolidare depinde în ultimă instanță de can-
titatea de consolidant rămasă în materialul/obiectul de consolidat (retenția de 
consolidant), adâncimea de pătrundere și uniformitatea distribuției acestuia, 
aspecte care pot fi cumulate sub termenul de grad de impregnare (Timar s.a. 
2010)”13.

Dacă ținem cont de concentrația și volatilitatea solventului, penetrabilitatea 
este redusă cu atât mai mult când elementele anatomice ale lemnului sunt degra-
date de către atacul fungic și xilofag, orificiile de zbor sunt înfundate, blocate de 
rumegușul produs de masticarea lemnului de către insecte.

10 Piotr Mankowski, Pawel kozakiewicz, Slawomir Krzosek, Retenția de polimer în lemnul de tei 
impregnat cu Paraloid B72,soluție în acetat de butil, 2015. 

11 Ionescu C., Studiul științific privind determinarea unor mase de substanță activă necesară trata-
mentului unor panouri, din lemn, degradate de atacul xilofag. Sesiune de comunicări la Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei, Cluj, 13–14 iunie 2016. 

12 Gino Mirocle Crisci, Mauro Francesco La Russa, Marco Malagodi, Silvestro Antonio Ruffolo-
Consolidating properties of Regalrez 1126 and Paraloid B72 applied to wood, în  Journal of 
Cultural Heritage 11 (3):304–308 · July 2010.

13 Timar, ș.a., Investigarea experimentală a pătrunderii unor produse de consolidare în lemn partea 
a 2-a: spectroscopie FTIR, 2011.
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Orificii de zbor, înfundate cu rumeguș masticat de insecte, peste care s-a introdus B72.

   
Orificii de zbor, care au putut fi asanate înaintea tratamentului cu Paraloid.

Microfotografii mărite de la 20x–40x.

Cartografierea orificiilor de zbor. 
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În general, permeabilitatea este mai mare în alburn decât în   duramen și 
este, de asemenea, mult mai mare în longitudinală decât în   direcția transversală. 
Conform Schniewind (1985) permeabilitatea este cel mai important factor care 
afectează retenția în comparație cu presiunea și vâscozitatea.1

Dacă am arătat că eficiența tratamentelor prin injectare, pensulare sau imer-
sare (acolo unde este posibil) poate fi redusă de mulți factori, de aceea trata-
mentul este socotit unul de suprafață iar pentru o creștere a eficienței este nece-
sară repetarea tratamentului. O măsură mult mai eficientă este consolidarea în 
vid-presiune.

Impregnarea cu procedeul, vacuum-presiune dă rezultate excelente. 
Eficiența procedeului este mai vizibila cu cât crește volumul lemnului degradat. 
Este, de asemenea, un element interesant faptul că o bucată de lemn înainte de 
impregnare cântărește 1 kg și imediat după impregnare cântărea 2,38 kg. După 
condiționare și stabilizare obiectul cântărit ajunge la 1,37 kg. Creșterea în greu-
tate s-a datorat impregnării, care a consolidat obiectul.2

Prin metode gravimetrice am determinat și în cercetările noastre desfășurate 
de-a lungul anilor 2014–2016, până în prezent, pe un număr de 24 de obiecte de 
artă, cu suport din lemn, am făcut determinări ale fragmentelor intrate în restau-
rare, în comparație cu masa panoului de nou (determinări cu mase convenționale 
ale lemnului nou) masa unor solvenți și substanță activă (B72), masa lemnului 
impregnat în diverse etape cu diverse concentrații, și mai apoi, masa finală a 
obiectului restaurat. Studiul nostru arată că s-au determinat masele unor pano-
uri, înainte, în timpul și după stabilizarea finală, și s-au putut constata cantități 
care de fiecare dată s-au apropiat de masa panoului pe care s-a intervenit sau 
chiar l-a depășit, și că la finalul intervențiilor, masa remanentă, a oscilat între 18,4 
și 60%.

În graficele următoare sunt prezentate determinările conform celor 
menționate mai sus.

Denumirea icoanei
Nr. Inv.
Esența

Masa etapa 1 Masa 
etapa 3 final

Masă rema-
nentă

Masă necesară 
consolidării pro-

cente
Botezul Domnului 761
Panou NUC

882 1095 213
24,149%

Întâmpinarea
762
Panou TEI

638 806 168
26,332%

Adormirea M.D 763
Panou NUC

521 835 314
60,268%

1 Y. Wang, A. P. Schniewind, Consolidarea cu rășini solubile a lemnului deteriorat, JAIC 1985, Volume 
24, Number 2, articolul 3 (pp. 77–91).

2 Mateja Golež, Luka Škrlep, Janko Čretnik, Alenka Mauko, Zag, http://en.restavratorstvo-vitez.si/
vacuum-consolidation
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Schimbarea la față 
766
Panou TEI

732 934 202
27,595%

Pogorâre la Iad
774
Panou TEI

216 533 317
46,759%

Tabel 3. Procentele de masă solidă remanentă utilizată în vederea consolidării obiectelor

Determinarea unor mase de substanță remanentă, necesară 
consolidării unor panouri din lemn. Modul de referință, 2015.
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Determinarea unor mase în timpul intervențiilor de 
restaurare – Molenie – Sf. Ioan, Vizantea, Sec. XVII. 

Modul de referință, 2016.
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Acest studiu și parametrii au fost observați, determinați, studiați în perioada 
25.02.2016 și 04.04.2016, de către drd. expert restaurator Constantin Ștefan 
Ionescu și restaurator Anamaria Avram, în cadrul atelierului de restaurare din 
Sibiu. 

S-au făcut o serie de fotografii digitale, filmări, microfotografii cu microsco-
pul digital.

Conform [Pescăruș, Cismaru] în vederea determinării științifice a proprietăților 
lemnului, sunt necesare un număr de epruvete care pot defini proprietățile și 
parametrii determinărilor după cum urmează: 

– coeficienții de contragere – radială 29 epruvete.
– tangențială 31 epv.
– volumică 30 epv.
– densitate aparentă 16 epv.
– rezistența la compresiune – paralel cu fibrele 16 epv.
– tangențial pe fibră 16 epv.
– duritate Brinell – transversal 3 epv.
– radial 9 epv.
– tangențial 9 epv.3

După cum se cunoaște, toate aceste rezultate ale determinărilor sunt făcute 
pe lemn sănătos și fără defecte-lemnul standardizat. 

Acest studiu este o cercetare care are la bază, determinări matematice și sta-
tistice, în vederea definirii unor proprietăți ale lemnului din obiectele de patrimo-
niu, ale lemnului cu vechime de peste 150 de ani, afectat de îmbătrânire, uzură, 
dar mai ales de atacul xilofag, care a degradat proprietățile fizico-chimice și 
mecanice, a cauzat pierderi ale structurii anatomice a lemnului. 

Raportările pe care le facem în elaborarea studiului sunt comparații între 
determinări de tipul:

a. cunoscute și editate în diverse forme – cursuri, cercetări științifice, publi-
cate în reviste de specialitate, standarde, etc. Aceste determinări sunt realizate pe 
epruvete din lemn condiționat, standardizat.

b. rezultate stabilite de cercetător C. S. Ionescu care sunt efectuate pe lemnul 
provenit din bunuri de patrimoniu cu o vechime de peste 100 de ani, ale căror 
proprietăți au fost considerabil diminuate de factorii, tocmai aceia care sunt 
eliminați în standardele de raportare a determinărilor proprietăților lemnului 
nou.

Principalele defecte ale lemnului provenit din bunuri de patrimoniu precum și 
numărul și răspândirea acestora pe suprafața panoului, influențează proprietățile 
fizico-mecanice ale lemnului:

1- curbura într-un plan sau în planuri diferite:
– arcuirea; 
– răsucirea, dar cel mai frecvent la panourile de lemn fie dintr-o

3 Pescăruș, Cismaru, Studiul lemnului, Brașov, 1979, pag. 11.
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planșă sau multiple se produce: 
– bombarea, fie a panoului, fie a planșelor sau chiar a ambelor.

2- fibră deviată–răsucită, înclinată, creață, încâlcită, bucle, în special 
în jurul nodurilor;
3- nodurile de diferite tipuri, forme și dispuneri pe axele de debitare;
4- crăpături; 
5- găuri și galerii de insecte;
6- putregaiul.
Aceste enumerări neexhaustive influențează, de fapt, proprietățile naturale 

ale lemnului precum: durabilitatea, permeabilitatea, rezistența mecanică, etc. 
În vederea prelucrării datelor statistice, pentru ca aceasta sa fie de o calitate 

superioară, apreciem că se pot face unele îmbunătățiri (adăugări) ai parametrilor 
observați, care, pot produce informații și clarificări asupra populației de sondaj, 
iar răspunsul statistic să poată fi,cu mai mare acuratețe, determinat. Datorită fap-
tului că, lemnul nu este un material omogen, acesta modificându-și proprietățile 
la factorii externi: T., U.R., etc. De aceea sunt necesare măsurători multiple, iar 
rezultatele pot să fie diferite între eșantioane, unele chiar provenind din același 
panou. 

Considerăm că, înregistrarea extinsă a unor parametri de referință poate 
aduce o mai bună înțelegere a fenomenelor care au importanță în modificările 
structurale ale lemnului:

– T.°C ambientală,
– U.R.%, 
– determinarea umidității panoului:
a. înainte de producerea tratamentului
b. imediat după injectarea finală
c. la un interval orar de 1–4–8–72 h. de la finalizarea tratamentului.
La toate aceste măsurători se vor înscrie concomitent și cele de microclimat 

determinate.
În concluzie, consolidarea poate fi definită ca un procedeu tehnic, în vederea 

ameliorării unor proprietăți ale lemnului nou sau vechi, suport al unor obiecte de 
patrimoniu care au suferit degradări, iar acțiunea, se dorește a fi una de creștere 
a proprietăților care pot aduce o valorificare eficientă sau salvarea unor bunuri 
culturale.

Restaurarea unor bunuri de patrimoniu, implică abordarea unor tehnici și 
materiale în concordanță cu starea de degradare, tipul de artefact, și mai ales, de 
alegerea modului de valorificare și expunere ulterioară. Pentru ca lemnul să fie 
consolidat, este necesară introducerea unor materiale și/sau substanțe lichide 
sau gaze, în microstructura lui. Transportul și pătrunderea acestora în lemn, este 
condiționată de o proprietate, denumită permeabilitate, iar consolidarea (supor-
tului, a stratului pictural, sau a întregii opere) trebuie apreciată ca fiind o parte 
importantă a procesului de restaurare.
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ȘCOALA DE „ZUGRAVI” DE LA BUZĂU 
ȘI EXPONENȚI AI ACESTEIA

THE SCHOOL OF PAINTERS FROM BUZAU AND ITS EXPONENTS

Anamaria Avram*, Constantin Ștefan Ionescu**

Rezumat: Prezenta cercetare reprezintă un studiu rezultat dintr-o practică de 
restaurare ce a fost elaborată pe un număr considerabil de bunuri culturale (25) 
avute în atelierul de restaurare pe o perioadă de 3 ani. S-a utilizat, de asemenea, 
un bogat material fotografic (documentar fotografic) al unor piese (icoane, tablo-
uri, picturi pe lemn). Observația și comparația a rezultat și din activitatea de docu-
mentare în muzee, biserici și mănăstiri. 
Totodată, această lucrare s-a concentrat pe analizarea și studierea comparativă 
a unor investigații științifice asupra unor icoane, picturi realizate în secolul al 
XIX-lea.
Aportul de noutate adus de cercetarea noastră este raportarea la o școală de pic-
tură care a fost, prin exponenții ei, un marker al evoluției picturii de icoană de 
la rigurozitatea picturii bizantine (sf. sec. XVIII) și translarea spre o nouă epocă, 
aceea de tipul neobizantin și argumentarea că icoana supusă investigațiilor și 
restaurărilor se încadrează într-un asemenea context. Salvarea unui obiect de 
artă a fost realizată tocmai prin aceste demersuri: investigare și elaborare.
Cuvinte cheie: icoană, academism, pictură neobizantină, patrimoniu, restaurare, 
neoclasic.

Abstarct: This research is a study resulting from a restoration practice being 
developed in a large number of cultural goods (25) restoration workshop covered 
a period of 3 years. It also used a rich photographic material (photo documentary) 
of pieces (icons, pictures, paintings on wood). Observation and comparison are 
resulted from documentation activity in museums, churches and monasteries.
At the same time this work was focused on the analysis and comparative study of 
scientific investigations on some icons, paintings in the nineteenth century.
Intake of innovations of our research is reported in a school of painting that was 
by exponents of them, a marker of the evolution of painting an icon from the rigor 
of Byzantine painting (St. sec. XVIII) and translation into a new era, the Byzantine 

* Univ. Lucian Blaga, Sibiu.
** Doctorand, Expert restaurator, Univ. Transilvania, Brașov.
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icon and type arguments that fall subject to investigations and restorations in 
such a context. Saving a work of art was achieved through these steps: research 
and development.
Keywords: icon, academicism, Byzantine painting, heritage restoration, 
neoclassical.

Ne propunem ca intervențiile de restaurare pe care le executăm să pornească 
întotdeauna de la cunoașterea în profunzime a operei de artă sau a lucrării pe 
care se intervine, asta însemnând o cât mai bună și argumentată cunoaștere a 
autorului, a perioadei, a tehnicilor, a materialelor utilizate, a „foii de parcurs” 
istoric a obiectului.

Nu intenționăm să facem un eseu de istoria artei, ci mai degrabă dorim să 
aducem argumente, din punct de vedere al restauratorului, referință la necesita-
tea chiar obligația protejării și salvării unor bunuri culturale, obiecte de artă sau 
cult, cu aportul restaurării și istoriei artelor, tocmai prin identificarea, atribuirea, 
datarea și salvarea acestor cununi culturale, de cele mai multe ori aflate în stadiu 
de conservare precară, precum și evitarea pierderii lor, probabil irecuperabilă, fie 
din necunoaștere, din lipsa unei griji pentru un patrimoniu cultural deosebit, fie 
ca urmare a unor grave neglijențe.1

Investigațiile de specialitate, fizice, biologice, chimice, vor fi în așa fel alese 
încât să poată conduce la argumente serioase, ale căror incertitudini să fie la 
cotele cele mai mici. Prin însumarea cercetărilor, vor putea să motiveze științific 
de data aceasta, nivelul de presupunere empirică. Toate aceste argumente justi-
ficate de multe ori cu costuri pe măsură își vor regăsi acoperirea în salvarea unor 
bunuri culturale, ale căror valoare intrinsecă este infinit majoră.

Exemplu 1. La nivel internațional: la o licitație de artă, cineva cumpără, la 
o sumă neînsemnată (aproximativ 50 lire), o pictură pe lemn. Cumpărătorul 
presupune probabilitatea ca această lucrare să fie din perioada renașterii și că 
este posibil ca autorul să aparțină unei școli renumite. Procedând la investigații 
și cercetări de specialitate, se constată și se autentifică această lucrare ca 
aparținând lui Leonardo da Vinci2. Cota de „piață”, se situează astăzi la cca. 200 
milioane $. 

Iată cum, pentru o lucrare a cărei valoare inițială (achiziționată cu câteva zeci 
de lire) nu a fost un impediment demararea unor investigații ample și costisitoare 
ce se vor concluziona ca justificate în ceea ce privește atribuirea și (re)evalua-
rea unui obiect de artă, puțin cunoscut, temporar pierdut, a cărei autentificare și 
repunere în circuitul mondial al operelor de artă, conduce la valori incomensura-
bile. De aceea putem spune că nici un fel de efort nu poate fi, aprioric, considerat 
a fi prea mare.

1 Note de curs Ionescu Constantin 15.03.2016.
2 http://patrons.org.es/modestini-dianne-dwyer/ 
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Exemplu 2. La nivel național: în podul unei biserici de parohie, s-a găsit un ico-
nostas3 cu icoanele aferente. Preotul și enoriașii își propun să vândă acest iconos-
tas, iar suma de vânzare să reprezinte parte din achiziționarea unei noi tâmple 
„moderne” frumoase și... strălucitoare... Și în acest caz, cineva are o îndoială și 
presupune că lucrările de pictură ar fi fost executate de unul dintre marii maeștrii 
ai picturii Românești (Nicolae Grigorescu); și în acest caz, investigațiile de specia-
litate și rezultatele vor conduce la stabilirea autenticității lucrării, autorul acestor 
picturi fiind Gheorghe Tattarescu. Putem arăta că demersurile unor cercetări pro-
duse în centre de specialitate, argumentate științific, pot estima și/sau confirma 
valori ce cu greu pot fi cuantificate.

Iată, în cele două exemple prezentate, cum acțiunile nesubordordonate mer-
cantilismului au condus la salvarea unor obiecte de artă care ar fi putut fi pierdute 
sau chiar distruse. 

Cercetarea noastră este un studiu rezultat dintr-o practică de restaurare ce a 
fost elaborată pe un număr considerabil de bunuri culturale (25) avute în atelierul 
de restaurare pe o perioadă de 3 ani. S-a utilizat de asemenea un bogat mate-
rial fotografic (documentar fotografic) al unor piese (icoane, tablouri, picturi pe 
lemn). Observația și comparația a rezultat și din activitatea de documentare în 
muzee, biserici și mănăstiri. 

Totodată lucrarea noastră s-a concentrat pe analizarea și studierea compa-
rativă a unor investigații științifice asupra unor icoane, picturi realizate în secolul 
al XIX-lea.

Examinarea pornește de la modelul aplicat în pictura religioasă realizat de 
Nicolae Teodorescu, pictor bisericesc, personalitate care a marcat destinul artistic 
al epocii4 – exponent format la rândul său la Școala de la Căldărușani și Pasărea, 
„cea mai titrată școală de zugrăvie”5 – o pictură riguroasă legată intrinsec de 
canonul picturii bizantine unde, portretul este dezvoltat doar la acela de „tip 
votiv”6, iar evoluția acestei picturi spre academism este marcată în studiul nostru 
de Gh. Tattarescu.

Totuși, nu ne putem opri doar la aceștia fără a menționa producția unui alt 
mare pictor al sec. XIX și care, la rândul său, marchează o trecere de la pictura reli-
gioasă (icoane, biserici) spre pictura academică, influențând această producție cu 
un stil, și, mai ales, prin tehnica de execuție. Acest pictor este Nicolae Grigorescu, 
iar unele din remarcabilele sale realizări este zugrăvirea bisericii–pictura de la 

3 Olimpia Filip, Comoară ascunsă în podul bisericii din satul băcăuan Crăieşti, 11 Aprilie 2013 – http://
www.inainte.eu/2013/04/comoara-ascunsa-in-podul-bisericii-din-satul-bacauan-craiesti/

4 Ioan Ovidiu Abrudan...Un model inedit de reprezentare a Sfintei Fecioare Maria cu Pruncul, în 
iconografia românească, a secolului al XIX- lea, p.  9 – Studiul publicat în revista Apulum L II, 
series Historia & Patrimonium 2015, pp. 105–156. Îi mulțumim pe această cale, domnului Ioan 
Ovidiu Abrudan, pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție acest material, precum și a unei 
fructuoase colaborări pe mai mulți ani.

5 Abrudan p. 9.
6 Ion Frunzetti, 1991, pp. 37- 45.
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Mănăstirile Zamfira (Foto 1–4) – 1856 (singura în frescă) și Agapia – 1858 (în ulei) 
care cuprind atât pictură murală, cât și aceea de iconostas.

O asemenea afirmație este consemnată și de I.  Abrudan (2015) „... pentru 
mulți ani... la Căldărușani aveau să se formeze, în spiritul tradiției post bizantine, 
din Țările Românești și deopotrivă sub înrâurirea noilor curente și tehnici artistice 
occidentale, cei mai însemnați zugravi români de biserici, și tot aici și-au dobân-
dit cea dintâi inițiere artistică, viitorii fondatori ai picturii moderne de la noi, pre-
cum Gh. Tattarescu și N. Grigorescu”7.

Acest studiu, a suscitat interesul de cercetare și de evaluare cât mai corectă a 
unor intervenții a căror bază de referință, inclusiv aceea bibliografică, este relativ 
restrânsă, sau a inventarierii cu o cât mai mare acuratețe, a unor repere culturale 
aflate în patrimoniul unor instituții de cultură sau cult (muzee, biserici, muzee de 
parohie, mănăstiri, etc.) care cuprind un număr, de cele mai multe ori necunoscut 
în mod real, și a căror valoare intrinsecă, a obiectelor de patrimoniu, aflate în cus-
todia, sau proprietatea acestora și că identificarea lor și publicarea în documente 
de largă circulație (articole, reviste, cărți) pot aduce beneficii operelor de artă, 
incorect și incomplet tratate și/sau puse în valoare. 

Aportul de noutate adus de cercetarea noastră este raportarea la o școală de 
pictură care a fost, prin exponenții ei, un marker al evoluției picturii de icoană de 
la rigurozitatea picturii bizantine (sf. sec. XVIII) și translarea spre o nouă epocă, 
aceea de tipul neobizantin și argumentarea că icoana supusă investigațiilor și 
restaurărilor se încadrează într-un asemenea context. Salvarea unui obiect de 
artă a fost realizată tocmai prin aceste demersuri: investigare și elaborare.

Un demers benefic în ceea ce privește recuperarea, identificarea și punerea în 
valoare a unor obiecte, care de cele mai multe ori au o valoare adăugată, tocmai 
prin documentația unor cercetări întreprinse o dată cu intervenția de restaurare, 
când, aceste obiecte se relevă a fi unele de un interes major, de valoarea unui 
patrimoniu, cel puțin, național.

Trebuie menționat că de cele mai multe ori, obiectele se află într-o stare de 
conservare, de depozitare, de protejare, dintre cele mai precare, cum spuneam, 
starea lor deficitară privind lizibilitatea mesajului estetic, istoric, teologic (Foto. 
5–8). Aceste aspecte vor conduce spre decizii care de cele mai multe ori sunt nefa-
vorabile obiectelor de artă, cu consecință în pierderea unor valori deosebite ale 
unor bunuri culturale importante.

Și în acest caz putem marca cu un exemplu elocvent situația care stă la baza 
elaborării acestei teze de disertație în care câteva obiecte de artă deosebite, atât 
din punct de vedere estetic, istoric sau al autorului (fie el în acest moment și 

7 Ibidem (Abrudan p. 9), A se vedea și Adina Nanu, Gh. Tattarescu, 1955, p. 6 și Ion Frunzetti, 1991, 
pp. 20–21, 23–27
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numai presupus), prin eforturile unui preot paroh8 și ale unui expert restaurator9 
care și-au propus ca obiectiv profesional „salvarea bunurilor culturale și nu doar 
restaurarea lor ca o activitate mercantilă”10, ci restaurarea lor ca o activitate de 
cercetare științifică.

Foto. 1 Pisanie Mănăstirea Zamfira

Foto. 2 Sf. Nicolae Foto. 3 Maica Domnului cu 
Pruncul, semnată

8 Mulțumiri preotului paroh Mihai Chiriac de la biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din localitatea Ciorani, 
Vrancea pentru amabilitatea și larga deschidere în cea ce privește colaborarea de lungă durată 
cât și bunăvoința arătată în vederea aplicării studiului, pentru realizarea lucrării de disertație, 
pe una dintre icoanele din parohia sfinției Sale.

9 Mulțumiri domnului drd. expert restaurator Constantin Ștefan Ionescu pentru coordonare, 
îndrumare și o extraordinară colaborare.

10 Ionescu Constantin, Prezentare video în cadrul Conferinței internaționale a Muzeului Regiunii 
Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, 2015. 
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Foto. 4 Detaliu semnătură

Foto. 5. Sf. Ierarh Nicolae Foto. 6 Sf. Apostoli Luca și Petru
Icoanele la momentul preluării din podul bisericii 
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Foto. 7 Foto. 8
 Fața și verso-ul icoanelor 

Studiu comparativ 
Pictura religioasă de la Bizantin la Academism
Când vorbim de perioada primitivă a picturii românești moderne, trebuie 

înțeles faptul că asistăm practic la o trecere de la pictura bisericească bizan-
tină, unde zugravii sunt subordonați unor canoane reglementate prin erminii, 
unde pictorul era obligat cumva să rămână limitat și „fixat” în niște tipare, în 
niște reguli de o mare strictețe; „limitele destul de rigide, sileau pictorul la o 
compoziție, în care, elementul tradițional juca rolul principal”11. Se dorește ca 
acest tip de pictură să fie preluată de pe pereții bisericilor și transpusă în pictura 
de șevalet, prin redarea de scene religioase, a portretelor, a peisajelor etc., dar în 
care pictorul, care odinioară era zugravul, să își lase amprenta, particularitatea 
sa, nu neapărat printr-o semnătură, ci prin tehnica de lucru, prin libertatea de 
exprimare.

Se cunoaște de altfel, că până spre sfârșitul secolului al XVII-lea, singurele 
portrete admise de regulile bisericilor erau acele imagini votive, unde se repre-
zentau ctitorii, voievozii, etc. Începând cu ultimul sfert al secolului anterior și con-
tinuându-se cu mai mare interes în secolul al XIX-lea, vom observa o mai mare 
preocupare în redarea portretelor.

Pictura primei jumătăți din acest secol va fi considerată „o pictură plată, lip-
sită de volum”12, (Ionescu 2016), argument întărit și reflectat și de istorici și cri-
tici de artă. „(...) Pe de altă parte, lipsa modelelor vii, faptul de a picta tot tim-
pul „din cap” (din memorie) și nu după natură, ia mult din firescul desenului și 
conferă caracterul static cerebral al graficii infantile”,13 „o artă mediocră [...] mai 
11 G. Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Fundația regală pentru literature și artă, 

București, 1943, p. 14.
12 Constantin Ionescu, Note de curs, 2016.
13 Ion Frunzetti, Arta românească în secolul XIX, 1991, p. 21.
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dizgrațiată și mai plată, pornind de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și ține până în 
preajma lui 1848.”14

O altă afirmație, nu lipsită de importanță, este făcută de Ion Frunzetti (1991): 
„pe măsură ce arta murală renunță la autoritatea ei aulică, aspectul, la început 
voit „suprauman”, al figurilor ascetice, cu trăsături emaciate de fervoare și cu ochi 
mari, extatici, începe să dispară. Utilizarea chipului de ctitor se petrece în portre-
tul votiv bisericesc (...) mai întâi prin schimbarea idealului etic și estetic al clasei 
care zidește lăcașurile acesteia (...)”15

Canoanele și tipologia picturii bizantine
Etimologia cuvântului „icoană” provine din grecescul „eikon” care s-ar traduce 

prin „portret”, dar nu unul al laturii fizice, ci mai degrabă al laturii transcenden-
tale, „destinat să comunice spiritului într-o redare nu a materiei, ci a conținutului 
care se găsește dincolo de făptura sa fizică”16 – fără a oferi o prea mare importanță 
proporțiilor anatomice, dar totuși armonizate și echilibrate cromatic.

Icoana este o imagine sfântă, un obiect de cult. Pictorul, zugravul, nu reali-
zează opere de artă, ci mai degrabă „o faptă cucernică ce reprezintă împărăția 
cerească sub înfățișarea vizibilă a împărăției pământești”17, icoanele „oglindesc 
spiritualitatea lumii, reprezentând adevărate izvoare istorice pentru înțelegerea 
gândirii acestei lumi”18.

Temele iconografice sunt preluate din Sfintele Scripturi, pictorul rămânând 
de cele mai multe ori anonim, el nu face altceva decât să redea forma estetică a 
unor taine sau dogme și, mai mult, va rămâne subordonat unor canoane și ermi-
nii bine stabilite.

Pictura bisericească, în tradiția ortodoxă, reprezintă o componentă esențială 
a lăcașului de cult, rolul său fiind statuat de Sinodul VII ecumenic de la Niceea 
(787) pe baza învățăturii Sfântului Ioan Damaschin (†749), care a formulat răspun-
sul ortodox: „Eu nu ador materia, ci pe Acela Care pentru mântuirea mea S-a făcut 
materie”19 și confirmat de Sinodul de la Constantinopol din anul 843, care a întă-
rit rolul sfintelor icoane ca expresii liturgice ale comuniunii harice a Bisericii cu 
Hristos şi cu Sfinţii Lui, prin rugăciune. 

„În acest context s-a înscris și arta bisericească din Țările Române, unde s-au 
dezvoltat școli de pictură și unde au activat importanți iconari și pictori bisericești. 

14 A. Cornea, „Primitivii” picturii românești moderne, Ed. Meridiane, București 1980, p. 7,8.
15 Ion Frunzetti, Arta românească în secolul XIX, 1991, p. 37.
16 http://icoana.artspace.ro/icoane/icoana
17 Sorin Mărculescu, Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă, Ed. Meridiane, 

București, 1978, p. 26.
18 Corina Nicolescu,Cuvânt înainte în Icoane vechi românești, ediția a III-a, Ed. Meridiane, București, 

1976, p. 5.
19 http://patriarhia.ro/iconografia-bizantina--cadru-normativ-pentru-pictura-bisericeasca-

actuala–7999.html
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Dacă stilul bizantin a fost cultivat în Țara Românească, Moldova și Transilvania 
în secolele XIV și XV, iar stilul post-bizantin în Țara Românească în secolele XV și 
XVI, odată cu epoca lui Matei Basarab (1632–1654) și Vasile Lupu (1634–1653), în 
Moldova se poate vorbi de școli de pictură, care se dezvoltă și capătă un specific 
național. Iar începând cu școala brâncovenească din ultima parte a secolului XVII 
și şcoala post-brâncovenească din secolul XVIII, care reunesc influenţele exerci-
tate de curentul cultural apusean (venit din Occident), cel „grecesc” venit din sud-
estul european ortodox și cel românesc sau autohton, sunt scoase în relief mult 
mai pregnant trăsăturile cele mai importante ale spiritului românesc: credința 
statornică, bogăția ideilor plastice și varietatea formelor de expresie stilistică, în 
cadrul unității unui stil românesc.”20

Dacă analizăm pictura bizantină, ea nu este o copie a realității, ci este o inter-
pretare „duhovnicească profetică, în lumina Împărăției cerurilor a veacului ce va 
să fie. De aceea, însăși natura sau creaţia materială este impregnată de lumina 
harului. Mai mult, în pictura bizantină, pliurile aurii de la veşmintele sfinţilor ne 
arată că totul este pătruns de lumina cea necreată, nevăzută cu ochii trupești, dar 
simțită sufletește prin credință. De asemenea, putem observa în pictura bizantină 
că proporțiile din natură nu sunt respectate pentru că toate sunt subordonate 
unui scop: acela al transfigurării”21. 

Deși a fost întemeiată pe fondul autohton tradiţional, arta bisericească la 
români a fost uneori influenţată de curentele artistice care au străbătut Europa 
în diferite perioade. Se poate totodată observa cum arta religioasă românească 
în general s-a dezvoltat în strânsă legătură cu arta popoarelor învecinate sau 
cu a comunităţilor etnice conlocuitoare. Acest contact va duce, pe de o parte, 
la receptarea unor elemente artistice arhitecturale şi picturale precum cele 
romano-gotice, renascentiste, baroce sau neoclasice, care se pot observa mai 
ales în spațiul transilvănean, iar, pe de altă parte, va transforma meșterii iconari 
și zugravii în propagatori ai acestor elemente artistice chiar dincolo de hotarele 
Țărilor Române. Totuşi, dacă în secolul XIX în istoria artei religioase românești sti-
lul neoclasic devine prevalent, „la începutul secolului XX se va simți nevoia revenirii 
la tradiția bizantină, în cadrul stilului neobizantin”22.

Pictura religioasă academică
„Unitatea de evoluție a artei românești, mărturisită în cursul mai multor 

secole, continuă să se afirme puternic și în secolul al XIX-lea. Apusului artei „vechi” 
îi urmează zorile artei moderne”.23

20 Ibidem
21 http://patriarhia.ro/iconografia-bizantina--cadru-normativ-pentru-pictura-bisericeasca-

actuala–7999.html
22 Ibidem
23 I. D. Ștefănescu, Arta feudală în Țările Române. Pictura murală și icoanele de la origini pîmă în 
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Primitivii picturii românești pun bazele unei educații în artă, în transforma-
rea artei de la nivel empiric la modelul academic.

Perioada de schimbare pe care o comparăm poate fi definită drept „o placă 
turnantă în evoluția zugravilor de subțire în pictori academici”. Lucrarea unor 
zugravi de referință, educați sumar, în principal cei de biserici și icoane, cu o pic-
tură de factură „țărănească”, transformă o abilitate în repere culturale care s-au 
perpetuat în timp, astăzi devenind referințe de studiu academic.

Trebuie marcat că amplificarea comenzilor, mai ales când comanditarii au 
fost ctitori bogați sau voievozi ce au adus din țările civilizate cu bogate tradiții, 
migrația unor meșteri și intersectarea lor cu cei autohtoni, a produs un reviriment 
în practica și evoluția zugravilor care, în dorința de „comparare” la școlile de 
„import”, vor fi tot mai riguroși și mai aplicați pe reprezentări complicate de reguli, 
canoane (vezi erminiile) și de o tradiție bizantină care își păstrează influența de 
peste 1500 de ani.

Școala academică în care pictorii au contact cu atelierele unor meșteri, dar 
mai ales cu opera acestora – operă studiată și formativă la nivelul academic, iar 
posibilitatea executării unor studii, copii sau reproduceri ale lucrărilor marilor 
maeștri europeni, va fi benefică și cu rezultate în evoluția unor – astăzi – mari 
maeștri ai artei românești.

De foarte multe ori intervențiile pe obiectele de artă nesemnate de maeștri 
cărora li se atribuie anumite lucrări de o importanță majoră, au ca efect:

1. Faptul că, într-o primă etapă concretizată până la jumătatea secolului al 
XIX-lea, pictorii au semnat foarte puțin propriile opere; acest demers a fost unul 
de smerenie și de a nu se „semeți”24 peste niște valori „teologice”.

2. Intervențiile de restaurare, mai mult sau mai puțin profesioniste, fie că dis-
cutăm de icoane sau picturi bisericești, au produs anumite destabilizări sau chiar 
îngreunări ale posibilității identificării sau atribuirii corecte ale autorilor originari, 
când au fost șterse inscripții din limba chirilică și au fost rescrise în limba latină 
sau prin repictări masive care au pus amprenta pictorului – „restauratorului” 
dintr-un moment sau altul care a dorit mai presus decât înaintașul său să iasă în 
evidență și să-și „marcheze opera” (vezi Pisania de la M. Ciolanu – Foto. 9); de aici 
rezultă importanța păstrării autenticității – în dezavantaj față de opulența vremu-
rilor. Este important să preluăm scrisul și caracterele vremurilor de atunci pentru 
că ele pot fi repere de autentificare ca argument și o reinterpretare a acestora în 
etapele de evoluție a societății și a limbajului ce vor crea bariere, dacă nu chiar 
„ziduri” de netrecut în a putea identifica autenticitatea unor lucrări sau meșteri.

„Pătrunderea ideilor noi trebuia pregătită. Era nevoie de crearea unui mediu 
mai favorabil artistului, de schimbarea părerilor curente, atât în ce privește sco-
pul și utilitatea operei de artă, cât mai ales importanța celui care o produsese, 
locul acestuia în ierarhia socială. Meseriașii de până atunci, în rând cu ceilalți 

secolul al XIX-lea, Ed. Mitropoliei Banatului, Timișoara 1981, p. 243.
24 Ionescu Constantin Ștefan, Note de curs – 15.03. 2015.
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mânuitori ai uneltelor de lucru, recrutați aproape la voia întâmplării, și mai ales 
din populația modestă, ei se despart deodată de tovarășii lor din trecut și se ridică 
în stima generală.”25 

Foto. 9

Percepția nouă asupra unui pictor este, de această dată, așa cum spune George 
Oprescu: „nu pe vechiul zugrav de altă dată, ci o ființă în care se manifestă un har 
divin”. Odată cu schimbarea părerilor curente în ceea ce privește artistul, se va simți 
nevoia de ameliorare a metodelor pentru pregătirea lui în societate, de răspândire 
a culturii generale printre cei care se destinau unei atare cariere. „Operele și obiec-
tele de artă executate până la începutul secolului al XIX-lea erau mai toate desti-
nate bisericii și cultului. Ideea de plăcere estetică, de delectare senzuală, pe care o 
legăm astăzi de orice lucrare artistică, era cu totul străină de pictorul și sculptorul de 
atunci. Arta servea ca să înfrumusețeze casa lui Dumnezeu. Din când în când ea mai 
împodobea palatul domnesc, locuințele boierilor și pe cele ale marilor demnitari.” 26

„Pictura era mai întotdeauna executată în frescă, mai rar în tempera sau 
în ceară. Figura umană, cu mici excepții, era absentă din sculpturi; temele de 
inspirație erau luate din Biblie și tratarea lor se conforma unor vechi canoane 
bizantine.”27 Începe să se dezvolte un „transfer” al meșteșugului spre cunoaștere, 
spre studiu, spre partea academică, transpunerea într-o realitate palpabilă.

Școala de zugravi de la Buzău 
În anul 1831, episcopul Chesarie hotărăște să înființeze o școală de pictură la 

Buzău, având ca reper școala de la Căldărușani – îl va numi pe Nicolae Teodorescu 
conducătorul acestei instituții28. „Școala a fost instalată în două dintre chiliile 
25 Gh. Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 

București, 1943, p. 13.
26 Ibidem, p. 13–14.
27 Gh. Oprescu, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 

București, 1943, p. 14.
28 Jaques Wertheimer Gika, Gh. Tattarescu și revoluția de la 1848, Ed. Meridiane 1971, p. 11.
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mai spațioase ale Episcopiei de la Buzău”29, iar întâii elevi ai acestei școli vor fi: 
„Grigore Stănescu, Tomiță Ploieșteanul, Dumitrache Aldescu, Gheorghe Ioanid și 
Gheorghe Tattarescu – în vârstă de unsprezece ani”30.

Confluențe ale picturii bisericești în Țările Române 
și Moldova – zona Buzău, Vrancea

În timpul intervențiilor de restaurare ale unor obiecte de patrimoniu, care au 
fost executate în atelierul de restaurare31, legate fiind de o comandă a Muzeului din 
Buzău32, am fost surprinși de o similaritate a unor lucrări care proveneau dintr-un 
areal aproape comun, o confluență a două județe, a două provincii istorice – Țara 
Românească și Moldova, cu perspectivele estetice și tehnice ale realizării icoa-
nelor, a picturii în general, într-o perioadă ce cuprinde secolele XVII, XVIII, XIX; ne 
vom referi la ultima perioadă, unde, migrarea unor meșteri, a unor artiști – cum 
vom vedea în etapa următoare – va fi influențată de aceste două zone istorice 
și putem aduce în discuție educarea și formarea pictorului Nicolae Teodorescu 
din Moldova, la școala lui Nicolae Polcovnicul33, din Țara Românească – și reve-
nirea celui dintâi (N. Teodorescu), care va ajunge să-și formeze propria școală de 
pictură – poate dominat, poate influențat – dar cu amprenta maestrului care l-a 
învățat și care va face același lucru cu ucenicii/elevii și meșterii pe care-i va con-
duce pe parcursul a câtorva decenii. Desigur că și ucenicii vor căpăta amprenta 
învățătorului, dar vor dori să își păstreze și propria personalitate și vom vedea că 
exponenții cei mai puternici vor continua având bazele acestei școli, dar vor evo-
lua și deveni, la rândul lor exponenți de marcă, îndrumători de școli (ex. Academia 
de Arte Frumoase București).

Contextul și limitarea cercetărilor noastre
Pornind de la această remarcă și utilizând experiența coordonatorului pre-

zentei cercetări, și cu o practică de peste trei ani în acest atelier, a masterandului, 
timp în care s-au produs studii, investigații și restaurării a unui număr apreciabil 
de icoane, am considerat că putem aduce în discuții fără a ne substitui istoricului 
de artă, constatări, comparații, măsurători, cercetări făcute în această perioadă 
la obiectele de patrimoniu ce provin dintr-o zonă cu o activitate bogată, nume-
rică și valorică, prin producția unor obiecte de artă sacră ale influenței cunoscute 
ca aparținând „Școlii de zugravi de la Buzău”34, în care, de la N.  Teodorescu și 
29 Ibidem p. 11.
30 Ibidem, p. 11.
31 Restaurare Ionescu Constantin Ștefan – Profesiune liberală.
32 Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.
33 Adina Nanu, Gh. Tattarescu, Ed. 1955, p. 6. Într-o altă lucrare, Ioan Abrudan (2015), la pagina 10 

face referire la conducătorul școlii de la Căldărușani în 1803, ca fiind Matei Polcovnicul.
34 Constantin Ștefan Ionescu, Note de curs, 2016.
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până la Gh. Tattarescu pe o perioadă de câteva decenii, s-a remarcat o producție 
importantă sub influența și cu ajutorul episcopului Chesarie (Foto. 10), care, la 
rândul lui, minte luminată, a simțit valoarea maeștrilor acestor școli și a investit în 
tânărul ucenic Gh. Tattarescu, care este trimis să își definitiveze aptitudinile artis-
tice la cel mai înalt nivel „la Academia San Luca, din Roma în anul 1845”.35„Plecat 
din Buzău, cu o educație aproape de autodidact, Tattarescu, la întoarcerea sa 
în 1852, vorbește și scrie curent trei limbi: română, franceză și italiană. În ultimii 
ani, s-a adâncit în studiul operelor uriașilor picturii, a contemplat capodoperele 
antichității, ale renașterii și ale barocului... a învățat să distingă stilul epocilor și a 
vizitat apoi majoritatea galeriilor renumite ale Europei”36.

Foto.10 Episcopul Chesarie al Buzăului (1825–1846)
Martie, 1835 (detaliu)

Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului

Comparația lucrărilor celor doi maeștrii, Teodorescu și Tattarescu, aflate în 
Muzeul Episcopiei, lucrări care au o atribuire confirmată, va sta la baza compară-
rilor, aprecierilor, așa cum spuneam din punct de vedere stilistic, cromatic, a teh-
nicii de execuție, a materialelor utilizate – astfel putem aduce argument științific 
că materialele folosite de pictorii la care am făcut referire le regăsim și la alte 
picturi nesemnate și nedatate, dar relevate prin investigații chimice, fizice, XRF și 
stratigrafii.37

Nu dorim să atribuim nici o lucrare vreunui maestru, nici să menționăm 
că acestea aparțin sau nu unor maeștrii, ci doar că, observând o producție 
35 Adina Nanu, Gh. Tattarescu – Maeștrii artei Românești, Editura de stat pentru Literatură și Artă, 

p. 6.
36 Jaques Wertheimer Gika, Gh. Tattarescu și revoluția de la 1848, Ed. Meridiane 1971, p. 31.
37 Mulțumiri domnului prof. dr. Geo Niculescu, pentru deosebit de fructoasa colaborare, în special 

pentru faptul că a găsit timpul necesar deplasării la Sibiu și disponibilitatea de a face comparații, 
reveniri și verificări pentru un număr important de lucrări.
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impresionantă dintr-un areal nu foarte extins, aceste obiecte la care facem preci-
zare poartă marca de referire a jumătății secolului al XIX-lea de influența posibilă 
a academismului picturii românești.

Aducem aportul nostru de observări, referiri și comparări ale unor icoane – și 
nu numai – putem aduce argumente și pentru tablouri cu scenă istorică, știute a 
fi fost executate de Gh. Tattarescu în perioada în care a fost student la Roma (vezi 
Jaques Werthmeier – Ghika, Studii de artă, 1958, p. 38).

Referirile noastre sunt punctuale pe anumite repere: de reprezentare și teh-
nică, de cromatică și anatomie artistică, care din punct de vedere al restauratoru-
lui se doresc a fi aduse în discuție, iar apoi emisă o ipoteză și încercată argumen-
tarea ei.

Cunoscut fiind faptul că profesia de restaurator este una ce însumează 
activități interdisciplinare, cercetătorul restaurator, „însăilează” informațiile 
dobândite în scopul salvării operelor de artă. Dacă putem afirma că, la nive-
lul bibliografiei în domeniul Istoriei artei, se găsește una consistentă, atunci la 
nivelul bibliografiei de restaurare reperele bibliografice (mai exact, raportarea 
științifică la obiecte de artă grupate pe domenii concise, un grup, o școală, un 
autor, și irizarea producției sale mai ales a aceleia de pictură religioasă, murală 
sau de panou) sunt cel puțin reduse. Considerăm că și această cercetare a noastră 
trebuie extinsă și argumentată științific mai mult, și că în momentul de față, este 
o etapă a unui parcurs, și nu una de final; foarte multe cercetări și investigații au 
fost și sunt în diferite stadii de evoluție.

Exponenți: Nicolae Teodorescu Pitarul și Gheorghe Tattarescu
Nicolae Teodorescu
A fost inițiat în tainele picturii de Matei Polcovnicul, în 

cadrul Școlii de la Căldărușani (Mănăstirea de la Căldărușani) 
– vechi centru de pictură religioasă, întemeiată de Ivan Rusul, 
în perioada de sfârșit de secol XVIII38 – „a intrat ca ucenic, la 
numai doisprezece ani (în 1809), după redeschiderea aces-
teia, în 1803, sub conducerea lui Matei Polcovnicul.”39 

Nicolae Teodorescu Pitarul (Foto. 11), 1786–188040 din 
Odobești, se numără printre marii pictori bisericești și cofon-
datorul Școlii de zugravi de la Episcopia Buzăului. În 1831 îl 

găsim la conducerea Școlii de Zugravi de la Buzău, înființată în același an, „dato-
38 Adina Nanu, Maeștrii artei Românești – Gh. Tattarescu, Editura de stat pentru literatură și artă, 

București, p. 6.
39 Ioan Ovidiu Abrudan, Un model inedit de reprezentare a Sfintei Fecioare Maria cu pruncul în 

iconografia românească a secolului al XIX-lea, p. 10. În lucrarea Adinei Nanu (1955), vor regăsi 
numele de Nicolae Polcovnicul, p. 6.

40 Vasile Drăguț, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românescă în imagini, Ed 
Meridiane, București, 1976, p. 142
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rită inițiativei Episcopului Chesarie și strădaniei zugravului Nicolae Teodorescu”41. 
A pictat numeroase biserici din București, Vrancea și Buzău. Este considerat 
de specialiști unul din cei mai mari maeștri în pictura bisericească, aflându-se 
la granița dintre pictura bisericească de sorginte bizantină și cea de influență 
occidentală, intrată în biserică tocmai prin cel mai mare discipol, nepotul său, 
Gheorghe Tattarescu.42

Fotografie realizată de Anamaria Avram și Constantin Ionescu.
Crucea de mormânt a lui Nicolae Teodorescu, aflată la mănăstirea 

Ciolanu. „AICI ODIHNEȘTE ROBUL LUI D-ZEU, PITAR NICOLAE 
TEODORESCU ZUGRAV, BUZEU ȘI SOȚIA SA MARIEA”

Dat fiind faptul că zugravii de subțire erau „aproape toți ieșiți din rândurile 
poporului”43, singurul reper din care să învețe tainele picturii bisericești erau edi-
ficiile deja pictate de înaintașii lor; însă, în jurul anului „1805, fostul arhimandrit 
Macarie al Mitropoliei”44 va traduce din limba greacă o culegere despre „practica 
picturii bizantine”45 – o erminie ce îi va fi utilă și lui Teodorescu pentru pregăti-
rea elevilor săi. Amprenta dascălului din tinerețe (Matei Polcovnicul) se va face 
resimțită când Teodorescu decide implementarea în programul școlar și va încu-
raja pe elevii să practice acest nou gen de pictură – tehnica portretului ca parte 
de studiu elementar; „în anii studenției la Căldărușani i-a fost transmisă dragos-
tea pentru portret de către Matei Polcovnicul”. „Nicolae Teodorescu a consacrat, 
în pictura bisericească din Muntenia, curentul realist pe care-l iniţiaseră înainte 

41 Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate și simțire românească, Ed. Episcopiei 
Buzăului, 1986, p. 362.

42 http://www.ziaruldevrancea.ro/educatie/41878-pictorul-nicolae-teodorescu-din-odobesti.html
43 Jaques Wertheimer Gika – Gh. Tattarescu și revoluția de la 1848, Ed. Meridiane 1971, p. 12
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
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dascălii săi, slujindu-l într-o manieră care îmbina stilului „rusesc” reprezentat de 
Matei Polcovnicul cu cel occidental, „academist”, al lui Eustaţie Altini. Pe lângă 
obligaţia însuşirii concepţiei iconografice răsăritene, le impunea elevilor săi să 
studieze stăruitor desenul, exerciţiu care implica asimilarea de „cunoştinţe ana-
tomice realiste fără de care nu se concepea un zugrav bun, prepararea culorilor 
în tehnica tradiţională, şi portretul, pentru care şeful şcolii de zugravi de la Buzău 
a avut, aşa cum am amintit, o deosebită preocupare”.46 Cea mai mare parte din 
lucrările sale, s-au pierdut in timp din neglijenta oamenilor. Mai avem fragmente 
pe catapeteasma bisericii „Sfânta Treime” de la Rătești, iar ultimele fragmente 
pictate de Nicolae Teodorescu în Vrancea au fost frescele bisericii-catacombă de 
la Mânăstirea Brazi de lângă Panciu. Acestea au fost acoperite cu ciment după 
1989”.47

Gheorghe Tattarescu 
Născut la 1818, Gh. Tattarescu (Foto. 12), învață de copil să 

mânuiască pensulele și culorile, dovedind iscusință și măies-
trie. Crescut în spiritul artistic de către unchiul său Nicolae 
Teodorescu, devine, la numai 9 ani, cel mai tânăr ucenic din 
atelierul „părintelui” său. 

Considerat un talent promițător, obține o bursă oferită 
de episcopul Chesarie și pleacă la Roma pentru aprofunda-
rea studiilor în 1845.48 „Îndreptându-se către Accademia di 
San Luca, Tattarescu va intra în contact cu mediu scolastic, 

aureolat de o istorie seculară (...) tânărul Tattarescu, urmează treptele obligatorii 
ale curriculum-ului academic, la capătul căruia va acumula datele esențiale de 
techné, și o solidă gramatică a meseriei (...).”49

„Pentru îmbogățirea manierei și pătrunderea tainelor meșteșugului, 
Tattarescu va exersa îndelung în muzeele și galeriile din Roma și Florența, 
studiind desenul școlii toscane, dar și „frumosul colorit” după „tablourile vie-
nezilor”... consacrând o întreagă tipologie rafaelească, „Sacrele familii” după 
Veronese, Andreea del Sarto sau Rubens, „Crucificările” după Guido Reni, 
„Madonele lui Murillo” (...). Atras de rafinamentul și eleganța lui Guido Reni, 
Tattarescu împrumută la rândul său unele inflexiuni manieriste tipologiilor 
feminine.”50

46 Ioan Ovidiu Abrudan, Un model inedit de reprezentare a Sfintei Fecioare Maria cu pruncul în 
iconografia românească a secolului al XIX-lea, p. 11.

47 Valentin Musca, Ziarul de Vrancea, 2010.02.08. http://www.ziaruldevrancea.ro/educatie/41878-
pictorul-nicolae-teodorescu-din-odobesti.html 

48 Adina Nanu, Gh. Tattarescu, București, p. 6.
49 Cristina Panaite, Cuvînt înainte în lucrarea Gh.  M.  Tattarescu 1818 și 1894, sub egida Primăriei 

Municipiului București, Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București, Ed. Alcoor 
EDIMPEXSRL, Nov. 1994, p. 9.

50 Ibidem, p. 10.
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Se presupune că una din lucrările comandate de episcopul Chesarie, ca „răs-
plată” pentru studii ar fi fost o copie după lucrarea lui Guido Reni „Judith tăind 
capul lui Olofren” – lucrare de dimensiuni considerabile (1750 × 1250 mm), nesem-
nată și nedatată, executată ulei pe pânză, aflată în Pavilionul palatului Episcopal 
– o asemenea afirmație este susținută și de Wertheimer-Ghika în „Studii de artă” 
1958 „ (...) Apoi arată că a expediat la 1 dec. 1846 două tablouri în țară pentru 
Chesarie << unul mai mare decât o icoană împărătească, după cum ați poruncit, 
și altul mai mic>>. Cel mai mare prezintă pe Judita tăind capul lui Olofern (Foto. 
13), copie după Guido Reni, cel mic Ecce Homo (Hristos batjocorit) copie după 
Guercino, la care recomandă să se pună << pervazuri simpli spre a putea vedea 
mai bine efectul lor>> .”51

Trebuie menționat că de-a lungul carierei sale, Tattarescu are o producție 
însemnată; a pictat împreună cu ucenicii și discipolii săi peste 50 de biserici – con-
form Wertheimer-Ghika (1958). Într-o asemenea producție, și cu siguranță împre-
ună cu un număr important de discipoli, aceștia din urmă au putut avea fie sin-
guri propria producție de icoană, însă marcată de influența stilistică a maestrului 
sau poate chiar de penelul „corector” al acestuia. Și de aici este foarte posibil ca 
aceste icoane să fi rămas nesemnate și nedatate (o practică care s-a perpetuat 
până în a doua jumătate a sec. XIX, aceea de a nu semna pictura bisericească, ci 
doar a fi menționat numele pictorului în pisanie); icoanele nu aveau semnătură 
decât foarte rar și cu referiri sărace asupra zugravului sau a anului de execuție.

Ori, tocmai aceste posibile „colaborări” maestru – ucenic, care nu au un 
marcaj de autentificare, semnătură și datare, pentru balansarea unei atribuiri 
chiar cu incertitudini și dacă nu cu siguranța dată de documente care să ateste 
o comandă fermă (autor, an sau semnătură de certificare a lucrării), lasă posi-
bilitatea interpretării, cum spuneam, din punct de vedere stilistic, a tehnicii și a 
materialelor, a temei iconografice, a formei și conținutului și manierei de realizare 
a picturii, a cromaticii și, nu în ultimul rând, a anatomiei artistice (evadarea de la 
stilul bizantin la acela a maeștrilor renascentiști, unde portretul este marcat de 
expresivitate și reprezentarea fizionomiei în detaliu – ochi, nas, gură, fire de păr, 
de barbă, formă, culoare și volum) (foto comparativ).

Evoluția lui Tattarescu de la școala de la Buzău, cea de pictor de biserici, la 
pictura academică, (aceasta va fi marcată de o producție consistentă care va sus-
cita interes de cercetare) se desfășoară până la finalul vieții acestuia când îl regă-
sim „tot într-o școală”, dar, de data aceasta, la care este chiar fondator (împre-
ună cu Theodor Aman pune bazele formării Academiei de Arte Frumoase de la 
București 187252) – școală pe care avea chiar să o conducă între anii 1891–1894.

51 Jaques Wertheimer Gika – Studii de artă – Gh. Tattarescu și revoluția de la 1848, Ed. Meridiane, 
1971, p. 38.

52 Raluca Tănăsescu, Aura Popescu, Cristina Panaite – Gh. M. Tattarescu, Ed. ALCOR EDIMPEX SRL, 
Noiembrie 1994, p. 20.
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Foto. 13
Judita tăind capul lui Olofern

Muzeul Episcopiei Buzău 

Distrugerea patrimoniului – pierderea identității
Ne propunem să aducem în evidență arta religioasă, temele religioase, ridi-

cate și dezvoltate de către maeștri sau pictori ai secolului al XIX-lea – o producție 
cantitativă și calitativă a unor meșteri necunoscuți, a unora foarte cunoscuți, 
maeștri ai artei românești, a căror lucrări rămân nesemnate și/sau necunoscute, 
sau a unor maeștri și meșteri care își semnează lucrările, în special după ultimul 
sfert al secolului XIX53, și punerea operelor în contextul istoriei artei, dar prin 
prisma restauratorilor.

În contextul cercetărilor și elaborării documentelor de restaurare, prin care 
trebuie aduse argumente științifice cât mai ample referitoare la materiale, tehnici 
etc., a aduce argument în vederea periodizării și, de aici, a posibilelor atribuiri sau 
confirmări a operelor sau a producției unor artiști, maeștri sau exponenți ai aca-
demismului, vor întări valoarea obiectului de artă restaurat prin creșterea valorii 
atât din punct de vedere a materialității, cât și cea educativă, tocmai prin posibi-
litatea analizării comparative a unor lucrări, lucrări ale aceluiași autor în evoluția 
sa, a unor lucrări comparative la nivelul unei școli, zone istorice sau teritoriale.

Argumentele noastre se doresc a fi bazate pe cercetări și investigații fizice, 
chimice, biologice care să confirme autenticitatea unor opere de artă. O foarte 
bună cunoaștere a tuturor elementelor de anamneză și a unei „foi de parcurs”54 
vor asigura o restaurare de cel mai înalt nivel și repunerea unei opere supusă pier-
derii, recuperarea ei în valențele culturale pe care le deține.

53 Gh. Oprescu, op. cit., p. 12–19.
54 Note de curs Ionescu Constantin, 18.03.2016.
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Studii de caz
Dezastrele naturale – cutremure, incendii, alunecări de teren – pot fi cauzele 

unor distrugeri iremediabile, ale unor monumente sau valori de artă sau cult.
Rătești

Mănăstirea Răteşti din Buzău – distrugere produsă de catastrofe naturale
„Mănăstirea a fost închisă, după ce în vara anului 2014, stăreţia, mai multe 

chilii şi biserica s-au surpat din cauza alunecărilor de teren provocate de ploile 
abundente din ultimele luni.”55

Mănăstirea datează din secolul al XVI-lea, fiind iniţial un schit de călugări. 
Ulterior, a devenit o mănăstire de maici, complexul arhitectural al mănăstirii 
fiind inclus, din 2004, pe lista monumentelor istorice din judeţul Buzău. „Prima 
menționare a Schitului din Rătești se păstrează din data de 6 mai 1634, când 
acesta este amintit într-un act de danie al monahului Sofronie de Gomești. Un 
alt document care amintește de Schitul Rătești datează din 21 ianuarie 1652; în 
acesta, mai mulți bărbați dau mărturie despre faptul că „moșia Rătești aparține 
lui Dragomir Căpitanu”, printre care se numără și „Damaschin călugărul, Daniil 
călugărul și Popa Dumitru călugărul, viețuitori în schitul ctitorit de căpitanul 
Dragomir.”56

Foto. 14
Imaginea bisericii mănăstirii Rătești după dezastrul natural

http://ziarullumina.ro/rugaciune-neintrerupta-la-manastirea-ratesti–104765.html

Interiorul a fost îmbrăcat în frescă între anii 1843–1844, pictura fiind executată 
de Nicolae Teodorescu, ajutat de nepotul său, Gheorghe Tattarescu. De la acesta 
55 Mediafax. Ro- http://www.mediafax.ro/social/manastirea-ratesti-din-buzau-grav-afectata-de-

alunecarile-de-teren-a-fost-inchisa-iar-calugaritele-evacuate-galerie-foto–12956423 – 22 Iulie 
2014.

56 http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-ratesti–67793.html – 25 Iunie 2012
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din urmă, din perioada cât a lucrat la Mănăstirea Rătești, se mai păstrează și azi, 
în Muzeul Episcopiei Buzăului, o icoană cu doua fețe „Sfânta Treime” și „Iubirea 
lui Hristos”, precum și o alta, tot cu două fețe, ce reprezintă pe o față pe „Sfinții 
40 de Mucenici”, iar pe cealaltă pe „Sfinții Dimitrie și Gheorghe”. Din pictura lui 
Nicolae Teodorescu se mai păstrează astăzi doar catapeteasma. După cutremurul 
din 1977, tot edificiul s-a fisurat, drept pentru care, între anii 1978–1979, pictura a 
fost din nou renovată.57

Foto. 15

Foto. 16  http://www.tvr.ro/despre-orfanii-migra-iei-si-potopul-de-la-rate-ti-la-dosar-
romania12588.html#view https://www.youtube.com/watch?v=6S5SXobHSBE

57 http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-ratesti–67793.html – 25 Iunie 2012



Școala de „zugravi” de la Buzău și exponenți ai acesteia  |  199 

Foto. 17

Foto. 18 Imagini cu pictura bisericii înainte de dezastru
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-ratesti–67793.html
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Foto. 19 Foto. 20

Detaliu pictură actual
http://www.ganduridinierusalim.com/video-sfarsit-de-lume-pentru–25-de-
calugarite-de-la-manastirea-buzoiana-ratesti-cladirea-se-darama-pe-ele/

Biserica din Crăiești, jud. Bacău – posibilă pierdere cauzată de 
necunoaștere, neglijență

Foto. 21 Imaginea bisericii “Sfinţii Voievozi” Crăiești
http://adevarul.ro/locale/bacau/exclusiv-foto-picturi-
tattarescu-descoperite-intr-obiserica-dintr-un-catun–

1_5165d03400f5182b85a5d71d/index.html#gallery_currentImage

Preotul care slujeşte la Biserica “Sfinţii Voievozi” s-a apucat să dea jos cata-
peteasma veche şi să o înlocuiască cu alta nou-nouţă, cu bani de la Primărie: „E 
plină de carii şi de mucegai. E veche, iar icoanele de pe ea sunt afumate. O dăm jos 
şi punem alta nouă!”, spunea el sătenilor pe care îi lămurea cât de bine va arăta 
Sfânta Biserică atunci când va fi gata. După ce a fost scoasă vechea catapeteasmă 
şi ţinută în pod mai bine de şase ani, s-a aflat – în cele din urmă – că aceasta are 
valoare de patrimoniu şi că a fost pictată de renumitul pictor Gheorghe Tăttărescu, 
cel care la 1848 a imortalizat pe şevalet chipul lui Bălcescu.58

58 Olimpia Filip, Comoară ascunsă în podul bisericii din satul băcăuan Crăieşti, 11 Aprilie 2013 http://
www.inainte.eu/2013/04/comoara-ascunsa-in-podul-bisericii-din-satul-bacauan-craiesti/
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Verdictul expertului Vasile Buzuloi, membru în comisia de pictură din cadrul 
Patriarhiei Române, a venit ca un trăsnet: catapeteasma care stă de ani buni în 
podul bisericii plină de praf datează de la 1870 şi este obiect de patrimoniu. Este 
penelul lui Gheorghe Tăttărescu, unul dintre cei mai renumiţi pictori de biserici 
ai secolului al XIX-lea – Da. Fără dubii! Este Tăttărescu, cel care a avut o puternică 
şcoală de pictură la Buzău. Vechea catapeteasmă din Crăieşti este obiect de patrimo-
niu. Trebuie pusă înapoi! Să nu o înstrăinaţi, Doamne fereşte! Valoarea sa este mai 
mare de câteva ori comparativ cu orice catapeteasmă nouă aţi pune acum în loc.59 

 
Foto. 22 

Foto. 23 Imaginile icoanelor atribuite lui Gh. Tattarescu și... „salvate”
http://adevarul.ro/locale/bacau/exclusiv-foto-picturi-tattarescu-descoperite-intr-

obiserica-dintr-un catun1_5165d03400f5182b85a5d71d/index.html#gallery_currentImage

59 Olimpia Filip, Comoară ascunsă în podul bisericii din satul băcăuan Crăieşti, 11 Aprilie 2013 – 
http://adevarul.ro/locale/bacau/exclusiv-foto-picturi-tattarescu-descoperite-intr-obiserica-
dintr-un-catun–1 5165d03400f5182b85a5d71d/index.html#gallery_currentImage 
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Studiu comparativ
Icoanele împărătești – parohia Ciorani, Vrancea
Partea noastră de cercetare asupra intervenției de restaurare pe unele din-

tre icoanele recuperate din podul parohiei Ciorani cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae”, 
va sta sub semnul argumentării științifice, a unor probabile atribuiri a autorului 
acestor lucrări, ca aparținând „Școlii de pictură bisericească de la Buzău” aflate 
sub coordonarea lui Nicolae Teodorescu sau chiar a nepotului acestuia, pictorul 
Gheorghe Tattarescu. Putem spune că este foarte probabil ca această „producție” 
să fie realizată în perioada și în zona respectivă, unde autorii, mai sus menționați, 
au o activitate importantă.

Argumentăm că: după dimensiunile icoanelor, ele fac parte din registrul de 
icoane împărătești; alăturarea acestora, poate conduce la afirmația că: tâmpla, 
iconostasul, în care au fost, montate acestea să fie (fost) unul de dimensiuni 
apreciabile și că realizarea icoanelor împărătești de către o școală sau un meșter 
(maestru) ne conduce la presupunerea că biserica (parohia) și mai ales comandi-
tarul a fost unul important.

Conform pisaniei (Foto. 24), acest lăcaș de cult a suferit mai multe intervenții 
în timp – intervenții de reconstruiri în urma cutremurelor și/sau „înfrumusețării.”

Foto. 24 Pisanie biserica Sf. Nicolae, Ciorani, Vrancea.

Similarități cu pictura lui Tattarescu 
Pornind de la tehnica de lucru, și anume pictura în ulei, putem aduce argu-

ment că elementele anatomice, unde reprezentarea este de factură renascen-
tistă, de punere în valoare a detaliului anatomic, atât cromatic, cât și volumic, 
sunt diferite față de pictura bizantină unde elementele anatomice ale perso-
najelor sunt reduse la reprezentarea spiritualității sfinților și nu la caracterul 
uman.

Este cunoscută influența școlii făcute de Tattarescu în Italia și a întregii sale 
producții de pictură, indiferent că a fost una cu temă religioasă, istorică sau 
portretistică, ea substituindu-se picturii academice. Formarea lui Tattarescu 
este balansată de ucenicia făcută la unchiul său care îl va forma ca pictor, dar 
desăvârșirea sa se va produce odată cu studiile făcute la Roma. Va deprinde și 
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descoperi tehnica marilor maeștri, fiindu-i de mare ajutor etapa când a făcut copii 
după lucrările acestora din aproape toate marile muzee europene. Adâncirea sa 
în lucrările uriașilor nemuritori ai picturii – ca Rafael, Rembrandt, Tizian – a făcut 
din Tattarescu un pionier în introducerea picturii realiste la noi.60

Când susținem că lucrări similare pot fi asemănate, comparate, discutate, și 
facem referire la subiectul nostru de disertație – icoana Sf. Nicolae, în special în 
pictura de portret care, atât ca reflectare a anatomiei artistice, cât și al modu-
lui de reprezentare pe icoanele sau tablourile care poartă semnătura maestru-
lui, prezentarea grafică poate fi comparată cu numeroasele portrete de manieră 
renascentistă și autentificate ca aparținând lui Tattarescu.

Putem aduce imagini similare ale unor lucrări aflate în proprietatea unor 
muzee, în diverse etape de restaurare ale atelierului în care noi ne-am elaborat 
lucrarea de disertație, și unde, prin practica de peste 3500–4000 de ore care s-a 
derulat în ciclul celor peste 3 ani de colaborare, cu o documentare fotografică 
amplă, numerică și calitativă, am putut compara câteva zeci de lucrări cunos-
cute ca aparținând lui Gh. Tattarescu; am analizat diverse detalii similare din mai 
multe puncte de vedere: al realizării, al formei, al dimensiunii, cromaticii și al sti-
lului de valorație.

Putem aduce asemănări cu câteva lucrări (al căror detaliu îl comparăm): fizi-
onomia feței Judithei cu fața Maicii Domnului din setul icoanelor împărătești de 
la parohia Ciorani (Foto. 25–26)

Foto. 25 Foto. 26

mâna Judithei apropiată ca format și construcție cu mâna dreaptă a Sf. Nicolae 
din lucrarea noastră (Foto. 27–28)

60 Jacques Wertheimer-Ghika – Studii de artă.
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Foto. 27 Foto. 28
 

forma feței lui Olofern cu portretele/autoportretele pictorului (Foto. 29–30)

Foto. 29 Foto. 30*
 

portretele unor bătrâni în comparație cu lucrarea „Monah bătrân” și cu portretul 
lui Nicodim din Epitaful semnat și datat, Tattarescu 1872 (Foto. 31–38)

Foto. 31* Foto. 32*
Fotografiile cu * au fost preluate din Gh. M. Tattarescu, Cristina PANAITE ș.a., 

1994 și Gheorghe Tattarescu, Jaques WERTHEIMER-GIKA, 1971.
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Foto. 33

Foto. 34 Foto. 35
 

Foto. 36 Foto. 37
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Foto. 38

icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău, cu icoana Maicii 
Domnului de la Parohia Ciorani, județul Vrancea (Foto. 39–40)

Foto. 39 Foto. 40
 

Reperele arătate nu sunt și nu le considerăm exhaustive; cu siguranță că cer-
cetările viitoare care vor continua vor îmbogăți argumentativ și la nivelul descrie-
rilor, dar mai mult al reperelor de imagini, o activitate prodigioasă a unui maestru 
român.

Pot fi aduse similar numeroase alte imagini aflate în fototeca documentară a 
atelierului, care, la rându-i poate fi îmbogățită cu o cercetare de teren mai amplă 
și de asemeni comparată cu imagini importante ale picturii marelui maestru, 
aflate în colecții renumite.
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Concluzii și considerații finale
Afirmăm că un bogat patrimoniu se află depozitat în spații improprii și de 

cele mai multe ori, acest patrimoniu este neinventariat, neevaluat, obiectele indi-
viduale de artă care-l compun fiind destinate degradărilor evolutive până la sta-
rea de colaps sau a pierderii irecuperabile.

Cert este că intervențiile de restaurare își regăsesc efortul nu într-unul de tip 
mercantil, ci tocmai, în menirea restauratorului de a salva și reda bunuri culturale 
unei societăți – o societate care „vai, este tot mai delăsătoare și pierzătoare” în 
ceea ce privește păstrarea unui patrimoniu cultural care de fapt nu este altceva 
decât identitate națională.
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REALIZAREA UNEI CAMERE DE CARANTINĂ LA 
MUZEUL DE ARTĂ DIN TÂRGU JIU – PROIECT

THE EXECUTION A QUARANTINE ROOM AT 
TARGU JIU ART MUSEUM – PROJECTS) 

Ion Catană*

Rezumat: Articolul prezintă etapele care vor fi parcurse în vederea realizarii 
unei camere de carantină în care vor fi păstrate piese culturale, tablori, icoane 
și tapiserii, etapele fiind: tipodimensionare, proiectare, procurare materiale, 
confecționare rafturi, așezare
Cuvinte cheie: Muzeul de Artă din Târgu Jiu, proiect, cameră carantină, așezare

Abstarct: The article presents the steps will be taken in order to create a quaran-
tine room in that will be kept cultural pieces, icons and tapestries, the steps are: 
design, materials procurement, manufacturing shelves, settlement

Keywords: Târgu Jiu Art Museum, project, quarantine room, laying

Muzeul de Artă târgujian a fost întemeiat în anul 1984 având, iniţial, locaţia în 
sediul actualului Colegiu Comercial Virgil Madgearu din Târgu Jiu.

Din aprilie 1993 a fost mutat în Parcul Central, în vila fostului dictator comu-
nist Nicolae Ceauşescu (Foto. 1), amplasată în apropierea operelor marelui 
Constantin Brâncuşi.

În noua clădire, ridicată pentru o altă destinaţie, s-a organizat un spaţiu expo-
ziţional permanent dispus pe două nivele (parter şi etaj) ce adăposteşte icoane, 
pictură, sculptură în lemn şi marmură, xilogravuri şi sticlă.

Aceste bunuri culturale se eşalonează temporal din secolul al XVII-lea şi până 
în zilele noastre1.

La etaj, pe latura sudică, au fost dezafectate o baie şi o uscătorie, organi-
zându-se un depozit de bunuri culturale specifice unui muzeu de artă.

* Conservator general, Muzeul Alexandru Ștefulescu, Târgu Jiu.
1 Ion Catană, Organizarea depozitului colecţiei de pictură de la Muzeul de Artă din Târgu Jiu, Litua, 

XI, Târgu Jiu, 2006, p. 281–320.
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Alegerea spaţiului de depozitare mai sus amintit a fost total eronat (Foto. 
2–3), astfel s-a decis organizarea la parter a unui depozit eficient, conform cu 
normele de conservare preventivă a bunurilor culturale (Foto. 4–5), (doar parţial, 
nefiind suficient spaţiu într-o sală, pentru toate lucrările din patrimoniu).

Toate bune şi frumoase, realizarea depozitului a fost un succes pentru mine şi 
pentru Muzeul Gorjului, dar, există şi o latură negativă în ceea ce priveşte lucrările 
din patrimoniul muzeului. O parte din acestea nu au fost conservate corespunză-
tor şi au fost supuse degradării.

22 de icoane de diferite dimensiuni, 6 tapiserii şi un tablou sunt depozitate 
pentru a fi izolate de restul obiectelor într-o cameră de 2,80 m lăţime, 4 m lun-
gime şi 2,5 m înălţime (iniţial aici era proiectată o bucătărie).

Am decis un fel de tipodimensionare a obiectelor supuse depozitării tempo-
rare, până la rezolvarea restaurării unora dintre ele, după caz.

Modul de aşezare a obiectelor din camera de carantină
Icoanele (22 buc.) trebuie aşezate în poziţia întins pe cea mai mare din laturile 

sale, în poziţie de repaos. 
M-am gândit la realizarea unor rafturi prevăzute cu role tip sertar, blaturile 

făcute din tablă zincată de 0,5, iar pentru suport corniere în formă de L, de 2 cm., 
de dimensiuni apropiate cu celei mai mari dintre icoane.

Pentru tapiserii, care sunt păstrate rulat, va trebui să realizez un suport fix de 
dimensiunea celui mai mare.

Iar pentru tabloul care are dimensiunea de 105/62 mm., vom realiza sertare 
în poziţie verticală pentru acesta şi pentru care vor mai trebui izolate.

Camera destinată pentru a fi carantină trebuie golită de obiecte (acestea 
fiind mutate, tot în mod izolat, în altă parte pentru perioada executării tipodi-
mensionării mobilierului).

Pentru realizare trebuie procurate materiale (trebuie un proiect şi o listă de 
materiale). 

Ca şi la depozitul de icoane proiectarea şi realizarea o fac împreună cu cole-
gul meu Ion Cernitoiu, nefiind nevoie de investiţii suplimentare.

Depozitul carantină trebuie să îndeplinească toate normele de conservare de 
umiditate (50–65%), temperatură (18–220) lumină cât şi de pază contra incendiilor.
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