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În luna mai al anului 2006, Muzeul Secuiesc al Ciucului a 
gazduit în Cetatea – Mikó,  expoziţia de obiecte restaurate 
Valori restaurate ale tezaurului sacral (foto 1.). Vizitato-
rii, pe lângă faptul că pot admira frumuseţea obiectelor de 
artă religioasă – acestea având o valoare atât artiscă, cât şi 
una cultural-istorică- pot avea şi o viziune asupra secrete-
lor de atelier şi a procesului de restaurare, prin documen-
taţia fotografi că prezentată pe panourile special pregătite 
în acest scop. Astfel, cei interesaţi pot avea o imagine ge-
nerală asupra muncii complexe a restauratorilor, asupra 
necesităţii cunoştinţelor ştiinţifi ce şi artistice implicate în 
această activitate şi, în acelaşi timp, trezind interesul faţă 
de salvarea valorilor patrimoniului cultural (foto 2.).

În cadrul expoziţiei au fost prezentate numeroasele 
obiecte de artă: hârtie, pergament şi piele, icoane, statui 
policrome şi câteva textile. Urmărind ordinea cronologi-
că, printre obiectele de artă aparţinând diferitelor religii, 
menţionăm manuscrisele pe hârtie şi pergament din seco-
lele 13–17., documente şi cărţi din secolele 15–19. (biblii, 
psaltiri, historii domus), statui, icoane, crucifi xe din seco-
lele 17–20. şi diplomele de hârtie din secolele 18–20. 

Bineânţeles, în lucrarea de faţă nu ne putem permite 
descrierea amănunţită a proceselor de restaurare ale fi -
ecărui obiect în parte (50, la număr) dar, vom prezenta 
etapele restaurării a câtorva obiecte, ca o sinteză a muncii 
de mai mulţi ani.

1. Fragmente  de pergament şi hârtie 

Franciscanii din Şumuleu-Ciuc cu valoroasa lor bise-
rică şi mănăstire, străvechi loc de pelerinaj al catolicilor, 
au fost timp de mai multe secole colecţionarii, ocrotitorii 
valorilor cultural- istorice şi religioase ale zonei Ciucului. 
O parte a bibliotecii lor medievale se păstrează la Muzeul 
Secuiesc al Ciucului din Miercurea Ciuc. 

Este cunoscut că în anul 1985, în peretele refectoriu-
lui mănăstirii din Şumuleu, cercetătorii au descoperit un 
valoros tezaur de carte veche, ascuns de franciscani între 
anii 1944–1948, desigur cu intenţia de salvare şi ocro-
tire.1 Fondul de carte alcătuit din mai multe manuscrise 

1 Despre  descoperirea cărţilor, restaurarea lor şi însemnătatea lor cul-
tural – istorică vezi: Muckenhaupt Erzsébet: A Csíksomlyói ferences 
könyvtár kincsei. Csíksomlyói könyvleletek 1980–1985 (Valorile bibli-
otecii franciscane din Şumuleu Ciuc. Cărţi descoperite la Şumuleu-Ciuc 
1980–1985. (în cele ce urmează Muckenhaupt) Budapest – Kolozsvár, 
1999.; Benedek Éva. - Muckenhaupt Erzsébet: Csíksomlyói ősnyom-
tatványok konzerválása és azonosítása (Conservarea şi identifi carea 

şi tipărituri vechi (între care peste o sute de incunabule), 
datorită umidităţii relative crescute din pereţii mănăstirii, 
de-a lungul anilor a suferit grave degradări biologice, chi-
mice şi mecanice. Împreună cu cărţile au fost deteriorate 
şi fragmentele de piele şi pergament, folosite îndeosebi 
pentru întărirea legăturilor şi coperţilor de lemn, etc.

În cadrul lucrării noastre vom prezenta conservarea şi 
restaurarea unuia dintre aceste fragmente. 

Antiphonarium

Fragment de codice din pergament. Transilvania, înce-
putul sec. al 15-lea

Descrierea procedeeelor tehnologice şi a stării  de con-
servare

Dimensiunea fragmentului este de 21,7x28,3 cm, este 
proprietatea Muzeului Secuiesc al Ciucului, având numă-
rul de inventar 6583 şi T6.

Acest fragment de Antiphonarium a fost folosit ca forzaţ 
la unul dintre incunabule care fac parte din cărţile descope-
rite la Şumuleu Ciuc2 (foto 3.). Materialul de bază este per-
gamentul. Pergamentul este piele netăbăcită, tratată cu var, 
a cărei structură i-o dă proteina colagenă fi broasă, precum 
şi substanţa gelatinoasă. În cazul pergamentului, lanţurile 
proteinelor colagene nu sunt protejate de materialul tăbăcit, 
de aceea, sub infl uenţa umidităţii relative ridicate, suferă 
modifi cări structurale (ondulări, vătămări, etc ).3

Fragmentul de pergament, afl at timp de peste 40 de ani 
la o umiditate relativă crescută, a suferit deteriorări grave 
biologice, fi ind atacat de ciuperci de mucegai.4 Informaţi-
ile de pe pergament (textul, neumele) au fost scrise cu cer-
neală ferogalică. Datorită conţinutului de acid galic şi al 
sulfatului de fi er, cerneala ferogalică este acidă. Cerneala 
în formă scrisă se oxidează în contact cu aerul şi devine 

incunabulelor de la Şumuleu-Ciuc). In.: Erdélyi Magyar Restaurátor 
Füzetek 5. Isis (Caietele Restauratorilor Maghiari din Transilvania 5. 
Isis). Redactor: Kovács Petronella. Muzeul Haáz Rezső. Odorheiu Se-
cuiesc, 2006. pp. 92 – 101.

2 Muckenhaupt II. 10. Mulţumiri d-nei Muckenhaupt Erzsébet pentru 
consiliere ştiinţifi că, pentru identifi carea manuscriselor, tipăriturilor şi 
legăturilor.

3 Kissné Bendefy Márta – Beöthyné Kozocsa Ildikó: A bőr és a pergamen 
felépítése, gyártása, tulajdonságai, károsodása és vizsgálata. ( Structu-
ra, tehnologia, însuşirile, deterorările şi analizele pielii şi pergamen-
tului. Biblioteca Naţională Széchényi). ( în cele ce urmează OSZK ). 
Budapest. 1992. pp. 34–41.

4 Deoarece ciupercile nu sunt capabile de fotosinteză, îşi introduc în or-
ganism materialele organice.

Valori restaurate ale tezaurului sacral, expoziţie organizată 
la Muzeul Secuiesc al Ciucului

Éva Benedek – Zsuzsa Mara
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de culoare neagră sau maro închis.5 Totodată, în condiţii 
necorespunzătoare, a favorizat stabilirea ciupercii de mu-
cegai, ce a provocat migrarea cernelurilor, care, în cazul 
nostru, este ireversibilă. In afară de cerneala ferogalică, la 
ornamentarea antiphonarului au folosit şi o culoare roşie, 
care este miniu.6

Analize şi investigaţii biologice, chimice şi dezinfectare
După descoperirea în 1985, în urma cercetărilor micro-

biologice efectuate de specialişti în laboratorul bine dotat 
al Bibliotecii Naţionale din Bucureşti, s-au identifi cat mai 
multe specii de mucegai activ: Penicillium spp., Mucor 
spumorus, Beaveria sporum şi alba, Torula anvoluta, etc. 
După obţinerea rezultatatului analizelor, pergamentul a 
fost dezinfectat cu formaldehidă timp de 72 de ore, la o 
presiune de 0,85 atm. 

Piesa a fost examinată şi la microscop, iar apoi, pe păr-
ţile deteriorate şi sănătoase s-au făcut teste de solubilitate 
cu apă distilată şi alcool etilic. Rezultatul obţinut a fost 
negativ.

Conservare – restaurare
În laboratorul Muzeului Secuiesc al Ciucului, primul 

pas al conservării şi restaurării a fost netezirea şi umidi-
fi carea cu o aparatură de ultrasunete a pergamentului on-
dulat şi deteriorat (foto 4.).  Pentru o întindere uniformă, 
pergamentul a fost aşezat pe o plasă de plastic pregătită 
anterior, pe o ţesătura moale din sită şi pe mătase fi nă. 
După aceea, s-a făcut un tratament de pulverizare prin 
stropire, cu apă distilată şi alcool etilic 1% (foto 5.).

Completarea lipsurilor mici s-a făcut manual, cu pas-
tă de pergament7 (foto 6.). Deteriorările mai mari au fost 
completate cu pergament de culoare şi calitate asemănă-
toare cu cel al originalului, iar adezivul folosit a fost cleiul 
de pergament.8 Presarea s-a făcut în presă de legătorie, 
între două site de mătase şi fi lţ.

În vederea obţinerii unei completări cât mai efi cace a 
lipsurilor şi a ataşării cât mai reuşite de original a perga-
mentului folosit la restaurare, s-a efectuat o reâncleiere de 

5 Kastaly Beatrix: Bevezetés. In Sripta manent. A papír és könyvrestau-
rálás műhelytitkai. ( Introducere. In Scripta manent. Secrete de atelier 
în restaurarea hârtiei şi a cărţii.) Budapest, 1998. p. 7.

6 Miniu  este oxid de plumb (Pb3 O4) de culoare roşie-portocalie, inso-
lubil în apă. Kastaly Beatrix -  Beöthyné Kozocsa Ildikó: Az oklevelek 
és a kódexek festékei és károsodásuk. A kódexfestés technikája. In: 
Kézíratok, nyomtatványok és grafi kák író és festékanyagai: összetéte-
lük, készítésük, vizsgálatuk, károsodásuk, rögzítésük. A grafi kai tech-
nikák felismerésének alapjai. (Vopselele şi deteriorările manuscriselor 
şi codicelor. Tehnica de vopsire a codicelor. In: Materialele de vopsire 
şi de scriere folosite la manuscrise, tipărituri şi grafi că: conţinutul, teh-
nologia, analizele, deteriorările, fi xarea. Bazele cunoaşterii tehnologiei 
de grafi că.) Budapest, 1994. p. 26.

7 Pasta de pergament se pregăteşte din fi bră de pergament, din praf de 
pergament, din diferite tipuri de  hârtie japoneză defi brată, alcool, apă 
distilată, adezivi naturali si  dezinfectant. Mulţumim Laboratorului de 
Restaurare al Bibliotecii Naţionale din Budapesta (OSzK) pentru pasta 
necesară restaurării.

8 Clei de pergament se obţine din deşeuri de pergament prin înmuiere în 
apă caldă.

soluţie alcoolică Klucel–M (hidroxi–propil–celuloză) 2%.9 
Din punct de vedere estetic, pentru pălirea petelor închise 
rămase în structura materialului, probabil ar fi  fost indicată 
efectuarea unui tratament chimic de albire. Din cauza re-
zintenţei şi aşa destul de slăbite a pergamentului, totuşi am 
decis să nu aplicăm procedeul de albire. Ştim din experien-
ţă că îndepărtarea reziduurilor chimice rămase în structura 
colagenului de pergament este aproape imposibilă.

Cu schimbarea de mai multe ori a sugativelor, urma-
tă de presarea tot mai puternică, s-a încheiat restaurarea 
obiectului, care alături de alte fragmente de hârtie şi per-
gament, se afl ă în expoziţia consacrată tezaurului sacral 
restaurat (foto 7.).

2. Documente manusrise şi tipărituri 

O mare parte a obiectelor prezentate în expoziţia de 
restaurare o reprezintă documentele manuscrise, tipăritu-
rile, etc. din secolele 16–20.

Fragment liturgic cu notaţie muzicală.
Şumuleu Ciuc, sec. al 18-lea

Descrierea tehnicii de fabricare  şi aprecierea stării de 
conservare

Are mărimea de 90,8x65,8 cm, face parte din colec-
ţia mănăstirii franciscane din Şumuleu-Ciuc, deocamdată 
este fără număr de inventar.

Piesa este aşezată în ramă de lemn, prevăzută cu agă-
ţătoare din metal. Este un manuscris pe hărtie manuală, 
caşerată pe două pânze, şi are două feţe (foto 8–9.).

La ornamentarea fragmentului muzical a fost folosită 
cerneală ferogalică şi probabil vopsea de  tempera.10

În partea de sus a uneia din feţe am constatat existenţa 
unui atac biologic, datorat, probabil, unor spori de muce-
gai. Aici hărtia  a devenit fragilă, cerneala şi vopseaua în 
unele locuri s-a decolorat şi a migrat uşor (foto 10.). Su-
portul textului prezintă lipsuri mai mici şi mari (foto 11.). 
Şi marginea hârtiei prezintă deteriorări mecanice, depu-
neri grase şi murdării neidentifi cate, rezultate ca urmare a 
manipulării obiectului.

Pe partea posterioară am observat  pete, rupturi, lip-
suri, halouri de culoare maro, datorate  infi ltrării de apă, 
rezultată probabil din cauza depozitării necorespunzătoa-
re. Pata de culoare închisă de pe mijlocul piesei poate pro-
veni şi din cauza migrării materialului adeziv. 

Restaurarea fragmentului liturgic cu notaţie muzicală
În urma examinării obiectui, am constatat că nu sunt 

semne active de mucegai, iar hârtia manuală este în stare 

9 Klucel M se dizolvă bine în apă şi în solvenţi organici, dar şi în ame-
stecul acestora. Alcătuieşte un fi lm termoplastic şi fl exibil. Se mucegă-
ieşte uşor şi de aceea trebuie combinat cu un dezinfectant.

10 Vopseaua de tempera a fost folosită  în secolele 16–18 pentru ornamen-
tarea manuscriselor, hărţilor, atlaselor etc. Kastaly Beatrix: Bevezető... 
( Introducere...).Budapest, 1998. p. 8.
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destul de bună. Toate operaţiile de curăţire s-au rezolvat 
fără desfacerea obiectului.După îndepărtarea prafului, ca 
prim pas, a fost efectuată curăţirea uscată prin radiere şi 
praf de radieră, desigur având grijă ca informaţiile să nu 
se deterioreze. Curăţirea prin metode uscate este necesară 
pentru înlăturarea impurităţilor şi a petelor de pe hârtie 
(foto 12.).

În unele locuri, cerneala şi vopseaua au migrat, ceea 
ce a impus fi xarea culorilor cu Regnal S1 (acetat de poli-
vinil-butiral) 3% în alcool etilic. Acestea, în urma trata-
mentului, au devenit mai vii.11

 Completarea deteriorărilor şi lipsurilor pe ambele părţi 
s-a realizat cu hârtie de epocă, asemănătoare la culoare şi 
grosime cu cea originală (foto 13.).  Adezivul folosit a 
fost Glutofi x 600 (metil celuloză)12 3% în apă distilată. 
Retuşarea culorii verzi–albăstrui13 a ornamentului fl oral  
s-a făcut  cu vopsea de tempera.

În timpul curăţirii şi conservării ramei de lemn, su-
prafaţa piesei a fost acoperită, pentru ca impurităţile ce 
urmau să fi e îndepărtate şi soluţiile folosite să nu afecteze 
suportul şi textul. Depunerile grase şi murdăriile neade-
rente au fost îndepărtate mecanic şi cu spuma unui deter-
gent neionic.14 După aceea, pentru o conservare mai efi ca-
ce s-a folosit un tratament cu baiţ15, iar apoi un amestec de 
ceară şi ulei de in (foto 14–15.).

 După restaurare, în scopul protejării în continuare a 
obiectului, fragmentul liturgic muzical a fost aşezat într-o 
cutie din lemn, prevăzută cu sticlă pe ambele părţi.

3. Cărţi

Conservarea şi restaurarea manuscriselor şi tipăritu-
rilor (unele din ele incunabule) reprezintă un proces de 
lungă durată, întrucât, de multe ori, dezinfectarea, curăţi-
rea, deacidifi carea, neutralizarea, completarea, refacerea 

11 Regnal S1este un adeziv sintetic, se dizolvă uşor în multe substanţe 
organice. Nu se dizolvă în apă, benzen, benzină . Este foarte elastic şi 
rezistent la lumină. Este recomandat contra acizilor şi bazelor.

12 Metil celuloza (Glutofi x 600) este un praf alb sau alb-gălbui, dar poate 
să apară sub formă granulată. Este solubilă în apă, insolubilă în alcool şi 
alţi solvenţi organici. Se foloseşte şi la fi xarea cernelurilor, a vopselelor, 
pentru împrospătarea culorilor deteriorate, etc. Prin uscare, formează o 
peliculă transparentă. Amestecat cu detergent, se foloseşte şi la curăţi-
rea umedă a hârtiei.

13 Probabil pământ verde sau verde arămiu (acetat bazic de cupru). Pă-
mântul verde este puţin deschis, a fost rar folosit în cazul codicelor. 
Verdele arămiu are un ton spre albastru, verde rece. Dacă punem o placă 
de cupru în vin oţeţit sau oţet, pe suprafaţa acesteia se formează un strat 
subţire pe un ton verzui, care răzuit se poate folosi ca vopsea. Deseori 
deteriorează hârtia. Vezi: Kastaly B. -  Albrechtné Kunszeri G. - B. Ko-
zocsa I. - Gajdó Gy. - Izsó M. - Járó M. - Timárné Balázsy A. - Pankaszi 
I.: Kézíratok...(Materialele...) Budapest. 1994. p. 27.

14 Detergentul neionic se dizolvă în apă şi proprietăţile sale de umezire şi 
efectul de spălare de asemenea este bun.

15 Baiţul se infi ltrează în  lemn, se îndepărtează doar mecanic, prin şlefu-
ire, sau cu solvenţi organici. De aceea, dacă suprafaţa originală nu este 
tratată cu baiţ, este necesară retuşarea, adică  în primul rând adăugăm 
pe lemn un strat izolator, care poate fi  îndepărtat (ex. soluţie de Paraloid 
B72,  Paraloid B67 ), apoi retuşăm cu acuarelă, eventual cu baiţ. (Men-
ţionare a redactorului volumului Isis, Kovacs Petronella).

fascicolelor, etc. a fost efectuată pe mai multe sute de fi le 
distruse. 

Printre cărţile din secolele 16–20 prezentate în expo-
ziţie se poate vedea, de exemplu, Biblia catolică tradusă 
integral în limba maghiară de către iezuitul György Káldi, 
o Psaltire tipărită la Chişinău, scrisă în limba română cu 
litere chirilice, un abecedar greco-catolic tipărit la Blaj, 
un exemplar tipărit la Oradea al Bibliei reformate, tradu-
să tot în limba maghiară de Gáspár Károly („Biblia de 
la Oradea”), a cărei restaurare urmează să o prezentăm 
detailat în cele ce urmează.

Szent Biblia (Sfânta Biblie). Oradea – Cluj, tipo-
grafi a lui Ábrahám Szenczi Kertész, 1660–1661.

Descrierea procedeelor tehnologice şi aprecierea stării 
de conservare

Biblia este proprietatea Bisericii Reformate din Hoghia 
(judeţul Harghita),16 are dimensiunile de 34,3x22x8,5 cm.

Biblia reformată a fost cunoscută pe tot teritoriul Tran-
silvaniei. În parohiile protestante se găsesc şi astăzi mai 
multe exemplare, cu diferite legături de epocă, din scoarţe 
de lemn învelite în piele, unele ornamentate, sau simple, 
cu coperţi de hârtie.

Cartea care face obiectul restaurării are o legătură din 
scoarţe de carton învelite în piele de vită tăbăcită vegetal, 
ornamentată în stilul renaşterii târzii, prin tehnica presa-
jului sec.17 Cotorul şi colţul legăturii de piele sunt deterio-
rate, prezintă fi suri şi rupturi. Petele albe vizibile pe piele 
pot fi  cauzate şi de spori de mucegai, culoarea închisă fi -
ind determinată, eventual, de efectul dăunător al razelor 
ultraviolete (foto 16.).

Hârtia din fi bre textile este fabricată manual, are li-
nii de apă şi fi ligrane slab vizibile. Cotorul cărţii a fost 
realizat din nervuri din sfoară de cânepă. La examinarea 
cotorului nu a fost găsit capitalband şi forzaţ, acestea pro-
babil s-au pierdut. Cerneala tipografi că este neagră, fabri-
cată din cărbune, ulei de in şi ceară. Lipsurile din Noul 
Testament au fost completate cu fi le manuscrise. Fila de 
titlu bogat decorată, din cauza deteriorării mecanice, s-a 
desprins de corpul cărţii, prezintă multe pete de „foxing”, 
datorate sărurilor de fi er dinn hârtie şi acidităţii (foto 17.). 
De asemenea, pe o fi lă separată, probabil fi la de gardă, 
se afl ă însemnarea donatorului cărţii, scrisă tot cu cer-
neală ferogalică. Primele şi ultimele fascicole sunt rupte, 
cu sfâşieri marginale. Pe suprafaţa suportului material se 
observă pete de murdărie de origine diferită. Ultimele pa-
gini, forzaţul şi coperta posterioară a Bibliei, prezintă atac 
biologic activ (foto 18.).

16 Biserica Reformată din Hoghia a suferit pagube grave în urma unei in-
undaţii în 2005, care a deteriorat şi cărţile valoroase ale parohiei. Am fă-
cut parte din colectivul de specialişti care a participat la conservarea mai 
multor cărţi şi documente.  Tot atunci am fost rugată să restaurez Biblia.

17 La tehnica presajului sec sau orb ştampilele au fost confecţionate din cu-
pru sau bronz, ornamentul lor fi ind gravat pozitiv sau negativ. La orna-
mentare legătorul a încălzit ştampilele la o temperatură corespunzătoare. 
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Investigaţiile şi analizele biologice 
În primul rând s-a desprins de corpul cărţii forzaţul şi 

coperta posterioară infectată (foto 19.). Din probele biolo-
gice examinate în laboratorul Universităţii Maghiare „Sa-
pientia” din  Transilvania, Miercurea Ciuc18, am constatat 
prezenţa unui puternic mucegai activ şi a unor spori din 
genul Aspergilus (foto 20.). Totodată, am efectuat, fără 
desfacerea corpului cărţii, măsurarea pH-ului cu hârtie 
indicatoare pe mai multe părţi ale fi lelor. 19

Dezinfectare, curăţire, restaurare
Înainte de curăţirea uscată, corpul cărţii a fost dezin-

fectat prin pensulare cu Preventol CMK ( para-clorură 
metacrezolă) în 1 % alcool etilic.20 Curăţirea prin metode 
uscate este necesară pentru a înlătura impurităţile, praful, 
petele de muşte, etc.  A urmat un tratament de deacidifi -
care, neutralizare pe volum nedesfăcut, prin sprayere, cu 
Wei T’o, Spray No.12.

Fila de titlu şi câteva fascicule desprinse de volum au 
necesitat curăţirea umedă cu un detergent neionic şi cu o 
cantitate mică de metil celuloză, pe care, pentru înlătura-
rea murdăriei, a fost pusă în apă (foto 21.). De altfel, cură-
ţirea umedă este necesară şi pentru corectarea pH-ului şi 
revitalizarea hârtiei. Pe primele fi le, pentru pălirea petelor 
maro, am efectuat un tratament de albire cu clorură, urma-
tă de neutralizare cu acid salicilic, respectiv de mai mul-
te clătiri. Tratamentul de albire l-am efectuat din motive 
estetice, însă numai după care am constatat că rezistenţa 
hârtiei permite folosirea produselor de albire, care altfel, 
dacă rămân în hârtie, ar putea distruge fi brele de celuloză. 
Completarea lipsurilor s-a făcut cu hârtie japoneză (foto 
22.). Fisurile, rupturile mai mici au fost întărite cu văl 
japonez. Fascicolele căzute au fost recusute, iar forzaţul 
nou a fost pregătit din hârtie japoneză.

Coperta infectată a fost înlocuită cu o copertă nouă, 
din carton neacid (foto 23.).

Legătura de piele a fost restaurată cu o piele nouă, 
tăbăcită vegetală. Pielea originală a fost emoliată cu o 
emulsie de Likker.21 Într-o ultimă fază a procesului de re-
staurare, pentru o conservare şi o întreţinere mai bună a 
legăturii, s-a folosit o pastă de ceară22 (foto 24.).

18 Mulţumim microbiologului György Éva pentru efectuarea analizelor de 
laborator.

19 Măsurarea pH-lui s-a executat cu hârtie indicatoare pH Macherey-Na-
gel pH-fi x 0,0–6,5.

20 Preventolul CMK, se dizolvă uşor în substanţă organică, mai puţin în 
apă, este un fungicid efi cace.

21 Likker: 400g apă, 40g detergent neionic, 10g lanolină, 30g ulei de co-
pită, o cantitate mică de dezinfectant (nipagin dizolvat în etanol). Sub-
stanţele le amestecăm în ordinea menţionată şi le încălzim într-un vas, 
pe care îl aşezăm într-o baie de apă. Este fl uid, se infi ltrează uşor în 
piele, curăţă şi unge. Este reţeta de restaurare a laboratorului de hârtie 
al Bibliotecii Naţionale „Széchényi”( OSZK) din Budapesta.

22 Reţeta pastei de piele cu ceară: 100g ulei de copită, 32g ceară, 6g timol 
(dizolvat în puţin alcool), 1g-paraoxi-difenil-amină (făcut praf). Ceara 
o încălzim în baie de apă, adăugăm încet uleiul de copită, când se topeş-
te adăugăm paraoxi-difenil-amină (antioxidant), la urmă timolul. Când 
se răceşte, devine o pastă deasă.

4. Statui policrome

Statuile din lemn pictat, prezentate în cadrul expozi-
ţiei, diferă atât prin tehnică cât şi prin tematică. Astfel, 
tematic, putem enumera: grupul statuar cu nişă în stil ba-
roc, secolul al 18-lea, „ Sfânta Ana învaţăând-o pe  Maria 
înţelepciunea Sfi ntelor Cărţi”, proprietatea mănăstirii 
franciscane de la Şumuleu Ciuc (foto 25–26.), cele două 
statui ale Maicii Domnului din secolele 18–19., biserica 
franciscană din Călugăreni, al căror prototip se găseşte la 
Mariacel, loc de pelerinaj în Austria şi, nu în ultimul rând, 
statuia Sfântului Ioan din Nepomuk, din secolele 18–19., 
Muzeul Secuiesc al Ciucului (foto 27.).

Din analiza cu ochiul liber, s-a putut deduce cu uşurin-
ţă starea de conservare relativ bună a statuilor. În general, 
toate obiectele prezentau depuneri aderente şi neaderente 
pe suprafaţa stratului pictural, lipsuri parţiale ale suportu-
lui, mici lacune ale peliculei de culoare, orifi cii de zbor, 
fi suri, repictări, etc. Din punct de vedere structural, statu-
ile înregistrau o rezistenţă mecanică bună si nu au necesi-
tat consolidare. Urmând normele adecvate ale restaurării, 
după cercetarea istorică şi stilistică a obiectelor, a urmat 
examinarea macro şi microscopică a materialelor, dezin-
fecţia acestora, îndepărtarea depunerilor ulterioare neco-
respunzătoare, reconstruirea elementelor lipsă, grundu-
irea elementelor completate, completarea lacunelor prin 
chituire startifi cată, integrarea cromatică şi peliculizarea 
fi nală.  Vom prezenta, amănunţit, etapele restaurării statuii 
Sfântului Ioan din Nepomuk, din colecţia de arte religioa-
se a Muzeului Secuiesc al Ciucului.

Statuia Sfântului Ioan din Nepomuk

Descrierea statuii
Sfântul Ioan din Nepomuk este sfântul ocrotitor al 

 Cehiei. S-a născut în anul 1340 în Cehoslovacia de Sud, 
la Nepomuk şi a murit în anul 1393, la Praga. A benefi ciat 
de o educaţie clericală, a învăţat dreptul bisericesc, a fost 
canonicul bisericii din Praga apoi vicar episcopal si con-
fesor al soţiei regelui Vencel IV. Ca rezultat al neînţele-
gerilor dintre rege şi biserică, a fost încarcerat împreună 
cu alţi trei preoţi de grad înalt, torturat în mod barbar si 
aruncat de pe podul Carol în râul Moldova, legat fi ind cu 
mâinile şi picioarele de cap. Crima cu puternic substrat  
politic, nu a putut fi  musamalizată, astfel, s-a nascut si 
raspândit în întreaga Praga, mitul conform căruia Ioan din 
Nepomuk n-ar fi  dat curs demersurilor regelui de a di-
vulga confesiunile reginei. La câteva secole după moartea 
sa, în anul 1729, a fost sanctifi cat. În cursul procedurii de 
sanctifi care când mormântul lui Ioan din Nepomuk a fost 
deschis, în mod surprinzător, limba acestuia a fost găsită 
intact conservată. Acest fapt a întărit cultul privind păstra-
rea tainei confesiunii. 

Statuia afl ată pe podul Carol din Praga, realizată de 
către Johann Brokoff în anul 1683, poate fi  considera-
tă prototipul sculpturilor Sfântului Ioan din Nepomuk. 
 Figura este prezentată în haină canonică, cu mitră pe cap, 
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crucea de înmormântare rezemată pe braţul stâng, iar în 
mâna dreaptă ţinând o creangă de palmier23. Piciorul drept 
calcă pe o suprafaţa despicata ce pare a sugera o carte. 
În ciuda faptului că modul de reprezentare urmăreşte ca-
noane severe, se pot observa elemente de noutate. Contrar 
prototipului, crucea de înmormântare rareori apare alături 
de palmier, în cateva alte cazuri, mitra de protopop este 
ţinută în mâna sau lăsată la picioare. Rară si inedită este 
reprezentarea în care sfântul arată cu mâna stângă spre 
limba sa, ca dovadă a păstrării secretelului spovedit. În 
unele dintre sculpturile cehe sau germane, apare lacătul 
ca simbol al tăcerii.24

Analizând stilistic statuia de mici dimensiuni prezen-
tată în studiul de faţă, se poate trage concluzia că singu-
rele elemente arhetipale păstrate  sunt mitra şi haina ca-
nonică.

Starea de conservare şi operaţiuniile de  restaurare
Înainte de restaurare, s-a realizat documentarea foto-

grafi că, analiza stilistică şi istorică a obiectului.
Din punct de vedere al stării de conservare, obiectul 

se găseşte într-o stare relativ bună, prezentând lipsuri ale 
suportului. Întreaga suprafaţa a statuii este acoperită cu un 
strat masiv de praf şi murdărie aderentă, în special în lo-
curile cu adâncituri. Pe suprafata părţilor reliefate stratul 
de culoare înregistrează lipsuri si rosături. Partea dreaptă 
a reverendei prezintă arsuri, stratul pictural fi ind parţial 
afectat din aceasta cauza. Partea de jos a statuii este cea 
mai afectată de atacul insectelor xilofage.

În general, startul pictural are o aderenţă mare la su-
port, nu prezintă desprinderi sau cracluri, uşurând astfel 
operaţiunea de curăţare. Murdăria superfi cială s-a curăţat 
prin pensulare, iar pentru îndepărtarea murdăriei aderente 
(grăsimi ancrasate) afl ată în adâncituri, s-au folosit solu-
ţii chimice alternate cu metode de îndepărtare mecanică. 
Pe baza testelor de solubilizare au fost alese soluţiile co-
respunzătoare. Concentraţia soluţiilor a variat în funcţie 
sensibilitatea culorilor: 70% alcool etilic, 29% terebenti-
nă, 1% ulei de in şi câteva picături de hidroxid de amoniu, 
accelarat de la caz la caz, cu 25% dioxan sau inhibând  cu 
25% dibutil ftalat (foto 28.) . Zonele curăţate au fost ne-
urtalizate chimic prin tamponare cu dibutil ftalat, pentru 
inhibarea reacţiilor. Depunerile aderente încorporate în 
adâncimi, rezultate în urma curăţării umede, s-au gonfl at, 
devenind astfel uşor îndepărtabile prin metode mecanice. 
În zonele cu lipsuri totale ale stratului pictural, lemnul a 
fost curăţat cu un amestec pe bază de alcool (o parte alco-
ol tehnic, o parte apă distilată) (foto 29.).

Găsirea elementelor lipsă s-a dovedit a fi  imposibilă, 
statuia a ajuns în colecţia muzeului cu aceste lipsuri, însă 
cercetările iconografi ce au ajutat la completarea părţilor 

23 Simbol  al martiriului
24 Liszka József: Adalékok Nepomuki Szent János ikonográfi ájához. 

(Contribuţii în iconografi a Sfântul Ioan din Nepomuk.) În  Acta Etholo-
gica Danubiana 4 (2002) Komárom – Dunaszerdahely, pp. 11–22.

lipsă. Totuşi, aceasta măsura de completare a elementelor 
lipsă, a ridicat probleme de ordin etic. Prin urmare, recon-
stituirea braţului stâng a fost abandonată. Reconstituirea 
piciorului stâng a fost realizată prin analogie cu piciorul 
drept exisent, direcţia pliurilor hainei sugerând fără dubiu 
poziţia, forma si mărimea acestuia. Completarea parţială 
a mitrei preoteşti şi a postamenului au fost realizate cu 
uşurinţă prin deducere. În cazul necompletării lipsurilor 
postamentului, acest lucru ar fi  dus la imposibilitatea po-
ziţionării statuii în plan vertical. Suprafeţele care au nece-
sitat completare cu lemn nou au fost degresate în prealabil 
şi pensulate mai apoi cu o soluţie de clei.25 Pentru com-
pletarea elementelor lipsă a fost  folosit lemnul de arţar26 
(foto 30.).

Obturarea orifi ciilor de zbor ale insectelor xilofage şi 
completarea lacunelor s-a făcut folosind un amestec de 
3,5–7% clei de iepure şi praf de cretă.  Obturarea orifi cii-
lor de zbor s-a realizat prin chituire stratifi cată. Mai întâi, 
un amestec de fi bre textile îmbibate  în soluţie de clei de 
oase a fost presat sub nivelul stratului pictural şi lăsat să 
facă priză. Operaţiuniile au fost urmate de aplicarea prin 
pensulare a mai multor straturi de grund, în mod stratifi cat, 
atât pe orifi ciile de zbor, cât şi pe lemnul nou, îmbibat în 
prealabil cu clei (foto 31.). Zonele chituite au fost fi nisate 
cu hârtie abrazivă de granulaţie fi nă. Completarea estetică 
s-a efectuat prin retuş diferenţiat, după caz, folosindu-se 
culori pe bază de apă, după care a urmat peliculizarea fi -
nală de protecţie (foto 32.).

5. Crucifi xuri

Sub acest subtitlu se  înşiră cele două crucifi xuri de 
mărime mică (corpus-uri) din secolele 19–20., care se gă-
sesc la Muzeul Secuiesc al Ciucului şi, nu în ultimul rând, 
crucifi xul serafi c afl at în proprietatea mănăstirii francisca-
ne de la Şumuleu Ciuc. Starea lor de conservare este re-
lativ bună, prezintă depuneri aderente şi neaderente (praf 
, fum), lipsuri ale elementelor lemnoase, degradări  fi zice 
şi biologice. Restaurarea crucifi xurilor a variat de la caz 
la caz, în general însă, fi ecare obiect a fost supus tuturor 
etapelor de restaurare.

Din această secţiune tematică, cel mai reprezentativ 
obiect este crucifi xul serafi c şi vom detalia în cele ce ur-
mează etapele procesului de restaurare (foto 33.).

Crucifi xul serafi c

Descrierea obiectului
Stilistic, crucifi xul prezintă abateri de la linia tradi-

ţională. Apariţia acestui tip de crucifi x face trimitere la 
reprezentările Sfântului Francisc din Assisi, în viaţa căru-
ia, rolul crucii a avut o adâncă semnifi caţie şi importanţă. 
Sfântul Francisc a ales drumul suferinţei în hainele sale 

25 20–25%  clei de oase
26 Mulţumiri pentru ajutorul colegei mele László Magdolna
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sub formă de cruce, pentru iertarea păcatelor, încercând 
să se asemene şi să se unească cât mai mult cu Învăţătorul 
său. Cutreierând drumurile via crucis, s-a închinat la Gol-
gota în zorii sărbătorii crucii: „O, Domnul meu Isus Hris-
tos, înainte să mor mai cer graţiere de la Tine pentru două 
lucruri. Lasă-mă să simt acea dragoste şi suferinţă pe care 
ai simţit-o Tu, când Te-au răstignit pentru noi.” /2 Cel 3, 
LM 13/ În timp ce se închina cu credinţa desăvârşită, ce-
rurile s-au deschis iar unul dintre îngerii care stau în faţa 
tronului Domnului, purtând aripi strălucitoare ca razele de 
lumină şi foc, i s-a arătat . Aripile acestei fi inţe glorioase 
acopereau corpul unei persoane răstignite, iar faţa acestu-
ia strălucea de fericirea dragostei pentru sacrifi ciul săvâr-
şit.27 Datorită viziunii, crucifi xul serafi c a ajuns cunoscut 
ca simbol al călugăriilor franciscani.

Restaurarea crucifi xului
Crucifi xul serafi c se afl a în coridorul Mănăstii Francis-

cane de la Şumuleu Ciuc. Statuia, pe lângă depunerile ma-
sive de murdărie, prezenta desprinderi active ale stratului 
pictural, cracluri, fi suri, lipsuri ale elementelor sculptate, 
repictări şi completări ulterioare (foto 34.).

În primă faza de restaurare, a fost îndepărtat cu mare 
grijă stratul de praf de pe întreaga suprafaţa. Ţinându-se 
cont că stratul pictural avea o aderenţă foarte scăzută la 
suport, a fost evitata orice mişcare neglijentă care ar fi  
putut rezulta pierderea părţilor desprinse. Lemnul, dato-
rită U.R. (umidităţii relative) mici, s-a uscat şi uşor s-a 
diminuat, stratul pictural desprinzându-se de suport şi de-
venind fragil. După curăţarea uscată, a urmat consolidarea 
stratului pictural (foto 35.). Această operaţiune s-a relizat 
în următoarele etape: s-a injectat o soluţie alcoolizată (al-
cool etilic şi apă distilată 1:1) sub stratul pictural, după 
care s-a introdus o soluţie de 7% clei de iepure,  încăl-
zit în prealabil în bain-marie. S-a presat zona desprinsă 
cu ajutorul spatulei fl exibile pentru crearea unei aderenţe 
de contact, s-a fi xat cu hârtie fi ligranată, iar după usca-
re, aceasta a fost îndepărtată. După consolidarea stratului 
pictural s-a trecut la testarea soluţiilor chimice, pentru în-
depărtarea stratului repictat. În urma probelor de curăţare 
s-a constatat că stratul pictural original s-a păstrat în stare 
bună. Acest fapt ne-a motivat acţiunea pentru îndepărtarea 
stratului de bronz aplicat ulterior. De pe suprafaţa aurită 
au fost prelevate mostre pentru analizarea la microscop a 
secţiunii transversale a straturilor componente. Pentru ve-
rifi carea originalităţii aurului s-a aplicat o soluţie alcalină 
de potasiu, rezultatele dovedind că aurul nu conţine adao-
suri.  În timpul îndepărtării stratului repictat – ţinând cont 
de rezultatele cercetărilor prealabile – s-au folosit alterna-
tiv, solventul Supercromofag28 şi un amestec de n-decanol 
(90%) şi clorură de metilen (10%) (foto 36.). Îndepărtarea 
repictării s-a efectuat din centimetru în centimetru, având 

27 Soós Sándorné: Assisi Szent Ferenc és a kereszt. (Crucea şi Sfântul 
Francisc din Assisi) În: „Te vagy a szépség”. Ferences lelkiség- feren-
ces örökség. (Tu eşti frumuseţea”. Spiritualitatea franciscană – comori 
franciscane.) Publicaţia Gimnaziului Franciscan, Szentendre, 2006.

28 Compoziţia: 3–9% metanol, 85–93% clorură de metan şi parafi nă

grijă ca stratul foarte subţire de aur să nu se deteriore-
ze. Ca rezultat al curătării generale, a fost redat astepctul 
cromatic original al crucii. Pentru curăţarea suprafeţelor 
pictate cu ulei, de pe carnaţie, cel mai fi abil s-a dovedit a 
fi  amestecul de  alcool tehnic şi benzina de lac.

Pentru fi xarea componentelor desprinse şi a părţilor 
lipsă, s-a folosit  o solutie clei de oase în concentratie de 
20–25% (foto 37.). Elementele completate cu lemn nou, 
au fost îmbibate în prealabil cu clei, urmate de grunduirea 
stratifi cată cu un chit29 folosit şi la completarea lacunelor 
stratului pictural (foto 38.). Pe suprafeţele care original 
erau aurite, pe lângă grund, s-au adăugat şi 3–4 straturi 
de bolus roşu30  (2 părţi bolus, 1 parte 6% clei de iepure). 
Zonele chituite au fost fi nisate, uşor sub nivel, cu hârtie 
abrazivă de granulaţie fi nă în vederea efectuării integrării 
cromatice, operaţiunea fi ind  urmată de fi nisarea umedă 
cu dop de plută şi soluţie de emulsie de ou. Bolusul este 
cel mai potrivit pentru procesul de aurire, datorită struc-
turii şi compoziţie sale putând fi  fi nisat foarte bine pentru 
a rezulta o suprafata lucioasa31. La fi xarea foiţei de aur, 
zonele au fost umectate pentru realizarea unei bune prize 
a foiţei la suport (foto 39.). S-a lăsat cca. 10 min. pentru 
priză, apoi s-a şlefuit cu ajutorul pietrei de agată. Pen-
tru estomparea diferenţelor dintre foiţă de aur originală şi 
cea nou aplicata, s-a efectuat patinarea acesteia din urmă. 
Pentru completarea estetică a suprafeţelor pictate s-au fo-
losit culori de ulei. După uscarea acestora s-a realizat pe-
liculizarea fi nală de protecţie prin folosirea unui lac mat32 
(foto 40.).

6. (Icoane33)

Printre obiectele prezentate în cadrul expoziţiei enu-
merăm cele patru icoane ortodoxe: „Fuga în Egipt”  sec. 
18–19.,  pictata în culori de ulei, (foto 41., 43.), o icoană 
în stil neo-bizantin, din secolul al 17-lea,  „Intrarea în Ie-
rusalim”, (foto 42–43.) şi alte două icoane din secolul al 
17-lea, realizate în tehnica traditională dar care sunt dife-
rite prin abordarea stilistică, „Adoraţia magilor” şi „Pro-
fetul Ilie”. Fiind pictate pe suporturi diferite, starea lor de 
conservare diferă. În comparaţie cu cele picatate pe lemn 

29 3,5–7% clei de iepure şi praf de cretă 
30 Bolusul este un pigment cu un conţinut bogat în silicaţi şi din fragmente 

de cuarţ. Conţinând în mare parte caolin (bolus alb), diferiţii oxizi de 
fi er colorează bolusul de la nuanţe galbene până la cele roşiatice; Fe2O3, 
colorează bolusul în roşu, iar FeO (OH) în galben. Vezi. Hóós Mariann: 
Egy gótikus faszobor festékrétegeinek felép0tése és vizsgálata. (Anali-
za structurii staratului de pictură al unei statui de lemn policrom, de stil 
gotic.) În:  Műtárgyvédelem 20.(Conservarea obiectelor de artă, 20.). 
Budapest, 1991. pp. 19–28.

31 Vezi Hóós Mariann id.m
32 Lac de protecţie mat, pe bază de ceară alifatică , produs de Lefranc & 

Bourgeois
33 Icoană (grec): eikon (imagine) . Este o imagine plastică, artistică sau 

artizanală a unor ipostaze sau acţiuni ale divinităţii sau a unor sfi nţi 
sau zeităţi de rang secundar , fi ind deci considerată sacră (în special în 
cadrul religiei creştine ortodoxe). Este expusă atât în locaşurile de cult, 
dar şi în locuinţele credincioşilor, uneori şi în alte edifi cii cu scopul de 
a evoca divinitatea. (http://ro.wikipedia.org/wiki/Icoana)
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de tei sau mesteacăn, icoanele pe suport de brad (molid) 
s-au dovedit a fi  mai puţin rezistente la schimbările de 
temperatură şi umiditate. Ele prezintă numeroase degra-
dări fi zice şi biologice, cum ar fi : desprinderi ale stratului 
pictural, cracluri, fi suri, lipsuri parţiale şi nu în ultimul 
rând, dar cel mai important, structura lor este fragilizată 
datorită atacului puternic de insecte xilofage. Toate cele 
patru icoane prezintă aceleasi degradări generale: vernis 
îmbătrânit, înbrunat sau îngălbenit, depuneri de praf si 
fum, arsuri, pete de ceară şi lipsuri parţiale ale stratului 
pictural şi ale suportului.  În continuare, vom prezenta 
amănunţit restaurarea icoanei de dimensiuni mici, „Ado-
raţia magilor” (foto 44.).

Icoana „Adoraţia magilor” 

Descrierea tabloului
Este caracteristc stilului icoanelor, în cadrul compo-

ziţiei fi ind prezentate diferite etape din viaţa unui sfânt. 
În iconografi a bizantină, naşterea lui Isus cuprinde mai 
multe momente şi toate sunt reprezentate în acelaşi ta-
blou. Această temă, de obicei, îl are ca personaj central pe 
Isus culcat în iesle, alături de Fecioara Maria  şi  cele doua 
animale. În jurul lor se desfaşoară celelalte scene: îngerul 
anunţând păstorilor naşterea lui Mesia, sosirea celor trei 
magi, Salomea spălandu-l pe Isus, Iosif ispitit de diavol. 
Ca variatiune tematica, în icoana de mici dimensiuni afl ată 
la Muzeul Secuiesc al Ciucului, putem observa două sce-
ne: în partea dreaptă, adorarea celor trei regi, iar în stânga, 
pruncul Isus culcat în iesle, alături de Sf. Maria, Sf. Iosif 
şi un  înger. Scena din dreapta, pare a fi  mai mult în prim 
plan faţă de cealaltă, care iese puţin din compoziţie.

Descrierea stării de conservare a tabloului şi restaura-
rea acestuia

Icoana de dimensiune mică, 11,4 cm x 9,5 cm, a fost 
pictată pe lemn de brad acoperit cu pânză. Icoana a fost 
ruptă în două şi reasamblată ulterior. Prezintă mici lipsuri 
ale stratului pictural pe margini şi de-a lungul rupturii. 
 Suportul este fragilizat datorită atacului puternic de in-
secte xilofage. 

Cele două părţi lipite ulterior, s-au deformat în sensuri 
diferite în timp, acest fapt necesitând dezlipirea lor. Pen-
tru protejarea marginilor stratului pictural în timpul resta-
urării, s-a folosit hârtie japoneză. Dezlipirea celor două 
bucăţi s-a realizat prin gonfl area cleiului pe spate. După 
înlăturarea hârtiei lipite pe versoul icoanei, s-a îndepărtat 
liantul34 prin umectare continuă şi prin reluări  succesive, 
cele două bucăţi dovedindu-se a fi  uşor de îndepărtat (foto 
45.). Resturile de clei rămase au fost îndepărtate odată cu 
curăţarea mecanică şi umectarea versoului. Pentru aceas-
ta s-a folosit un amestec de alcool tehnic şi apă distilată 

34 clei de oase

(1:1). Deşi atacul biologic nu părea a fi  activ, pentru si-
guranţă, întreaga suprafaţa a suportului a fost tratată cu 
Biotin S35. După aceasta, s-a trecut la relipirea corespun-
zătoare a celor două părţi, ţinându-se cont de deformarea 
lor produsă in timp. Mărimea mică a icoanei şi suprafeţele 
neuniforme care urmau a fi  unite, au impus o modalitate 
de îmbinare rapidă şi sigură. Pentru a evita o fi xare nea-
decvată,  părţile au fost lipite în două puncte, cu un adeziv 
pe bază de două componente. Lipsurile rezultate au fost 
completate cu un amestec de clei de oase şi rumeguş. Pen-
tru consolidarea suportului s-a folosit o soluţie de 15% 
Paraloid B72 dizolvat în diluant nitro-lac (foto 46.). După 
îndepărtarea hârtiei japoneze de protecţie de pe suprafata 
icoanei, s-a trecut la completarea lipsurilor stratului pictu-
ral pe lungul îmbinării, folosind cu un amestec de praf de 
cretă şi clei36 (foto 47.). Zonele completate au fost şlefuite 
sub nivelul stratului pictural, iar depunerile superfi ciale 
de pe suprafaţa pictată au fost indepartate cu emulsie de 
ou37. Completarea estetică s-a realizat în acuarele, prin re-
tuş integrat, iar la părţile aurite s-a folosit foiţă de aur, pa-
tinată ulterior. Retuşul a fost efectuat sub lupă pentru mai 
multă acurateţe (foto 48.). Peliculizarea fi nală de protecţie 
a fost relizată folosindu-se un lac mat (foto 49.).

Expoxiţia de obiecte restaurate deschisă în luna mai 
a anului 2006 a înregistrat un număr impresionant de vi-
zitatori, peste câteva mii. Ca restauratori, sperăm că prin 
munca noastră de protejare a patrimoniului, am contribuit 
la prelungirea vieţii şi păstrării tezaurului sacral pentru 
urmaşii noştri.

Benedek Éva
Restaurator de piele-hârtie
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, str. Cetăţii nr. 2
Tel.: 266-311-727
E-mail: benedekeva54@gmail.com

Mara Zsuzsa
Restaurator lemn pictat
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, str. Cetăţii nr. 2
Tel.: 266-311-727
E-mail: zsuzsamara@yahoo.com

Tradus de autori

35 (tributil-staniu)-oxid (C24H54Osn2), cu conţinut de 3-iod-2-propinil-N-
butil-carbamat 

36 3,5–7% clei de iepure şi praf de cretă 
37 1 parte gălbenuş de ou, 3 părţi apă distilată, 0,05% pentaclor-fenolat 

de potasiu (C6CI5ONa). (acest dezinfectant, datorită efectului sau can-
cerigen, nu se mai fabrică – menţionare a redactorului volumului Isis, 
Kovács Petronella)
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Foto 1. Cetatea Miko: Sediul Muzeului Secuiesc al 
Ciucului. (p. 57)

Foto 2. Expoziţia „ Valori restaurate ale tezaurului sa-
cral”, detaliu. (p. 57)

Foto 3. Antiphonarium. Înainte de restaurare. (p. 57)
Foto 4.  Umidifi care cu ultrasunete. (p. 57)
Foto 5. Netezire prin pulverizare. (p. 57)
Foto 6.  Completarea lipsurilor cu pastă de pergament. 

(p. 57)
Foto 7. Antiphonarium. După restaurare. (p. 57)
Foto 8–9. Ambele părţi a fragmentului liturgic muzical. 

Înainte de restaurare. (p. 58)
Foto 10.  Hârtie fragilizată. (p. 58)
Foto 11.  Lipsuri din suportul de text. (p. 58)
Foto 12.  Probă de curăţire uscată cu radieră. (p. 58)
Foto 13.  Completarea lipsurilor cu hârtie manuală.

(p. 58)
Foto 14–15.  După restaurare. (p. 58)
Foto 16.  „Biblia de la Oradea”. Înainte de restaurare.

(p. 59)
Foto 17.  Fila de titlu desprins de blocul cărţii. (p. 59)
Foto 18.  Atac biologic cu spori de mucegai activ.

(p. 59)
Foto 19.  Desfacerea legăturii infectat de mucegai.

(p. 59)
Foto 20.  Spori de mucegai, din genul Aspergilus.

(p. 59)
Foto 21.  Curăţire umedă. (p. 59)
Foto 22.  Completarea lipsurilor cu hârtie japoneză.

(p. 59) 
Foto 23.  Coperta nouă din carton neacid. (p. 59)
Foto 24.  După restaurare. (p. 59)
Foto 25–26.  Sculptor necunoscut, sec. al 18-lea: Sfânta Ana 

învăţând-o pe Maria. Grup statuar cu nişă, Şu-
muleu Ciuc, Mănăstirea Franciscană. Înainte şi 
după restaure. (p. 60)

Foto 27.  Sculptor necunoscut, sec. al 18–19-lea: Sfântul 
Ioan din Nepomuk, Muzeul Secuiesc al Ciucu-
lui. Lemn de paltin, pictat. Statuia înainte de 
restaure. (p. 60)

Foto 28.  Probă de curăţare pe mantia sfântului, detaliu. 
(p. 60)

Foto 29.  Suportul, în timpul curăţirii, detaliu. (p. 60)
Foto 30.  Completare cu material lemnos identic, deta-

liu. (p. 60)
Foto 31.  Chituire stratifi cată a lacunelor şi grunduirea 

suprafeţelor completate cu lemn nou. (p. 60)
Foto 32.  Statuia după restaurare. (p. 60)
Foto 33.  Sculptor necunoscut, sec. al 18-lea: Crucifi x 

serafi c, Şumuleu Ciuc, Mănăstirea Francisca-
nă. Lemn pictat şi poleit cu aur. Crucifi xul îna-
inte de restaurare. (p. 61)

Foto 34.  Repictări, stratul pictural crachelat, crăpat, de-
taliu. (p. 61)

Foto 35.  Consolidare prin injectare, detaliu. (p. 61)
Foto 36.  Îndepărtarea straturilor repictate pe crucifi x, 

detaliu. (p. 61)
Foto 37.  Fixarea elementelor dezlipite. (p. 61)
Foto 38.  Chituire stratifi cată a lacunelor şi grunduirea 

suprafeţelor completate cu lemn nou. (p. 61)
Foto 39.  Completare estetică cu foiţă de aur. (p. 61)
Foto 40.  Crucifi xul după restaure. (p. 61)
Foto 41.  Pictor necunoscut, sec. al 18-19-lea: Fuga în 

Egipt, Muzeul Secuiesc al Ciucului. Ulei, pe 
suport de lemn. Icoana înainte de restaure.
(p. 62)

Foto 42.  Pictor necunoscut, sec. al 17-lea: Intrare în Ie-
rusalim, Muzeul Secuiesc al Ciucului. Icoana 
pe suport de lemn, înainte de restaure. (p. 62)

Foto 43.  Icoane restaurate expuse în vitrină. (p. 62)
Foto 44.  Pictor necunoscut, sec. al 17-lea: Adoraţia ma-

gilor, Muzeul Secuiesc al Ciucului. Icoana pe 
suport de lemn, înainte de restaure. (p. 62)

Foto 45.  Stratul pictural consolidat e lungimea fi surii şi 
pe margini. Icoana demontată. (p. 62)

Foto 46.  Consolidare pe verso şi completare cu rume-
guş. (p. 62)

Foto 47.  Chituirea lacunelor şi obturarea orifi ciilor de 
zbor. (p. 62)

Foto 48.  Completare cromatică cu ajutorul lupei.
(p. 62)

Foto 49.  Icoana de dimensiune mică după restaurare.
(p. 62)
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