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PROBLEMATICA RESTAURĂRII NOULUI 
TESTAMENT, TIPĂRITURĂ REEDITATĂ DE 

ERASMUS DE ROTTERDAM ÎN 1560

THE RESTORATION OF “THE NEW TESTAMENT”, 
PRINTED BY ERASMUS ROTTERDAMUM IN 1560

Luminiţa Veronica Bujancă*

Rezumat: Articolul prezintă problematica restaurării unei cărţi vechi străine, 
de secol XVI, Noul Testament. Piesa face parte din „Colecţia de Carte Veche” a 
Muzeului Naţional al Banatului. Conţinutul acestuia include o scurtă descriere a 
cărţii, a stării ei de conservare şi a procesului de restaurare. Restaurarea s-a reali-
zat pe volum desfăcut, fiecare filă fiind tratată individual.
Cuvinte cheie: Noul Testament, restaurare carte veche, stare de conservare, 
volum desfăcut

Abstract: The present essay introduce the restoration procedures performed for 
the book The New Testament, from the old book collection of The National Banat 
Museum of Timişoara. This book was print in 1560. The essay comprises a short 
description of book, the descript of the conservation state and the restoration 
phases. The restoration was made on unloaded volume. It required the restora-
tion of each and every page.
Keywords: The New Testament, old book restoration, state of preservation, 
volume unloaded

Obiectul la a cărui restaurare se face referire în această lucrare, [Novi 
Testament iAeditiopostrema?], este o carte veche străină, în limba latină, o 
reeditare a Noului Testament aparţinând lui Erasmus de Rotterdam. Volumul 
a fost publicat [la Frankfurt?]în [1560]. Cartea face parte din colecţia de cărţi 
vechi Bibliotecii Muzeului Naţionalal Banatului Timişoara, cu nr. inventar 19474. 
În cuprinsul volumului se întâlnesc: Erasmus Rotero Pio Lectori; Paraclesis; 

* Dr. Luminița Veronica Bujancă, expert restaurator, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 
lumibujanca@yahoo.com
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Evanghelia după Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor; Epistolele Sf. 
Pavel; Apocalipsa; D. Erasmus Roterdamus Pio Lectoris Salutem1.

Noul Testament este cea de-a doua parte a Sfintei Scripturi (după Vechiul 
Testament), care a fost scrisă după învierea lui Iisus Hristos. Noul Testament, 
numit şi Noul Legământ, detaliază viaţa Mântuitorului şi învăţăturile Bisericii 
Primare; el este o împlinire a profeţiilor vechi testamentare şi cel mai important 
text din viaţa Bisericii. Este acceptat de majoritatea creştinilor că a fost scris de 
numeroşi autori între anii 48 şi 140 d.Hr2.

Tipăritura este realizată cu cerneală de tipar neagră, pe hârtie fabricată 
manual, cu filigran, iar ornamentele tipografice întâlnite pe parcursul tipăriturii 
sunt iniţiale ornate cu motive vegetale la început de capitol şi optzeci şi două de 
xilogravuri cu tematică religioasă.

Dimensiunile volumului sunt 18 x 11 x 5 cm, textul este tipărit pe o coloană cu 
30 de rânduri, oglinda paginii fiind de 13,5 x 8,5 cm. Cartea prezintă note manus-
cris, realizate cu pastă de pix albastră, creion roşu, creion negru, cerneală neagră

Legătura şi coperta cărţii sunt cele originale. Scoarţele sunt din lemn, volu-
mul este legat pe trei binduri duble, din cânepă, distanţate la 3,5 cm şi două lănţi-
şoare cusute cu aţă de in, iar bindurile sunt în relief, pe cotor rotunjit.

Cartea adusă la restaurare prezintă deteriorări multiple datorate uzurii şi 
condiţiilor de păstrare şi manipulare.

Coperțile din lemn de esenţă tare prezintă lipsuri de material pe margini, 
se întâlnesc urme de închizători metalice pe ambele scoarţe, iar coperta ante-
rioară prezintă mici fragmente metalice în locul unde au fost închizătorile meta-
lice. Probabil, cotorul coperţii a fost din piele. Nu s-a păstrat nici un fragment, 
fiind vizibil doar cotorul blocului cărţii cu cele trei binduri duble, cu cele două 
lănţişoare şi urme ale adezivului de încleiere. O parte a bindului 1, de la cap, este 
ruptă. Cotorul prezintă o scobitură între bindurile 1 şi 2; aceasta ocupă aproxi-
mativ două treimi din suprafaţa dintre binduri, existând astfel lipsuri de material 
papetar din blocul cărţii, la cotor.

Forzaţurile anterior şi posterior lipsesc în totalitate, existând urme din forza-
ţul fix, lipit pe partea interioară a copertelor.

Blocul cărţii şi-a pierdut unitatea; lipsesc o serie de file, inclusiv foaia de titlu, 
filele de la începutul şi sfârşitul cărţii. Unele file sunt desprinse de blocul cărţii, 
altele sunt păstrate fragmentar. Hârtia blocului cărţii este îmbătrânită, deshidra-
tată, fragilizată, casantă pe margini, este îmbrunită, şi-a pierdut substanţele de 
coeziune la colţurile de răsfoire, având aspect lânos . Aceasta conţine depozite 
consistente de praf şi murdărie, de adeziv de încleiere a cotorului, urme biologice, 
de mucegai.

Materialul papetar al tipăriturii prezintă deteriorări fizico mecanice sub formă 

1 Flutur, Liana, Fişa analitică de evidenţă, Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, 2016
2 https://ro.orthodoxwiki.org/Noul_Testament
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de: sfâşieri, rupturi de jur-împrejur la începutul şi sfârşitul cărţii, rupturi, lipsuri de 
material, găuri în interiorul filelor, există file desprinse de cotor, colţuri îndoite, 
colţuri lipsă. Întreg blocul cărţii prezintă pete de apă, pete maro, pete de cerneală, 
pete de sol, udarea suportului grafic este instantanee, pH=5,5, cerneala tipogra-
fică este insolubilă în apă.

Pe baza cercetărilor făcute, s-a stabilit diagnosticul, problemele pe care le 
prezintă obiectul şi intervenţiile care se impun pentru soluţionarea lor3. S-a con-
statat că volumul a prezentat deteriorări fizico-mecanice, fizico-chimice şi bio-
logice4 şi s-a stabilit ca restaurarea volumului să se realizeze pe volum desfăcut, 
fiecare filă fiind tratată individual. Prin restaurare se desfăşoară o activitate de 
eliminare sau de stabilizare a degradării, de reparare şi consolidare a părţilor 
componente ale obiectului de patrimoniu cultural5.

Etapa iniţială a procesului de restaurare a fost dezinfecţia volumului în etuvă 
timp de 72 de ore, în vapori de tymol în alcool. A urmat numerotarea filelor, des-
facerea cărţii, prin tăierea legăturii vechi, verificarea succesiunii caietelor, filelor 
şi notarea lor în fişă. Filele au fost curăţite mecanic şi umed. Curăţirea mecanică 
s-a realizat prin desprăfuire cu perii moi, filă cu filă pe ambele părţi şi surplusul de 
aţă, clei, murdărie a fost înlăturat cu bisturiul. Pentru curăţirea umedă, filele au 
fost imersate în apă la temperatura t = 35°–40°C, realizându-se astfel înlăturarea 
substanţelor acide rezultate prin îmbătrânire, a prafului rămas, a cleiului. Imersia 
filelor cu note manuscris cu cerneală solubilă s-a efectuat în soluţie hidroalcoo-
lică (49% alcool etilic, 1% glicerină). 

Tratamentul de reîncleiere a filelor s-a realizat cu CMC 0,3% prin pensulare 
pe ambele feţe, apoi după uscarea liberă pe hârtii de filtru şi o presare intermedi-
ară s-a trecut la reîntregirea imaginii filei cu hârtie japoneză Kozu – Shi de densi-
tate 23g/m2, în tehnica “la dublu” cu adeziv CMC 3%. 

Etapa următoare a procesului de restaurare a constat în înlăturarea surplu-
sului de hârtie japoneză prin defibrare cu bisturiul pe ambele feţe, după o presare 
intermediară, fiind succedată de o altă presare şi reordonarea caietelor, apoi tăie-
rea la formatul iniţial al filelor. Restaurarea blocului de carte s-a realizat urmărind 
pas cu pas reacţiile la tratamentele aplicate6 şi s-a încheiat în urma hidratării şi 
presării finale7, volumul urmând a fi legat în conformitate cu legătura originală. 

Articolul a prezentat pe scurt modul în care s-a realizat stoparea şi stabilizarea 

3 Moldoveanu, Aurel, Conservare Preventivă a Bunurilor Culturale, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 2003, 
p. 365

4 Bujancă, Luminiţa, Dosar de restaurare, Laboratorul Zonal de Restaurare, Muzeul Naţional al 
Banatului Timişoara, 2016

5 Oprea, Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Editura MNLR, 
Bucureşti, 2009, p. 331 

6 Moldoveanu, Aurel, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 2003, 
p. 369

7 Bujancă, Luminiţa, Dosar de restaurare, Laboratorul Zonal de Restaurare, Muzeul Naţional al 
Banatului Timişoara, 2016
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proceselor de degradare, consolidarea structurilor degradate, reconstituirea şi 
completarea părţilor lacunare, într-un cuvânt, restaurarea cărţii.

Bibliografie:
1. Bujancă, Luminiţa, Dosar de restaurare, Laboratorul Zonal de Restaurare, Muzeul 

Naţional al Banatului Timişoara, 2016.
2. Flutur, Liana, Fişa analitică de evidenţă, Muzeul Naţional al Banatului Timişoara, 2016.
3. https://ro.orthodoxwiki.org/Noul_Testament.
4. Moldoveanu, Aurel, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 

2003.
5. Oprea, Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Editura 

MNLR, Bucureşti, 2009.

LISTA ILUSTRAŢIILOR:
1–8 Fotografii înainte de restaurare.
9–17 Fotografii după restaurare.
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SITULA DE LA PERIAM

THE HOLYWATER POT FROM PERIAM 

Maria Mîțu*

Sumar: Articolul prezintă modul în care a fost restaurat un vas de cult, din cupru, 
folosit în perioada paleocreștină (sec. V-VI p. Chr.) descoperit în localitatea Periam, 
Județul Timiș
Cuvinte cheie: Periam, județul Timiș, vas cupru, restaurare

Abstract: This article presents the restoration of The holy water pot,used in the 
ancient Christianity, between V–VI century, accidentally discovered in Periam, a 
village in Timis county.
Keywords: Periam, county Timiș, copper pot, restoration.

Situla de la Periam am găsit-o în articolul publicat de domnul dr. Țeicu 
Dumitru, directorul Muzeului Banatului Montan din Reșița, în Thraco-Dacica, 
Editura Academiei Române, Tomul XI, nr. 1–2, București 1990, sub denumirea de 
“Căldarea de cult paleocreștină de la Periam”.

Piesa a fost descoperită întâmplător la Periam și actualmente se află în patri-
moniul Muzeului Național al Banatului din Timișoara (Foto. 1).

Caracterul creștin al căldării este întărit de crucea de pe fundul acestuia. 
Piesa aparține sec. V-VI. p. Chr. a fost utilizată la căratul și păstratul apei sfințite. 
Apa sfințită în Creștinism este folosită ca element purificator și în același timp, 
regenerator de viață. Astfel de vase de cult se găsesc numai în lăcașurile de cult 
din acea perioadă1 (Foto. 2).

Piesa este rotundă, cu un picior inelar scurt, corp bombat, terminat cu o buză 
rotunjită în exterior. Sub rotunjirea buzei este un inel din fier.

Pe fundul inelar al vasului se află o cruce redată în relief, realizată prin batere, 
aceeași tehnică de confecționare a piesei.

Căldarea are o înălțime de 18 cm, diametrul la gură este de 23 de cm, iar dia-
metrul piciorului inelar este de 10,5 cm.2

* restaurator expert la Muzeul Național al Banatului
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Piesa a fost confecționată din tablă de cupru prin batere. Conform analizelor 
efectuate cu spectometrul portabil de fluorescență de raze x-detector Si-Pin, pe 
materialul de bază, vasul e confecționat din aliaj de cupru, acoperit inițial cu un 
strat subțire din aliaj de aur și argint, de proveniență balcanică, ce se păstrează 
în zone restrânse, în principal, în cele protejate de uzura mecanică (torți, zone 
acoperite de sudură).

Aici putem menționa coroziunea diferențiată care afectează în general arte-
factele ce conțin în aliajul lor, metale nenobile, în mod semnificativ.

La baza vasului, conform analizei 618, prezența cuprului este în proporție de 
99,099 %, cu o cantitate mică de zinc (0,0731) și nichel (0,0753).

În zona decorului, analiza 633; 634; ne indică prezența cuprului de 89,2716 % 
și plumb – 0,5726 % și 0,622 %.

Stratul de culoare verde de pe suprafața exterioara a vasului, conform probei; 
624 și 625, indică produși de coroziune stabili ai cuprului, carbonați bazici precum 
malachitul (CuCO3,Cu(OH)2 și azuritul 2CuCO3, Cu(OH)2. Patina este discontinuă 
și neuniformă, având un aspect inestetic.

Pe fundul vasului, în interior, s-au identificat carbonați de calciu, proveniți 
din apa ce a stat în vas.

Piesa prezintă urme de reparații – în zona de la baza acestuia, lipitura este 
realizată prin cositorire utilizând un amestec de staniu și plumb, în raport de 1:4, 
Sn:Pb (Foto. 3). 

Căldarea de cult paleocreștină, după restaurare a fost trimisă la o expoziție 
temporară la Budapesta, actualmente aflându-se depozitată la Muzeul Național 
al Banatului (Foto. 4). 

Stratul de culoare roșie de pe suprafața piesei se datorează oxizilor de cupru 
și fier.

La partea superioară a vasului, respectiv la buza, există oxizi specifici fierului, 
datorita inelului existent.

Procesul de restaurare – conservare a parcurs următoarele etape, enumerate 
succint mai jos:

1. fotografierea piesei înainte de restaurare;
2. tratament umed și tratament mecanic pentru îndepărtarea produșilor de 

coroziune în totalitate. 
3. îndreptarea piesei care a fost făcută mecanic, intervenția realizându-se 

prin batere ușoară cu un ciocan de cauciuc;
4. conservarea a fost făcută prin imersare în soluție de paraloyd 2%;
5. uscarea piesei;
6. fotografierea piesei după restaurare.
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Bibliografie:
1. Dumitru Țeicu, Traco – Dacica, tumul XI, 1–2, 1990, extras, p. 153–154, Editura Academiei 
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LISTA ILUSTRAŢIILOR:
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CONSERVAREA COLECȚIEI DE NEGATIVE 
FOTOGRAFICE PE PLĂCI DE STICLĂ DIN 

PATRIMONIUL MUZEULUI MUNICIPAL CÂMPULUNG

CONSERVATION OF PHOTOGRAPHIC NEGATIVE PLATES ON GLASS 
COLLECTION, PART OF MUSEUM CAMPULUNG HERITAGE

Rodica Nițu,* Sanda Safta** 

Rezumat: Lucrarea prezintă măsurile preventive de conservare luate în prezerva-
rea colecției de negative pe sticlă Ion Munteanu și modul de depozitare a acestor 
bunuri culturale. Sunt prezentate o parte infimă din aceste clișee pe sticlă și actu-
ala lor stare de conservare.
Cuvinte cheie: colecţie, conservare, donație, măsuri preventive, stare de 
conservare.

Abstract: The paper presents conservation preventive measures taken to pre-
serve the Ion Munteanu glass negative collection and how to store these cultural 
goods. There is a small part of these clichés on glass and their current state of 
preservation..
Keywords: collection, conservation, donation, preventive measures, state of 
preservation.

Rodica Nițu, Sanda Safta
Odată cu nașterea colecțiilor, încă din antichitate au apărut preocupări 

pentru sănătatea obiectelor vechi, preţioase, deoarece valoarea în sine, mesa-
jul şi informaţia pe care o transmit au conferit întotdeauna proprietarului care le 
deţinea un statut aparte. Spaţiului unde erau etalate sau depozitate, i se acorda 
o grijă deosebită. Cercetarea în domeniul conservării a furnizat o bază ştiinţifică 
pentru determinarea valorilor optime în ceea ce priveşte microclimatul muzeal, 
a intervalelor în care temperaturii şi umidităţii relative le este permis să osci-
leze fără riscuri, pentru ca sănătatea bunurilor culturale să fie menținută, în 
vederea prelungirii vieții lor. După cum se cunoaşte, prezervarea bunurilor de 

* Conservator Muzeul Municipal Câmpulung
** Șef Serviciu Muzeul Municipal Câmpulung
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patrimoniu depinde de mai mulţi factori: în primul rând de natura materialului 
din care sunt confecţionate – dacă este organic sau mineral, de vechimea lor, 
de tehnologia de obţinere, de greşelile de fabricaţie, de modul în care au fost 
păstrate înainte de a fi aduse în muzeu, de uzura de folosinţă, de felul în care au 
fost tratate, manipulate, de condiţiile în care au fost depozitate sau etalate în 
mediul muzeal, de frecvența intervențiilor, a metodele aplicate pentru restau-
rarea-conservarea lor.

Muzeul Municipal Câmpulung Muscel are în administrare patru imobile, 
respectiv:

1. Imobilul din str. Negru Vodă, nr. 119, Câmpulung, unde funcționează Secția 
de Istorie, Artă Plastică și Științele Naturii;

2. Imobilul din str. Republicii, nr.5, Câmpulung, unde funcționează Secția de 
Etnografie și Artă populară, Lilly, Margareta și Gică Ștefănescu”;

3. Imobilul din satul Nămăești, com. Valea Mare – Pravăț, unde funcționează 
Casa Memorială „Poetul George Topîrceanu”;

4. Ansamblul Monumental – Mausoleul Eroilor de la Mateiaș;
Instituția deține în patrimoniul său o colecție de negative pe sticlă, un număr 

de 960 piese, realizată în urma achizițiilor și donațiilor efectuate de domnul 
Stăncescu Victorian din Câmpulung în perioada 1977 – 1979. Această colecție a 
fost înregistrată la două dintre cele patru secții ale instituției, respectiv: Secția 
de Istorie și Secția de Etnografie. Un număr de 560 negative la Secția de Istorie și 
restul de 400 la Secția de Etnografie.

În perioada interbelică oricine dorea să imortalizeze un moment din viața sa, 
apela la o fotografie la studioul lui Ion Munteanu, care era situat pe strada princi-
pală lângă Bărăție.

Fotograful profesionist a imortalizat fotografic sute de chipuri, la studio sau 
la domiciliu, de la copii la bătrâni, îmbrăcați în costume populare de lucru sau 
de sărbătoare, în uniforme militare sau vestimentație specific urbană. Nu numai 
personajele au fost protagoniștii fotografului, ci și peisaje din orașul Câmpulung 
și zonele înconjurătoare, sau monumente istorice și laice existente sau dispă-
rute, evenimente importante din ciclul vieții. Fotografiile au fost realizate în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, devenind astfel un adevărat repertoriu al 
locurilor şi locuitorilor cu care intră într-un inedit contact, mijlocit de aparatul 
fotografic. 

Colecția Ion Munteanu a fost împărțită în mai multe categorii: portrete de 
femei și bărbați, grupuri de nuntași, tineri căsătoriți, soldați, construcții civile, 
monumente laice etc. Imaginile imortalizate au căpătat cu trecerea timpului 
valoare istorică și documentară, pentru că pot fi regăsite fotografii inedite ale 
costumelor tradițional muscelene din perioada interbelică, vechi edificii arhitec-
tonice unele dispărute astăzi, personalități ale vremii (oameni politici, profesori, 
generali etc.) sau evenimente specifice perioadei. Totuși nu ne sunt furnizate 
detalii despre data și locul unde au fost realizate fotografiile.
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Anul 1826 marchează apariția primei fotografii1 realizată de un inventator 
francez – Joseph Nicephore Niepce, care a pornit de la o descoperire din anul 
1724, aparținând lui Johann Heinrich Schultz, conform căreia clorura de argint se 
innegrește prin expunerea la lumină. 

Colecţia de clişee pe sticlă Ion Munteanu, este realizată pe sticlă subţire de 1 – 
1,2 şi 2 mm, format 14,8×9,8 cm. Pe acest suport este aşternută o emulsie (peliculă 
fină de gelatină) care formează stratul fotosensibil. În acest strat se află cristale 
microscopice de săruri de argint – clorură sau bromură, cristale, care sub acţi-
unea luminii se disociază în atomi de argint metalic şi atomi de brom sau clor. 
Cu cât este mai subţire stratul de gelatină, cu atât creşte sensibilitatea filmului, 
şi scade contrastul. Pe aceste plăci uscate pot fi obţinute imagini în negativ sau 
pozitiv. Toate suporturile de imagine aveau ca ultim strat, o peliculă superficială 
de gelatină mai dură, care avea rol de protecție a suprafaţei clişeului de vătămări. 

În cadrul muzeului nostru, clişeele pe sticlă sunt depozitate în două locații ale 
secției de Istorie, respectiv fondul etnografie (400 negative) se găsește în depozi-
tul care aparține secției de Etnografie și fondul istorie (560 negative) în biblioteca 
instituței. Fiecare clișeu este așezat într-un plic, pe care sunt scrise informații des-
pre clișeul respectiv: număr de inventar, denumire, autor, datare, intrare, locul 
descoperirii, stare de conservare. În ordinea numerelor de inventar sunt așezate 
în cutii de carton unele lângă altele, în poziție verticală, iar cutiile au afișate pe 
latura îngustă, o etichetă cu numerele de inventar pe care le conține, cutiile sunt 
așezate pe rafturi, cu numerele de inventar la vedere pentru o ușoară identificare.

În spațiul de depozitare, podeaua este acoperită cu plăci de ceramică, încăl-
zirea este centralizată, iluminatul se realizează cu tuburi fluorescente cu lumină 
albă, ferestrele sunt acoperite cu material textil de culoare neutră. Fiind poziţio-
nat pe colţ, are doi pereţi exteriori, unul pe latura estică, iar celălalt pe cea nor-
dică. Această orientare determină expunerea directă a zidurilor la radiaţia solară 
timp de 4 – 5 ore zilnic. Este prevăzută cu patru ferestre cu gratii, de dimensi-
uni mari, două pe peretele dinspre răsărit, iar celelalte două, pe peretele nor-
dic. Ferestrele au tocurile din lemn, tot atât de vechi ca şi clădirea muzeului, de 
aproape 84 de ani, etanșeitatea pe alocuri este deteriorată, reprezentând puncte 
vulnerabile ale rezistenţei termice. Zidurile sunt de 0,80 m, din cărămidă, acope-
rite cu mortar şi finisate cu var pe interior, cu probleme de infiltrație ascensională 
prezentă la peretele nordic, deși în anul 2012 au fost efectuate reparații curente 
asupra interiorului bibliotecii. Amplasamentul ei într-o încăpere la demisol, care 
are o structură cu rezistenţă termică mai scăzută, cauzată de etanşeitatea precară 
a ferestrelor, izolarea termică inexistentă a exteriorului zidurilor şi de cei 2 pereţi 
exteriori, reprezintă principalele motive care provoacă uneori instabilitate micro-
climatică în acest spațiu. 

1 Fotografia numită „La cour du domaine du Gras” a fost realizată cu ajutorul unei camere 
obscure, pe o foaie de bitum, de dimensiunea 25x20, tratată cu ulei.
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A fost montat și un sistem de securitate respectiv camere video. În bibliotecă 
este instalat un termohigrometru digital și un dezumidificator, care este descăr-
cat periodic, măsură necesară datorată prezenței umidității ascensionale. 

O dată pe săptămână, sunt citite aparatele şi se face reglajul în funcţie de 
necesităţi. La calorifere au fost instalate termostate care pot fi reglate pentru 
anume valori ale temperaturii. Microclimatul este monitorizat, este menținut sta-
bil, se înscrie în limitele acceptate de regulile de conservare: 18/20°C, umiditatea 
relativă este în jurul valorii de 50- 55% însă iarna, când funcţionează sistemul de 
încălzire, pentru a menţine această valoare a umidităţii constantă, au fost insta-
late și umidificatoare ceramice cu apă, pe calorifere. Toate aceste măsuri sunt 
obligatorii deoarece la oscilații atât ale umidității, cât și ale temperaturii, există 
pericolul de desprindere de pe suport a peliculei de gelatină, ceea ce ar duce la 
exfolierea clişeelor și implicit la distrugerea imaginilor imprimate. 

Pentru o viață cât mai lungă a colecției, sunt necesare măsuri preventive de 
conservare, asigurarea unui microclimat optim în depozit, copierea şi scanarea 
negativelor pe sticlă, cercetare ce a fost efectuată în anul 2015, manipularea cu 
atenție și cu limită, știut fiind faptul că suportul, prezintă un grad mare de risc, 
fiind un suport fragil şi casant.

În condițiile în care muzeul nostru ar dispune de o instalație generală de 
condiționare, atunci parametrii microclimatici atât în depozite, cât și în sălile de 
expunere ar putea fi cuprinși între valorile normale admise, respectiv UR = 40–50% 
și T = 15–18°C, în prezent această dotare nu există, lucru care face imposibilă 
depozitarea acestei colecții vulnerabile în condiții de microclimat recomandate 
de norme, respectiv UR = 30–40 % și T = 1–3 °C. 

Este bine cunoscut faptul că procesul de îmbătrânire nu poate fi oprit, ci doar 
frânat sau încetinit, prin aplicarea de măsuri care să asigure etalarea şi manipula-
rea corectă a acestor bunuri, precum şi prin menţinerea lor într-un ambient cores-
punzător. Un argument în acest sens este oferit de rezultatele cercetărilor făcute 
asupra stabilităţii fotografiilor color şi a clişeelor, care au evidenţiat că alterarea 
lor cromatică intervine după primii 10 ani de la procesare, chiar dacă ele au fost 
menţinute în condiţii normale2. O altă cauză a degradării materialului fotografic o 
reprezintă rezidurile procesuale rezultate în timpul operaţiilor de fixare şi develo-
pare. Dacă substanţele chimice folosite la procesarea clişeelor şi fotografiilor nu 
au fost eliminate complet, imaginea se deteriorează treptat până la distrugere.3

Vom prezenta câteva din aceste negative pe sticlă împărțite pe categorii și 
starea lor de conservare în prezent.

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2368/2
Denumire: Portret de femeie

2 A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 2003, p. 249–250
3 Ibidem, p. 249–250
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Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o femeie îmbrăcată în 

costum popular de sărbătoare, stând în picioare, cu capul descoperit, fota orna-
memtată cu motive florale stilizate, ia decorată cu motive geometrice și mâneca 
largă. La gât poartă un șirag de mărgele, în picioare încălțată cu pantofi. Pe jos un 
covor cu motive geometrice și florale, femeia cu o mână se sprijină pe un suport, 
pe el o vază cu flori. Fotografia realizată în atelier foto. 

Stare de conservare: Relativ bună – negativul prezintă mici exfolieri pe mar-
gini, pe marginea lateral/dreapta prezintă trei dungi de culoare roșie de natură 
necunoscută. Imaginea femeii este clară, se disting elementele decorative ale 
costumului mai puțin interiorul studioului, partea superioară.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2369/3
Denumire: Portret de femeie
Proveniență:Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o femeie îmbrăcată 

în costum popular de sărbătoare, stând în picioare, cu capul descoperit și părul 
împletit, prins cu o fundă. Fota și ia decorate cu motive florale stilizate, mâneca 
iei cu bentiță. La gât poartă salbă de galbeni cu două rânduri mari și mici. În 
picioare încălțată cu pantofi. Cu o mână se sprijină pe un suport, în fundal peisaj 
cu natura. Fotografia realizată în atelier foto. 

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri pe mar-
gini, pe marginea lateral/dreapta, partea de jos și partea de sus. Imaginea femeii 
este clară, se disting elementele decorative ale costumului și detaliile din interi-
orul studioului.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2372/6
Denumire: Portret de femeie 
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea 
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un bust de femeie, 

îmbrăcată în costum popular de sărbătoare, capul acoperit cu maramă decorată 
cu motive geometrice. Fota ornamentată cu motive florale stilizate și geometrice, 
ia decorată cu motive vegetale. La gât poartă salbă de galbeni, cu două rânduri, 
mari și mici. Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă exfolieri pe margini, 
mai ales la partea de jos. Imaginea este clară, elementele decorative ale costu-
melor sunt vizibile.
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Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2380/14
Denumire: Portret de femeie
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea 
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o femeie cu părul 

despletit și acoperit cu o eșarfă, ia cu mâneca largă decorată cu motive florale 
stilizate, peste ie un ilic. La gât poartă două șiraguri de mărgele și pe degete mai 
multe inele. Cu ambele mâini ține o mandolină. Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Bună – negativul prezintă mici exfolieri la nivel margine 
stânga.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2386/20
Denumire: Portret de femeie
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o femeie îmbrăcată 

în costum popular de sărbătoare, cu capul descoperit, ia decorată cu motive 
geometrice și fota cu motive florale stilizate, la gât poartă salbă de galbeni, în 
picioare poartă pantofi. Cu o mână se sprijină de un suport, pe el o vază cu flori. 
Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Mediocră – negativul prezintă exfolieri la nivelul tutu-
ror marginilor extinse peste imaginea fotografică, prezintă urme de murdărie pe 
laterale. 

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2376/10
Denumire: Portret de familie
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un cuplu, amândoi 

stând pe scaune, în fața lor o masă, femeia are capul acoperit cu maramă și legă-
toare, bărbatul are mustață, cu capul descoperit, îmbrăcat cu haină, cu ambele 
mâini sprijinite de masă. Fotografierea este realizată probabil în atelier foto sau 
la domiciliul clientului. 

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă exfolieri pe margini, 
imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor și interiorului sunt 
vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm
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• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2379/13
Denumire: Portret de familie 
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea 
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o familie, femeia 

îmbrăcată în costum popular de mireasă, ie și fotă, pe cap poartă un voal lung. 
La gât are salbă de galbeni. În picioare încălțată cu pantofi. Bărbatul îmbrăcat în 
costum popular, cu capul descoperit, cu pantaloni largi și cămașă bărbătească, 
cu haină, și încălțat cu pantofi. La reverul hainei cu floare de nuntă. În spatele lor 
un suport înalt, cu flori pe el și o perdea. Fotografia realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă exfolieri pe margini, 
imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor și interiorului sunt 
vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 2381/15
Denumire: Portret de familie
Proveniență: Achiziționat în anul 1977, luna iunie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o familie de tineri 

căsătoriți, nașul în picioare, cu capul descoperi,t îmbrăcat în costum. Nașa stând 
jos pe scaun, pe cap cu maramă și legătoare, îmbrăcată în costum popular de săr-
bătoare, ia și fota decorate cu motive geometrice. În mână ține un buchet de flori. 
Ginerele stând în picioare lângă naș, cu capul descoperit, îmbrăcat în costum, la 
gât cu papion și la rever cu floare de nuntă. Mireasa îmbrăcată în rochie lungă, cu 
voal pe cap, stând jos pe scaun, încălțată cu pantofi cu toc. Pe masuță o poșetă. 
Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Bună – Negativul prezintă mici exfolieri pe marginea de 
jos, imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor și interiorului sunt 
vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3110
Denumire: Portret de familie 
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă o tânără familie com-

pusă din trei membrii. Tânăra, cu capul acoperit cu o pălărie cu baierele legate 
sub bărbie, în urechi cu cercei, îmbrăcată cu taior în dungi și fustă. Așezată pe un 
scaun cu brațe, ține în poală un copil îmbrăcat cu costum tricotat și capul aco-
perit cu căciuliță. În partea dreaptă a tinerei, așezat pe brațul scaunului, soțul în 
uniformă militară de ofițer, cămașă și cravată la gât, veston, pantaloni, cu capul 
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acoperit cu caschetă. Fotografie realizată în atelier fotoalții în costume de stradă, 
mireasa în mijlocul grupului cu voal și coroniță pe cap.os alții în picioare, dispuși 
în rânduri .

Stare de conservare: Bună – Negativul prezintă mici exfolieri colț stânga jos, 
imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor și interiorului sunt 
vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3077 
Denumire: Portrete de bărbați 
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un grup format din 

trei bărbați, doi stând în picioare, altul jos pe un jilț sculptat, cu capul descope-
rit, părul dat pe spate, îmbrăcați cu costume orășenești, cămăși, cravate la gât, 
unul cu vestă cu guler încheiată, sacouri, pantaloni largi, în picioare au pantofi. 
Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri la mar-
ginile de sus și jos, imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor și 
interiorului sunt vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3078
Denumire: Grup 
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un grup format din 

doi bărbați, trei femei și trei copii, două femei și o fetiță stând jos pe scaune, 
ceilalați stând în picioare, cu capul descoperit, bărbații îmbrăcați în costume 
orășenești, cămași, cravate, sacouri, pantaloni, la fel și un băiat adolescent. 
Două dintre femei îmbrăcate în rochii cu mâneca lungă, iar cealalată cu bluză și 
fustă, în picioare poartă sandale. Un băiețel mic stă pe un căluț de lemn, fetița cu 
rochiță. Lângă o femeie un câine culcat pe jos. În fundal vegetație, un gard, case. 
Fotografie realizată în curtea unei gospodăriialții în costume de stradă, mireasa în 
mijlocul grupului cu voal și coroniță pe cap.os alții în picioare, dispuși în rânduri .

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri la margi-
nea de jos, lateral dreapta și colțul stânga sus. Urme vizibile de depuneri murdă-
rie lateral stânga. Imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor sunt 
vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm
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• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3541
Denumire: Portrete de bărbați 
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiular prezintă un grup format din 

trei bărbați, doi soldați stând în picioare, pe cap cu capele, îmbrăcați în uniforme 
militare, vestoane și centură, pantaloni, moletiere, în picioare bocanci. Între ei un 
bărbat stând jos pe scaun, cu capul descoperit, îmbrăcat cu haină, cămașă, pan-
taloni, ciorapi lungi peste pantaloni, în picioare cu ghete, mâinile le ține împreu-
nate pe genunchi. Fotografie realizată în atelierul foto. 

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă exfolieri la marginea 
de sus, lateral dreapta și colțul stânga sus. Imaginea este clară, elementele deco-
rative ale costumelor sunt vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3449
Denumire: Portrete de bărbați soldați
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un clișeu cu două 

fotografii, câte doi soldați, stând jos, îmbrăcați în uniforme militare, vestoane 
și centură. În cealaltă fotografie tot doi soldați, stând jos, îmbrăcați în uniforme 
militare, vestoane și centură. Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă exfolieri la colțul 
stânga jos și peste imaginea din stânga a soldatului.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3557
Denumire: Portret de bărbat
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară prezintă un bărbat cu capul 

descoperit, îmbrăcat cu haină încheiată, cămașă, cravată la gât. Fotografie reali-
zată în atelierul foto.

Stare de conservare: Bună – Negativul prezintă mici exfolieri la marginea de 
jos și lateral stânga. Imaginea este clară, elementele decorative ale costumelor 
sunt vizibile.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3545
Denumire: Monumentul eroilor
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
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Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea 
Descriere: Imaginea de formă dreptunghiulară reprezintă un monument din 

piatră, la partea superioară un vultur cu aripile deschise, de jur împrejur un gard 
din uluci, în spate mai mulți arbori. Fotografie realizată în afara atelierului foto.

Stare de conservare: Bună – Negativul prezintă mici exfolieri la marginile de 
jos și sus. Imaginea este clară.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3433
Denumire: Clădirea administrației – loc. Câmpulung
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Imaginea de dreptunghiulară prezintă o casă cu etaj, cu 10 feres-

tre înalte, o ușă cu acoperiș, în față la etaj un balcon din fier forjat, intrarea rea-
lizându-se pe o poartă tot din fier. În fața clădirii o stradă pavată cu bolovani. 
Fotografie realizată în afara atelierului foto. 

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri la margi-
nile de jos și sus, lateral stânga. Imaginea este clară.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3529
Denumire: Portrete de copii
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Formă dreptunghiulară; Doi copii cu capul descoperit, fetița stând 

în picioare, îmbrăcată cu rochiță, mâneca lungă, în picioare are șosete și panto-
fiori. Băiețelul călare pe un căluț de lemn jucărie, în picioare cu șosete și ghetuțe, 
cu o mână sprijinită de gâtul căluțului. Fotografie realizată în atelier foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri la mar-
ginile de jos și sus, lateral stânga. Urme vizibile de depuneri murdărie lateral 
stânga. Imaginea este clară.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm

• Clișeu pe sticlă – Nr. inv. 3530
Denumire: Portret de băiat
Proveniență: Donație în anul 1979, luna aprilie, din Câmpulung, jud. Argeș. 
Datare: Prima jumătate a secolului al XX-lea
Descriere: Formă dreptunghiulară; Un băiat stând în picioare, pe cap cu 

bască, îmbrăcat cu uniformă militară, veston, centură, pantaloni, în picioare are 
bocanci, cu o mână sprijinită de un postament. Fotografie realizată în atelier 
foto.

Stare de conservare: Relativ bună – Negativul prezintă mici exfolieri la 
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marginile de jos și sus, lateral dreapta, două zgârieturi lateral stânga. Imaginea 
este clară.

Dimensiuni: L = 14,8 cm; l = 9,8 cm
Aproape toate negativele prezintă exfolieri la nivelul marginilor, fără a afecta 

claritatea imaginilor fotografiate. Un număr relativ mic prezintă, exfolieri masive 
ale emulsiei fotografice, fracturi ale suportului sau carențe suport mai ales la 
colțuri, pete de natură necunoscută, zgârieturi sau exfolieri pe suprafața imaginii 
fotografiate. 

Pentru clișee pe sticlă, care prezintă vulnerabilitate în fața fluctuațiilor de 
microclimat, ar trebui amenajat un spaţiu special în care să se poată oferi un grad 
de protecţie sporit împotriva fluctuaţiilor UR, prin montarea unor dulapuri sau 
vitrine etanşe cu materiale tampon sau alte metode de menţinere a unui microcli-
mat cât mai stabil, care poate fi controlat şi reglat.4 Alte măsuri preventive sunt:

• eliminarea reziduurilor de orice natură în procesul de developare şi fixare;
• păstrare în sertare ferite de umiditate şi căldură excesivă, 25 – 30% U.R.; 
• păstrarea la o temperatură scăzută 50 – 100C;
• folosirea unui dezumidificator sau depozitarea în dulapuri etanşe prevăzute 

cu silicagel;
• menţinerea aerului curat în depozit – lipsit de oxizi de azot, bioxid de sulf, 

amoniac etc.;
• separarea negativelor pe sticlă de negativele cu suport nitrocelulozic, aces-

tea se descompun şi emit oxizi de azot care se combină cu umiditatea din film şi 
aer formând acid azotic. Păstrarea lor ar trebui să se facă în cutii metalice;

• copierea negativelor pe sticlă originale pentru care „încă” există, prin con-
tact sau prin captare digitală cu un scanner dotat cu adaptor de transparenţă 
pentru film şi diapozitive, apoi transferate pe CD-ROM6 (în acest caz stocarea pe 
CD-ROM oferă o durată de viaţă de 100 de ani!). 

Valorile medii lunare ale temperaturii înregistrate în depozitul bibliotecă (0 C) – an 2017

Ian. Fbr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

50 60 70 70 80 8,50 10,10 concediu 16,10 19,10 19,10 19,10

Valorile medii lunare ale U.R. înregistrate în depozitul bibliotecă (%)

59% 58% 61% 60% 62% 62% 60% concediu 59% 60% 62% 58%

Analizând valorile, se poate concluziona faptul că cele mai mici diferenţe 
s-au înregistrat în perioada ianuarie-februarie, iar cele mai mari în perioada 

4 Erhardt, D. Tumosa, C. Mecklemburg, M.F Aplicând ştiinţa în problematica climatului muzeal, în 
Microclimatul muzeal, 2007, p. 11–17.

5 A. Moldoveanu, op. cit., p. 254
6 King, Julie Adair, Fotografia digitală, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, p. 87.
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iunie-decembrie, acestea din urmă fiind explicate de variabilitatea regimului 
umed exterior, înregistrat în aceast interval, care s-a răsfrânt asupra ambientului 
depozitului, dar nu sunt treceri bruște nici în ceea ce privește temperatura, nici 
UR.
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CONSERVAREA MONUMENTULUI ISTORIC 
„CASA ŞTEFĂNESCU” STR. REPUBLICII NR. 5

CONSERVATION OF HISTORICAL HOUSE “CASA ȘTEFĂNESCU”

Rodica Nițu*

Rezumat: Casa Ștefănescu este considerată cea mai veche construcție civilă din 
orașul Câmpulung. A fost construită în anul 1735 de către tetrilogofătul Ștefănescu, 
iar ultimul proprietar Gheorghe Ștefănescu a consolidat clădirea prin intervenția 
de restaurare a arhitectului câmpulungean D. Ionescu Berechet în anul 1928.
Lucrările de intervenție realizate în anii 2008–2009, 2010, 2011, 2012, 2013 au vizat 
înlăturarea problemelor apărute ulterior datorită mai multor factori, dar n-au fost 
înlăturate cauzele care declanşau efectele degradărilor. Imobilul este monument 
istoric categoria A, înscris în LMI, deci cu grad mare de protecție, conservarea/
restaurarea reprezentând o prioritate.
În urma evaluării stării de conservare a monumentului, pe o perioadă determi-
nată, iunie 2014 – iulie 2018, pot fi observate, crăpături structurale, crăpături 
superficiale, infiltrații, depozite de săruri, exfolieri de tencuială, modificări croma-
tice la nivelul fațadelor, deteriorări ale sistemului pluvial, infiltrații de la nivelul 
acoperișului și chiar microorganisme. Fiecare din aceste semne ale degradării 
fizice a clădirii, sunt vizibile atât la interior cât și la exteriorul clădirii. Pe faţada de 
vest este vizibil un alt fenomen interesant, mai ales din punct de vedere structural, 
înclinația stâlpilor din lemnn de pe prispă, spre partea interioară, inclinaţie neu-
niformă, prezentă doar în anumite zone ale prispei. În documentarul fotografic 
prezentat în lucrare, se poate observa neverticalitatea unor stâlpi de susţinere şi 
devierea acestora pe axa verticală. Acest fenomen poate apărea datorită mişcări-
lor inegale între planuri orizontale diferite, mişcări între acoperiş şi planul inferior 
acestuia. 
Pentru a putea stabili natura tuturor degradărilor, sunt necesare expertize teh-
nice de specialitate, în urma cărora să se stabilească natura degradărilor, cauzele 
declanșatoare și în cele din urmă elaborarea unei strategii de intervenție.
Cuvinte cheie: Arhitectură, monument, degradare, conservare, restaurare.

Abstract: Stefanescu House is considered the oldest civil building in the Campulung 
city. It was built in 1735 by third governor Stefănescu and the last building owner 

* Conservator la Muzeul Municipal Câmpulung Muscel
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Gheorghe Stefănescu strengthened by the intervention of restoration architect D. 
Ionescu Berechet in 1928.
Intervention works carried out in 2008–2009, 2010, 2011, 2012, 2013 have aimed to 
tackle problems arising later due to several factors, but the causes that trigger 
the degradation effects, haven’t managed to be removed. The building is an A cat-
egory historical monument, listed in LMI (List of Historical Monuments), therefore 
a highly scored protection, conservation / restoration priority.
After a evaluation of the conservation status of the monument during a specified 
period, June 2014 – July 2018, structural cracks, superficial infiltration, salt depos-
its, flaking plaster, color modifications on the façade, damage rainwater systems, 
infiltration from the roof and microorganisms contamination, had been observed. 
Each of these signs of physical degradation of the building, are still visible on both 
inside and outside the building.
Another interesting phenomenon, especially from the structurally point of view, 
is visible on the western façade. Only in certain areas, the wooden pillars on the 
porch are uneven leaned to the inner side. The photographic documentation, pre-
sented in the present study, is revealing the deviation on the vertical axis of some 
of the structural elements or pillars. This may occur due to uneven movements 
between different horizontal planes, movements between the roof and its lower 
plane.
In order to determine the nature of all damages, specialized technical expertise is 
required, after which to determine the degradation nature, causes and interven-
tion strategy.
Keywords: Architecture, monument, degradation, preservation, restoration.

Valoare Artistică și Culturală
Exemplu de arhitectură tradițională 

„Casa–muzeu” este cel mai vechi monument civil în stare bună de conservare 
din Câmpulung. A fost construită in 1735 de tetrilogofătul Ştefănescu, ultimul pro-
prietar fiind „Gheorghe Ştefănescu” (1888–1959).

Construcţia iniţială avea la etaj, peste scara inclusă, un pridvor cu arcade de 
zidărie pe stâlpi de lemn, iar la parter o tindă cu două camere laterale. Prăvălia 
era camera dinspre stradă, atelierul meşteşugăresc, era camera dinspre curte, 
acest model fiind frecvent intâlnit în oraş. 

Preluându-se elementele de arhitectură ce definesc şi aspectul ei iniţial, ulte-
rior a fost prelungită în adâncimea lotului cu o aripă mai îngustă. În 1920 arhi-
tectul câmpulungean D.I. Berechet a realizat un proiect de restaurare prin care 
prăvălia de la parter a fost transformată în cameră de locuit, prin închiderea acce-
sului dinspre stradă. Au fost refacute atât lemnăria sălii, arcatura parterului, cât şi 
tencuielile. Proiectul de restaurare al arhitectului D.I.Berechet, a constituit lucra-
rea sa de doctorat, fiind premiat în anul 1928 la Salonul Oficial de Arhitectură. 

„Casa Ștefănescu” reprezintă unul din numeroasele cazuri de reutilizare a 
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construcţiilor tradiţionale cu dublă funcţionalitate din Câmpulung, care dispu-
neau atât de spaţii de locuire, cât şi de spaţii de producţie. 1. 

Casă tipic musceleană cu două caturi, cu foişor larg, cu stâlpi de lemn uşor 
sculptaţi, ce se termină în arcade ondulate de zidărie, prelungit cu sala în con-
solă, cu stâlpi şi palimar din baluştrii strunjiţi de lemn, cu profilatură simplă din 
tencuială la ferestre, cu gârlici în goluri arcuite sub foişor şi învelitoare din şiţă2. 
Acoperişul este prevăzut cu lucarne, care sunt elemente constructive destinate 
aerisirii și iluminării podurilor. Sunt prevăzute la toate tipurile de invelitori din 
această perioadă istorică. Pot fi într-o apă, două, triunghiulare şi semicirculare.

Interiorul încântă prin arhitectură, ancadramentele uşilor, tavanele în bolţi 
arcuite, vitralii cu chipuri istorice la ferestre, cămine arhaice din teracotă smăl-
ţuită şi mobilierul rustic. În anul 1948 „Casa Ştefănescu” este donată Academiei 
Române cu scopul de a deveni muzeu. Din anul 1952 până în 1977, clădirea a adă-
postit 5 secţii ale Muzeului Municipal Câmpulung: Istorie, Ştiinţele naturii, Artă 
Ppopulară, Artă Plastică şi secţia Memorială. Din 1977 clădirea adăposteşte secţia 
de Etnografie şi Artă Populară, iar din anul 2008 este declarată monument istoric 
categoria A, înscris în L. M. I. la poziţia 368, 369 AG-II-m-A–13578.

Fiind un exemplu de arhitectură tradițională musceleană, „Casa Ștefănescu” 
combină elemente arhitecturale tradiționale cu elemente de arhitectură spe-
cific stilului neo românesc. În urma intervenției din anul 19203 a arhitectului D. 
I. Berechet, clădirii i s-au adus diverse elemente, păstrându-i-se în același timp 
identitatea și elementele valoroase din punct de vedere artistic și arhitectural. 
Prăvăliile de la parter au fost transformate în camere de locuit prin închiderea 
accesului dinspre stradă, au fost refăcute lemnăria sălii, arcatura parterului şi ten-
cuielile4. Sala, pălimarul, arcadele de zidărie, pridvorul (foișor), baluștrii strunjiți 
din lemn, decorațiile specifice din profilaturi simple de tencuială de la feres-
tre, acoperișul de șiță și lucarnele, dau și astăzi clădirii aspectul tradițional de 
odinioară.

Toate acestea păstrează caracterul tradițional al construcției, oferindu-i un 
aer boem, reușind să creeze împreună, o imagine inegalabilă și un monument 
arhitectural de o reală importanță chiar și în prezent.

Sala este așezată de-a lungul fațadei, pe latura de sud. Element specific 
arhitecturii tradiționale, urmaș al prispei, sala este un spațiu menit să creeze o 
tranziție între curte și spațiul interior, umbroasă și răcoroasă vara și luminoasă și 
călduroasă iarna. Este alcătuită dintr-o platformă lungă și îngustă, alipită pereților 
1 Ghe. I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord), Carmen Oprescu, Atlas 

istoric al oraşelor din România Câmpulung, Academia Română/Comisia de istorie a oraşelor din 
România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2008, p. 10.

2 D. Baciu, Lumini Muscelene, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1980, p. 152.
3 Ghe. I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord), Carmen Oprescu, Atlas 

istoric al oraşelor din România Câmpulung, Academia Română/Comisia de istorie a oraşelor din 
România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2008, p. 10.

4 Idem.
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casei și este închisă pe laturile libere cu un parapet scund de zidărie. Este constru-
ită pe capetele temeliilor şi este podită cu scânduri scurte puse de-a curmezișul.

Pridvorul, important element arhitectural în arhitectura tradițională, a fost 
conceput ca element de diferențiere socială, marcând construcțiile păturii înstă-
rite. Este ridicat pe un soclu puternic, având un pălimar zidit. Acoperișul aces-
tuia este în 3 ape, cu streașina largă, sprijinindu-se pe stâlpi de lemn sculptați. 
Acesta este amplasat pe fațada sudică a monumentului, având o intrare laterală 
cu scări de calcar numulitic de Albești, ce permit accesul în sală (prispă) printr-o 
platformă de lemn.

Pălimarul este un element caracteristic arhitecturii țărănești locale, el fiind 
în cazul de față de două feluri: de zidărie în partea din dreapta a fațadei sudice și 
din lemn în partea cuprinsă între partea anterior menționată și foișor. Pălimarul 
de lemn este poziționat central între cele două intrări simetrice, ce permit acce-
sul pe prispă. Acesta oferă clădirii un aspect tradițional, facilitând trecerea dintre 
stilurile arhitecturale folosite. Dată fiind valoarea monumentului, atât din punct 
de vedere istoric cât și arhitectural, conservarea acestuia este imperios necesară. 
Păstrarea într-o stare cât mai bună, depistarea degradărilor și cercetarea cauzelor 
acestora sunt principalele intervenții impuse de o corectă abordare a monumen-
telor istorice.

Pentru a putea avea așadar, o abordare corectă și pentru a putea stabili exact 
starea clădirii monument, este necesară întocmirea unei cercetări amănunțite, 
care în majoritatea cazurilor, începe cu semnalarea degradărilor în cadrul unui 
releveu de patologie, (anexa 2, 3, 4.) urmat de o cercetare amănunțită a degradă-
rilor și de rapoarte tehnice întocmite de experți în domeniu, în vederea elaborării 
unei strategii de intervenție.

Releveu de patologie
În urma unei evaluări a stării de conservare a monumentului, se pot observa 

diverse semne, crăpături structurale sau superficiale, infiltrații, depozite de 
săruri, exfolieri de tencuială și uneori chiar și microorganisme. Fiecare din 
aceste semne ale degradăriii, sunt vizibile atât la interior cât și la exteriorul clădirii.

Fațada de est

Fațada estică este singurul front stradal al monumentului istoric „Casa 
Ștefănescu”. Aceasta prezintă semne de degradare fizică, pe suprafața ei fiind 
vizibile atât semne ale infiltrațiilor, cât și ale exfolierii parțiale a tencuielii. De 
asemenea, în partea inferioară a clădirii prezintă crăpături superficiale ale ten-
cuielii, datorate infiltrațiilor vizibile până la o înălțime de aproximativ 60 cm de 
la nivelul de călcare al circulației pietonale exterioare incintei monumentului.

Cauzele infiltrațiilor pot fi atât migrarea apei din terenul de fundare prin 
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capilaritate de la nivelul inferior către cel superior, cât și infiltrarea unei mari 
cantități de apă meteorică provenită din sistemele de jgheaburi și burlane neco-
respunzător direcționate, ce permit deversarea apei captate, la o distanță mai 
mică de 50 cm de clădire.

În acelaș timp, umiditatea poate pătrunde în interiorul peretelui prin găurile 
necesare prinderii echipamentelor racordurilor la rețeaua de alimentare cu gaz, 
din partea dreaptă a faţadei Acest echipament nu alterează doar calitatea vizuală 
și estetică a fațadei imobilului monument istoric, ci poate favoriza şi pătrunderea 
umidităţii şi apariţia crăpăturilor superficiale sau severe, atât la nivelul tencuielii 
cât și la nivel structural.

Fațada prezintă și o crăpătură în partea superioară, la intersecția dintre pere-
tele fațadei și streașină, ce cuprinde și o parte din decorația perimetrală a feres-
trei, crăpătură ce poate trăda o slăbiciune structurală determinată fie de des-
cărcarea inegală a greutății acoperișului, fie de forţe preluate inegal de sistemul 
structural al clădirii 

Fațada de Sud

Deși conform poziției față de punctele cardinale, această fațadă este cea mai 
însorită, semnele infiltrațiilor sunt mult mai proeminente. Acest lucru se dato-
rează diferenței de umiditate între aerul exterior și interiorul zidurilor, astfel încât 
umezeala acumulată în interiorul acestora tinde către exterior, făcându-și ast-
fel extrem de vizibilă prezența. Astfel, datorită excesului de apă aflat în terenul 
de fundare și a infiltrării acestuia prin capilaritate în interiorul peretelui, apar 
la suprafață semne vizibile precum: fisuri superficiale ale tencuielii, exfolieri 
parțiale, modificări cromatice și depozite superficiale de săruri. Excesul de 
apă din terenul de fundare se poate datora atât structurii din punct de vedere 
geologic al terenului de fundare, cât și apei pluviale captate cu ajutorul jgheabu-
rilor şi direcţionate în mod defectuos de către sistemul de burlane, la o distanţă 
mai mică de 50 cm de pereţii exteriori ai clădirii 

Modificările cromatice, unul din principalele semne ce anunță prezența 
apei în exces în anumite zone, sunt prezente pe întreaga fațadă sudică, atât pe 
pereții exteriori, cât și pe cei din interiorul porticului. Acestea sunt prezente în 
zona inferioară a zidurilor, ridicându-se până la o înălțime de aproximativ 80 cm, 
de la nivelul de călcare. Modificările cromatice pot fi de asemenea, semne ale 
degradării superficiale a stratului de vopsea, făcând vizibile straturile vopselii 
anterioare 

În cele mai frecvente cazuri, împreună cu modificările cromatice datorate 
creșterii umidității din anumite zone, apar și exfolieri parțiale de tencuială. 
Acestea sunt efectele directe ale umidității crescute, din interiorul unui perete, 
ce migrează către exterior, reușind să exfolieze și să împingă stratul de tencuială. 

Exfolierile parțiale de tencuială apar în zonele afectate de umiditatea 
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excesivă pe parcursul unei perioade de timp îndelungate. Cantitatea excesivă de 
apă din interiorul unui perete, sau infiltrațiile constante și necontrolate, în timp 
pot produce exfolieri de tencuială masive 

Exfolierile ca și modificările cromatice apărute la nivelul tencuielii, au ca 
și cauză principală infiltrarea și migrarea apei în sens ascendent din substraturile 
terenului de fundare, prin fenomenul de capilaritate.

În cazurile fațadelor orientate către sud, fiind favorizate din punct de vedere 
al însoririi pe toată durata anului, indiferent de anotimp, semnele infiltrațiilor 
sunt întotdeauna mai vizibile. 

Acest lucru se datorează tendinței de egalare a saturației cu apă, între pere-
tele cu o umiditate foarte mare și aerul încălzit de soare cu o umiditate foarte 
mică. Așadar, datorită acestei diferențe mari de saturație, umiditatea din perete 
tinde către mediul mai uscat, adică aerul cald aflat în exteriorul peretelui, produ-
când astfel, pe suprafața acestuia, pete și modificări cromatice urmate de exfoli-
eri de tencuială.

Tot datorită acestui fenomen de migrație al umidității din perete, către 
mediul exterior, apar și depozitele superficiale de săruri. Acestea pot fi vizibile 
sau invizibile, în funcție de stratul pe care au reușit să migreze și să se depună. 
În unele cazuri acestea ajung către stratul exterior și se depun formând un desen 
șerpuit ce urmărește conturul exterior al modificării cromatice. În cazul de față, 
depozitele superficiale de săruri se găsesc cu precădere în zona porticului 

Acestea au apărut datorită apei ce a migrat în interiorul peretelui, transpor-
tând cu ea și sărurile, care se depun pe suprafața peretelui în urma evaporării 
apei. Practic, depozitele superficiale de săruri ne indică prezența unei umidități 
excesive, care a reușit să părăsească peretele aferent.

De asemenea pe fațada de sud se găsesc și fisuri pe direcție diagonală, fapt 
ce trădează probleme de structură. 

Fisurile structurale pot apărea datorită mișcărilor terenului de fundare, pro-
blemelor structurale apărute la nivelul zidurilor, structurii de rezistență, viciilor 
de construcție sau degradărilor apărute în timp.

Fisurile structurale, apar atât în registrul inferior cât și în cel superior 
direcția diagonală a acestora ducând cu gândul la probleme structurale, dat fiind 
faptul că numai în ultimii 35 de ani clădirea a suportat 3 cutremure puternice cu 
o magnitudine de peste 6 grade pe scara Richter. Aceste fisuri au atât direcție 
ascendentă cât și descendentă, în unele cazuri continuându-se și dincolo de ele-
mentele decorative 

Fisurile superficiale, spre deosebire de cele structurale, pot trăda doar degra-
dări ale straturilor superficiale cum ar fi tencuieli sau decorații. În aceste cazuri, 
cauzele pot fi multiple, cel mai des întâlnite fiind umiditatea ridicată sau viciile de 
construcție sau reabilitare. Tot ca urmare a umidității mari, apar contaminările cu 
microorganisme. Acestea se pot vedea în special în zona scărilor și în partea din 
stânga a fațadei de sud. Aceste vegetații sunt preponderent mușchi 
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Fațada de vest

Pe fațada de vest, putem întâlni semne ale infiltrațiilor și contaminărilor cu 
microorganisme. (fig.14). Modificările cromatice, ca și în cazul fațadei sudice, pot 
trăda o umiditate excesivă în interiorul pereților. De asemenea în cazul acestei 
fațade, decolorările sunt prezente în zona colţurilor și intersecțiilor cu zidul de 
închidere al incintei, în zona superioară, dar mai ales in zona inferioară a ferestrelor. 

Sursele umidității provin atât din terenul de fundare cât și din apa meteo-
rică provenită de pe clădirea alăturată, care nu are nici un sistem de colectare și 
direcționare a apei. Mai mult, distanța foarte mică dintre cele două construcții 
nu permite o bună circulație a aerului și limitează însorirea în respectiva zonă 
a fațadei, fapt ce constituie o condiție propice pentru menținerea constantă a 
umidității excesive. În același timp, lipsa însoririi și umiditatea crescută conduc 
și la dezvoltarea contaminărilor cu microorganisme, precum mușchi și licheni în 
diferite stadii de dezvoltare. Zona scărilor a permis dezvoltarea acestor tipuri de 
microorganisme, având mediul propice, atât din punct de vedere al umidității, 
cât și al lipsei de însorire Pe fațada de vest este vizibil și un alt fenomen intere-
sant, mai ales din punct de vedere structural.

Stâlpii din lemn de pe prispă prezintă o înclinație în partea interioară, 
înclinație neuniformă și prezentă doar în anumite zone ale prispei. Așadar se 
poate observa în documentarul fotografic, neverticalitatea unor stâlpi de 
susținere și devierea acestora pe axa verticală. Acest fenomen poate apărea 
datorită mișcărilor inegale între planuri orizontale diferite, mișcări între acoperiș 
și planul inferior acestuia, sau în urma cutremurelor de peste 6 grade pe scara 
Richter din ultimii 35 de ani. Posibila forță de forfecare apărută între cele două 
planuri ar putea determina deplasarea stâlpilor și modificarea poziției acestora 
față de axa verticală.

Așa cum se poate observa și în deviația de la axa verticală nu este vizibilă 
doar în zona stâlpilor pridvorului, ci și la nivelul întregului zid al acestuia. Astfel, 
se poate observa dovada acestei deviații, atât în zona pardoselii cât și în plan ver-
tical pe suprafața peretelui de construcție și a pălimarului.

Fațada de nord

Această fațadă prezintă cele mai puține semne de degradare datorate 
umidității, pe suprafața ei fiind vizibile doar mici crăpături și modificări croma-
tice. Deși suprafața ce prezintă astfel de degradări se desfășoară pe o întindere 
mică, înălțimea la care aceste fenomene apar este una destul de mare. La fel ca 
în cazul celorlalte fațade, aceste modificări apar datorită umidității acumulate în 
zidărie, însă înălțimea la care semnele apar reduc șansele ca umiditatea acumu-
lată să provină din terenul de fundare.

La fel de puțin vizibile sunt și degradările prin exfolierea superficială, aceste 
semne putând fi vizibile doar într-o singură zonă a fațadei de nord.
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Înălțimea la care această degradare apare, este de asemenea, ca și în cazul 
modificărilor cromatice, una destul de mare pentru a putea explica excesul de 
apă ca fiind provenit din terenul de fundare, sau să fie datorat excesului de apă 
meteorică captată în mod defectuos de sistemele de jgheaburi și burlane.

În acest caz, datorită supozițiilor puțin probabile și ipotezelor ce ar putea 
susține apariția diverselor semne ale umezelii inexistente va fi necesară o exper-
tiză amănunțită.

Posibile degradări și tipuri de intervenții
Pe lângă degradările semnalate în releveul de patologie al faţadelor, clădi-

rea monument istoric, datorită funcțiunii sale de muzeu suferă în mod constant 
de degradări funcționale. Acest tip de degradări sunt inevitabile și fac parte din 
ciclul normal de viață al unei clădiri, nu neapărat al unei clădiri monument. De 
asemenea acest tip de uzură, uzură funcțională, nu este un tip de degradare 
a cărei cauză poate fi înlăturată, mai ales în cazul unui monument istoric care 
reușește să își evidențieze atât valoarea istorică, artistică dar mai ales valoarea 
de utilizare.

Date fiind toate aceste lucruri, de-a lungul timpului au existat varii intervenții 
asupra clădirii în vederea reabilitării acesteia. Din această categorie fac parte și 
intervențiile ce au avut loc la nivelul acoperișului în anul 1987 și ulterior în anul 
1992, apoi intervenţiile în anumite zone ale clădirii 2008, 2009, 2010, 2011, 2013. 
Lucrările de intervenţie au vizat înlăturarea problemelor apărute, dar n-au înlătu-
rat cauzele ce declanşau apariţia lor.

Intervenția din 1987 şi cea din 1992, a constat în înlocuirea materialului de 
învelitoare uzat și degradat cu unul nou, păstrându-se tipul de material folosit 
inițial (șiță) și tehnica de montaj.

Clădirea, prin specificul ei din punct de vedere arhitectural, combină mai 
multe tipuri de material, dând o imagine unitară și integrată contextual, atât din 
punct de vedere urbanistic cât și din punct de vedere vizual.

Materialele folosite, sunt materiale specifice zonei, păstrând astfel atât carac-
terul cât și specificul ei. Clădirea îmbină cu grație aspectul robust al pietrei cu căl-
dura lemnului și aspectul rafinat al tencuielilor fine și decorațiilor, păstrând astfel 
atât patina timpului cât și caracteristicile principale ale stilului neo românesc.

Inserțiile de materiale tradiționale, oferă clădirii un aspect deosebit, reușind 
să o scoată din tiparele arhitecturii clasice neo românești.

Deși nu foarte numeroase, inserțiile de elemente arhitecturale din lemn, 
reușesc să pună în valoare frumusețea și naturalețea materialului, ele fiind pre-
zente atât la exterior cât și la interior.

Stâlpii, ornamentele, tâmplăriile ușilor și geamurilor, elementele sculptate 
ce alcătuiesc pălimarul, învelitoarea acoperișului clădirii, dar și al pantelor zidu-
lui de incintă, poarta de acces, stâlpii decorativi din cadrul zidului de incintă, 
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tavanele casetate, creează împreună o imagine unitară, prin inserarea subtilă în 
întregul ansamblu al monumentului „Casa Ștefănescu” alcătuind un context fără 
de care identitatea monumentului nu ar putea exista.

Așadar, fiecare dintre aceste elemente, fie ele în interiorul clădirii sau în exte-
rior, cu un grad mai mare sau mai mic de expunere la anumiți factori degradanți, 
pot fi afectate de diverse tipuri de degradări mai mult sau mai puțin agresive.

Deși nici unul din elementele acestea nu prezintă încă semne vizibile ale 
degradării, este necesar să fie cunoscuți factorii de risc la care fiecare dintre ele 
sunt supuse, dată fiind diversitatea factorilor biotici și abiotici care fac ca perime-
trului expozițional să fie vulnerabil.5

Lemnul din esenţă tare, precum şi taninul (sucul) specific nucului şi steja-
rului, sunt esenţe mai puţin atacate de insectele xilofage, infestarea lignicolă se 
produce pe aceste suporturi din lemn de esenţă tare sau care produce tanin res-
pingător, numai în condiţiile suprapunerilor de populaţii ale insectelor lignicole 
xilofage6.

Factorii biotic precum coleopterele xilofage sunt prezente în toată Europa, 
dar riscul atacului variază atât în funcție de climă cât și de gradul de expunere la 
atacul acestora. Pentru depistarea unui astfel de tip de invazie, este necesar să se 
consulte experții locali sau regionali pentru aviz privind riscul de atac cu insecte. 

Factorii abiotici precum umiditatea, agenții atmosferici, agenții de degra-
dare fotochimică pot fi la fel de agresivi, iar degradările produse de aceștia pot fi 
multiple.

Umiditatea, ca și în cazul tencuielilor, mortarelor și zidăriilor este un factor 
agresiv ce produce degradări vizibile și în cazul elementelor din lemn. Lemnul și 
apa sunt, în mod tipic, foarte compatibile. Datorită structurii și compoziției lor 
chimice complexe, elementele anatomice din care este constituit lemnul, au 
proprietățile corpurilor coloidal-capilare, una din proprietățile lor fiind higrosco-
picitatea, respectiv capacitatea de a elibera sau absorbi vapori de apă din atmo-
sferă. Ca urmare a adsorbției moleculare sau chemosorbției, lemnul realizează 
un conținut de umiditate diferit, în funcție de temperatură și umiditatea relativă a 
aerului, la presiune atmosferică, normală (legea echilibrului higroscopic).7 

Lemnul se contrage și se dilată pe măsură ce conținutul în umiditate se 
schimbă, dar numai când apa este absorbită sau eliberată de pereții celu-
lari. Modificarea dimensiunilor și a formei pieselor din lemn, datorită variației 
umidității sub punctul de saturație a fibrei, cauzează cele mai multe și mai impor-
tante dificultăți la prelucrarea și utilizarea lemnului.8 Cele mai mari schimbări 
dimensionale apar pe direcția tangențială față de inelele anuale, iar cele mai 

5 Vivian Dragomir, Arhitectura vernaculară, Editura Universitaria, 2012, p. 387. 
6 V. A. Deac, Fauna de insecte din biblioteci, arhive şi muzee, Editura Universiţăţii Oradea, 2013, 

p. 39.
7 Vivian Dragomir, Arhitectura vernaculară, Editura Universitaria, Craiova 2012, p. 387.
8 Idem.
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mici (practic neglijabile) după direcția paralelă cu fibrele. Fenomenul anizotro-
piei lemnului este rezultatul comportării diferite a elementelor anatomice sub 
influența variațiilor umidității sau orientării micro fibrelor în membrana celulară.

Toate aceste modificări pot afecta clădirea, atât din punct de vedere arhitec-
tural cât și structural. Acțiunea agenților atmosferici, de asemenea, poate avea 
efecte vizibile asupra elementelor de lemn, deoarece prin expunere îndelungată 
la radiații solare și intemperii, este supus la o serie de procese de degradare, de 
natură complexă cum ar fi: 

• fotochimice, care conduc la o închidere a culorii, fără însă a influența în mod 
semnificativ;

• rezistențele mecanice ale lemnului;
• termice, cauzate de radiațiile termice directe sau ale mediului;
• fizico–mecanice, prin acțiunea apei din precipitații; 
• biochimice, sub acțiunea microorganismelor din natură. 
În procesele de degradare fotochimică sub influența luminii solare, rolul prin-

cipal îl au radiațiile ultraviolete. Procesul fotochimic este intensificat de acțiunea 
apei, în cazul în care lemnul nu este protejat contra precipitațiilor atmosferice și 
variațiilor umidității relative a mediului înconjurător. 

Un asemenea proces de degradare are loc în numeroase cazuri la lemnul 
pentru construcții, spre exemplu: la ferestrele și ușile exterioare, la placarea 
exterioară a pereților, la elementele de structură, aparente sau semi îngropate în 
zidărie. 

Razele ultraviolete, acționând asupra materiei lignocelulozice, descompun, 
în principal, lignina. Fotoliza poate fi recunoscută prin creșterea conținutului 
în metoxili și acizi, precum și prin reducerea sau eliminarea completă a coloră-
rii pereților celulari în prezența unui reactiv. Procesul de descompunere sub 
influența luminii poate fi observat și prin schimbarea culorii naturale a lemnului, 
care la început devine mai închisă (lemnul se brunifică la suprafață). 

Crăpăturile macroscopice încep să fie vizibile cu timpul, pe suprafața ata-
cată și conduc la reducerea rezistențelor mecanice în zona degradată. Împotriva 
acțiunii fotochimice sunt necesare tratamente de protecție cu produse de 
absorbție sau de reflectare a radiațiilor ultraviolete

Temperatura produsă de radiațiile solare directe sau difuze, poate conduce, 
în cazul pereților din lemn expuși numai pe o parte, la un gradient de căldură 
asimetric pe grosimea elementelor. Variațiile mari de temperatură care au loc în 
decursul unei zile, fac ca acest gradient de căldură pe secțiunea pieselor din lemn, 
să fie mare în raport cu situația care se creează la intervale mai lungi, provocând 
tensiuni destul de însemnate în lemn. Odată cu ele și variațiile de umiditate ale 
lemnului sunt relativ mari. 

Creșterea temperaturii accelerează procesul de degradare a lemnului cau-
zat de radiațiile ultraviolete. Pentru structurile din lemn, creșterea temperaturii 
suprafeței conduce la creșterea vitezei de evaporare a umidității din interiorul 
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materiei lemnoase, cauzând apariția fisurilor. Înghețarea și dezghețarea alterna-
tivă a apei absorbite din atmosferă contribuie la apariția de crăpături și fisuri. 

Substanțele de tratare, de culori închise, aplicate la suprafața lemnului, dato-
rită înlesnirii unei acumulări mai intense a căldurii, duc la creșterea contragerilor 
și tensiunilor interne. Totuși, în practică, acestea nu împiedică să se aplice acope-
riri peliculogene, închis colorate. 

Împotriva unor asemenea inconveniențe, la executarea elementelor con-
structive din lemn, se recomandă să se aplice măsuri preventive, încă de la proiec-
tare, care să împiedice formarea de tensiuni interne în elementele de construcții. 
În acțiunea fotochimică a radiațiilor ultraviolete trebuie avută în vedere și o even-
tuală acțiune directă a factorului căldură. 

Astfel, în urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că degradările de natură 
fotochimică pot fi intensificate numai la temperaturi relativ ridicate. 

În consecință, culoarea cenușie, constatată la suprafața lemnului din pereți 
expuși la intemperii, este urmarea fotolizei și a pierderilor de substanțe de la 
suprafața lemnului și nu trebuie pusă pe seama exclusiv a instalării ciupercilor, 
așa cum s-a considerat până nu demult. 

În regiunile climatice calde dar uscate sau în cele foarte reci, ciupercile nu se 
pot dezvolta și lemnul, se conservă mai bine decât în regiunile cu climă tempe-
rată sau caldă, dar umedă. 

Date fiind toate aceste tipuri de degradări ce pot afecta elementele din lemn, 
s-au căutat soluții ce facilitează intervenția asupra acestora rezolvând problemele 
și degradările, în unele cazuri, fără a fi necesară înlocuirea elementului. Așadar, în 
urma unor evaluări amănunțite efectuate prin analize meticuloase și prelevări de 
probe, și a întocmirii unui raport de intervenție, în cazurile elementelor de lemn 
afectate de astfel de tipuri de degradări se începe intervenția. 

Concluzii și propuneri
În general clădirile, fie ele vechi sau noi, au o anumită valoare, pe care o dă 

calitatea arhitecturii, poziţionarea, mărimea, materialele folosite în construcţie 
si multe alte criterii. Un patrimoniu care se remarcă valoros, poate transforma 
percepţia celorlalţi despre oraş. 

Patrimoniul cultural bine conservat şi pus în valoare, asigură premisele pen-
tru promovarea oraşului, ceea ce înseamnă dezvoltare economică. Manifestările 
greşit executate sau înţelese, afectează nu numai valoarea unei clădiri, dar şi a 
întregului ansamblu din care face parte.

Pentru stabilirea exactă a naturii degradărilor și cauzelor acestora, este nece-
sară o expertiză amănunțită a fiecărei degradări semnalate. Detectarea naturii 
degradării, fizice sau mecanice, împreună cu determinarea cauzelor apariției 
degradărilor, duc la stabilirea premiselor intervenției de conservare și de restau-
rare, acolo unde starea monumentului necesită acest lucru.
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Așadar, pentru stabilirea exactă a cauzelor și mai ales stabilirea strategiei de 
intervenție, este imperios necesară o analiză completă și de specialitate, a degra-
dărilor semnalate.

Se impun rapoarte de expertiză tehnică, atât la nivelul clădirii cât și la nive-
lul substraturilor terenului de fundare, pentru detectarea eventualelor cauze ce 
au determinat atât apariția umidității excesive, posibil responsabilă a aparițiilor 
modificărilor cromatice, exfolierilor parțiale de tencuială, cât și apariției crăpă-
turilor superficiale sau structurale. De asemenea, pentru stabilirea componenței 
chimice a materialelor, a umidității acestora, a degradărilor din aceste zone și a 
variilor tipuri de degradare apărute la nivelul tencuielii, lemnului, placării cu pia-
tră etc. trebuie efectuate cercetări de specialitate. 

Pentru efectuarea tuturor testelor necesare, în unele cazuri este nevoie chiar 
de prelevare de probe și de testarea acestora în laboratoare specializate.

În urma unui scurt raport tehnic întocmit în data de 17 octombrie 2013, s-a 
constatat prezența aproape permanentă a apei, la o adâncime de fundare de 1 m, 
datorită nivelului pânzei freatice.

Acest lucru ar putea explica infiltrațiile, modificările cromatice, exfolierile de 
tencuială și depozitele de săruri de pe suprafețele zidurilor clădirii.

Astfel, conform acestui raport tehnic și a informațiilor ce relevă din acesta, o 
soluție pentru a elimina umiditatea constantă din pereți ar putea fi drenarea apei 
din zona afectată.

Pentru a face acest lucru, o soluție optimă ar putea fi construirea unui șanț 
de drenaj perimetral, pe toată lungimea zidurilor clădirii. Acest tip de intervenție 
este unul foarte des folosit, el ajutând la drenarea apei acumulate, dar permite în 
același timp și uscarea naturală a peretelui afectat. 

Același tip de intervenție a fost folosit și în cazul altor monumente istorice de 
pe raza municipiului. Unul dintre ele este chiar Mănăstirea Negru Vodă, ce suferea 
până de curând de infiltrații severe și exfolieri ale frescei, până la un nivel de 1 m.

Acest tip de intervenție permite umidității acumulate în ziduri să iasă, nu prin 
tencuială, să fie drenată și direcționată către sistemul de canalizare și în același 
timp permite un tiraj natural permanent.

De asemenea pentru a putea fi stabilită natura problemelor structurale ce 
determină neverticalitatea pridvorului (fig. 15) sunt necesare cercetări amănunțite 
atât la nivelul fundației, cât și la nivelul materialului din care zidăria este alcătuită. 

Așadar, pentru a putea afla motivele acestei degradări și pentru a stabili 
acțiunile necesare în vederea intervențiilor, la rândul lor necesare pentru a resta-
ura și conserva monumentul, se recomandă un studiu de specialitate efectuat de 
către un inginer sau specialist în structuri.

Așa cum se poate observa și în (fig. 16), deviația verticală este extrem de vizi-
bilă la nivelul stâlpilor pridvorului, însă aceasta se continuă și la nivelul inferior, 
în zona pălimarului și chiar la nivelul zidăriei. Se poate observa de asemenea, la 
nivelul pardoselii parterului, în interiorul porticului (gârliciului), o crăpătură ce ar 
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putea fi una structurală și ar indica forțe apărute în stratul suport și în terenul de 
fundare.

Pentru a putea stabili natura tuturor degradărilor sunt necesare expertize 
tehnice de specialitate, în urma cărora să se stabilească natura degradărilor, 
motivele acestora și în cele din urmă elaborarea unei strategii de intervenție. 
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INELE MEDIEVALE DIN COLECŢIA MUZEULUI 
MUNICIPAL CÂMPULUNG – STARE DE CONSERVARE

MEDIEVAL RINGS FROM CÂMPULUNG MUSEUM 
HERITAGE – PRESERVATION STATUS

Grecu Consuela Elena*

Rezumat: Lucrarea prezintă câteva date despre inele, descrierea a 26 inele medi-
evale etalate în expoziţia de bază a Muzeului Municipal Câmpulung, anamneza şi 
starea de conservare a acestora.

Cuvinte cheie: inel, medieval, sigilar, săpături arheologice, patrimoniu, con-
servare, restaurare

Abstract: The paper presents some details about the rings, the description of 
the 26 medieval rings exhibition in the basic –main- exhibition of the Campulung 
Municipal Museum, their anamnesis and their conservation status.
Keywords: ring, medieval, sigillary, archaeological excavations, patrimony, pre-
servation, restoration.

Inelul a fost utilizat nu numai ca bijuterie în sine, în epoca medievală având 
mai multe semnificaţii: inelul de logodnă – promisiunea de căsătorie, inelul amin-
tire – împodobit cu portrete miniaturizate, inelul funerar, inelul sigilar, inelul uci-
gaş – invenţia florentină şi veneţiană, cel care ascundea într-un mic lăcaş bine 
disimulat de arta orfevrierilor, otrava.

Unul dintre cele mai importante este inelul sigilar, care a căpătat o valoare 
deosebită prin faptul că pecetluia scrisori sau documente secrete, care trebuiau 
ferite de ochi neautorizaţi, devenind semn de recunoaştere în situaţii speciale. 
Inelele sigilare erau utilizate atât pentru imprimarea în ceară, cât şi în tuş, în 
Principatele Române se utiliza des imprimarea sigiliilor în negru de fum şi ceară. 
Începând cu secolul XIV încep să fie utilizate în occident inelele sigilare cu steme, 
modă care se răspândeşte rapid ajungând în Transilvania şi Polonia, de unde a 
fost preluată de boierii români. Multe din desenele de pe inele sunt executate cu 

* expert-conservator Muzeul Municipal Câmpulung
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stângăcie, de meşteri locali care nu aveau cunoştinţe în materie de heraldică, ca 
de altfel şi mulţi dintre comanditarii inelelor, care le adoptau doar ca elemente 
ornamentale sau ca modă.1

Între inelele analizate din colecţia Muzeului Municipal Câmpulung, vom 
întâlni exemplare care ilustrează aceste situaţii. Dat fiind că moda unor modele 
de inele nu era însuşită imediat de boierii noştrii şi că acel inel se moştenea, tre-
când la una sau mai multe generaţii, datarea este destul de largă, în funcţie de 
plasarea prototipului în timp şi spaţiu.

Din colecţia de podoabe medievale etalate în sălile muzeului totalizând 82 
inele, 18 cercei, 10 paftale, 7 pandantive, am ales să prezint un număr de 26 inele 
funerare de secol XVI, dintre care 7 inele sigilare, 4 inele cu piatră, 3 ornamen-
tate cu floarea de crin stilizată, 12 diferite, inele care au fost retrase din expoziţia 
de bază şi propuse pentru restaurare. Piesele s-au retras pentru curățire și înde-
părtarea oxizilor de pe suprafața acestora, produs depus în urma expunerii timp 
de 40 de ani în expoziţia de bază a muzeului, fără instalaţie de încălzire centra-
lizată şi în absenţa aparatelor dezumidificatoare în săli. Microclimatul din sălile 
de expoziţie a fost unul instabil în perioada rece, când încălzirea se realiza în 
mod discontinuu, timp de 3 ore pe zi cu o centrală termică cu combustibil lichid. 
Comisia de restaurare a propus ca aceste piese să fie restaurate de laboratorul 
altui muzeu, deoarece Muzeul Municipal Câmpulung (MMC) nu a avut restaurator 
întrucât după pensionarea în anul 2012 a restauratorului nu s-a putut s-a angaja 
decât în anul 2016 un restaurator debutant care momentan este în perioada de 
formare şi atestare. 

Inelul cu nr. inventar MMC–1023 este realizat din argint inferior prin turnare, 
cu chaton oval decorat cu floarea de crin, cu veriga lată incizată cu motive vege-
tale; prezintă depuneri masive de oxizi, de materiale anorganice și urme de uzură 
mecanică. Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice din Suslăneşti, 
punctul Hobaia în anul 1959 şi a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978 în 
stare de conservare potrivită, tipologic se încadrează secolelor XV-XVI. Obiectul se 
propune pentru restaurare prin curățire și îndepărtarea oxizilor de pe suprafața 
inelului. (Foto. 1)

Inelul cu nr. inventar MMC–1024 este realizat din argint inferior prin turnare, 
cu chaton plat decorat cu rozeta, cu veriga lată plată şi ruptă pentru a fi micşo-
rată; prezintă veriga ruptă, depuneri masive de oxizi, de materiale anorganice și 
urme de uzură mecanică. Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice 
din Suslăneşti, punctul Hobaia în anul 1959 şi a intrat în patrimoniul muzeului în 
anul 1978 în stare de conservare potrivită, tipologic se încadrează secolelor XV-XVI. 
Obiectul se propune pentru restaurare prin curățire și îndepărtarea oxizilor de pe 
suprafața inelului. (Foto. 2)

Inelul cu nr. inventar MMC–1429 este realizat din argint prin tehnica de 

1 Cătălina Opaschi, Cercetări numismatice, XIV, Bucureşti, 2008, p. 575
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turnare, cu chatonul turnat împreună cu veriga dreptunghiară în secțiune, scaun 
ornamentat cu motive antice grecești. Scaunul are forma pătrată și este decorat 
cu linii incizate, arabescuri, model care se continuă și pe laterale. Prezintă culoa-
rea negru, datorită oxizilor depuși în timp. Inelul a fost descoperit în anul 1958 în 
urma săpăturilor arheologice din comuna Lerești Argeș și a fost etalat în expoziția 
de bază începând cu anul 1959, tipologic se încadrează secolelor XV-XVI. Conform 
fişei analitice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină de 
către restaurator. (Foto. 3)

Inelul cu nr. inventar MMC–1430 este realizat din argint turnat odată cu scau-
nul, face corp comun cu veriga tip panglică în secțiune. Scaunul are forma rotundă 
și este înconjurat de linii incizate scurte. Prezintă o lacună mică (înțepătură) în 
centrul chatonului, iar în partea opusă pe verigă prezintă două lipituri la distanța 
de 15 mm, datorită uzurii a fost rupt și lipit în două puncte. Datorită oxizilor depuși 
în timp prezintă culoarea negru – cenușiu. Inelul a fost descoperit în urma săpă-
turilor arheologice din comuna Lerești Argeș și a fost etalat în expoziția de bază a 
muzeului, tipologic se încadrează secolelor XV-XVI. Conform fişei analitice, în anul 
1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină de către restaurator, având 
starea de conservare mediocră, fiind lipit în două puncte. (Foto. 4)

Inelul cu nr. inventar MMC–1431 este realizat din argint turnat odată cu sca-
unul, face corp comun cu veriga semicirculară în secțiune. Scaunul are forma 
rotundă și are gravat de la centru în jos litera I, iar deasupra un punct, veriga se 
subțiază treptat până în partea opusă unde are o lacună de 2mm (orificiu în mar-
gine). Datorită oxizilor depuși în timp prezintă culoarea negru –cenușiu. Inelul a 
fost descoperit în anul 1966 în urma săpăturilor arheologice din comuna Lerești 
Argeș și etalat în expoziția de bază a muzeului începând cu anul 1966. Conform 
fişei analitice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină de 
către restaurator, având starea de conservare mediocră. (Foto. 5) 

Inelul cu nr. inventar MMC – 1432 este realizat din aliaj de argint inferior, 
turnat și lipit cu scaunul de veriga semicirculară în secțiune. Scaunul are forma 
discoidală și are gravate două puncte, unul ca o semilună iar celălalt ca un ou, 
deasupra lor câte un un punct mic, iar veriga se subțiază treptat. Datorită oxi-
zilor depuși în timp prezintă culoarea negru – cenușiu. Inelul a fost descoperit 
în urma perighiezelor din localitatea Câmpulung Argeș și etalat în expoziția de 
bază a muzeului. Conform fişei analitice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și 
conservat cu parafină de către restaurator, având starea de conservare mediocră. 
(Foto. 6)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1433 este realizat din aliaj de argint, turnat, face 
corp comun scaunul de veriga semicirculară în secțiune. Scaunul are forma dis-
coidală și are gravat pe centru pomul vieții stilizat, având în dreapta și stânga 
câte o pasăre. Veriga se subțiază treptat, iar pe marginea chatonului în dreptul 
verigii sunt incizate linii scurte. Pe veriga lată la centru este incizată o linie scurtă. 
Datorită oxizilor depuși în timp prezintă culoarea negru – cenușiu, având starea 
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de conservare potrivită. Inelul a fost descoperit în urma perighiezelor din locali-
tatea Câmpulung Argeș în anul 1968 și etalat în expoziția de bază a muzeului. În 
anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină de către restaurator, 
conform fişei analitice. (Foto. 7)

Inelul sigilar cu nr. inventar MMC – 1434 este realizat din argint prin turnarea 
împreună a scaunului cu veriga. Chatonul are forma discoidală și are gravat în 
interior o pasăre, respectiv o acvilă având capul conturnat. Veriga este mai lată și 
este mobilată în ambele părți cu câte o pecete stilizată având incizate linii mici și 
semnul S întors cu câte un punct în buclă. Datorită oxizilor depuși în timp prezintă 
culoarea negru –cenușiu, stare de conservare potrivită. Inelul a fost descoperit în 
urma perighiezelor din localitatea Lerești -Argeș și etalat în expoziția de bază a 
muzeului. Conform fişei analitice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conser-
vat cu parafină. (Foto. 8)

Inelul sigilar cu nr. inventar MMC – 1435 este realizat din aliaj argint prin 
turnarea împreună a scaunului cu veriga. Chatonul are forma discoidală aplati-
zată și are gravat încentru câteva „v”-uri sub forma unui brăduț, iar în lateral are 
două „v”-uri mici. Veriga se subțiază treptat iar în partea opusă chatonului pre-
zintă urma unei lipituri. Datorită oxizilor depuși în timp prezintă culoarea aurie și 
depuneri negre de materiale anorganice, iar datorită uzurii funcționale, stare de 
conservare potrivită. Inelul a fost descoperit în urma perighiezelor din localitatea 
Câmpulung-Argeș și etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei anali-
tice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină. (Foto. 9).

Inelul sigilar cu nr. inventar MMC – 1436 este realizat din aliaj argint prin tur-
narea împreună a scaunului cu veriga tip panglică. Chatonul are forma dreptun-
ghiulară aplatizată și prezintă o incizie mică în centru. Veriga se subțiază trep-
tat iar în partea opusă chatonului prezintă urma unei îndoituri. Datorită oxizilor 
depuși în timp şi a uzurii funcționale prezintă o zgârietură romboidală pe o parte 
a verigii, depuneri negre de materiale anorganice, stare de conservare potrivită. 
Inelul a fost descoperit în urma perighiezelor din localitatea Câmpulung-Argeș, 
Biserica Valea în anul 1969 și etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei 
analitice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină. (Foto. 10)

Inelul sigilar cu nr. inventar MMC – 1437 este realizat din aliaj argint prin teh-
nica batere-forjare împreună a scaunului cu veriga. Chatonul are forma discoidală 
aplatizată și are incizată o pasăre stilizată încadrată în două cercuri concentrice, 
ornamentate în partea superioară și inferioară cu linii incizate; pe una din verigi 
sunt incizate cifrele 3 și 5; veriga nu este încheiată pentru a fi adaptată pentru 
deget. Datorită oxizilor depuși în timp prezintă depuneri negre și de materiale 
anorganice. Inelul a fost descoperit în urma perighiezelor din localitatea Lerești 
– Argeș în anul 1965 și etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei anali-
tice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și conservat cu parafină. (Foto. 11)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1438 este realizat din argint cu veriga tubulară, 
are scaunul cu chaton oval cu dimensiunile de 20x15 mm, în care este încastrată o 
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piatră (cristal transparent) cu dimensiunile de 10x11mm, care are marginile bizo-
tate. Veriga este decorată cu linii incizate și motive geometrice stilizate. Datorită 
oxizilor depuși în timp prezintă depuneri negre și de materiale anorganice, stare 
de conservare potrivită. Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice 
din localitatea Suslănești -Argeș, punctul Hobaia în anul 1959 și etalat în expoziția 
de bază a muzeului. Conform fişei analitice, în anul 1959 inelul a fost tratat cu 
amoniac 3% având starea de conservare bună. (Foto. 12)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1440 este realizat din argint, cu chaton cu gemă 
(cornalină) având gravat un luptător grec în poziție șezând cu arc, lance și coif. 
Veriga rotundă, tubulară, turnată odată cu chatonul prezintă ornamente vegetale 
stilizate și o lipitură în partea opusă chatonului; marginea monturii este decorată 
cu linii incizate, iar în partea stângă sub montură prezintă o lacună de cca 6 mm 
cu pierdere de material, stare de conservare mediocră. Inelul a fost descoperit în 
urma săpăturilor arheologice din localitatea Mioarele – Suslănești -Argeș, punctul 
Hobaia în anul 1959 și etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei anali-
tice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și parafinat de către restaurator, având 
starea de conservare bună. (Foto. 13)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1441 este realizat din argint, face corp comun 
cu veriga lată cu motive incizate, prezintă la unirea cu chatonul câte un strugure 
pe fiecare parte. Chatonul cu piatră (sticlă) este înconjurat de un brâu în bumbi 
grupați câte doi și trei cleme înclinate către centru. În partea opusă chatonului 
prezintă o mică tăietură pe verigă, prezintă depuneri de oxizi și de materiale anor-
ganice. Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice din localitatea 
Lerești în anul 1966 și etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei anali-
tice, în anul 1983 inelul a fost tratat chimic și parafinat având starea de conservare 
relativ bună. (Foto. 14)

Inelul sigilar cu nr. inventar MMC – 1442 este realizat din bronz, cu chaton 
rotund, face corp comun cu veriga plată ușor convexă către exterior, cu motive 
incizate. Chatonul prezintă gravat într-un cerc emblema heraldică reprezentând 
un leu, înconjurată de o inscripție în chirilică Cazan Spătar încadrată într-un cerc 
punctat; veriga lată este decorată cu motive geometrice stilizate, realizate prin 
excizie, prezintă depuneri de oxizi și de materiale anorganice și puternice urme 
de uzură mecanică. Stare de conservare relativ bună. Inelul a fost descoperit în 
urma săpăturilor arheologice din localitatea Mioarele, sat Suslănești, în punctul 
Hobaia în anul 1959 de către muzeograful Flaminiu Mîrțu, în mormântul nr.29 
și a fost etalat în expoziția de bază a muzeului. Conform fişei analitice, în anul 
1959 inelul a fost tratat cu acid citric 3% având starea de conservare relativ bună. 
(Foto. 15) 

Inelul cu nr. inventar MMC – 1444 este realizat din aliaj de argint inferior, cu 
peruzea, cu chaton rotund, care face corp comun cu veriga. Chatonul prezintă sca-
unul înalt de formă ovală, alveolară; veriga este foarte subţire, prezintă depuneri 
de oxizi și de materiale anorganice și puternice urme de uzură mecanică, stare 
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de conservare mediocră. Inelul a fost descoperit în perighieze în Câmpulung şi a 
intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978 în stare de conservare bună. (Foto. 16)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1449 este realizat din argint, cu chaton discoidal 
şi verigă sudată. Chatonul decorat cu o floare de crin stilizată, cu două cercuri 
punctate în jur, prezintă depuneri masive de oxizi și de materiale anorganice și 
puternice urme de uzură mecanică. Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor 
arheologice din Lereşti în anul 1965 şi a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978 
în stare de conservare potrivită. (Foto. 17)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1450 este realizat prin turnare din argint masiv, 
cu chaton discoidal, face corp comun cu veriga lată. Chatonul este decorat cu o 
floare de crin stilizată, prezintă depuneri masive de oxizi și de materiale anorga-
nice, puternice urme de uzură mecanică, stare de conservare mediocră. Inelul a 
fost descoperit în urma săpăturilor arheologice din Lereşti în anul 1966 şi a intrat 
în patrimoniul muzeului în anul 1978. (Foto. 18)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1456 este realizat prin turnare din argint inferior, 
cu chaton romboidal mic, sudat pe veriga în torsadă. Chatonul este gravat cu o 
cruce, veriga este deformată, prezintă depuneri masive de oxizi și de materiale 
anorganice și puternice urme de uzură mecanică, stare de conservare mediocră. 
Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor din Câmpulung, biserica Fundeni în 
anul 1968 şi a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978 în stare de conservare 
potrivită. (Foto. 19)

Inel tip sigilar cu nr. inventar MMC – 1462 este realizat prin turnare din argint 
inferior, cu chaton discoidal, gravat cu rotiţa în două cercuri concentrice, cu incizii 
între acestea, iar central un cap de bour, cu veriga tip panglică semicirculară în 
secţiune, sudată la partea inferioară a scaunului şi deformată, prezintă depuneri 
masive de oxizi, de materiale anorganice și puternice urme de uzură mecanică. 
Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor arheologice din Lereşti din anul 1966 
şi a intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978 în stare de conservare mediocră. 
(Foto. 20)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1466 este realizat din aliaj argint prin forjare la 
cald, cu veriga tip panglică lipită sub scaun, ornamentat prin gravare cu cruce cu 
raze, prezintă depuneri masive de oxizi, de materiale anorganice și urme de uzură 
mecanică, veriga uşor deformată, stare de conservare mediocră. Inelul a fost des-
coperit înanul 1966 în urma săpăturilor de la Biserica Valea din Câmpulung şi a 
intrat în patrimoniul muzeului în anul 1978. (Foto. 21)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1471 este realizat din aliaj argint, chatonul face 
corp comun cu veriga tip panglică, chaton cu trei proeminenţe granulate, pre-
zintă o lipitură în partea opusă scaunului, depuneri masive de oxizi și de materi-
ale anorganice și urme de uzură mecanică, stare de conservare mediocră. Inelul a 
fost descoperit în urma săpăturilor de la Lereşti în anul 1966 şi a intrat în patrimo-
niul muzeului în anul 1978 în stare de conservare potrivită. (Foto. 22)

Inelul cu nr. inventar MMC – 1477 este realizat din aliaj inferior de argint, fără 
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scaun, cu veriga în torsadă neîncheiată. prezintă depuneri masive de oxizi, de 
materiale anorganice și urme de uzură mecanică, stare de conservare mediocră. 
Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor de la Câmpulung şi a intrat în patrimo-
niul muzeului în anul 1978 în stare de conservare potrivită. (Foto. 23) 

Inelul cu nr. inventar MMC – 1480 este realizat din aliaj de argint, fără scaun, 
cu veriga în trei muchii, imitând torsada, prezintă depuneri masive de oxizi, de 
materiale anorganice și urme de uzură mecanică, stare de conservare mediocră. 
Inelul a fost descoperit în urma săpăturilor de la Lereşti 1966 şi a intrat în patrimo-
niul muzeului în anul 1978 în stare de conservare potrivită. (Foto. 24)

Unul din cele mai importante inele ale colecţiei este inelul sigilar cu nr. inven-
tar MMC – 1528 realizat din argint prin turnare, cântărește 10,3 g, iar placa rotundă 
cu diametrul de 2 cm face corp comun cu veriga; prezintă depuneri de oxizi, mate-
riale anorganice și urme de uzură mecanică, stare de conservare relativ bună. A 
fost descoperit în mormântul nr. 35 din interiorul Bisericii dispărute Valea pe malul 
drept al Râului Târgului în cartierul Schei, în anul 1969. (Foto. 25)Este un sigiliu din 
categoria celor heraldice, cu emblema heraldică pe scut oval rococo, mobilat cu 
corb şi anul 1810, suportul fiind un leu în picioare În câmpul sigiliului se găsește 
legenda monografică cu caractere slave: 1810-JORG(A)J(UDET) reprezentând 
numele și dregătoria titularului. Câmpul sigilar este timbrat cu o coroană nobi-
liară deschisă care surmontează scutul gravat mai adânc decât restul tiparului, 
pentru a ieși puternic reliefat în ceară. Corbul reprezintă stema Câmpulungului 
medieval, care se afla și pe străvechiul sigiliu cu legendă latină al orașului care din 
păcate nu se mai găsește2. 

Acest inel a aparţinut judeţului Iorga din Câmpulung, care şi-a exercitat magis-
tratura în trei rânduri: în 1786, 1796 şi 1810, fiind printre conducătorii așezării care 
s-au bucurat de deosebita încredere a orășenilor. Conducător al Cîmpulungului, 
oraș cu largi privilegii de autoadministrare jurisdicționale și economice, județul 
folosea pe lângă sigiliul destinat întăririi actelor interne, încă unul, sigiliul strict 
personal. Cu acesta din urmă conferea autenticitate actelor, ca sigiliu de text dar 
și de închidere, ca sigiliu secret pentru expedierea corespondenței închise, asi-
gurîndu-se secretul transmiterii, utilizare obișnuită a sigiliilor inelare.3

Conducerea oraşului era asigurată de un judeţ, ajutat de pârgari, menţionaţi 
pentru prima dată în anul 1525. Județul judeca abaterile şi neînţelegerile dintre 
orăşeni, strângea și trimitea la vistieria centrală dările la care era supus orașul, 
conducea oraşul după legile ţării şi obiceiul pământului, întărea diferite acte cu 
sigiliul oraşului. Apariţia boierilor cu caftan a impus apariţia epistatului cu atri-
bute judecătoreşti. Epistatul judeca pricinile boierilor căftăniţi, ale neguţătorilor 

2 E. Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei și a Țării Românești, în Documente privind Istoria României, 
Introducerea, II, București, 1956, p. 483

3 Fl.Mîrţu, Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului, în Revista muzeelor, VII, nr. 5 din 1970, 
Bucureşti, p. 436
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străini, controla modul cum judeţul repartiza dările, observa abaterile săvârşite 
de judeţ şi le raporta la centru.4

Documentele din sec.XVII relevă faptul că la Câmpulung au existat reprezen-
tanţi ai autorităţilor centrale cunoscuţi sub denumirea de pârcălabi, numiţi din 
rândul locuitorilor de vază ai oraşului, foşti dregători care reprezentau mahalalele 
oraşului. Pârcălabii judecau pricinile ivite în timpul bâlciului de Sfântul Ilie, perce-
peau darea cămătăritului de la toţi orăşenii care deţineau cârciumi şi vindeau vin.

Alegerea judeţului urma un anume protocol: de obicei erau mai mulţi candi-
daţi la funcţia de judeţ, care reprezentau mai multe partide (cea din partea de jos 
a oraşului, cea din centru a catolicilor şi cea dinspre nord a scheienilor). Pârgarii 
şi poporul se adunau la locuinţele candidaţilor şi plecau împreună la mânăsti-
rea Negru-Vodă unde în faţa bisericii era considerată „piaţa judeţului”. Fiecare 
candidat era susţinut verbal dar nu numai, uneori se ajungea şi la bătaie. Partida 
cea mai numeroasă, cu alesul intra pe poarta mânăstirii în sunetele clopotelor 
şi în strigătele de bucurie ale orăşenilor. Protopopul îl aştepta pe ales cu Sfânta 
Evanghelie şi Sfânta cruce în mâini, iar alesul le săruta şi jura că va păzi dreptatea, 
credinţa şi drepturile orăşenilor. Protopopul striga dintre uşile împărăteşti: vred-
nic este? şi obştea răspundea vrednic este.Iesind din biserică, pârgarii il ridicau de 
trei ori pe braţe pe alesul lor şi strigau: să trăiască jupân judeţ5 

După anul 1674 judeţul nou ales depunea jurământul pe crucea numită din 
aceasta cauză „ a jurământului “ şi primea şi inelul sigilar. Procedura de alegere a 
pârgarilor semăna cu cea de alegere a judeţului, dar la o scară redusă şi depuneau 
jurământul pe crucile aflate la raspântii.

După îndeplinirea formalităţilor pe plan local, judeţul era confirmat în funcţia 
sa de către voievod la cererea scrisă a unei delegaţii a orăşenilor. În ziua alegerii 
lua în primire de la antecesorul său documentele cu privilegiile oraşului şi sigi-
liul. Acesta, singurul sigiliu municipal din Ţara Românească purtând o legendă în 
limba latină, este atestat documentar în jurul anului 1500 pe o scrisoare trimisă 
sibienilor şi pe o carte de întărire dată de judeţ cu pîrgarii oraşului la 20 aprilie 
1656.6 

Ultimul dar nu cel din urmă inel important studiat care este etalat în expoziţia 
de bază a muzeului în sala 8, cu nr.inv.MMC–3196, este un inel de la sfârşitul seco-
lului XV, având ca scaun o monedă romană cu efigia împăratului Octavian August, 
cu diametrul de 1,9 cm, greutatea 6,70 g; acesta prezintă depuneri de oxizi, uzură 
de circulaţie, stare de conservare mediocră. Obiectul se propune pentru restau-
rare prin curățire și îndepărtarea oxizilor de pe suprafața inelului. (Foto. 26) 

Acest inel a fost descoperit în anul 1967 luna octombrie, când colectivul şti-
inţific al muzeului Câmpulung a efectuat săpături de salvare-sondaj în incinta 

4 Op. cit., p. 437
5 I. Răuţescu, Câmpulung Muscel-monografie istorică, Câmpulung, 1943, p. 144. 
6 I. Hurdubeţiu, Fl. Mîrţu, Cîmpulungul-Muscel Medieval, în Studii şi articole de istorie, vol. XI, 

Bucureşti, 1968, p. 40
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bisericii Sf. Gheorghe, biserica breslei medievale a olarilor câmpulungeni. În mor-
mântul de la sfârşitul secolului XV, pe falanga inelarului drept a scheletului in situ 
s-a descoperit inelul al cărui scaun este format dintr-un denar roman imperial. 
Moneda din argint este o emisie a împăratului Octavian August, având următoa-
rele caracteristici: avers-capul descoperit al împăratului, pe margine legenda 
Caesar Augustus.7 Nu încape îndoială că, după cum prezenţa neobişnuită a unei 
podoabe anulare de acest tip, având ca scaun o monedă antică, corespundea 
unei mode a vremii, în acelaşi timp era ceva puţin obişnuit şi nou pentru sfârşitul 
secolului al XV-lea la noi. Este o prezumţie cu valoare de certitudine, că posesorul 
inelului era în cunoştinţă de cauză asupra epocii monedei antice şi asupra perso-
najului pe care-l purta ca inel pe deget, din moment ce, desigur având moneda o 
va fi dat vreunui orfevreu local să o monteze şi acesta dintr-un exces de zel i-a pilit 
reversul spre a nu jena la deget.8

Descoperirea inelului cu monedă romană, ce poate va fi fost folosit şi ca inel 
sigilar, atestă unul dintre cele mai vechi reflexe ale Renaşterii şi umanismului oră-
şenesc, a căror funcţionalitate ca podoabe anulare şi sigilare, pare să fie şi dintre 
cele mai timpurii surprinse până astăzi în Ţara Românească.9

După cum s-a observat, aceste inele au fost descoperite în urma săpături-
lor arheologice efectuate între anii 1959–1968 la Câmpulung în Biserica Valea, 
Biserica Fundeni şi Biserica Sf.Gheorghe, la Lereşti, Suslăneşti – punctul Hobaia, 
Cetăţeni şi au mai fost tratate şi conservate în anul 1983 de către restauratorul 
muzeului.

După efectuarea procedurilor de restaurare ale acestor inele medievale, 
acestea vor fi etalate în sala de expoziţie de la parter, unde se va creea un micro-
climat corespunzător normelor de conservare prin punerea în funcţiune a unui 
aparat dezumidificator, iar în anotimpul rece va funcţiona continuu la o tempera-
tură constantă centrala termică achiziţionată în anul 2017.

Bibliografie:
1. Hurdubeţiu, I., Mîrţu, Fl., Cîmpulungul-Muscel Medieval, în Studii şi articole de istorie, vol.

XI, Bucureşti, 1968.
2. Mîrţu, Fl., Un ecou al Renaşterii în a doua jumătate a sec.XV, la Cîmpulung Muscel, în 

Revista muzeelor nr.5, anul V, 1968.
3. Mîrţu, Fl., Un sigiliu inelar al unui „judeţ” al Câmpulungului, Revista muzeelor nr. 5- 1970;
4. Opaschi, C., Cercetări numismatice, XIV, Bucureşti, 2008.
5. Răuţescu, I., Câmpulung Muscel-monografie istorică, Câmpulung, 1943.
6. Săvoiu, A., Pârnuţă, Gh., reeditare Istoria Câmpulungului-Prima rezidenţă a României, 

autor C.D Aricescu, Ed.Ars Docendi, Bucureşti, 2007.
7 Fl. Mîrţu, Un ecou al Renaşterii în a doua jumătate a sec. XV, la Cîmpulung Muscel, în Revista muze-

elor nr. 5, anul V, 1968, p. 449
8 Op. cit., p. 450
9 Op. cit., p. 450



62   |  Grecu conSueLa eLena

Foto. 1 Foto. 2 Foto. 3 Foto. 4

Foto. 5 Foto. 6 Foto7 Foto. 8

Foto. 9 Foto. 10 Foto. 11 Foto. 12

Foto. 13 Foto. 14 Foto. 15 Foto. 16

Foto. 17 Foto. 18 Foto. 19 Foto. 20

Foto. 21 Foto. 22 Foto. 23 Foto. 24

 
Foto. 26 Foto. 25



DROBETA, Restaurare-Conservare, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 63–76

IMPORTANȚA SALVĂRII UNOR VASE 
CERAMICE DE PROVIZII, GETO-DACICE, 

AFLATE LA CEA DE-A DOUA RESTAURARE

THE IMPORTANCE OF SAVING SOME GETO-DACIAN 
POTTERY SUPLIES, AT THE SECOND RESTAURATION 

Daniela Iamandi*

Rezumat: În anii 1984–1985 a fost restaurat un număr mare de vase ceramice, 
pentru a reliefa perioadele istorice cuprinse în tematica expozițională a Muzeului 
de Istorie din Târgoviște, inaugurat în anul 1986. Cu precădere vasele ce datează 
din epoca metalelor au reacționat diferențiat privind compatibilitatea și durabili-
tatea materialelor folosite la restaurarea lor inițială, având în prezent un aspect 
ce solicită remedieri semnificative. Astfel că, în ultimii doi ani (2018–2019) au 
intrat în laboratorul de restaurare o serie de vase de provizii dintre care am selec-
tat un chiup și un vas-borcan, asupra cărora am identificat forme de degradare 
accentuate. 
Cuvinte cheie: restaurare, consolidare, reconstituire, ceramică, curățare

Abstract: During 1984–1985 a large number of ceramic pots was restored, in 
order to showcase the historical periods contained in the exhibitional theme of 
The Museum of History from Târgoviște, inaugurated in 1986. Primarily the pots 
that date from the Metal Age reacted differently regarding the compatibility and 
durability of the materials used for their initial restoration, currently displaying an 
aspect which requires significant fixes. Thus, in the last two years (2018–2019), a 
series of supply pots entered the restoration laboratory, out of which we selected 
a chiup and a jar-like vessel, both displaying accentuated degradation forms. 
Keywords: restauration, conservation, reconstitution, pottery, cleaning

Este cunoscut faptul că materialele folosite la restaurarea bunurilor de patri-
moniu au termene de valabilitate care, după mai bine de 30 de ani de la utilizarea 
lor, își pierd proprietățile, devin casante, determinând desprinderea fragmentelor 

* Expert restaurator, Muzeul Național Curtea Domnească, Târgoviște
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ceramice sau apariția fisurilor/crăpăturilor pe suprafețele completate cu ipsos. În 
această situație se află un număr important de vase ceramice, care au fost restau-
rate prin anii ’80, motiv pentru care sarcina restauratorului este de a salva aceste 
artefacte, într-o manieră ce presupune un plus de atenție, o durată mai mare a 
intervenției directe și o mare doză de simț plastic. Din categoria pieselor cera-
mice aflate aproape de starea de colaps, am selectat două vase de provizii, de 
capacități diferite, pentru a motiva importanța efectuării celui de-al doilea proces 
tehnologic de restaurare. 

Între anul 1970, au fost realizate săpături arheologice în punctul “Islaz”, satul 
Cătunu, comuna Cornești, din județul Dâmbovița, într-o așezare geto–dacică, 
datată sec. II–I a. Chr. Din analiza materialului ceramic descoperit în această 
așezare au fost găsite 16 fragmente ce aparțineau părții superioare a unui vas de 
mari dimensiuni. Piesa se păstra într-o formă fragmentată, în proporție de 45%, 
lipsind jumătatea inferioară. La partea mediană existau porțiuni plombate și inte-
grate cromatic, deoarece în anul 1985, aceasta a fost restaurată și expusă cu prile-
jul inaugurării Muzeului de Istorie din Târgoviște. Pentru a avea o imagine privind 
forma integrală a piesei, am căutat analogii raportate la siturile arheologice în 
care au fost descoperite piese similare. 

Studiile au arătat că vasele mari de provizii aparțin fazei clasice a cerami-
cii geto-dacice și se împart în două forme distincte și anume: chiupuri și vase cu 
gura largă. Prima formă se caracterizează printr-un contur ovoidal, cu gura rela-
tiv strânsă și muchia buzei teșită, răsfrântă atât în interior cât și către exterior. 
În marea lor majoritate și aproape fără excepție, chiupurile se termină printr-un 
inel de fund puternic reliefat1 și erau întrebuințate ca recipient pentru păstra-
rea cerealelor. Dimensiunile chiupurilor pot fi cuprinse între 2 m înălțime, până la 
exemplare care au doar 60 – 80 cm înălțime. În baza acestor informații, potrivit 
formei și dimensiunilor (diametru buză de 19 cm și diametru maxim de 52 cm) pe 
care le are piesa prezentată în acest articol, considerăm că, tipologic, aceasta se 
încadrează în categoria chiup. 

Chiupul (Foto. 1), ce face parte din colecția de ceramică arheologică a 
Complexului Național Muzeal “Curtea Domnească” din Târgoviște, reprezintă sin-
gurul exemplar din această categorie, are o formă ovoidală, cu gura strânsă și 
muchea buzei teșită, lată de 6 cm, întoarsă către exterior, gâtul este scurt, subli-
niat de un inel sub care se găsește umărul vasului. Vasul a fost lucrat la roată, dintr-
o pastă fină și poroasă, de culoare roșu-cărămiziu. Din punct de vedere al orna-
mentării, chiupul prezintă un decor simplu, constând din linii incizate, plasate la 
partea superioară. În ce privește originea acestei forme de vas, Vasile Pârvan, în 
lucrarea sa, Getica, menționează că unele chiupuri dacice derivă din marile vase 
grecești de provizii, cunoscute sub numele de dolia sau pythoi,2 această formă 

1 I. H. Crișan, Ceramica Daco – Getică, Edit. Științifică, București, 1969, p. 184.
2 V. Pârvan, Getica. O preistorie a Daciei, București, 1926, p. 587.
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fiind preluată de daco-geți și integrată în repertoriul lor ceramic, fapt semnalat și 
în cazul altor forme străine. Deși a suferit o modificare față de forma grecească, 
chiupul constituie unul dintre vasele specifice și proprii culturii materiale geto-
dacice, fără să fie însă o formă locală tradițională3.

Deoarece fragmentele vasului au fost lipite la prima restaurare cu celuloid (o 
pastă obținută dintr-un rolfilm solubilizat în acetonă), în urma îmbătrânirii, adezi-
vul folosit și-a pierdut coeziunea determinând desprinderea acestora. Pasta a fost 
aplicată neglijent și într-un exces nejustificat, iar fragmentele, în anumite zone, 
prezentau deviații semnificative (Foto. 2).

Pentru remedierea problemelor menționate în prezentarea stării de con-
servare a chiupului, se impunea demararea operațiunilor pe etape, ceea ce a 
presupus mai întâi îndepărtarea curgerilor inestetice de adeziv de pe suprafața 
fragmentelor ceramice, prin aplicarea unor comprese impregnate cu acetonă, 
după care s-a intervenit mecanic folosind bisturiul, perie și batonul din fibră de 
sticlă. A urmat scoaterea fragmentelor care aveau deviații semnificative, aceasta 
însemnând desprinderea unui număr de 6 fragmente și îndepărtarea adezivu-
lui din zonele de îmbinare, folosind solvent, pensula și instrumentarul adecvat. 
Deoarece zonele plombate prezentau suficientă rezistență mecanică, acestea 
au fost păstrate, fiind doar aduse, prin abraziune, la același nivel cu cel al părții 
originare (Foto. 3). Reamplasarea fragmentelor curățate s-a făcut folosind rășină 
Paraloid B72, de vâscozitate mare (70%), solubilizată în acetat de etil, susținute 
de clești mari de mână (Foto. 4). 

Pentru a obține o rezistență suplimentară, toate zonele de îmbinare ale 
fragmentelor au fost plombate și aduse la același nivel cu cel al vasului, iar pen-
tru partea inferioară s-a considerat a fi necesară o completare astfel încât baza 
piesei să capete forma de reîntregire (Foto. 5). Materialele folosite la completa-
rea porțiunilor lipsă au fost chitul Ceresit 33 (ciocolatiu) în amestec cu chitul de 
modelaj, în proporție de 2 la 3, amestec care, după uscare și finisare, aduce un 
plus de rezistență ansamblului ceramic, o textură asemănătore părții originare, 
iar atunci când din diferite motive (desprăfuirea periodică) zonele adăugate prin 
plombare sunt zgâriate, acestea sunt greu lizibile (Foto. 6). Chiar dacă s-a folosit 
un chit de culoare ciocolatie, nu se poate obține o nuanță uniformă și apropiată 
de cea a vasului, motiv pentru care integrarea cromatică este o etapă importantă 
în procesul de restaurare. S-au folosit culori tempera de apă, în nuanțe cărămizii, 
care au fost aplicate prin pensulare pe suprafața completărilor (interior, exterior) 

Consolidarea finală a fost realizată folosind un material peliculogen, respec-
tiv rășina Paraloid B72, diluată cu acetat de butil, aplicată prin pensulare. Această 
peliculă creează o bună impermeabilitate structurii ceramice precum și o mai 
bună stabilitate materialelor nou adăugate.

În final, piesa rezultată în urma parcurgerii etapelor celei de-a doua restaurări 

3 I. H. Crișan, op. cit., p. 186.



66   |  danieLa iamandi

are înălțimea de 30 cm și deși nu s-a făcut o reconstituire totală a formei, chiu-
pul are în prezent un aspect mult îmbunătățit, la care se adaugă realizarea unui 
modul de etalare care vine să sugereze înălțimea reală a acestuia (Foto. 7).

Vas borcan, sec I a Chr. Cea de-a doua piesă, ce face subiectul acestui arti-
col, a fost descoperită tot în anul 1970, în așezarea geto-dacică de la Cătunu și 
aparține colecției de ceramică arheologică a Complexului Național Muzeal 
“Curtea Domnească” din Târgoviște.

În general, prin vase de provizii se înțeleg acele recipiente de mari dimensi-
uni, a căror capacitate poată să cuprindă o cantitate însemnată de cereale sau 
lichide. În funcție de natura conținutului, de valoarea sa, este posibil ca un vas de 
dimensiuni relativ mici să constituie o rezervă însemnată, tot așa cum conserva-
rea unor provizii să fie de preferință făcută într-o serie de vase mai mici în locul 
unuia de mari dimensiuni4. Referitor la originea vasului – borcan, cercetătorii 
sunt de acord că aceasta este una locală, cu rădăcini în epoca bronzului, de unde 
a evoluat spre forma finală din secolul I a. Chr., iar vase în formă de borcan au fost 
descoperite în toate așezările geto-dacice, ceea ce dovedește că forma în discuție 
a avut o utilizare cotidiană, legată de prepararea hranei.

Vasul (Foto. 8) a fost realizat manual, dintr-o pastă impură, lucrată neglijent 
(grosier). Fragmentele prezentând în secțiune diferite nuanțe, dovedind o ardere 
incompletă. Corpul este bitronconic, buza îngroșată și răsfrântă în exterior, umerii 
sunt ușor arcuiți, iar fundul este plat. Culoarea de la exterior este gălbui-cărămi-
zie, în timp ce interiorul este negru-cenușiu, ceea ce indică faptul că vasul a fost 
așezat în cuptorul de ardere cu gura în jos, în interiorul lui creându-se un mediu 
lipsit de oxigen5. În zona mediană se află ornamentația în relief a vasului ce con-
stă din patru butoni de prindere6, dinte care doar doi se mai păstrează, intercalați 
de patru brâuri. Butonii sunt de forma unor mici cilindri aplatizați, măsurând 2,4.
cm înălțime și 3 cm diametrul. Brâurile sunt înguste, având lățimea de 1 cm, iar 
lungimea de 20,5 cm, decorați cu câte 13 crestături oblice, care dau aspectul unui 
șnur. Acestea sunt poziționate pe diagonala piesei și curbate la partea inferioară 
pe o lungime de 4 cm.

Ca și în cazul chiupului, vasul mic de provizii prezenta o îmbătrânire accen-
tuată a materialelor folosite la prima lui restaurare. Mai exact, adezivul cu care 
s-au lipit fragmentele s-a pierdut în multe zone, iar cel rămas avea un aspect cris-
talizat (Foto. 10). La rândul lui, ipsosul folosit la plombarea porțiunilor lacunare 
prezenta fisuri și crăpături, iar integrarea cromatică ascundea excesul de material 
(pasta de celuloid, ipsos) ce acoperea porțiunile originare din suprafața vasului 
(Foto. 9). Forma obținută în etapa primei reconstituiri era total deviată de la cea 
pe care o indicau analogiile tipologice ale acestei categorii de vase, iar faptul că 

4 Eugen Iaroslavschi, Vase tradiționale de provizii în epoca Latène tardiv, în Arheologia Moldovei, 
vol. XVIII, Edit. Academiei Române, Iași, 1995, p. 52. (p. 51–58).

5 Valentina M. Voinea, Ceramica complexului cultural Gumelnița Karanova, Constanța, 2005, p. 34.
6 I. H. Crișan, op. cit., p. 142.
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în etapa anterioară de restaurare nu s-a optat pentru reconstituirea elementelor 
decorative în zonele nou adăugate, face ca percepția reală a piesei să fie una mult 
diminuată.

În baza problemelor semnalate în descrierea stării de conservare a vasului 
– borcan, s-a luat hotărârea realizării unei noi restaurări, astfel că s-a trecut la 
îndepărtarea chitului, folosind ca instrumentar un clește cu vârf ascuțit. Utilizând 
un bisturiu, s-a efectuat o ușoară presiune în porțiunile de lipire a fragmente-
lor, determinând astfel desprinderea lor (Foto. 11). Cele 26 fragmente rezultate 
au fost imersate în baie de acetat de etil, după care s-a trecut la perieri repetate 
pe suprafața muchiilor, pentru a face posibilă îndepărtarea vechiului adeziv. O 
altă etapă importantă a constat în impregnarea fragmentelor prin imersie în 
soluție de rășină Paraloid B72, de 5%, solubilizată în acetat de etil (Foto. 12). După 
uscarea liberă, s-a trecut la lipirea fragmentelor cu același tip de rășină, având 
concentrația de 70% (Foto. 13, 14). Deoarece vasul prezenta la partea inferioară 
o suprafață mare lacunară, în alternanță cu etapa de lipire s-a realizat și cea de 
plombare, creând astfel suprafețe mai mari de sprijin pentru lipirea fragmente-
lor de la partea superioară (Foto. 15). Materialele folosite pentru completarea 
porțiunilor lipsă au fost chitul Ceresit 33 în amestec cu chitul alb de modelaj, tur-
nat în amprente prelevate cu plastilina Maimeri sau cu ceară7. După finalizarea 
acestei etape s-au identificat și dimensiunile reale ale vasului – borcan, care sunt 
de 23 cm înălțime, 18 cm diametrul maxim și 16 cm diametrul gurii (Foto. 16).

Încă din etapa de reconstituire, respectiv de lipire a fragmentelor, am desco-
perit faptul că vasul avea un unghi de înclinare care pornea chiar de la baza lui, 
deformare rezultată, cel mai probabil, în urma arderii inițiale în cuptor, aceasta 
fiind cauza care a dus la deformare accentuată rezultată în urma primei restaurări. 

O altă etapă importantă a constat în realizarea elementelor decorative în 
relief pe suprafața nou completată cu ipsos. Elementele originare ale decorului 
sau fost măsurate, iar dimensiunile obținute au ajutat la realizarea reconstituirii 
grafice pe suprafața chitului (Foto. 17), având astfel o imagine de ansamblu pri-
vind poziționarea corectă a celor doi butoni de prindere, completarea capetelor 
celor trei brâuri și obținerea decorului pentru cel de-al patrulea brâu (Foto. 18). 
Integrarea cromatică a zonelor plombate în nuanțe cât mai apropiate de culoa-
rea vasului, a reprezentat etapa de finalizare a fluxului tehnologic de restaurare a 
piesei (Foto. 19).

În concluzie, realizarea celei de-a două restaurării aduce continuitate în valo-
rificarea expozițională a vaselor ceramice, întrucât acestea s-au reîntors, pe par-
cursul anilor 2018–2019, în expoziția Muzeului de Istorie din Târgoviște, permițând 
astfel înțelegerea evoluției lente a formelor ceramice de la caracterul hallstattian, 
secolele VI-V a. Chr., la forme de tip Latène, sec. I a Chr., vase care au avut o utili-
zare cotidiană legată de forma de păstrare a proviziilor.

7 I. H. Crișan, op. cit. p. 142.
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RESTAURAREA VOLUMULUI “CALENDARU 
AȘEZAT PE ȘEAPTE PLANETE” – CARTE 

VECHE ROMÂNEASCĂ DE SECOL XIX 

THE RESTORATION OF THE “CALENDAR PLACED ON SEVEN 
PLANETS” – OLD ROMANIAN BOOK OF THE 19TH CENTURY 

Marioara Cînea*, Gabriela Rotaru**

Rezumat: Lucrarea prezintă etapele de restaurare-conservare a unei cărți vechi 
românești de secol XIX. De asemenea, lucrarea cuprinde o scurtă descriere a aces-
teia, a stării de conservare, precum și a procesului de restaurare.
Cuvinte cheie: stare de conservare, deteriorări, diagnostic

Abstract: The paper presents the stages of restoration and conservation of an old 
Romanian book of the 19th century. The paper also includes a brief description of 
its conservation state and restoration process.
Keywords: conservation state, damage, diagnosis

Marioara Cînea, Gabriela Rotaru
Primul volum al Calendarului așezat pe șeapte planete a apărut în 1823 la 

București. Apare apoi cu întreruperi până în 1858, în scriere chirilică. Având în 
vedere evoluția astrelor, volumul explică cronologia evenimentelor pe o perioadă 
de 140 de ani. „Imprimat, din 1856, la Tipografia Națională Iosif Romanov, pe 
lângă gromovnic, cuprinde îndrumări practice și însemnări despre personalități 
ale culturii românești care au contribuit la «regenerarea limbii».”1 De asemenea, 
volumul cuprinde și aspecte ce țin de domeniul literaturii. 

Descrierea obiectului
Volum cu coperte alcătuite din carton subțire stratificat, îmbrăcat în hârtie 

de culoare albastru-închis, cu ornamente în relief. Corpul cărții este alcătuit din 
96 de file. Textul este tipărit cu cerneală tipografică neagră, iar conținutul cărții 
* Expert restaurator file, Muzeul Național al Literaturii Române, București
** Expert restaurator legătură, Muzeul Național al Literaturii Române, București
1 Marian Petcu (coord.), Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică, 

Polirom, Iași, 2012 
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este scris în limba română, cu caractere chirilice. Cartea conține gravuri de mici 
dimensiuni, înscrise în forme dreptunghiulare, fiecare reprezentând o planetă 
sau un semn zodiacal. Suportul grafic al cărții este constituit din hârtie fabricată 
manual, din fibre textile vegetale, de diferite grosimi. Unele dintre file conțin fili-
gran. Agentul de încleiere folosit a fost gelatina. Ph-ul era 5,70 (bloc file).

Stare de conservare
Volumul a suferit deteriorări mecanice, fizico-chimice și biologice care au dus 

la pierderea integrității acestuia. Învelitoarea anterioară și cea posterioară din 
hârtie era foarte deteriorată, prezenta fisuri, rupturi, lacune majore de material-
suport cauzate de manipularea și conservarea necorespunzătoare. De asemenea, 
se observă lipsuri de material pe zona grosimii scoarțelor, cât și a colțurilor. Pielea 
care forma cotorul exterior al volumului prezenta grave deteriorări mecanice 
soldate cu importante pierderi de material la extremități (zona capișoanelor), 
până în dreptul lănțișoarelor. Prezenta o deteriorare a grenului (efasare) pe toată 
suprafața acestuia, mici pierderi pe zona nervurilor. Scoarțele erau într-o stare 
de deteriorare precară, cu lipsuri de material pe zona tranșelor, puternic fragili-
zate și ondulate. Cotorul interior era deformat, având ca efect pierderea unității 
acestuia. Cleiul, agentul de încleiere de origine animală, era degradat. Nervurile 
erau rupte în dreptul articulației ceea ce a dus la desprinderea parțială a blocului 
cărții. Forzațurile prezentau numeroase deteriorări: pierderi însemnate de mate-
rial-suport la nivelul forzațului superior, pete punctiforme de culoare brună, pete 
de cerneală, patina vulgară.

În urma analizării investigațiilor fizice-chimice, mecanice și analizării stării de 
conservare, comisia de restaurare a stabilit că volumul prezenta un grad avansat 
de degradare și a fost restaurat integral.

Intervenții efectuate în cadrul procesului de restaurare-conservare
• Fotografierea volumului;
• Curăţarea uscată: desprăfuirea, îndepărtarea depozitelor de praf, murdărie, 

adeziv, larve;
• Desprinderea corpului cărții de copertă și a forzaţurilor fixe de pe interiorul 

scoarţei din carton;
• Desfacerea filelor ce compun corpul cărţii, alcătuirea și notarea fasciculelor;
• Îndepărtarea depozitelor de ceară cu ajutorul bisturiului și curățarea uscată 

a petelor de grăsimi, uleiuri, ceruri cu solvenți organici;
• Spălarea filelor volumului prin imersie în soluție hidroalcoolică la tempera-

tura de 30–32⁰C timp de 12–15 minute până când apa rămâne incoloră;
• Presarea intermediară a filelor spălate şi uscate;
• Consolidarea fisurilor cu văl japonez;
• Completarea lipsurilor suportului papetar cu hârtie japoneză;
• Curăţarea surplusului de hârtie japoneză;



Restaurarea volumului “Calendaru așezat pe șeapte planete”  |  79 

• Presarea intermediară a filelor restaurate;
• Tăierea la format a filelor și constituirea caietelor;
• Presarea finală la umed și la uscat și predarea blocului cărții restauratorului
legător;
• Fotografierea volumului înainte de coasere;
• Pregătirea gherghefului în vederea coaserii volumului;
• Montarea sforilor de cânepă pe gherghef;
• Coaserea corpului cărții respectând legătura originală;
• Încleierea și rotunjirea cotorului;
• Căptușirea cotorului interior cu pânză de bumbac și hârtie;
• Croirea unor forzațuri mobile noi din hârtie japoneză asemănătoare celor 

originale;
• Croirea unor aripioare de hârtie în vederea fixării forzațurilor;
• Atașarea forzațurilor noi la corpul cărții; 
• Croirea unui șablon din hârtie, necesar pentru executarea cotorului exterior 

nou;
• Șerfuirea bucății de piele care va fi folosită pentru îmbrăcarea cotorului 

exterior;
• Croirea unor scoarțe noi din carton stratificat;
• Atașarea scoarțelor la corpul cărții prin intermediul capetelor nervurilor;
• Lipirea nervurilor pe interiorul scoarțelor de mucava;
• Lipirea capitalbandului;
• Atașarea cotorului exterior nou din piele, modelarea acestuia pe nervurile 

profilate și formarea capișoanelor la extremitățile cotorului; 
• Bandajarea corpului cărții cu feșe de bumbac; 
• Confecționarea unor învelitori noi din pânză de in și lipirea acestora pe 

scoarțe;
• Cașerarea scoarțelor pe interior cu carton subțire pentru aducerea la același 

nivel cu pielea;
• Lipirea forzațurilor fixe pe interiorul scoarțelor;
• Lipirea forzațurilor originale pe interiorul scoarțelor peste cele noi;
• Confecționarea unei casete de protecție din carton neacid, învelită în pânză 

de legătorie;
• Fotografierea finală a volumului.

Lista ilustrațiilor:
Foto. 1 – 3 Imagini ale filelor volumului înainte de restaurare 
Foto. 4 – 6 Imagini ale filelor volumului în timpul restaurării
Foto. 7 – 8 Imagini ale filelor volumului după restaurare
Foto. 9 – 10 Imagini ale legăturii volumului înainte de restaurare
Foto. 11 – 13 Imagini ale legăturii volumului în timpul restaurării
Foto. 14 – 18 Imagini ale volumului după restaurare
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CONSERVAREA – RESTAURAREA 
VEȘMÂNTULUI LITURGIC DE LA BISERICA 
SCUFUNDATĂ PAROHIA TUFĂRI ORȘOVA

CONSERVATION AND RESTORATION OF THE LITURGICAL WITNESS 
FROM THE SUBMERGED CHURCH OF TUFĂRI ORȘOVA PARISH

Hedy M-Kiss, Robert Nelu Ecle 

Rezumat: Lucrarea de față prezintă aspectele conservării- restaurării veșmântului 
liturgic Felon de la biserica scufundată a parohiei Tufări din Orșova. În anul 1968, 
biserica a fost înghițită de valurile bătrâne ale Dunării, odată cu punerea în func-
ţiune, întreținerea barajului și sistemului energetic de la Porțile de Fier. Aflându-se 
la N-E de Orșova, la o depărtare de 3 km era situată comuna Tufări care, la înce-
put, era așezată mai departe de Orșova. Biserica a fost construită la începutul 
secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1815, și avea o impresionantă casă parohială.
Cuvinte cheie: Conservare, Restaurare, Textile, 

Abstract: The present work presents the aspects of conservation – restoration 
of the liturgical vestment Felon from the submerged church of the Tufări parish, 
Orșova. In 1968, the church was swallowed by the waves of the Danube, with the 
commissioning, maintenance of the dam and the power plant Iron Gates. Being 
at N-E from Orșova, at 3 km distance was the village Tufări, which was initially 
located further away from Orșova. The church was built in the early 19th century, 
more specifically in 1815, and had an impressive parish house.
Keywords: Conservation, Restoration, Textile,

Descrierea felonului 
Felon provine de la parohia ortodoxă Tufări. Veșmântul liturgic este confec-

ţionat din bumbac simplu şi bumbac mercerizat, însă odată cu dezasamblarea 
s-a descoperit un al treilea strat textil care are rolul de întăritor pentru a menţine 
opulenţa piesei. Dimensiunile felonului sunt: 161 cm, 170 cm, 340 cm. Materialul 
textil este realizat în legătură pânză, din in nevopsit, apretat. Din punct de vedere 
cromatic, aversul felonului, materialul textil de la suprafaţă este ţesut din bumbac 
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de două culori: albastru, bumbac simplu şi galben auriu, bumbac mercerizat. Din 
bumbacul galben este realizat modelul decorativ cruciform pe întreaga supra-
faţă. Atât marginea inferioară, cât şi cea superioară, inclusiv zona gulerului, au 
ataşată o bandă decorativă de culoare galbenă. În zona pieptului, acolo unde se 
termină deschizătura pentru guler, banda decorativă galbenă se continuă până 
pe spatele felonului. Pe revers este ataşată o cruce decorativă realizată în tehnica 
colajului din mai multe tipuri de materiale precum: bumbac, bumbac merceri-
zat, fire metalice, fire de cânepă, in, paiete metalice aplicate şi mărgele din sti-
clă. Căptușeala felonului este realizată în întregime din material textil în legătură 
atlas1 de culoare vişinie, care imită extraordinar de bine mătasea.

Materiale și tehnică
Îmbinarea părţilor componente ale acestui felon a fost realizată cu aţă din 

bumbac, alb, prin cusătură la maşina de cusut. Materialul de bază utilizat la reali-
zarea acestei piese este bumbacul, din care se întâlnesc aici două tipuri: bumbac 
simplu şi bumbac mercerizat. După dezasamblarea obiectului, s-a identificat un 
alt tip de material, căptușeala din in, care nu a fost vopsit, în schimb s-a observat 
că a fost apretat. Benzile decortive au fost realizate integral din bumbac simplu, 
vopsit în galben şi au fost ataşate prin coasere cu aţă tot din bumbac de culoare 
galbenă. Crucea decorativă de pe reversul felonului are în componență mai multe 
tipuri de materiale: bumbac simplu, bumbac mercerizat2, in, cânepă, fire meta-
lice, mărgele din sticlă şi paiete metalice. Tehnica de bază prin care a fost realizat 
obiectul este ţesătura tip Jacquard. Anumite elemente decorative, precum cru-
cea de pe revers a fost realizată în tehnica colajului textil prin utilizarea tehnicilor 
mixte de coasere, ţesere şi prindere.

Starea de conservare a felonului
Starea de conservare a obiectului a fost nesatisfăcătoare. Multitudinea 

degradărilor, multe din acestea cu profund caracter degenerativ puneau în peri-
col integritatea structurală şi estetică a felonului. Utilizarea necorespunzătoare 
şi depozitarea improprie au condus în cea mai mare măsură la starea de conser-
vare în care se găseşte obiectul. Pe toată suprafaţa felonului au existat depozite 
importante cantitativ de praf și murdărie aderentă. Pe suprafeţe restrânse au fost 
stropit de parafină şi ceară care provin de la lumânările întrebuinţate în actele de 
cult. Zona gulerului prezenta rosături, deşirări şi pete de rugină apărute datorită 
oxidării sistemului de închidere confecţionat din fier. Aceste oxidări ne indică fap-
tul că umiditatea relativă în spaţiul de depozitare a atins în anumite momente 
1 Balekics,Georgeta, Structura țesăturilor, 1999, p. 69, Editura Augusta, Timișoara.
2 M-Kiss, Hedy, Restaurarea şi conservarea patrimoniului mobil textil, 2012, p. 39, p. 40, Editura 

Eurostampa, Timişoara. 
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cote alarmat de ridicate. Aversul obiectului avea fire deşirate şi rupte, cele mai 
multe fiind din bumbacul galben auriu mercerizat. Zona tivului inferior avea rup-
turi şi deşirări ale materialului în anumite porţiuni. După dezasamblare s-a putut 
constata faptul că şi materialul de întăritură confecţionat din in avea zone rupte 
în partea superioară, care se datorează manipulării agresive. Din punct de vedere 
biologic, obiectul nu prezenta urme de infestare sau atac.

Dezinfecția obiectului
Dezinfecţia obiectului s-a realizat în două etape. Prima a constat în punerea 

felonului într-un sac de polietilenă cu închidere ermetică, iar în atmosfera respec-
tivă s-a adăugat pentru dezinfecţie o cantitate suficientă de Timol. Obiectul a 
rămas în acest mediu astfel creat vreme de 72 de ore. După această operaţiune 
a urmat dezinfecţia prin tamponare cu o soluţie format din apă distilată şi alcool 
etilic.

Curățarea uscată
Curăţarea uscată s-a realizat prin mai multe proceduri. Prima a fost folosi-

rea unor pensule de durităţi diferite pentru eliminarea superficială a depunerilor 
de suprafaţă şi a prafului. Ulterior s-a folosit un aspirator cu putere reglabilă. Pe 
ţeava de aspirare a fost pusă o bucată de material textil pentru a evita posibilita-
tea producerii unor deşirări.

Eliminarea stropilor de parafină
Felonul este un obiect liturgic fără de care activitatea liturgică în cultul 

Ortodox nu se poate desfăşura. Ţinând cont de acest aspect, se explică prezenţa 
urmelor de parafină de pe suprafaţa textilă. Este cunoscută utilizarea frecventă 
a lumânărilor în practicile acestui cult, stropii de parafină ajungând accidental 
pe obiectul în cauză. Operaţiunile de restaurare efectuate în vederea îndepărtării 
acestor stropi au cuprins îndepărtări parţiale mecanice şi termice. Intervenţiile 
mecanice au constat în îndepărtarea manuală, folosind bisturiul, a depozitelor de 
parafină cu consistenţă ridicată3 din punct de vedere cantitativ.
3 Parafina e o ceară minerală obţinută din păcuri parafinoase prin distilare la presiune normală, 

purificarea şi cristalizarea fracţiunilor respective. Produsul obţinut conţine diferite proporţii de 
hidrocarburi parafinice normale cu puncte de topire ce variază între 35–37°C. Datorită punctului 
de topire relativ scăzut, eliminarea rezidurilor remanente de pe suprafaţă s-a efectuat termic 
prin utilizarea fierului de călcat şi a hârtiei de filtru cu bune proprietăţi absorbante. Pentru că 
nu a fost nevoie de o temperatură ridicată a fierului de călcat nu au existat pericole în sfera 
deformărilor termice ale materialului textil. Extragerea urmelor de parafină de pe suprafeţe 
textile poate fi efectuată şi chimic. În vederea solubilizării grăsimilor sau a parafinelor prezente 
pe suprafeţele textile pot fi utilizate distilatele din petrol. Această variantă de îndepărtare 
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Teste de migrare cromatică
Pas preliminar curățării umede, testele de migrare cromatică reprezintă o 

etapă indispensabilă inclusă în procesul de restaurare.
Această etapă a metodologiei de restaurare presupune identificarea nivelului 

de fixare a pigmenţilor cromatici utilizaţi la vopsirea materialelor textile. Testele 
au constat în alegerea unor suprafeţe restrânse ca întindere, poziţionate limitrof 
asupra cărora s-a aplicat controlat soluţia propusă pentru etapa curăţării umede.

Aplicarea soluţiei pe suprafaţa aleasă a fost realizată prin intermediul a mici 
tampoane din vată fixate în pense hemostatice. Având în vedere nivelul ridicat de 
adeziune pigmentară, soluţia propusă în vederea efectuării curăţării umede a fost 
şi cea aleasă pentru această operaţiune, concluzie generată de rezultatele optime 
ale testelor de migrare cromatică.

Curăţarea umedă
Curăţarea umedă a fost făcută prin imersarea fiecărei părţi componente 

separat,aversul felonului,căptușeala,lezarda decorativă. Imersarea a fost făcută 
într-o soluţie din apă distilată şi detergentul neionic Genapol/-UD-088, cu o con-
centraţie de 0,5 grame la 1 litru de apă. Temperatura apei a variat între 20 şi 25°C. 
După imersarea propriu-zisă, s-au folosit pensule de duritate variabilă pentru 
îndepărtarea depunerilor ancrasate şi a depozitelor de murdărie.

Uscarea părților componente
După operațiunea de imersare, fiecare element supus tratamentului a nece-

sitat uscarea separată. În vedrea realizării acestei operaţiuni s-au luat în calcul 
mai multe variante, cea finală fiind uscarea în plan orizontal pentru evitarea 
generării tensiunilor. Materialele necesare s-au limitat la hârtia de filtru ampal-
sată în strat uniform sub piesele ulterior întinse. Bucăţi din hârtia de filtru au fost 
folosite şi pentru tamponarea selectivă în vederea eliminării excesului de apă. 
Temperatura şi umiditatea relativă şi pentru tamponarea selectivă în vederea 

a parafinei de pe mediile de origine textilă poate fi luată în calcul printre ultimele opţiuni, 
deoarece prezintă anumite riscuri. Cel mai des întâlnit accident ce poate fi generat de utilizarea 
distilatelor din petrol constă în remanenţa urmelor cu aspect gras care se datorează rezidurilor 
obţinute în urma evaporării componentelor volatile. Acest tip de curăţare este considerat 
curăţare uscată. De obicei se recurge la această operaţiune atunci când pigmenţii utilizaţi la 
vopsirea materialului nu sunt rezistenţi la apă şi prezintă tendinţa de migrare în contact cu 
aceasta. Toxicitatea acestui tip de produse este ridicată. Valoarea CMA (cantiate maximă 
admisă) este de 500 miligrame pe metru cub de aer. Pot pătrunde în organism prin inhalare, 
ingestie sau pe cale cutanată. Sunt iritante pentru ochi. Mirela Leahu, Substanţele chimice si 
materialele folosite in restaurare, p.  135,Suport de curs pentru restauratori 2006 Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură București.



Conservarea – restaurarea veșmântului liturgic de la biserica scufundată parohia Tufări Orșova  |  89 

eliminării excesului de apă. Temperatura şi umiditatea relativă a mediului în care 
s-a efectuat această operaţiune au fost constante, respectând parametrii optimi.

Evitarea variaţiilor a fost o măsură preventivă care nu a permis o uscare rapidă, 
limitând în acest fel modificarea dimensională a elementelor textile supuse pro-
cesului de restaurare. Uscarea părţilor componente s-a făcut pe mese pe care a 
fost aşezată în prealabil hârtie de filtru pentru absorbţia apei. Temperatura din 
încăpere a fost constantă pe toată perioada procesului de uscare.

Consolidarea parţială
Ulterior operațiunii de dezasamblare a ieşit la lumină un strat textil confec-

ţionat din fire de bumbac şi in, intermediar aversului şi reversului, ce are rol de 
întăritură. Acest element constitutiv al obiectului, la o primă analizare, a prezen-
tat probleme de natura structurală, respectiv rupturi şi deşirări. Datorită manipu-
lării necorespunzătoare în perioada în care felonul a fost utilizat ca obiect liturgic, 
în urma tensiunilor generate de forţele mecanice care au acţionat asupra zonei 
superioare din proximitatea gulerului, fire textile atât din urzeală, cât şi din bătă-
tură s-au rupt dând naştere în acest fel unui complex lacunar.

Consolidarea parţială a început cu stratul textil intermediar, cu rol de întări-
tură. După uscare, acesta a fost pus pe un gherghef mobil, stabilizând zona afec-
tată. În acest fel a putu fi făcută dublarea cu un material cu proprietăţi şi aspect 
similare. După stabilizarea celor două materiaele pe gherghef, a urmat însăilarea. 
După însăilare s-a început procedura de consolidare prin cusătură punctată în 
zig-zag.

În vederea restabilirii integrităţii structurale a elementului, propunerea con-
solidării a căpătat caracter obligativ. „Consolidarea este un procedeu de conser-
vare activă care se realizează pe un material suport prin fixarea fragmentelor, 
bucăţilor componente ale obiectului textil cu acul şi aţa.”4 Punerea în aplicare a 
acestei operaţiuni a implicat mai multe etape. Prima acţiune a fost găsirea unui 
material textil cu proprietăţi similare originalului. Condiţiile ce trebuiau înde-
plinite de acesta se referă în principal la trei cu proprietăţi similare originalului. 
Condiţiile ce trebuiau îndeplinite de acesta se referă în principal la trei aspecte: 
natura fibrelor textile (mix de in şi bumbac), gren asemănător şi cromatica cu un 
ton mai rece.

După aceea a urmat fixarea materialului original suprapus materialului de 
dublare într-un gherghef. Odată montat, a început operaţiunea propriu-zisă de 
consolidare. Aceasta s-a realizat prin cusătură punctată pe avers şi în zig-zag pe 
revers. Marginile lacunare au fost şi ele consolidate Marginile lacunare au fost 
şi ele consolidate pentru a preveni potențiale destructurări ulterioare. După 

4 M-Kiss, Hedy, Restaurarea şi conservarea patrimoniului mobil textil, 2012, p. 144–150, Editura 
Eurostampa, Timişoara.
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finalizarea procedeului de consolidare, s-a demontat obiectul de pe gherghef, 
urmând a fi reasamblat la finalul procesului de restaurare al întregului obiect.

Curăţarea elementului cruce
Amplasată central, pe partea posterioară a obiectului, crucea decorativă 

nu prezintă probleme de natură structurală. Ulterior constatării acestui aspect, 
propunerea de restaurare ce vizează acest element are în vedere doar o curăţare 
uşoară5, minim invazivă.

Aversul a fost supus curăţării, operaţiunea a fost efectuată prin tamponare. 
Soluţia utilizată s-a constituit dintr-un amestec de apă demineralizată, alcool eti-
lic și glicerină în proporţie de 55%, 43% și 2%. Reversul acestui element prezenta 
depozite de praf şi zone de colectare a unui adeziv aplicat in momentul fabricării, 
ulterior identificat ca fiind clei de origine animală, respectiv de oase. Acesta pre-
zenta o distribuire neuniformă, era brunisat şi deshidratat, în acest fel pierzându-
şi proprietăţile. Praful a fost îndepărtat cu mai multe tipuri de pensule, iar excesul 
de clei a fost extras mecanic, cu ajutorul bisturiului.

Reasamblarea părților componente
Înainte de reasamblarea părților componente, pentru restabilirea integrită-

ţii estetice a obiectului s-a hotărât că cea mai fiabilă opţiune aplicabilă este o 
călcare ușoară. Fiecare strat textil constitutiv al felonului a fost călcat separat, 
la o temperature specific tipului de material textile constituent. Talpa fierului de 
călcat nu a fost aplicată direct pe starturile obiectului, ci s-a folosit o pânză din 
bumbac uşor umedă. a fost aplicată direct pe starturile obiectului, ci s-a folosit o 
pânză din bumbac uşor umedă.

Rezultatele estetice obţinute în urma acestei operaţiuni au fost satisfăcă-
toare. Ultima etapă a restaurării obiectului a constat în reasamblarea elemen-
telor constitutive. Acestea au fost dezasamblate iniţial deoarece au necesitat 
operaţiuni separate în funcţie de tipurile de degradări prezente la nivelul fiecărui 
element, respectiv ţesătura tip Jacquard, stratul textil intermediar cu rol de întă-
ritură, căptuşeala, benzile decorative şi crucea decorativă de pe spatele felonului. 
Părțile componente au fost dezasamblate iniţial deoarece au necesitat operaţiuni 
separate în funcţie de tipurile de degradări prezente la nivelul fiecărui element, 
respectiv ţesătura tip Jacquard, stratul textil intermediar cu rol de întăritură, căp-
tuşeala, benzile decorative şi crucea decorativă de pe spatele felonului.

Reasamblarea a fost realizată în ordinea inversă a dezasamblării. Fiecare 
piesă a fost reasamblată manual, prin coasere. Pentru această operaţiune au fost 

5 Maurus, H., Bucurenci, I., Spălarea produselor textile și detașarea petelor, 1978, pp., 13–17, Editura 
Tehnică, București.
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folosite ace de cusut de dimensiuni diferite şi aţe din bumbac de culoare similară 
celei prezente pe suprafaţa obiecului asupra căreia se aplică procedura.

Prima etapă în vederea reasamblării a fost ataşarea stratului cu rol de întă-
ritură de ţesătura tip Jacquard. Crucea decorativă a fost reasamblată în poziţia 
iniţială înainte de reasamlarea căptuşelii cu aversul felonului pentru a putea fi 
cusută doar de primul strat textil şi nu de cel cu rol de întăritură. Ulterior a fost 
reasamblată căptuşeala, iar în final benzile decorative.

Concluzii
Felonul fiind un veșmânt liturgic, cu o încărcătură spirituală pentru religia 

ortodoxă, impune o abordare tehnică specifică, acestea fiind necesare pentru 
înlesnirea înţelegerii modului în care a fost supus uzurii. Acest veșmânt aduce 
cu sine o tradiție și o poveste care își are rădăcinile în primele secole creștine. 
Felonul supus restaurării şi conservării6 în cazul de faţă reprezintă o mărturie isto-
rică a unor locuri, a unor oameni şi a unor evenimente, care au schimbat ritmul şi 
modul de viaţă pentru comunităţile din Orșova, din amonte de actuala hidrocen-
trală dunăreană Porţile de Fier 1. 

Cu toate că procesul de restaurare şi conservare a fost unul complex7 și a 
implicat o gamă extinsă a operaţiunilor efectuate, pentru aducerea obiectu-
lui într-o stare stabilă de conservare și în vederea restabilirii unităţii estetice şi 
structurale. În vederea păstrării felonului pe o perioadă sustenabilă vor fi luate 
în considerare factorii microclimtici corespunzători și poziționarea corectă a unei 
textile de dimensiuni mari și greutate apreciabilă, la locul de depozitare. Se reco-
mandă8 ca Felonul să fie păstrat pe o suprafață plană cu material de umplutură, 
împotriva plierilor nedorite, acoperit cu o pânză de bumbac, temperatura încăpe-
rii constante între 0–18°C, umiditatea relativă 45–55%, corespunzătoare textilelor 
și se va feri de luminozitate excesivă.
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BIBLIA LUI LUTHER – RESTAURARE CORP CARTE

LUTHER BIBLE- BOOK BODY RESTORATION

Luminița Bujancă*, Reghina Obrad*, Floare Ghercia*

Rezumat: Această lucrare prezintă restaurarea unei cărţi vechi străine, Biblia lui 
Luther, care a fost tipărită cu cerneală neagră în anul 1572. Articolul cuprinde o 
scurtă descriere a cărţii, a stării ei de conservare şi a procesului de restaurare. 
Restaurarea a fost complexă datorită deteriorărilor fizico-mecanice, fizico-chi-
mice şi a restaurărilor empirice anterioare, fiind necesară desfacerea volumului, 
fiecare filă fiind tratată individual. 
Cuvinte cheie: biblie, restaurare carte veche, restaurare empirică, deteriorare

Abstract: The present essay introduce the restoration procedures performed for 
the old foreigner book “Luther Bible”. This book was printed in the year 1572 using 
black. The essay comprises a short description of book, the description of the con-
servation state and the restoration phases. The restoration was complex because 
the volume had physical, mechanical, chemical damages and old empirical resto-
ration. It required the restoration of each and every page due to the physical and 
mechanical, chemical and biological damages.
Keywords: bible, old book restoration, empirical restoration, damage

Luminița Bujancă, Reghina Obrad, Floare Ghercia
Tema prezentată în această lucrare este restaurarea cu grad ridicat de difi-

cultate a unui obiect de patrimoniu, Biblia lui Luther, care aparţine Muzeului 
Naţional al Banatului Timişoara şi este o carte veche străină tipărită în secolul al 
şaisprezecelea. 

Prima ediţie a acestei lucrări a apărut în 1534, la Wittenberg, în tipografia lui 
Hans Luft şi este considerată ca fiind cea care a creat unitatea de limbă scrisă, 
comună tuturor germanilor. Luther a căutat formele lingvistice cele mai potrivite, 
pentru a fi pe înţelesul tuturor germanilor, contribuind şi la ilustrarea tipăritu-
rii prin propunerea scenelor.1 Cartea este o capodoperă tipografică de 1830 de 

* Muzeul Naţional al Banatului Timişoara
1 Marin Almăjan, Mihaela, Notă de specialitate, Dosar de Restaurare, MNBT



98   |  Luminița Bujancă, reGHina oBrad, fLoare GHercia

pagini cu 117 ilustrate în text din care se mai cunoaşte despre existenţa a cca. 30 
de exemplare.2

Obiectul pe care l-am restaurat face parte din a patra ediţie, executată de 
succesorul lui Hans Luft în 1572 şi este un coligat format din volumele Biblia, das 
ist die ganze Heslige Schrift Deudsch şi Prophten alle Deudsch. Coligatul cuprinde 
mai multe lucrări realizate separate, reunite într-o lucrare ulterioară de legătorie3. 
Acesta este legat în piele maro, pe scoarţe din lemn, din care se păstrează doar 
scoarţa din spate, legătura fiind realizată pe patru binduri groase de cânepă, iar 
capital-bandul păstrat fragmentar este cusut cu aţă roşie şi albă pe pânză de in. 
Scoarţa are dimensiunile 38,8 × 24,4 cm, iar filele 36,5 × 24,2 cm, acestea fiind 
legate în caiete formate din trei file duble cusute cu aţă de in.

Cartea este tipărită cu cerneală de tipar neagră, cu ilustraţii în text reprezen-
tând scene biblice şi pe tot parcursul textului are iniţiale împodobite cu ornamente 
florale, întâlnindu-se patru tipuri de caractere. Foaia de titlu a primului volum, 
Biblia, conţine un chenar, tipărit cu cerneală neagră, ilustrat cu scene biblice care 
încadrează titlul, tipărit cu cerneală roşie şi neagră, ornat cu motive florale (tipar 
roşu). Cel de-al doilea volum, Prophten alle Deudsch, prezintă pe foaia de titlu 
un chenar ilustrat care conţine paisprezece steme, în interiorul căruia este tipărit 
titlul cu cerneală roşie şi neagră. Alte ornamente tipografice se observă la înce-
putul capitolelor, acestea fiind reprezentate de frontispicii cu scene biblice, iar la 
sfârşitul lor există vignete. 

Parcursul cărţii prezintă note manuscris cu cerneală roşie, creion chimic, cer-
neală ferogalică, sublinieri în text, tipar migrat, numerotări greşite ale filelor şi file 
nenumerotate. Se pot observa, pe prima filă păstrată integral, două ştampile de 
apartenenţă cu cerneală solubilă. 

Analizându-se starea de conservare a volumului4, în urma studiului şi a tes-
telor efectuate, s-a constatat că integritatea blocului cărţii este distrusă, acesta 
fiind desprins de cotor, unele file se păstrează fragmentar, altele lipsesc. Cotorul 
prezinta depozite semnificative de clei şi murdărie. Toate filele sunt îmbrunite, 
cu pH acid şi au aspect lânos, lipsind substanţa de coeziune, mai ales la colţuri 
şi snit. Prezintă de asemenea rosături de insect, mucegai, depozite de praf, mur-
dărie, pete de ceară, pete maro, de apă (pH acid), de vin. Există în corpul cărţii şi 
file cu lipsuri în text, restaurări empirice, cu fisuri, pliuri, rupturi de jur-împrejur, 
colţuri şi margini rupte şi fisurate, găuri provocate de insecte.

Corelând rezultatele studiului obiectului, al stării de sănătate, cu rezultatele 
obţinute la testele fizico-chimice s-a stabilit că întreaga carte prezenta deteriorări 
fizico-mecanice (deşirări marginale, sfâşieri, fragmentarea colilor, depozite de 

2 ibidem
3 Oprea, Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Ediţia a 2-a, Editura 

MNLR, Bucureşti,3013, p. 267
4 Dosar de restaurare



Biblia lui Luther – restaurare corp carte  |  99 

puberi)5, fizico-chimice (îngălbenirea colii, urme de apă, pete chimice, modificări 
de pH)6 şi biologice. 

Luând în considerare toate aceste deteriorări distingem probleme care pot 
fi rezolvate prin tratamente de curăţire, neutralizare, consolidare şi reîntregire. 

S-a realizat desfacerea cărţii prin înlăturarea scoarţei, tăierea legăturii vechi, 
urmată de verificarea succesiunii caietelor şi filelor, notarea acestora, separarea 
filelor cu pierderi de material.

Curăţirea mecanică s-a executat prin desprăfuire cu perii moi, filă cu filă pe 
ambele feţe, s-a înlăturat surplusul de clei, aţă, depozitele de murdărie şi ceară. 
Această etapă a fost urmată de curăţirea umedă realizată astfel:

– imersia filelor fără pierderi în apă la 35–40oC, prin care s-a realizat înlătura-
rea substanţelor acide rezultate prin îmbătrânire, a prafului rămas, a restaurărilor 
vechi, a cleiului;

– scoaterea petelor cu solvenţi în funcţie de natura lor;
– imersia fragmentelor în soluţie hidroalcoolică (49% alcool etilic, 1% 

glicerină);
– clătirea tuturor filelor în apă la temperatura camerei.
După uscarea liberă pe hârtii de filtru s-a executat reîncleierea filelor cu CMC 

1% prin pensulare pe ambele feţe şi prin pulverizare la filele foarte deteriorate, 
urmând, după o altă uscare liberă, o presare intermediară între hârtii de filtru şi 
platane, în presă.

Filele au fost pregătite pentru reîntregire prin defibrarea cu bisturiul a mar-
ginilor, s-a măsurat formatul filelor, s-a desenat pe sticlă, s-a testat şi s-a ales 
hârtia japoneză corespunzătoare, asemănătoare cu hârtia suport în ceea ce pri-
veşte nuanţa, textura, grosimea, în vederea reîntregirii imaginii filelor. Au fost 
astfel respectate principiile restaurării ştiinţifice, care ne obligă să utilizăm mate-
riale cu proprietăţi fizico mecanice cât mai apropiate materialelor originale.7 
Completarea golurilor din suport s-a făcut în tehnica “la dublu”, a urmat presa-
rea filelor în presă, trecându-se la curăţirea surplusului de hârtie japoneză, pe 
ambele părţi. 

Reconstituirea caietelor s-a realizat prin aducerea filelor la formatul initial şi 
ţinând cont de colaţionarea originală, acestea au fost pliate pe urmele iniţiale, 
urmând a fi cusute. Finalizarea propriu-zisă a restaurării blocului de carte s-a rea-
lizat cu rehidratarea, prin intercalarea filelor cu hârtii de filtru umezite uniform 
prin presare şi aşezarea acestora în presa mecanică, urmând apoi presarea finală. 
S-a realizat operaţiunea de colaţionare, verificându-se şi aşezându-se în fascicule, 

5 Oprea, Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Ediţia a 2-a, Editura 
MNLR, Bucureşti,3013, p. 259

6 ibidem
7 Moldoveanu, Aurel, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, Ediţia a 2-a, Bucureşti, 2003, 

p. 375
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a tuturor filelor, în ordine, în conformitate cu consemnarea realizată la desfacerea 
cărţii.

Stoparea degradărilor, stabilizarea proceselor de degradare, curăţirea, reîn-
tregirea filelor, reconstituirea caietelor originale, refacerea blocului cărţii au fost 
operaţiunile realizate asupra acestei cărţi în vederea reconstituirii stării originale 
a acesteia, a salvării ei.

Bibliografie:
1. Bujancă,L., Obrad,R., Dosar de restaurare, Muzeul Banatului, Timişoara, 2005;
2. Oprea, Florea, Manual de restaurare a cărţii vechi şi a documentelor grafice, Ediţia a 2-a, 

Editura MNLR, Bucureşti, 2013;
3. Moldoveanu, Aurel, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, Ediţia a 2-a, 

Bucureşti, 2003.

Lista ilustrațiilor8:
Foto. 1–8. File înaintea restaurării / Leaves before restoration (Foto. Milan Şepeţan)
Foto. 9–17. File restaurate / Restored leaves (Foto. Milan Şepeţan)

8 Mulţumim colegului Milan Şepeţan, fotograful Muzeului Naţional al Banatului Timişoara, pentru 
fotografiile profesioniste pe care le realizează, documente necesare şi obligatorii în procesul de 
restaurare.



Biblia lui Luther – restaurare corp carte  |  101 

 

Foto. 1 Foto. 2

Foto. 3 Foto. 4



102   |  Luminița Bujancă, reGHina oBrad, fLoare GHercia

 
Foto. 5 Foto. 6

Foto. 7 Foto. 8



Biblia lui Luther – restaurare corp carte  |  103 

 
Foto. 9 Foto. 10

Foto. 11



104   |  Luminița Bujancă, reGHina oBrad, fLoare GHercia

Foto. 12

Foto. 13



Biblia lui Luther – restaurare corp carte  |  105 

Foto. 14

Foto. 15



106   |  Luminița Bujancă, reGHina oBrad, fLoare GHercia

Foto. 16

Foto. 17
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CAIETELE DE IMPRESII DE LA “CASA MEMORIALĂ 
GEORGE TOPÎRCEANU”. MĂRTURII ȘI CONSERVARE

IMPRESSIONS JOURNAL FROM THE”GEORGE TOPÎRCEANU 
MEMORIAL HOUSE”. WITNESS AND CONSERVATIONS 

Grecu Consuela Elena*

Rezumat: Lucrarea prezintă câteva impresii ale vizitatorilor Casei Memoriale 
Poetul George Topîrceanu din Nămăeşti – Argeş, începând cu anul 1961 şi până în 
1968. Vizitatori din toate clasele sociale, de la simple femei casnice, elevi, pionieri, 
profesori, ingineri şi militari la oameni de cultură şi personalităţi politice, care au 
lăsat câteva rânduri ce conturează imaginea casei memoriale şi a expoziţiei în 
decursul anilor 1961 – 1972, amabilitatea şi profesionalismul custozilor care erau 
membrii familiei Topîrceanu, stări de fapt, dar şi propuneri şi soluţii pentru bunul 
mers al instituţiei.
Cuvinte cheie: caiet, impresii, vizitatori, personalităţi, bust, poet.

Abstract: The lecture presents some impressions of the visitors of the George 
Topîrceanu’s memorial house from Nămăeşti Argeş, startind with 1961 until 1968, 
visitors from all social classes, from simple house wives, students, teachers, engi-
neers and soldiers to people of culture and political personalities. They left a fen 
rows that outline the image of the memorial house and the exhibition during the 
years 1961–1972, the courtesy who were actually members of the Topîrceanu’s fam-
ily, and also proposais and solutions for the good functioning of the institution.
Keywords: notebook, impressions, visitors, personalities, bust, poet.

Fie că au fost personalităţi culturale, politice sau simpli peregrini, cei care 
s-au oprit o clipă la Casa Memorială Poetul George Topîrceanu din localitatea 
Nămăeşti judeţul Argeş, au remarcat mereu pitorescul acestei aşezări, ospitalita-
tea gazdelor ori liniştea strecurată în suflet de acest colţ minunat de lume.

”Am rămas profund impresionată privind documente care ilustrează viaţa 
marelui poet prezentat, George Topîrceanu. Personal sunt o mare admiratoare 

* expert-conservator Muzeul Municipal Câmpulung
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a artei poetice a lui Topîrceanu, aşa încât îmi exprim încă odată sentimentele de 
regret că nu am putut trăi în epoca lui şi deci că nu l-am putut cunoaşte.

Cu respect profund, Rotaru Elena, Stud.filologice, Iaşi
Nămăeşti, 4 iulie 1961”
Aşa începe primul caiet de impresii (Foto. 1) al Casei Memoriale Poetul George 

Topîrceanu de la Nămăeşti, comuna Valea Mare, judeţul Argeş, cu textul scris pe 4 
iulie 1961 de doamna Rotaru Elena, studentă la Iaşi (Foto. 2).

Am găsit cele patru caiete cu impresiile vizitatorilor la Casa Memorială Poetul 
George Topîrceanu în septembrie 2015 când am început demontarea expoziţiei de 
bază în vederea efectuării lucrărilor de restaurare şi consolidare a clădirii şi apoi 
de reorganizare a expoziţiei. Din cauza condiţiilor severe de microclimat în care 
au stat timp de 50 de ani, pe un raft într-o încăpere care ţinea loc de depozit, cu 
uşa defectă, unde temperatura era apropiată de cea a mediului exterior, iar U.R 
avea valori crescute peste valorile normale şi din cauza poluării asociate, aceste 
caiete au suferit procese de degradare.

Dintre poluanţi, praful, purtat de curenţii de convecţie, pătrunde şi în sălile 
muzeelor care nu dispun de instalaţii de filtrare şi se depune pe obiectele expuse 
sau depozitate, chiar dacă acestea sunt în spaţii închise. Praful este un factor de 
degradare mai puţin direct şi mai mult un element favorizant. Mai întâi este o 
substanţă higroscopică, atrăgând şi favorizând condensul pe suprafaţa obiec-
telor, în acest mod, contribuie la coroziunea obiectelor metalice sau serveşte ca 
hrană pentru microorganisme.1 Datorită stării de degradare accentuate, aceste 
caiete de impresii au intrat în carantină, apoi în procese de conservare care con-
tinuă şi în prezent. Caietele se prezentau în stare de conservare mediocră, având 
murdărie ancrasată pe coperţi, pete de mucegai şi halouri atât în interior cât şi 
exterior, excremente de muşte, pete de foxing, agrafele de prindere oxidate până 
la ruginire, dezmembrarea legăturilor de copertă, coperta decolorată, hârtia fra-
gilizată, migrarea cernelurilor. Caietele au fost desprăfuite, şterse şi apoi periate 
cu o perie fină pagină cu pagină, după care am introdus hârtie de filtru între toate 
filele caietelor şi am început procesul de criogenie2 la caietul îmbrăcat în catifea 
pentru prevenirea apariţiei dăunătorilor.

Primul caiet, este un repertoar ce are notat pe copertă “Muzeul Raional 
Cîmpulung, Repertoar, Situaţia vizitatorilor Casa memorială Poetul Gheorghe 
Topîrceanu” Caietul cu linii orizontale, are filele desprinse din cotor, prezintă pe 
coperţi pete de murdărie, halouri şi pete de foxing. Caietul cu dimensiunile 21,5 x 
29,5 cm este numerotat şi conţine 186 pagini, care sunt scrise cu cerneală albas-
tră, începe din data de 4 iulie 1961 şi se termină la 27 iulie 1963.

1 A.Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Ed.Cetatea de Scaun, Târgovişte, 
2010, p. 180.

2 Criogenie-tratament prin congelare la temperaturi joase de –20 C, timp de o săptămână, a obiec-
tului sigilat în plastic, vidat; după revenirea la temperatura camerei, obiectul păstrat în ambalaj 2 
săptămâni se congelează din nou pentru eficienţa procedurii.
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Casa Memorială Poetul George Topîrceanu (Foto. 3) a fost organizată în anul 
1958 când soția poetului, Victoria Topîrceanu a donat clădirea casei din comuna 
Nămăești către Consiliul Popular al Orașului Câmpulung, conform actului înche-
iat la Notariatul de Stat al Raionului Muscel nr.354/14 aprilie1966 3(Foto. 4) cu 
scopul de a deschide o casă memorială în administrarea Muzeului Câmpulung. 
Initial a donat doar etajul, cu clauza ca parterul sa fie folosit în continuare de catre 
familie până la moartea membrilor acesteia. Astfel s-a organizat la etaj în camera 
dinspre stradă, expoziția cu documente aparținând poetului, etalate în vitrine și 
pe panouri. În holul dintre camere, folosindu-se acelaşi mod de expunere au fost 
prezentate cărţile poetului, iar în camera din dreapta cu ajutorul unor piese ce au 
aparţinut poetului s-a reconstituit locul său de creaţie.

Camerele de la parter constând dintr-un dormitor, o bucătărie mică și o 
magazie, au fost folosite de chiriașii (familia Ceaușescu Gheorghe) care au stat 
acolo până în anul 1958, pentru că soţia Victoria și fiul Gheorghe (Gică) Topîrceanu 
se mutaseră cu chirie în Câmpulung. Aceștia mai veneau la țară la Nămăești doar 
la sfârșit de săptămână, iar din anul 1958 când au donat camerele de la etaj, au 
devenit custozii muzeului.

În lucrarea de faţă voi încerca să prezint câteva impresii ale vizitatorilor de 
diferite categorii sociale, din care se conturează imaginea casei memoriale şi a 
expoziţiei în decursul anilor 1961 – 1972, amabilitatea şi profesionalismul custozi-
lor care erau membrii familiei Topîrceanu, stări de fapt, dar şi propuneri şi soluţii 
pentru bunul mers al instituţiei.

Stănepoatele poetului, nepoatele surorii vitrege Ana Bădălicescu au vizitat 
pentru prima dată muzeul în anul 1961 şi au fost impresionate de expoziţie şi 
obiectele poetului: 

”Am vizitat expoziţia în care sînt expuse o parte din momentele vieţii marelui 
poet. Lucrurile din această casă în care poetul a petrecut clipe de neuitat ne-au 
impresionat puternic.

Popa Delia şi Bădălicescu Anca, strănepoatele poetului, eleve în cls. VIII-a din 
Bucureşti 31 august 1961”. (Foto. 5)

O tînără educatoare din Bucureşti a fost încântată de explicaţiile Victoriei şi 
ale lui Gheorghe (Gică) Topîrceanu:

“Am vizitat cu deosebită plăcere casa memorială a marelui poet român George 
Topîrceanu. Aici am cunoscut pe soţia poetului şi pe unicul său fiu Gică Topîrceanu 
de la care am primit frumoase explicaţii referitor la viaţa şi creaţia poetului.

Mioara Manroase, educatoare, Bucureşti” (Foto. 6)
Profesorul Augustin Z.N.Pop a mulţumit soţiei şi fiului poetului la a treia 

vizită la casa memorială, pentru informaţiile primite şi posibilitatea de a studia 
exponatele originale:

3 Actul de donaţie descrie un imobil constând din suprafaţa de 415 m2, teren cămin de casă, pe care 
se află o casă cu parter şi etaj, având în total 5 camere.
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“Am vizitat pentru a treia oară Casa muzeală G.Topîrceanu din Nămăeşti şi am 
retrăit viziunea asupra vieţii şi muncii asidue a lui G.Topîrceanu prin studiul expo-
natelor originale şi datorită explicaţiilor primite de la sensibila Doamnă Victoria 
Topîrceanu, văduva poetului şi pentru el, cum însuşi i se adresează într-o evocare 
„singura …nedespărţită şi negreşit, cea din urmă”. Aceeaşi gratitudine pentru oste-
nelile şi conducerea cinstită printre informaţii lui G.G.Topîrceanu, fiul scriitorului, 
directorul acestui punct muzeal şi ciceronele lui competent.

Sfârşit de august 1962-prof. Augustin Z.N.Pop4 “(Foto. 7).
Caietul al doilea pe care este scris Muzeul Raional secţia Casa memorială poe-

tul G.Topîrceanu,(Foto. 8) începe cu impresiile vizitatorilor din data de 30 aprilie 
1965 până la 22 iulie 1966. În această perioadă Gică Topîrceanu a continuat să 
fie custodele muzeului împreună cu mătușa Titi5 până în anul 1971. După moar-
tea soţiei poetului în anul 1966, fiul poetului, Gică Topîrceanu, va dona şi restul 
imobilului și completează donația cu manuscrise, cărți, documente și piese de 
mobilier care au aparținut poetului, pentru a se organiza expoziția în toate încă-
perile casei. Astfel, documentele din camera de la etaj au fost mutate la parter în 
camera din stânga, iar la etaj s-a organizat dormitorul soților Topîrceanu, cuprin-
zând mobilier format din șifonier, lada, un pat şi masa cu două scaune. S-au adus 
obiecte textile şi ceramice de la secția de Etnografie a muzeului pentru a com-
pleta decorul ţărănesc. Camera de lucru a poetului de la etaj s-a completat cu 
cărți în bibliotecă, reviste în vitrina turnantă și câteva obiecte personale etalate 
pe biroul poetului. 

Al doilea caiet de impresii este un caiet cu linii orizontale, cu dimensiunile 21 
x 29,5 cm, conţine un număr de 94 file şi este scris cu cerneală de culoare albas-
tră. Caietul se prezintă în stare de degradare avansată, cu coperţile desprinse de 
cotor, precum şi filele, pete de cerneală pe multe file, agrafele metalice de prin-
dere ruginite. Coperţile prezintă multiple pete de murdărie şi o etichetă cu contur 
roşu pe care este scris Muzeul Raional Casa Memorială Poetul G.Topîrceanu. (Foto. 
8) 

Un alt vizitator a fost impresionat de explicaţiile oferite de sora şi fiul poetu-
lui, cât şi de casa memorială:

“Cu un deosebit interes am vizitat casa marelui poet român care m-a impre-
sionat foarte mult prin simplitatea şi modestia în care a lucrat marele poet roman 
Topîrceanu{…}.Am deosebită stimă faţă de felul cum am fost primit de sora poetu-
lui Alexandrina Topîrceanu şi fiul său Gică Topîrceanu.{…}.

Nistor Gheorghe, com Petreşti nr.482, Raionul Sebeş, Regiunea Hunedoara” 

4 Augustin Z.N. Pop (30 august 1910, București – 1 aprilie 1988, București) istoric literar, cercetător 
principal la Biblioteca Academiei Române, decan al Facultății de Filologie, rector, își susține în 
1968 teza de doctorat la Universitatea din Cluj, iar în 1970 primeşte titlul de doctor docent,ulterior 
donator al multor documente către Muzeul Municipal Câmpulung

5 Alexandrina Topîrceanu, sora cea mică a poetului, născută în anul 1889 la Azilul Elena Doamna din 
Bucureşti.
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Familia Maria şi George Muşatescu au fost profund emoţionaţi de casa şi 
obiectele care au aparţinut poetului şi au scris în caiet câteva din versurile lor 
preferate: 

“Cu adâncă emoţie privim casa în care a locuit poetul, precum şi lucrurile care 
i-au aparţinut. Ne uimeşte în continuare multilateralitatea de care a dat dovadă 
marele nostru înaintaş. Gingăşia versurilor sale ne răsună permanent în ureche, 
precum şi simţul critic, culminând cu revolta împotriva nedreptăţilor sociale, ca 
în poezia „Noapte de mai”.O însemnare personală în încheiere, îmi permit să citez 
versurile poetului care mă însoţesc pretutindeni: 

„Dacă ne-am fi întâlnit
Absolut din întâmplare
Tu pe altul oarecare
Tot asa l-ai fi iubit.
Dar aşa ce lucru mare
Că-ntr-o zi ne-am întâlnit
Şi sânt foarte fericit
Absolut din întâmplare.
„Gelozie”
Casa Muşatescu et Maria, George Muşatescu et fam. Muller, 09.08.65”(Foto. 9)
Nici câmpulungeanul Smaranda Aurel, devenit ulterior bucureştean, nu a 

omis să-şi noteze impresiile după ce a vizitat pentru prima oară casa memorială: 
”Am cinstit memoria poetului român G.Topîrceanu prin vizitarea casei memori-

ale ce-i poartă numele.
20.08.65 fam Smaranda Aurel – Bucureşti şi fam. Stroescu Costică- Câmpulung 

Muscel “6

Preotul Răutescu Ioan,cel care a scris Monografia Câmpulungului în anul 
1943, a vizitat casa memorială cu încântare, loc unde l-a încercat un sentiment de 
apreciere faţă de vasta operă a marelui poet:

”Cu viu interes şi plăcere am vizitat casa memorială G.Topîrceanu, unde am 
găsit relicve preţioase de la marele şi distinsul literat şi poet. Am admirat activita-
tea lui de scriitor, iubitor al poporului şi talentat scriitor.

Preot I.Răuţescu, Dragoslavele, premiat al Academiei Române, 15 aprilie 
1966”7 

Registru pentru evidenţa vizitatorilor, Casa Memorială Topîrceanu 1966, este cel 
de – al treilea caiet de impresii (Foto. 11) în perioada 22 iulie 1966–18 septembrie 
6 Smaranda Aurel,1926–2018, cunoscut numismat, câmpulungean prin naştere, donator al colec-

ţiei de numismatică a Muzeului Municipal Câmpulung, pasionat cercetător al istoriei medalis-
tice, numismatice şi sigiliografice româneşti. secretar al Societăţii Numismatice Române, autor a 
numeroase lucrări în domeniu.

7 Răutescu Ioan, preot, istoric, născut la 1 octombrie 1892 în Dragoslavele, judeţul Argeş, decedat la 
19 mai 1974, în Dragoslavele. Studii la Seminarul „Central” din Bucureşti (1905–1913), mai târziu la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti (1927–1931). Preot în Dragoslavele (1914–1968), hirotesit ico-
nom stavrofor, a scris prima monografie istorică Câmpulung Muscel în 1943.
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1967. Acesta este un caiet dictando liniat orizontal, cu coperte cartonate ce pre-
zintă câteva pete de murdărie, stare de conservare mediocră. Caietul are dimen-
siunile 21 x 29,5 cm, conţine 47 file scrise cu cerneală de culoare albastră. Filele 
prezintă pete de murdărie în colţul drept inferior, fragilitate, precum şi pete de 
cerneală. Caietul începe la data de 20.VII.1966 cu însemnările lui Mircea Ionescu 
Quintus (1917–2017) un simbol al liberalismului de la noi din ţară, avocat, membru 
al Partidului Naţional Liberal de 70 de ani, fost senator, fost ministru al justiției și 
fost președinte al Senatului, dar şi scriitor.

“Plec de aici cu un adânc sentiment de pietate şi de legitimă mirare: cum de 
a putut încape în această căsuţă marele nostrum poet? Mircea Ionescu Quintus, 
Ploieşti” (Foto. 12).

Caietul următor (Foto. 13) ce cuprinde impresiile vizitatorilor între 17.12.1967 
şi 11.05.1969, este îmbrăcat în catifea vişinie decolorată, ce prezintă multiple pete 
de murdărie şi halouri, precum şi urme de uzură funcţională. Cu dimensiunile 
25 x 35,5 cm, are un număr de 95 file, scrise cu cerneală de culoare albastră şi 
creion chimic. Filele rupte, desprinse de cotor, prezintă pete de foxing şi urme 
de rugină la clemele de prindere din centrul caietului. În registrul inferior drept, 
filele sunt fragilizate, murdare din cauza uzurii funcţionale şi este într-o stare 
avansată de degradare. Este deschis de un grup de elevi condus de profesorul 
dr.Ion Hurdubeţiu (1909–1995) (Foto. 14), profesor de istorie cu activitate labori-
oasă în domeniul istoriei, care publică numeroase lucrări, fiind pasionat de istoria 
Câmpulungului dar şi de istoria Suediei. 

Un grup de pionieri împreună cu comandantul unităţii şi profesori ai Şcolii 
din Bughea de Jos au vizitat casa memorială şi au fost încântaţi de explicaţiile 
oferite de sora şi fiul poetului:

”În ziua de 24 martie 1968, un grup de 50 elevi ai Şcoalei Bughea de Jos, judeţul 
Argeş conduşi de comandantul unităţii de pionieri şi de profesorii de istorie şi geo-
grafie am vizitat azi Casa memorială G.Topîrceanu. Ni s-au dat lămuririle necesare 
se sora şi fiul poetului. Am fost adânc impresionaţi.

Prof. I.I.Marinescu, Bughea de Jos “
Nu numai pionieri, studenţi, profesori, militari şi oameni de cultură au vizitat 

casa memorială, ci şi femeile casnice, aşa cum reiese din însemnările din data de 
26.IV.1968 în care femei simple de la ţară se prezintă ca fiind casnice:

Voiculescu Florica- sînt casnică
Nicolicica Rodica- casnică
Bascocov Valentina- casnică 
Sucimanschi Valerica- casnică
Profesorul Iosif Virgil a fost impresionat de faptul că sora poetului a deschis 

vizitatorilor casa memorială în afara orelor de program şi a propus îmbogăţirea 
colecţiei cu mai multe cărţi:

1 VII.1968, ora 18,30
“Am vizitat casa memorială Gh.Topîrceanu şi am rămas impresionat de ceea 
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ce am văzut. Amabilitatea sorei poetului ne-a creat acest moment rar, pentru că la 
ora venirii nu era program de vizitare. Am fost informaţi cu multă autoritate, pentru 
care mulţumim profund. Muzeul poate fi îmbogăţit cu toate cărţile poetului precum 
şi cu colaborările. Prof.Iosif Virgil “

Actorii Teatrului Alexandru Davila din Piteşti au cinstit memoria poetului prin 
participarea la Şezătoarea literară desfăşurată la casa memorială:

“O frumoasă iniţiativă care cinsteşte deopotrivă pe marele poet Topîrceanu, 
dar şi pe realizatorii casei memoriale Nămăeşti şi întreaga breaslă din care a făcut 
parte poetul. Drept „Omagiu împreună cu colegii mei am ţinut să ne aducem apor-
tul la Şezătoarea literară în ziua de 18 august 1968.

Teatrul A.Davila –Piteşti” (Foto. 15) 
În afară de cei menţionaţi mai sus, alte sute de vizitatori cunoscuţi sau ano-

nimi, au lăsat câte un gând frumos la adresa poetului, a casei şi a ghizilor din-
tre care mai amintesc doar câteva nume: pictoriţa Ecaterina Cristescu Delighioz, 
la 10.09.1965, poetul Radu Gyr la data de 03.11.1965, cercetătoarea Weiss Raluca 
Mihaela la 2.05.1966, profesoara Mariana Pleşu la 26.04.1968, Gheorghiţa şi Ion 
Cruceană învăţători la 26.05.1968, Ion Cruceană – viitor jurnalist. 

Caietele de impresii de la Casa Memorială Poetul G.Topîrceanu din Nămăeşti 
sunt astăzi piese de muzeu, care prin conţinutul lor oferă informaţii legate de sta-
rea muzeului în anumite perioade,date despre persoanele înrudite cu poetul care 
au fost custozii casei memoriale, impresii şi solicitări ale vizitatorilor privind cali-
tatea actului muzeal. Caietele vor fi depozitate în cutii speciale din carton neacid, 
într-un spaţiu de depozitare unde se vor asigura condiţii optime şi se vor monito-
riza în permanenţă parametrii de microclimat şi starea de conservare a obiectelor. 
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STUDIU PRIVIND EXPLOATAREA CALCARULUI 
NUMULITIC ÎN REZERVAȚIA NATURALĂ 

DE LA ALBEȘTII DE MUNCEL

THE EXPLOITATION OF THE LIMESTONE FROM 
ALBEȘTII DE MUSCEL RESERVE – STUDY

Rodica Nițu*

Rezumat: Situată în apropierea orașului Câmpulung, prima capitală a Țării 
Românești, Rezervația Naturală de calcar numulitic de la Albeștii de Muscel, 
a creat posibilitatea prin resursele de rocă de vârstă eocenă, dezvoltării unui 
meșteșug, ce a ajuns la rang de artă. Exploatată încă de la sfărşitul secolului al 
II-lea p. H. piatra de Albești a reprezentat materia primă în edificarea unor opere 
medievale monumentale, mărturii în timp a măiestriei cu care meșterii pietrari 
locali şi italieni, au reușit să înbine frumosul cu utilul.
Cuvinte cheie: Calcar numulitic, vârstă eocenă, rezervație, exploatare, meșteșug, 
artă, pietrari.

Abstract: Located near the town of Campulung, the first capital of the Romanian 
Country Nature Reserve limestone numulitic from Albeştii Muscel, it created 
the possibility of rock from resources of the Eocene age, developing a craft that 
reached the level of art. Exploited since the late II p. H. Stone was Albeşti raw mate-
rial in building monumental medieval works, while evidence of craftsmanship that 
local and Italian masons were able to InBin beautiful and useful.
Keywords: Numulitic limestone, eocene age, reservation, exploitation, craft, 
stone, art.

În apropierea orașului Câmpulung, prima capitală a Țării Românești, la apro-
ximativ 11 km distanță, se află comuna Albeștii de Muscel 1, situată pe malul stâng 
al râului Bratia și pe valea numită Strigoiu. Este compusă din două sate, Albești 

*  Conservator, Muzeul Municipal Câmpulung Muscel.
1 Localitatea Albeştii de Muscel, a fost atestată documentar din anul 1572/(7080) ianuarie 19, 

conform Documenta Romaniae Historica B.Ţara Românească, volumul VII, (1571–1575), doc. 84, 
p. 108.
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și Cândești, având o populație de aproximativ 1708 locuitori, în scădere față de 
recensământul din 2002. La sfârșitul sec. al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa 
Dâmbovița a județului Muscel, având în componență aceleași sate ca și astăzi. 
În anul 1950, comuna a fost transferată raionului Muscel, din regiunea Argeș, 
urmând ca din anul 1968 să fie trecută în componența județului Argeș, iar pentru 
a se deosebi de o altă localitate cu același nume din județ, primește numele de 
Albeștii de Muscel, preluând în componență și satul Bughea de Sus. Satul Bughea 
de Sus începând cu anul 2004 s-a separat de comuna Albeștii de Muscel, satul 
Albești devenind începând cu acest an reședința comunei. La est se mărginește 
cu comuna Bughea de Sus, la vest cu comunele Berevoiești și Nucșoara, la sud cu 
comuna Bughea de Jos și la nord cu comuna Lerești. Localitatea se află în partea 
de nord a județului Argeș, la 60 de km. distanță de municipiul Pitești, 60 de km. 
de Bran, și 45 de km de Curtea de Argeș, pe D J 735, având o suprafață totală de 
12297 km². Este atestată documentar prin hrisovul emis de cancelaria domnească 
a voievodului Alexandru al II-lea Mircea, la 19 ianuarie 1572, hrisov prin care se 
întărește proprietatea asupra unor ocine în zonă.

Din punct de vedere al reliefului, zona este depresionară și colinară înaltă, 
flancată în partea de nord de colinele munților Iezer – 2462 m, la est Leaota și în 
partea de vest de munții Portăreasa – 1905 m. Este străbătută de râurile Bratia, 
Brătioara și valea Siliștii. Bogățiile naturale existente aici, au permis dezvolta-
rea unor anumite ocupații și meșteșuguri, precum lucrul la pădure, pietrăritul, 
creșterea animalelor, însă localitatea devine cunoscută mai ales exploatării și 
prelucrării calcarului numulitic. 

Important domeniu al artei tradiționale românești, sculptura în piatră în zona 
argeșană, este materializată prin realizări de excepție, dezvoltându-se într-un 
context geografico-istoric deosebit de favorabil. Centrul de pietari din Albeștii de 
Muscel, a înregistrat o activitate prodigioasă, care se regăsește în timp concreti-
zată în monumentale edificii, care pot fi văzute și apreciate și astăzi. Arta lor mate-
rializată în diversitatea operelor precum ancadramente de uși și ferestre, coloane 
și capiteluri, metope, lespezi funerare, monumente, cruci funerare sau votive, ele-
mente arhitecturale ecleziastice, ilustrează nivelul artistic al meșteșugului practi-
cat, ridicat până la nivel de artă. 

Rezervația naturală de calcar numulitic Cariera Mare decretată Monument al 
Naturii de către Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, este constituită 
dintr-un calcar alb-gălbui, galben-cafeniu cu nuanțe cenușii, de vârstă eocenă, 
care se caracterizează prin imensa acumulare de numuliți – resturi fosile forami-
nifere, relevând sedimentarea formațiunii geologice în condiții optime de dez-
voltare a organismelor calcaroase. Perimetrul rezervației ocupă o suprafață de 
circa 3600 m², arie protejată, atribuită în custodie cod 2012. La partea superioară 
este de culoare roșiatică, culoare considerată de specialiști ca fiind culoarea care 
definește calcarul impur din componența blocului masiv, de vârstă eocenă, gros 
de 15 m, cunoscut sub numele de calcar numulitic de Albești sau piatră de Albești.
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Profesorul Alexandru Bera analizând compoziția calcarului galben-cafeniu-
roșcat, observă că este alcătuit din numuliți mari (animale caracteristice pri-
mei jumătăți a erei terțiare) ale căror cochilii au format calcare și din alge de tip 
Litbotamnium. Rocile cu aspectul unei gresii vinete sau roșcate cu elemente de 
cuarț (denumiți de meșterii locali ciulini) au în compoziție tuburi de anelide2, 
numuliți mici și orbitoide. Conform teoriei profesorului Bera, între fosilele depis-
tate în componența rocilor, se semnalează prezența faraminiferelor3. Constituția 
petrografică constă într-un depozit bentogen-litoral, format într-o mare caldă în 
jurul unor insule, sau în apropierea unui țărm compus din roci cristaline, roci care 
se găsesc pe tot teritoriul satului Albești alături de granit. 

Carierele de piatră de la Albești cunoscute și exploatate încă din vechime, 
sunt menționate în documente în număr de 14. Este posibil ca primii care au folo-
sit calcarul numulitic de la Albeştii de Muscel, să fi fost geto-dacii, dar în acelaș 
timp, este cunoscut faptul că primii mari cioplitori au fost romanii. Această teo-
rie este confirmată de existenţa unor pietrari sub numele de lapidari – lapicidae, 
de care se leagă uriaşa operă constructivă desfăşurată în Dacia. Sunt indicii şi 
informaţii cum că piatra de Albeşti a fost exploatată pentru construirea Castrului 
Roman Jidova, ale cărui ruine se află în partea sudică a orașului Câmpulung, la 
sfârşitul secolului al II-lea p. H. Calcarul a fost folosit la porţile şi colţurile zidurilor 
de incintă ale Castrului, fiind folosite blocuri dreptunghiulare cioplite din piatră 
de Albești,4 precum şi pentru ridicarea podului de la Drobeta de celebrul arhitect 
Apollodor din Damasc. 

În Evul Mediu, primele informaţii despre exploatrea acestui material de 
construcţie, apar în jurul anului 1694, în condica de venituri și cheltuieli a visti-
eriei de la leatul 7202–7212, întocmită de cancelaria domnească a lui Constantin 
Brâncoveanu, document care relatează despre participarea pietrarilor din Albeşti 
la edificarea Mănăstirii Curtea de Argeş, iar în 1696, pentru piatra pietrarilor ce au 
lucrat pietrele la curtea domnească de la Târgoviște. Blocurile de piatră din carieră 
au fost trase de care cu boi până la oraşul de pe Argeş. 

Ocupație practicată încă din evul mediu, cioplitul pietrei, este atestată prin 
existența în partea de nord a Câmpulungului a Câmpului Crucerilor5 ca sediu de 
concentrare a pisarilor domnești, loc ce favoriza vecinătatea vechii cariere de pia-
tră de la Albești6 . Toponimul pietrari din Poenăreii Muscelului, atestă existența în 
evul mediu a unor meșteri specializați în prelucrarea pietrei, originari din Albești. 
Potrivit tradiției orale locale, efectuau comenzi pentru așezările situate pe Valea 

2 Încrengături de viermi cu corpul cilindric, segmentat în diferite inele.
3 Animale unicelulare din încrengătura protozoarelor, care au corpul acoperit cu o secreție calca-

roasă și trăiesc în apele marine. 
4 Grigore Constantinescu, Civilizația Pietrei în arealul Etnocultural, Argeș- Muscel, p. 19.
5 V. Irimia, D. Rebedeu, L.Scarlat, Gh. Chiţa, I. Irimia, D. Brăgărea, V. Cordea, D. Lecca, K. Matei, 

Câmpulung Muscel, Editura Carminis, Câmpulung Muscel, 2004, p. 60.
6 Grigore Constantinescu, Civilizația Pietrei în arealul Etnocultural, Argeș- Muscel, p. 22.
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Râului Doamnei cu material prelucrat parțial la Albești și definitivat în acest loc7. 
Existau asemenea puncte de lucru și în alte localități, în preajma mănăstirilor 
în special, puncte care permiteau comanditarilor, posibilitatea alegerii modele-
lor oferite de pietrari și posibilitatea urmăririi executării la termen și în condiții 
optime a comenzilor. Exploatarea nesistematică a calcarului numulitic din cariera 
de la Albești, a fost determinată de regimul de proprietate, suprafețele destinate 
exploatării, fiind situate pe terenuri aparținând unor proprietari diferiți.

Operațiunea de exploatare a calcarului presupunea mai multe etape. Mai 
întâi se decoperta stratul de pământ care avea o grosime variind între 3 și 4 m, 
urmată întotdeauna de detașarea stratului de piatră friabilă, folosită ca material 
de construcție. Operațiunea de obținere a pietrei curate reprezenta o operațiune 
dificilă, care presupunea o tehnică de lucru specială, piatra se ciocănea și se 
asculta, determinându-se rodul pietre. Prin ciocănire și ascultare, se afla dacă roca 
prezintă crăpături, se determina traiectul acestora pentru a putea fi dislocată de 
blocul destinat prelucrării. Blocul de piatră se detașa cu ajutorul unor pene meta-
lice, numite puncheți bătute pe direcția de spargere stabilită în prealabil. Prin cio-
cănire și ascultare, în funcție de sunetul obținut se stabilea calitatea rocii. Sunetul 
dogit ca o oală spartă, reprezenta pentru cunoscători, proba clară, că roca nu are 
o structură care să permită prelucrarea ei, existând riscul spargerii necontrolate. 
Dacă sunetul era frumos și bun însemna că blocul de rocă se va sparge pe rod. În 
această operațiune erau folosiți puncheți mai mici sau foi (plăcuțe metalice din 
oțel subțiate la margine). Înainte de a apărea puncheții, pietrarii foloseau pene 
din lemn, pe care le udau cu apă producându-se dilatarea masei lemnoase, care 
forța înaintarea fisurării rocii pe direcția urmărită. Încărcatul se făcea pe tăvălugi, 
iar transportul, cu căruța trasă de 8 boi, bucățile de mici dimensiuni se așezau cu 
ajutorul unor răngi pe cărucioare, cu care erau transportate la bancul de lucru. 

Prelucrarea pietrei se realiza la bancul de lucru folosindu-se unelte precum 
dalta, șpițul, ciocanul, maiul de lemn, vinclu, muncă condiționată de gradul de 
specializare al meșterilor. Meșterii de la Albești erau împărțiți în meșteri de gros și 
meșteri de subțire, după modelul preluat de la italieni, cu care au colaborat și de 
la care așa cum spune tradiția orală, au furat meșteșugul prelucrării pietrei. 

Dintre meșterii italieni8 de subțire pot fi amintiți Petre Fabris Jan9, cel 

7 Idem, p. 23.
8 Emigrarea masivă a italienilor spre România, s-a întregistrat între anii 1887 şi 1897, când regele 

Carol I de Hohenzollern declanşase revoluţia de emancipare a proaspătului său regat. Buni spe-
cialişti mai ales în domeniul construcţiilor, ofereau mâna de lucru de care era nevoie la acel 
moment. În zona Argeș-Muscel, la începutul secolului al XIX-lea, s-au stabilit numeroși italieni 
din Trento și Belluno, care au activat în general în domeniul construcțiilor, devenind importanți 
antreprenori și lucrători pietrari. Tradiţia îndelungată a prelucrării pietrei, este ilustrată de exis-
tenţa în oraşul Câmpulung Muscel, a multor cruci de piatră cu ornamente florale, precum şi de 
balustradele scărilor interioare ale unor case somptuoase.

9 Pietro Fabris italian stabilit la Câmpulung Muscel, sculptor desăvârșit, venit din orașul Udine, 
nordul Veneției, în anul 1880, a devenit un renumit vânător în zonă în perioada 1900–1910. 
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caruia îi este atribuit meritul înființării Școlii de Arte și Meserii din Câmpulung 
Muscel,Victor Mezzaroba 10, ambii având domiciliul stabil în Câmpulung. Marea 
majoritate a meșterilor locali au preluat meșteșugul dobândit de la italieni și l-au 
transmis din tată în fiu, numai o mică parte dintre ei au urmat cursuri de speci-
alitate. Pietrarii locali nespecializați, efectuau operațiuni primare, constând din 
exploatarea și dimensionarea pietrei în raport cu solicitările comanditarilor, iar 
cei specializați, alături de meșterii italieni realizau partea migăloasă de finisare, 
ce necesita cunoștințe tehnice și mai ales artistice.

Cunoscuți ca buni meseriași, originari din Albești și Bughea de Sus, pot fi 
amintiți Gheorghe Bizon, Ion Bizon, Ion Florescu, Mihai B.Ion, Butoi Andrei, Florea 
Nicolae, Dobrin Traian, Gică Samoilă, Ștefan Constantin, Manta Gh. Gheorghe, 
Mendoiu Ion, Gava Petre, Gava Ionel, Neferu Gheorghe, ș.a.m.d. implicați în multe 
din lucrările care încă reprezintă mărturia calității și bunului gust. 

La ridicarea Mănăstirii Curtea de Argeș edificată în vremea domniei lui Neagoe 
Basarab, piatra de Albești folosită, a fost plătită în taleri, după cum se semnalează 
în condica vistieriei 1694 atim 23 ½ taleri s-au dat pietrarilor de la Albești pentru 
niște pietre, ce au tăiat de treabă casele Domnești11. În 1696 pietrarii albeșteni pri-
meau 122 de taleri pentru lucrul pietrelor de la Curtea Domnească din Târgoviște12, 
mai apoi Curtea Domnească de la Argeș, Câmpulung Muscel, palatele de la Potlogi, 
Mogoșoaia, în 1698, 30 taleri pentru lucrarea pietrelor de la Foișorul din Târgoviște13 
și multe altele. Un vătaf al pietrarilor din Albeşti, Stoica, este menţionat într-un 
document din 1673, prin care se stabilea „tocmeala pietrarilor de la Albeşti, pen-
tru schitul Fedelesciori14. Documentele medievale relevă existenta la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, a 14 cariere din care se exploata calcarul, 3 guri de carieră în 
zona sudică a satului Albeşti, 4 guri de carieră în satul Cândeşti. Ca o derivație 

Vânător de lupi și alte răpitoare, maestru de vânătoare, bun țintaș, bun cunoscător de păsări 
și al tuturor sălbăticiunilor mari și mici, bun chinolog – singurul din oraș, era cunoscut de câm-
pulungeni sub numele de Don Piedro. Mai puțin vesel și comunicativ, datorită muncii aspre de 
pietrar și-a desăvârșit activitatea la Școala de Meserii din Câmpulung, calificând zeci de tineri 
români în arta pietrăriei. Fii și nepoții săi au moștenit meseria de cioplitori în piatră.

10 Victor Mezzarobba, s-a născut în 21 ianuarie 1908 la Rucăr. S-a stabilit la Câmpulung Muscel 
împreună cu familia, unde și-a construit o casă, în apropierea actualei autogări. Sculptor de 
meserie, asemeni fratelui său, lucrează la unele edificii importante din oraş. Cea mai cunoscută 
lucrare este gardul de la Grădina Publică, sculptat în 1929 după planurile arhitectului câmpulun-
gean D. Ionescu Berechet, o parte din pietrele șlefuite folosite la construcția bisericii Flămânda 
în 1938–1943, precum și numeroase monumente funerare, unele ornamentate cu însemne reli-
gioase, care se află în cimitrele din Câmpulung Muscel și împrejurimi, iar în curtea interioară 
a Colegiului National Pedagogic „Carol I” se mai găseşte o lucrare realizată la data de 11 iunie 
1948. Pe lângă lucrări particulare, a mai realizat cruci, îngeri, monumente funerare. În colabo-
rare cu fratele său a realizat și a alte edificii precum Monumentul Eroilor din Bărcănești Olt, 
Berevoiești, Boteni, Mihăiești, Pietroșani, Schitu-Golești, Țițești, Vulturești.

11 Dicționar Geografic al României, Lahovary, vol I, p. 38–39.
12 Ștefan Olteanu, C. Șerban, op. cit., p. 231.
13 Grigore Constantinescu, Civilizația Pietrei în arealul Etnocultural Argeș – Muscel, p. 21.
14 Idem.
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a pietrăritului, sculptura în piatră, a reprezentat o adevărată artă, dovedită prin 
trăinicia și finețea edificiilor culturale ridicate. Pornind de la renumitele râșnițe15 
continuând cu pietrele funerare, (un exemplu elocvent fiind piatra de mormânt 
a lui Negru Vodă)16, încadramente de uși și ferestre la biserici și construcții civile, 
capiteluri și coloane, meșterii albeșteni și-au ridicat în timp meșteșugul la rang de 
artă. Prin îndemânarea câștigată lucrând diversificat, au ajuns să fie mai apreciați 
decât cei din Câmpulung, cei care au avut ca şi în cazul lor mentori italieni. 

Meșterii italieni și-au îndeplinit cu cinste misiunea lor artizanală, Victor 
Mezzarobba17, a fost unul dintre acești minunați artiști ai pietrei18, iar alături de 
alți italieni au reprezentat cei de la care generația meșterilor albeșteni, au preluat 
meșteșugul și l-au predat mai departe. 

Lucrând alături de italieni, meșterii autohtoni au preluat odată cu tehnica 
și modele decorative, ornamentale, mai ales în sculptura funerară, înbinându-le 
armonios în lucrările lor.

În 1892 în zonele de prelucrare a pietrei Albești, Cândești, lucrau peste 100 
de meșteri, din care cea mai mare parte erau italieni. Localnicii își mai amintesc 
chiar și acum de numele italienilor Rugieri Bruno Vinagro, Victor Mezzaroba, 
Petre Fabris Jan și alții, reprezentând o confirmare a gradului de dezvoltare, în 
Ţara Românească a sculpturii în piatră. Lucrând cu posibilități materiale reduse, 
meșterii albeșteni au avut un rol important și în istoria dezvoltării arhitectu-
rii românești. Oameni de la țară, deopotrivă arhitecți și constructori în egală 
măsură, exprimându-se într-un limbaj aparte, au transpus în operele lor arhitec-
turale elemente autentice, moștenite, înbinate cu elemente preluate sau reinter-
pretate. Creațiile lor în domeniul arhitectural, reprezintă rezultatul unității dintre 
arhitectură și decorația care i se subordonează. Minunatele ornamente ce împo-
dobesc balustradele și stâlpii caselor lor, vasele de flori și stâlpii de pritvor, sunt 
operele pietrarilor din Albești, opere care aduc luminozitate arhitecturală, fiind 
bine proporționate, îngrijit finisate, rezultat al colaborării diferitelor categorii de 
meșteri. Motivele ornamentale preluate din arta feudală, vrejuri cu frunze în relief 
precis delimitate, lângă care apar lei, păsări și animale fantastice precum grifonii, 
alternează cu ornamentele în stuc ce încadrează ferestrele într-o sucesiune de 
motive, imitând vrejul sau torsada, ori succesiuni de forme geometrice în diverse 
combinații și variante. Leii care stau străjeri la capetele scărilor caselor lor, sunt 
concepuți uneori într-o artă naivă, după priceperea și îndemânarea fiecărui arti-
zan. Reprezentări precum leii, câinii, mieii, au descendență heraldică, amintind de 
15 Valer Butură, Etnografia poporului român, Cluj Napoca,1978, p. 231.
16 Ștefan Olteanu, C. Șerban, p. cit, p. 231.
17 Numele a fost menținut în aceeași formă o scurtă perioadă de timp, schimbându-și grafia din 

cauza regimului și evenimentelor apărute în România în sec. XX, așa încât dispare mai întâi litera 
b, mai apoi după cel de al Doilea Război Mondial și cea de a doua literă din nume z, în perioada 
imediat următoare regăsindu-se cu grafia cunoscută astăzi, Mezaroba.

18 Șerban Nicolaescu, Romulus Șerb, Constantin Moise, Câmpulungul de altădată – Parte din isto-
ria noastră milenară, Editura Pământul, Pitești, 2010, p. .237.



Studiu privind exploatarea calcarului numulitic în rezervația naturală de la Albeștii de Muncel  |  125 

o epocă în care acest simbol al forței, apărea în fața palatelor sau piețelor publice. 
Exemple elocvente precum obeliscul din Copou – Iași, statuia Leul din București, 
casa Cantacuzino-Nababul-Muzeul George Enescu din București, aduc în lumină 
măiestria meşterilor pietrari. O casă având reprezentat un leu culcat pe labele 
din față, cu gura întredeschisă, cu dinți de carnivor, aşezat în lateralul scărilor de 
intrare, se află la Bughea de Sus, casă care aparține unuia dintre meșterii arti-
zani, meșterul Ștefan Constantin, iar câteva dintre operele sale se află în cadrul 
expoziției de bază a muzeului nostru, secția Etnografie și Artă Populară. Pietrarii 
și constructorii albeșteni au găsit o formulă inteligentă în dezvoltarea artei popu-
lare, dând arhitecturii, mișcare, echilibru și eleganță.

În apropierea uneia dintre cariere de la Albești, italienii au costruit o casă în 
totalitate din piatră în care locuiau. Tradiția orală spune că acea casă constru-
ită de italieni, era asemănătoare cu cea din imaginea de mai jos, singura casă cu 
o astfel de arhitectură, construită numai din piatră, respectiv calcar numulitic și 
care este construită tot de italieni în două etape. Casa în care au locuit italienii, a 
fost dărâmată, era situată în locul numit La Talieni, sau Grădina Taleanului, unde 
mai pot fi văzute și astăzi bucăți din piatră din temelia casei, multă din piatra 
casei regăsindu-se în casele localnicilor din Albești. Tot tradiția orală spune că 
piatra folosită în construcția casei care nu mai există, cât și în cea din imaginea de 
mai jos, aflată în proprietatea fam. Comănescu, a fost prelucrată în tehnica chiu-
lumb19, tehnică care nu era cunoscută până la venirea meșterilor italieni în zonă. 

Cu lovituri măsurate de ciocan, din piatra docilă, pietrarii albeșteni au rea-
lizat sculpturi laice, legate în mare măsură de arhitectură și paralel cu aceasta, 
sculpturi religioase, folosind ornamente aparținând creștinismului, asociate cu 
elemente ce au aparținut religiilor anterioare. 

Piatra de Albești a fost folosită, în edificarea de clădiri civile şi religioase, 
monumente funerare, ancadramente, elemente decorative, iar prelucrarea 
ei, a devenit o ocupație de rang a localnicilor de aici și o importantă sursă de 
existență. Mănăstirile Cozia şi Turnu, din Vâlcea, Casa de Cultură din Târgu Jiu, 
sediul Patriarhiei Române, Circul Mare din Bucureşti, Casa Presei Libere, Băile 
Olăneşti, Stadionul Farul din Constanţa, Cazinoul din aceeaşi localitate, podul 
de la Cernavodă, Palatul Parlamentului, Castelul Peleș, sunt doar câteva exem-
ple, enumerarea putând continua cu monumente funerare, cruci votive, poduri 
de cale ferată, temelii de case, monumente ale eroilor. Câmpulungul abundă 
de construcţii, la care s-a folosit acest material: Primăria, Casa de Cultură Tudor 
Muşatescu, gardul Grădinii Publice, Biserica Flămînda, Biserica Sf. Muceniţă 

19 Ţiu – chiulumb.Ţiul, numit în anumite zone şi chiulumb, este un fel de târnăcop ascuţit la ambele 
capete, ca şi șpiţul. Mânuit de coadă cu amândouă mâinile, degroşează cu multă hărnicie canti-
tăţi mari de piatră. Preia, de fapt, munca şpiţului când este vorba de degroşări mai serioase. Nu 
întâmplător este socotit fratele mai mare al acestuia, cum este satârul pentru briceag. Are un 
mare randament la cioplitul pietrei formate din calcar sedimentar cochilifer.
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Marina, Vila Maria, Vila Anastase, Mausoleul Mateiaș, Școala Oprea Iorgulescu și 
multe altele.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, inginerul Mathei Drăghiceanu20 pentru 
construcția vilei din Câmpulung – Vila Maria, a folosit meșteri italieni, care au con-
tinuat să lucreze alături de meșterii autohtoni. Vila a fost inaugurată în anul 1905 
și este cunoscută sub denumirea Vila Maria, după numele soției decedate.

Câteva familii de italieni şi de greci s-au stabilit definitiv în comun Albești, 
unele zone de aici păstrându-și până astăzi denumirea de Greci şi Italieni, iar alte 
familii s-au stabilit în Câmpulung. 

Primul inginer minier din România, Mathei Drăghiceanu, va rămâne însă un 
punct de reper pentru acest subiect. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, el se 
stabileşte la Câmpulung, cu soţia lui grav bolnavă, să poată beneficia de o climă 
plăcută și de aerul ozonat de aici. Scăpată ca prin minune, de o groaznică boală, 
grație îngrijirilor medicale oferite de doctorul Drasch, petrece vara la Câmpulung, 
spre a beneficia de aerul regenerator al acestei localități21. Când după două luni 
de vilegiatură, constată minunatele efecte ale aerului, văzu că interesele sănătății 
soției sale îl obligă a-și lega viața de Câmpulung22. Cum carierele de la Albești se 
aflau în vecinătatea Câmpulungului, inginer de mine fiind, după studii locale, 
începe exploatarea sistematic, cu profit atât pentru dânsul, cât și pentru locui-
tori. Achiziționează treptat mai multe terenuri, formează un corp de proprietate, 
aduce lucrători italieni, formând o pepinieră de lucrători pietrari români alături 
de italieni. Mathei Drăghiceanu organizează o exploatare modernă a carierelor 
din Albeşti, cu angajaţi plătiţi să extragă piatra şi chirigii care să o transporte la 
Câmpulung. În anul 1902, M. Drăghiceanu construiește la Câmpulung, pe platoul 
Gruiului, din superba piatră de Albești o splendidă vilă, închinată soției, unde după 
moartea Mariei, își trăiește restul vieții și unde își continuă activitatea științifică.

Necesitatea dezvoltării urbanistice atât în Câmpulung cât și în întreaga țară, 
a făcut necesară o specializare a albeştenilor în cioplitul pietrelor pentru ridica-
rea locuinţelor şi a altor construcţii urbane. Secția Etnografie și Artă Populară 
a Muzeului Municipal Câmpulung păstrează unelte, care au fost colectate din 
această zonă și care arată o specializare în această ramură, unelte precum: chiu-
lumb, buceardă, ciocanul martel, dălţi, şpiţuri, gradine, taracul, maiul, scarpe-
lada și altele.

În ceea ce privește regimul de proprietate al zonelor de exploatare al pietrei, 
20 Mathei Drăghiceanu (1844–1939), absolvent al Şcolii de Mine din Paris, a fost primul inginer 

de mine din România, iniţiatorul învăţământului minier din ţara noastră, membru fondator 
al Ateneului Român, al Societăţii Geografice Române, primul preşedinte al Ateneului Popular 
din Câmpulung Muscel şi preşedinte pentru doi ani al Casei Obştii moşnenilor câmpulungeni. 
A întocmit prima hartă geologică a României şi prima lucrare despre seismele din România. 
Autor al multor lucrări ştiinţifice, a reprezentat o personalitate de prim rang a Câmpulungului 
modern. În anul 1906 era proprietarul carierei de piatră Țărinica, din Albeștii de Muscel 

21 Virgiliu N. Drăghiceanu, Mathei M.Drăghiceanu, O viață închinată binelui public, p. 211.
22 Idem.
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meșterii albeşteni deţineau terenuri în exploatare pe care le lăsau moştenire în 
familie ca un bun de mare preţ. De exemplu, zona Găveşti din carieră s-a transmis 
din generaţie în generaţie în cadrul familiei Gava. 

Dat fiind faptul că această localitate a scăpat de colectivizare, aceste exploa-
tări s-au menţinut în proprietate individuală până în 1969, când Cariera Mare, sin-
gura din care se mai extrăgea calcarul numulitic, a fost preluată de statul comu-
nist și trecută în subordinea Întreprinderii Judeţene de Prestări Servicii Argeş. 
În anii construirii Casei Poporului, în carieră lucrau peste 100 de oameni. După 
evenimentele din decembrie 1989, exploatarea a ajuns în mediu privat şi a avut o 
cădere liberă, astăzi existând doar câţiva muncitori particulari, în timp ce supra-
faţa carierei s-a restrîns foarte mult.

Albeştenii nu erau singurii care prelucrau calcarul, ei fiind concuraţi de câm-
pulungeni. De altfel, unul dintre cele mai importante meşteşuguri practicate la 
Câmpulung, alături de olărit şi de prelucrarea pieilor, era pietrăritul. Cioplitorii 
în piatră erau organizaţi într-o breaslă şi ocupau cartierul de nord al oraşului – 
Schei. Se pare însă, că breasla pietrarilor a avut un permanent parcurs descen-
dent la nivelul membrilor săi, ca dovadă în acest sens fiind faptul că, într-un docu-
ment datat în 1943, mai sunt pomeniţi doar doi cioplitori în piatră. Că meşteşugul 
acesta a însemnat o parte importantă și în istoria Cîmpulungului, ne-o dovedeşte 
piatra de mormânt a voievodului Nicolae Alexandru, care se prezintă ca un para-
lelipiped din piatră de Albeşti. Mai mult, certificatul de naştere al urbei de sub 
Mateiaş, reprezentat de piatra tombală a comitelui Laurenţiu de Longa Campo, 
este un bloc foarte mare din calcar de Albeşti (2 tone greutate).

La Albeștii de Muscel tradiţia cioplitului în piatră a fost continuată de meşterii 
care lucrează pe cont propriu, dar numărul lor este într-o continuă scădere. Dacă 
acum un sfert de veac existau în jur de 100 de meşteri pietrari, acum doar câțiva 
tineri mai practică meșteșugul, iar punerea în operă a lucrărilor se face mecanizat, 
efortul fizic fiind redus într-o mare măsură. Dar cum materia primă nu mai poate 
fi furnizată, carierele fiind închise, iar meșterii care ar fi putut preda ștafeta celor 
mai tineri nu mai sunt printre noi, puținii tineri care mai practică acest meșteșug 
cu ajutor mecanizat, s-au orientat spre alți furnizori și folosesc alte tipuri de rocă 
disponibilă pe piața actuală.
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DROBETA, Restaurare-Conservare, XXVIII–XXIX/2018–2019, p. 133–140

APLICAREA UNOR TRATAMENTE ASUPRA 
CÂTORVA VOLUME DIN SEC. AL XIX-LEA 

TREATMENTS APPLICATION OF SOME 
VOLUMES FROM THE XIX CENTURY

Oana Păcurariu,* Gabriela Rotaru**

Rezumat: O carte aparţinând Muzeului Național al Literaturii Române București, 
recent restaurată, este Culegere din scrierile lui Eliade + Dacia Literară, tipărită 
în anul 1840, în limba română, cu caractere chirilice. Volumul prezenta o serie de 
degradări fizico-mecanice și fizico-chimice. Operaţiunile de restaurare au inclus 
curăţarea uscată a volumului, aplicarea de tratamente umede, uscarea filelor, 
completarea lipsurilor cu hârtie şi văl japonez, tăierea filelor la format, gruparea 
lor pe fascicole. După restaurarea blocului cărţii, a urmat coaserea fascicolelor, 
căptuşirea cotorului cu pânză de bumbac şi hârtie. A urmat atașarea scoarţei 
anterioare la corpul cărţii.
Cuvinte-cheie: stare de conservare, deteriorări, diagnostic, restaurare – metode, 
restaurare – studiu de caz.

Abstract: A work part of the collections of the National Museum of Romanian 
Literature, recently restored,is Collected from the writings of Eliade + Literary 
Dacia, printed in 1840, in Romanian written with Cyrillic script. The volume pre-
sented physico-mechanical and physico-chemical damage. The restoring opera-
tions included dry cleaning the volume, applying wet treatments, drying the leaves, 
filling the lacking portions with Japanese paper and veil, cutting the leaves to the 
format, grouping them into the fascicles. After restoring the book block, the follow-
ing operations were performed: sewing of the fascicles, lining the spine with cotton 
cloth and paper. The next operation was attaching the boards to the book body.
Keywords: restoration, conservation status, damages, restoration – methods, 
restoration – case study

Oana Păcurariu, Gabriela Rotaru
Printre numeroasele documente cu o importantă valoare patrimonială, pe 

care Muzeul Național al Literaturii Române din București îl deține, întâlnim și 

*  expert restaurator corp carte veche, rară, Muzeul Național al Literaturii Române
** expert restaurator, Muzeul Național al Literaturii Române
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opere ale unor importanți scriitori români, cum ar fi: Emil Cioran, Lucian Blaga, 
Eugen Ionescu, printre care și Ion Eliade, cel care face subiectul acestei lucrări.

Ion Eliade (1802–1872) a fost scriitor, filolog și om politic român, membru 
fondator al Academiei Române, considerat cea mai importantă personalitate din 
cultura română prepașoptistă, prin aportul său cultural și estetic la dezvoltarea 
literaturii române, fiind apreciat și ca un precursor al poeziei moderne.

În procesul de restaurare întâlnim documente ce prezintă multiple deteriorări 
cum ar fi: fascicule desprinse sau rupte, lipsa scoarțelor sau deteriorarea aces-
tora, desprinderea învelitorilor, cotor interior degradat din cauza unei cusături 
realizate defectuos etc, toate ca urmare a manipulării incorecte sau a condițiilor 
improprii de conservare. Restauratorul trebuie sa aibă în vedere funcționalitatea 
cărții și să aplice metoda de restaurare adecvată fiecărui document în parte, res-
pectând unul din principiile restaurării.

În lucrarea de față este vorba despre Culegere din scrierile lui Ion Eliade, care 
conține cinci broșuri, caligrafiate cu caractere chirilice și realizate cu cerneală 
neagră tipografică. Tipul de hârtie folosită la tipărire este industrială din pastă de 
lemn. Pagina de titlu conține titlul, autorul, numărul broșurilor și anul apariției. 
Blocul cărții era desfăcut având file desprinse care prezentau deteriorări fizice 
și chimice: (fisuri, mijloace rupte, patina vulgară, pete de murdărie aderentă și 
semiaderentă, lipsuri suport grafic, pete de grăsime).

Fețele învelitorilor sunt din hârtie marmorată executată manual, pe fond 
verde, cu contur brun-roșcat. Cotorul exterior este din piele de vițel de culoare 
maro roșcat, cu ornamentații realizate prin imprimare la cald, reprezentând 
motive florale și linii continue. Titlul lucrării este imprimat cu majuscule, situat 
în câmpul al treilea. La extremitățile cotorului întâlnim motive florale identice. 
Scoarțele sunt din carton stratificat conținând fibre textile, cu muchii drepte și 
colțuri ușor rotunjite, îmbrăcate în aceeași piele ca și cotorul exterior. Cotor inte-
rior conține cele cinci broșuri care au cotorul drept. Broșura a și b au cotorul legat 
în pânză de culoare albastră și coperți din carton subțire. Broșurile B, c și e sunt 
căptușite pe zona cotorului cu hârtie tipărită. Cusătura este executată pe trei ner-
vuri și două lănțișoare marginale. Broșurile sunt cusute continuu, în crestătură. 
Ața de coasere este subțire, din cânepă. Nervurile sunt îngropate (fasciculele sunt 
crestate de-a lungul falțului la dimensiunile sforilor de coasere). Ancorarea lor s-a 
executat prin lipirea capetelor nervurilor pe interiorul scoarțelor. S-a realizat un 
ricăn de carton care a fost lipit pe interiorul cotorului exterior de piele. Capital 
band-ul este industrial de culoare roșie. Forzațul este din hârtie manuală de 
culoare vernil, alcătuite dintr-o foaie dublă fălțuită, părțile fixe fiind lipite pe inte-
riorul scaorțelor. Pe suprafața forzațului anterior fix în partea superioară este pre-
zentă o etichetă pe care este scris numărul de inventar, cu cerneală albastră, iar 
dedesubt o însemnare cu creion cu mină de grafit. Atașarea forzațurilor s-a exe-
cutat prin coaserea acestora de prima și ultima broșură. Tranșele sunt uniforme.
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Starea de conservare
Blocul cărții era desfăcut având file desprinse care prezentau deteriorări 

fizice și chimice: (fisuri, mijloace rupte, patina vulgară, pete de murdărie ade-
rentă și semiaderentă, lipsuri suport grafic, pete de grăsime).

Deteriorări mecanice

Învelitorile prezintă o decolorare de-a lungul timpului și efasări pronunțate 
datorate manipulării necorespunzătoare, lipsuri de material suport pe zona 
tranșelor și a colțurilor, lipsuri de material prezente pe zona grosimii scoarței 
și a colțurilor, desprinderea ainșlagului pe interiorul scoarțelor, răsuciri, efasa-
rea cotorului exterior de piele în special la extremități și de-a lungul articulației 
externe, crăpături, zgârieri, mici ondulări a scoarței posterioare pe zona tranșei 
frontale, ruperea capetelor nervurilor, degradarea capitalband-urilor și a hârtiei 
de căptușire a cotorului interior, depozite de murdărie.

Deteriorări chimice

Pete de culoare maro localizate în special în zona superioară și a articulației 
interne a forzațurilor, cearcăne produse în contact cu apa.

Tratamentul blocului cărții și a legăturii a constat în:
– fotografierea în ansamblu și în detaliu pe parcursul procesului de restaurare;
– desprăfuirea și îndepărtarea mecanică a depozitelor de impurități, prin 

pensulare sau cu radiera.
– îndepărtarea adezivului de pe cotorul interior.
– consolidarea cu văl japonez a fisurilor și a zonelor friabile;
– reîntregirea zonelor lipsă cu hârtie japoneză, în funcție de grosimea hârtiei 

suport;
– îndepărtarea surplusului de hârtie japoneză şi ancorarea acesteia cu CMC,
– refacerea fasciculelor desprinse de blocul cărții.
– coaserea volumelor
– căptușirea cotorului interior cu pânză de bumbac
– lipirea capital-bandului industrial
– croirea forzațului anterior mobil
– atașarea forzațului anterior mobil la corpul cărții
– lipirea pe interiorul scoarței antrioare a pânzei folosite la căptușirea coto-

rului interior
– întărirea colțurilor scoarțelor și a tranșelor cu pap de făină
– integrarea cromatică a copertelor
– emolierea cotorului exterior și a colțurilor de piele.
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Concluzii
Prin restaurare, am redat funcționalitatea și integritatea acestor coligate, 

putând fi din nou valorificată prin expunere și cercetare. Valoarea lor literară și 
documentară impune asigurarea unor condiții de păstrare și microclimat optime.

Lista ilustrațiilor:
Foto. 1–7. Fotografii efectuate înainte de restaurare
Foto. 8–11. Fotografii după restaurare
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Foto. 1 

Foto. 2 
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Foto. 3 Foto. 4

 
Foto. 5
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Foto. 6 Foto. 7

Foto. 8
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Foto. 9

 
Foto. 10

Foto. 11


