
RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUl VAS CU TREI 
PICIOARE, DlN B·RON.Z 

o 

MONI AURELIA 

Vasul din bronz cu trei p1c1oare, din colecţia Muzeului Judeţean 
'Covasna, Sfîntu Gheorghe, a fost descoperit întîmplător în anul 1970, cu 
.ocazia exp1oatării nisipului, în albia pîrîului Vîrghiş, la o adincime de 
2,00 m. V.asul a fost agăţat de cupa escavatorului, care a tensionat-e 
puternic, rupînd un fragment din buză, producînd două crăpături oblice 
·adînc i şi o deformare considerabilă. 

ObJec.tul curăţat sup.erficial se păstra în depozitul muzeului. Corpul 
sferoidal al vasului .se sprijină pe trei picioare robuste, oblice, umărul 
fiind prevăzut cu două torţi pline, unite cu buza dreaptă şi răsfrintă 
aproape pînă la orizontală. 

Dimensiunile obiectului: înălţimea 26 cm; diametru! buzei 17 cm; 
diametru'! maxim 23 cm. 

ln jurul orîgin.ii şi datării piesei sînt multe incertitudini. Fiind des
coperit într-o aş€zare a pecenegilor, se consideră că ar fi aparţinut 
acestei populaţii. Kropotkin din U.R.S.S. publică un vas asemănător pe 
care îl consideră din epoca romană. Dintre vasele din bronz, această 
formă este deocamdată necunoscută, fiind mai verosimilă ideea că ar fi 
aparţinut feudalismului timpuriu. 

După aspect şi urmele de bavură, vasul a fost confecţionat d.in 
bronz, prin metoda turnării. Picioarele au fost, de asemenea, turnate şi 
lipite uherior. Se pare că obiectul comportă şi un decor liniar schematic 
in formă de V, de o parte şi de alta a corpului. Urmele de arsură de pe 
fund şi corpul înălţat pe picioare, ne informează despre utilizarea vasului 
în gospodărie, la prepararea alimentelor, aşezîndu-se di rect pe foc. 

Starea de sănătate a obiectului 

P.iesa nu a sufe:rit interv.enţii anterioare. La o observaţ-ie cu ochiul 
liber, se constată o deformare accentuată a corpului, două rupturi late
ra.le profunde, un fragment de buză şi perete lipsă, de asemenea, tot 
corpul acoperit cu pete de m-ărimi diferite, în gama verde-albastru, dînd 
impresia de patină nobilă. Totuşi; la o cercetare mai atentă cu lupa, se 
obs.e.rv.ă d� sub acest strat de patin-ă nobilă falsă, �ucrează c-oroziunea. 
De asemenea, se observă in uneie locuri, ma.i ales în zona de suclare a 
pidoarelor, că apare duma br.onzului, provocînd o textură de cratere de 
diferite mărimi, pe toată suprafaţa p iesei . 
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Propunerea metodelor de restaurare 

Buletinul de analiză al laboratorului de investigaţie ne arată ca m 
urma efectuării analizelor, stratul de coroziune de pe suprafaţa vasului 
se compune din: cloruri, silicaţi şi carbonaţi. Se impune deci, ca metodă 
de lucru, curăţire chimică radicală, neutralizare, lipire, întregire, patinare 
şi conservare. După tratamentul chimic de curăţire în cazul în care con
diţiile tehnice ne-ar permite, s-ar impune un tratament termic al vasului 
pentru a reface structura cristalină a metalului. S-ar obţine astfel un 
bronz maleabil şi deformările s-ar putea înlătura mai uşor. 

Restaurarea propriu-zisq 

Restaurarea propriu-zisă am început-o cu imersarea piesei în solutie 
de Comp!exon 3 pentru bronz, cu ph- îO, cu ·peri eri repetate sub jet de 
apă (ultima periere cu apă distilată). După curăţirea completă a shatului 
de coroziune, am neutralizat vasul în apă distilată, băi repetate alternativ. 
caid-rece. Uscarea am făcut-o în alcool etilic şi apoi la sursă de radiaţii 
infraroşii. Prin batere cu diferite ciocane, am căutat să reduc· pe cît 
posibil din deforma rea accentuată a piesei, cu atenţia de a nu' produce 
noi fisuri, peretele fiind foarte casant. A urmat apoi lipirea· rupturi lor, 
folosind menghine şi pîrghii adecvate, cu răşină Araldit CY 219 +HY 951, 
armată cu pînză de sticlă şi colorată cu Cu electrolitic. lipirea cu răşină 
a urmat după o prealabilă punctare cu cositor. După lipirea rupturiloi-� 
am amprentat partea superioară întreagă a vasului şi am coiŢlpletat par� 
tea lipsă cu răşină armată cu pînză de sticlă şi colorată cu pulbere de 
cupru electrolitic. A urmat finisarea piesei cu freze de acrilat, pile, hîrtie 
abrazivă şi lînă de oţel. Pe partea completată. am obţinut un luciu me
talic asemănător originalului. Întrucît posibilităţi tehnice nu avem pentru 
a ne permite o patinare electro-chimică, piesa a fost patinată cu pastă 
de oxid de crom, aplicată cu o cîrpă moale. Conservarea piesei şi a 
patinei s-a făcut cu nitrolac incolor, prin pulverizare. . 

Piesa astfel restaurată nu şi-a recăpătat perfect forma originală: 
Metoda de lucru aplicată nu ne permitea mai mult. Consider că obiectul 
se va putea rerestaura oricînd, cu alte metode. Alegînd metoda trata
mentului termic, atît răşina cît şi patina se vor putea îndepărta pri n 
ardere. 

Recomandarea regimului de păstrare, manipulare, conservare 
şi expunere 

Am dori oa piesa restaurată să fie redată circuitului de valorifioare a 
patrimoniului cultural naţional, prin expoziţia de bază a Muzeului Judeţe-an 
Covasna, Sfîntu Gheorghe. 
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1. 2, 3 - Pie<sa �·nainte de re;s.t,o•umre; detaiH şi a.ns·armtblu. 
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�" 2,, 3, 4 Pie·so după curăţor�a diim:kă ra:dico·lă; 'QM•amblu şi de1ta�H 

:Pllonşo 2 
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.2. 3. 4 - Pies.a �pă resto·urore-conserw.are; �magini de ansamblu 
Plonşa 3 
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