
Gîndită în funCţie de experi,enţa acumulată in 1971  şi pe 
baza recomandărilor Centrului Roma8, activitatea şantierului 
de la Humor ediţia 1972 a llrmări t în principal următoa
rele obiective : 

- cOlnitinuaă'ea 11\.�ară,rrill'olf de con�allildC1!r,e Şl de ,curăţire a 
picturilor din gropniţă ; 

- cercetarea tuturor zonelor degradate din întreaga 
biserică, pentru întocmirea unui releveu al lor ; 

- verifi�area calităţilor Iprotectoare ale par,aloidului, pro
dus experimentat de Centrul Roma şi apl icat pe o suprafaţă 
mică a faţadei nordice, într-o zonă cu pjctură foarte degra
dată;  

- stabil irea unei metode preoise de raportare a l ucrărilor 
efectuate pentru a se putea verifica în timp urmări le fiecărei 
int1erv,enţii ; 

- stabilirea unui regim armonic de colaborare între res
taurator,i şi istoricii de artă, în vederea COnStltulf l l  unUl cli
lT.at de înaltă răspundere colectivă. 

în vederea raportării dt mai fidele a lucrărilor efectuate 
pentru întocm irea dosarului de restaurare a monumentului, 
fiecare membru al colectivului a completat zilnic o fişă de 
activitate, cu indicarea tuturor problemelor şi procedeelor 
apI icate şi, totodată, a intocmit un releveu parţial' al inter
venţiilor. în acelaşi timp, a fost executat un relev,eu general 
care cumulează toate releveele parţiale. Pentru a se evita 
confuzii le, au fost stabil ite norme unitare de limbaj şi un 
cod de semn .. care va trebui să devină în final un instrument 
de lucru al tuturor restauratorilor de speciali tate. 

6 A se vedea Paul Phil ippot şi Paolo Mora, art. cit. 

Principiul fundamental care a stat la baza întregii aCţiuni 
a fost acela al neutralităţii şi reversibilităţi,j oricărei inter
venţii, pentru perfecta asigurare a integrităţrii p icturilor 
t1f.aJliaJte. 

Desfăşurarea lucrăril or nu a fost lipsită de surprize dra
matice. Descoperirea gravelor de�prinderi al e picturii de pe 
bolta pronaosului, care ameninţati să se prăbuşească, a adus: 
în stare de alarmă întregul colectiv cafle a lucrat cu devo
tament exelT!lplar şi cîte 14 ore pe zi pînă la completa înde
părtare a primejdie1. 

Grupul de pictori restauratori, ca ş i  studenţi i  din rîndul 
cărora au fost remarcate elemente deosebit de inzestrate, a 
fost confruntat cu numeroase dificultăţi şi s-a aflat în faţa 
multor întrebări a căror dezlegare depăşeşte cu mult interesul 
timed:iat. Conlsidelf.î,ntd că toa<te ,atctets'te 'Pr{)ibl�l11Ie ,ca şi ,pr.Îtnlc,jpjj,I,e 
metodologice care au ghidat activitatea şantierului pilot de 
la Humor, primul de acest gen din ţară, reclamă o exigentă 
dezbatere publică, DireCţia monumentelor istorice şi de artă 
a organizat o sesivme de comunicări ştiinţifice în care au fost 
prezentate aspecte aLe campaniei de lucrări din vara anu
lui 1972.  

Aşa cum s-a subliniat în cadrul discuţiilor, un prim 
succes al acestei sesiuni a fost promovarea principului restau
rării "cu uşile deschise", aşadar al acelui tip de restaurare 
care nu are nimic de tăinuit ci, dimpotrivă, �e prezintă cu 
răspundere şi sinceritate analizelor de specialitate. Tocmai 
pentru ca acest principiu să fie aplicat pînă la capăt, ţinînd 
seama de importanţa ştiinţifică şi formativă a şantierului 
pilot de la Humor, materialele prezentate în cadrul �esiunii 
amin tite sînt publicate în pagin ile "Buletinului monumentelof' 
istorice", ele urmînd să constituie un cap de drum al _expe
rienţei restauratorilor de pictură murală. 

UNELE PROBLEME PRIVIND CURAŢIREA, DESINFECTAREA ŞI FIXAREA 
PICTURILOR MURALE, APĂRUTE CU PRILEJUL RESTAURĂRII BISERICII 

FOSTEI MĂNĂSTIRI HUMOR 

Ing. ION ISTUDOR 

în cadrul lucrărilor de restaurare a picturilor murale la 
biserica mănăstirii Humor, laborator ului DMIA i-au revenit 
cîteva sarcini de ordin tehnic, atît în faza preliminară a înce
perii lucrărilor cît şi în timpul acestora. 

Datele cerute de cercetările moderne asupra conservării 
picturilor murale trebuiau să preciz.eze în faza preliminară 
starea de conservare a monumentului, condiţiile de micro
climat, gradul de umid.itate a zidurilor, materialele folosite 
in pictură şi tehnica de lucru a acesteia .  

în  acest scop s-au efectuat analizele de pigmenţi ş i  lianţ i ,  
stab i l indu-se natura minerală a acestora ş i  o tehnică de lucru 
combinată : a fresca şi a secco' .  

S-a delierminat umic1itatea pereţilor pentru a releva zonele 
de igrasie2. 

1 Tehn ica de l ucru ş i  materialele folosite În rea l izarea picturilor 
murale ale bisericii  fostei manastiri  Humor n u  c deosebesc esenţial de 
cele ale celorlalte monumcnte similare din epoca l u i  Petru Rareş. 

P,rcparaţia de var a p ictur i i  (imolJaco) este realizata la interior cu 
cîlţi ş i  pe alocuri  cu p leava de ovăz. I n  pridvor, ca  şi la exterior, se 
remarcă existenţa unui  mortar de frescă CU adaos de nisip, cîlţ. i ,  bucăţele 
de căramida şi carbuni. P,reparaţ ia picturii interioare este mai bogata în 
carbonat de calciu (în medie 8 8%) faţă de cea a p ictur i i  exterioare 
(72-75%). Pigmenţi i Întîlniţi sînt :  azuriml, mal ahitul ,  pamîntul verde, 
ocru, cinabru, ocru roşu, varul carbonatat ş i  cărbunele vegenal .  Malahitul, 
azurÎtul şi  pamîntul verde au fost folosite p r in suprapunerea lor peste Un 
strat de culoare n e,tgra dat în frescă. In uhimul strat de culoare s-a 
determinat existenţ a  unui l ian t de natur a  proteică. Judecînd dupa compor
tarea acestui strat la aeţiun iJe factori lo l' agresivi extern i este foarte 
probabil ca  l ianru l proteic sa fie cascinat de calciu. Deci se poate 
vorbi de o tehnică mixtă: a fresco şi CI secco (cL 1. Istudor, I .  Bal ş, În 
"Revista muz.eelor" ,  nI'. 6,  1 968) .  

2 Umiditatea pereţ i lor la i n terior şi exterior s-a determinat cu un 
umidomctru Feutron, l a  adîncime de c irca 1 cm constatÎndu-se : l a  exte
rior:  o umezeala maximă pe fatada de nord În dreptul gropniţei (imediat 
deasupra soc lu lu i  de piatra este 5% ) ,  precum şi în pridvor pe stîlpul  de 
nord-vest; la  interior umiditatea scade treptat de la valori cuprinse Între 
5%-9,5% (imediat deasupra pardose l i i  de piatra) pÎn� l a  valori sub 
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Datele privind condiţiile de microclimat au fost deter
minate de Institutul de meteorologie, în două etape, a cîte 
două săptămîni fiecare, în perioada de iarnă şi de vară3 . 

O serie de studii de specialitate privind biodeteriorarea 
au fost efectuate de Institutul de biologie "Traian Să Vll
lescu"4. 

Datele obţinute din studiile de mai sus au fost cor boralie 
şi concretizate în stabilirea metodelor de conservare cores-

limita de igrasie întîl n ite la Înal ţ imi  ce variaza în tl'e 1 - 1 ,5 m (pe 
peretele de nord). Se remarcă o umiditate accentuată în gropniţă, în 
n işcle unde sînt ÎnmormÎnta\i ct itorii .  Zona de u mezeală a pereţilor coin
cide cu o zona unde ape le  meteorice stagneaza datorită unei r igole neco
respunzătoare. Existenţa t ro tua.rulu i  din bolovani rosttliţi cu ciment şi a 
socluhLi de piatră de asemenea ros,tu it cu cimcnt contribuie la menţinerea 
umidităţ i i  rid icate a pereţ i loL (1 .  Istudor şi T. Pogonat, Raport asupra 
determină.rii umiciităţii la biserica Humor 1972, a.rhiva DMIA, dosar 
restaura-re Manăstirea Humor). 

3 D. Tiştea şi colaboratori, Swcliul parametrilor elima tiei locali Pe/l
tru stabilirea cOlldiţ'iilor cle restaltrClre şi conservare a pict"rilQ)' murale' 
ale unor m017ltme1ll.e istorice din Molclova de 17ord, partea 1 martie 
1 970 şi partea a I T-a septembrie 1 970, Inst i tu tul n:eteorologic Bucure�ti (În 
3J1'hiva DMIA). 4 Din cercetarile efectuate asupra degradari lor biologice apărute l a  o 
serie de monu mente din Moldova, a reieşit că În deosebi l a  biserica Humor 
s-a pus În evidenţa o foarte bogată şi eterogenă microflora (bacterii 
şi ciuperci) prezentă pe suprafeţele de pictură cu eflorescenţe ale bol ţ i  lor 
naosulu i  ş i  pe zidurile despărţitoare ale pronaosului  şi noasul u i  pe care au 
aparut picarurj de condens. Dintre bacteniile cele mai frecvent  Întîlnite 
se ci teaza genurile Baci l l us, Sarci na A rthrobacter şi Micrococus, bat teri i 
saprogene cu l.al·gi posibilităţi de adaptare şi vari abi l i tate. Dintre genurife 
de ciuperci Întî ln i te,  se semnaleaza prezenţa unor reprezen tanţi a i  gen u
rilor Cladiosporium, Stemphi l ium, A I ternar,i a şi Chetomium pe zonele 
de igrasie din naos şi altar, care s-au dezvoltat atît pe strmul de picrur:1 
cît şi pc cîlţii şi pleava din preparaţi a de var a p icturi i .  Efectul lor se 
manifesta atît prin pete de etl loare .Închisa (de la brun la negru) cît şi  
prin  degradarea locală ca urmare a efectelor mecanice de creştere a h i felor 
�i a p roduşilor metabolici (dr. I. Lazar, L. Dumitru, 1 .  Ioniţă, Biocle
terminarea operelor de artă şi a monumentelor istorice din Moldova, 
I nstitu t l l l de biologie "Traian Săvulesc u " ,  Bucu reşti. 1 972;  arhiva DMIA, 
dosar I-Tumor) . 

http://patrimoniu.gov.ro



Fig.  1. G ropnira - perete de nord: "Falsa taiere a capului lu i  David". Eflorescenre produse datorită picaturilor de condens. 

fig. 2. Bo lta absidei de sud a nao ului cu scena " l!la de la Mamvri" .  
Zonele albe reprezinta e[lorescen\e. 

Fig. 3.  E[lorescenre pe semicalot:1. abs:dei de nord. 

Fig. 4. Ex te ri o r  (perete sud). Detali u  din " Asediul onsta n t i n opo l u l u i " . 
Exfol ieri ale tratul u i  de culoare. 
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punzătoare. S-a ţinut seama l a  elaborarea lor de părerile 
exprimate în discuţii le avutle la faţa locului cu comisia de 
specialişti ai UNESCO şi ai  Centrului de restaurare de la  
Roma. 

Ne vom opri în cele ce urmează numai asupra cîtorva 
aspecte din întreaga problematică a restaurării picturi i bise
ricii Humor, îndeosebi asupra proceselor de curaţIre, des
i nfectare şi fixare, pentru care laboratorul a acordat aSIS
tenţă tehnică în timpul l ucrărilor. 

Nu vom insista asupra proprietăţilor pe care trebuie sa 
le prezinte substanţele de curăţat5, ci vom aminti numai prin
cipiile fundamentale care ne-au călauzit in alegerea acestora 
şi în stabilirea tehnologiei procesului de curăţire . 

în primul rînd am pornit de la cunoaşterea exactă a ma
terialelor ce au fost folosite in p ictură şi a tehnicii de lucru 
a acesteia. 

în al doilea rînd, ca se admit pentru curăţire numai sub
stanţe a Icăror compoziţie este binecunoscută şi verificată 
în timp, pentru a se putea aprecia atit eficac.itatea lor, cît 
şi aqiunile secundare, nedorite sau chiar periculoase. 

Dacă în privinţa substanţelor de curaţi re ş i  a metodelor 
de lucru s-a ajuns la unele concluzii, mai greu de lamurit 
au fost unele aspecte legate de latura estetică a problemei .  
Acest ultim aspect î l  interesează pe cercetătorul de  laborator 
in mod deosebit, intru cît cunoaşterea fenomenului în ansam
blu determina chiar stabilirea intensitaţii procesului de cură
ţire, in toata complexitatea sa. 

Studiul in cazul Humorului, cu i nterpretarea tuturor 
datelor prelucrate la n ivelu l  posibilităvilor noastre, a pornit 
mai întîi de la  ideea ca intotdeauna materialele folosite în 
realizar.ea picturilor murale in general, şi in special a frescei, 
suferă în vimp unele modificări, de cele mai multe ori ire
versibile. 

Aceasta impl ica meditaţia tocmai asupra gradului de in
tensitate a desfăşurarii procesului de curaţire, cunoscîndu-se 
că niciodata nu poate fi r,estituit aspectul cromatic ofl glllar, 
cu saturaţia  sa de culoare. Numai un asemenea punct de 
veder,e poaue sa nc călauzeasca ira 'alegerea .stad�ulUii la oar,e 
trebuie sa se oprească totdeauna o curaţire care sa .cores
punda în acelaşi timp şi punctului de vedere estetic, cu 
exigenţele sale. 

In unele cazuri, dintr-o pretinsă prudenţă, s-ar putea 
ajunge sa nu se realizeze o curaţire suficientă sau, dimpotri
vă 'O nes'0oouire a acesteia să ducă pîna la în!lauurare:a defi
ni;iva chiar şi a patinei . Trebuie ştiut, în concluzie, ca o 
intervenţie, o'ficît de core,ctă ar fi, IlU poatre 'să ,r,esuituie nici
odata starea i niţiala şi trebuie sa se l imiteze numai la reda
rea "stării actuale a materiei originale" cu trasformările pe 
care le-a suferit în timp6. 

Ar trebui reţinut ca, dacă unele zone suporta o interven
ţie de curaţire avansată, alte zone în schimb, datorită natu
rii degradarilor (alterarea l ianţi lor, pigmenţilor sau a supor
tului) şi stării lor nu îngaduie adesea decît o i ntervenţie 
strict Iimi tată. 

Se cere deci ca restauratorul, pornind de la interpretarea 
d.�telor dobindi�e pe .calea al�alizelor de }aborator �supr� sta
f11 actuale a fiecarei zone 1 11 parte, sa dozeZle 1l1tensltatea 
procesului de curăţire astfel încît să dobîndească în final o 
perfecta unitate de ansamblu. Substanţele folosite trebuie 
astfel alese, iar operaţia de curăţire in aşa fel ex,ercitată încît 
să conduca tocmai la această unitate estetica. 

Faţă de cele arătate, rezulta ca procesul de restaurare 
este intotdeauna subiectiv şi ca atare operatorul trebuie con
tinuu urmări t pwtru a fi mereu pastrata unitatea ansamblu
lui .  

Se ştie că în condiţi uni normale, efectul Timpului asupra 
materiei formeaza pat.ina. Patina, care dupa P. Phil ippot 
este un concept critic şi nu fizic sau chimic, nu este al tceva 
decît ansamblul alterarilor normale ale operei de arta, 

5 Paol o Mora şi  P:1ul  Phi l ippot, Technique el conservation des pein
tures murales, Rapport au Reunion m ixte de \Xia,hington et New-York, 
1 7-25 septembre 1 965.  Cen tre I n ternational d'Etudes pour la  Conser
vation de, Biens Culturels et Comite de I'ICOM pO'.If les Laboratoires 
de, Musces, Cap. III ,  "Netto yage" , III- l O  - III- 1 3 ,  

6 Paul Philippot, La notiolJ de la patine e t  le nel toyage eles pein
ture.>, Institut Royal du Patrimoine An ist ique I3ruxelles, "Bul let i n " ,  IX,  
1 966, p. 1 38- 1 42. 
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care nu afecteaza aspectul acesteia şi n u  o desfigurează7. 
In sensul celor de mai sus, fumul, gudroanele, praful sau 

alte depuneri de pictură nu sînt "patine" nefiind modificări 
normal.e ale picturii . Ele produc degradări ale operei indi
ferent de natura materialelor din care ea este realizată. 

În cazul bisericii mană stirii Humor, produsele nedorite 
care necesitau o îndepărtare au fost: praful, fumul, gudroa
nele, ceara, eflorescenţe!,e, petele de mucegai . 

Lruiînd :Î'n IC'0U1S;iderar�ie p'r'0ip.rlj,etă,v�1e ma'uC'rrua'lelo,r folOlsite 1.11 
p ictura şi privindu-Ie prin prisma naturii alterărilor posibile, 
s-au stabil it  următoarele: . 

Culoarea albastră realizată cu pigmentul "azurit", car
boallat hazi'c ,de ,Crllipif.U, rtinde să .SIe ,uranlsform,e ,i,11 cimp, d.ar 
numai în prezlenţa u111liditaţi i ,  in verde malahit, tot carbonat 
bazic de cupruB • Această transformare intilnita aproape pes
te tot unde s-a lucrat cu azurit în proporţii mai mici  sau 
mai mari 11U este o alterare normala . Pigmentul albastru 
(azurit) trece în verde (il11alahit) numai pe zone de umezeală 
maximă şi persistentă, cum sînt zonele de igrasie. Fenomenul 
�pa.rle [.oa;rrte rev�de11't în grflOiprJ1liţa, pe fro.J1JdLd rşi ve'şminuele p;er
sonajelor din tabloul Deisis, sau în exterior, pe colţul de 
NV al pridvorului şi  pe unele zone de pe absida de sud. 
Se ştie că procesul acesta de alterare este practic ireversibil . 

Rezulta deci că transformarea azuritului in malahi t este' 
o alterare ce nu se încadrează în noţiunea de patină. 

Altfel suau lucrurile cu p i�menţii roşii . Se ştie ca roşul: 
denumit "cinabru" - sulfura de mercur - sufera transfor
mări leme, Î'n contact cu lumina, schimbîndu-şi sistemul de 
cristalizare şi totodată culoarea in negru9. Fenomenul' fizic' 
era cunoscut de vechi i meşteri frescari, care nu foloseau Cl11a
bru în pictura exterioară 10. 

Culoarea roşie pe baza de oxid de fier sufera şi ea o· 
în negrire lenta, înca insuficient clarificata. Modificari le sufe-· 
riT,e de pigmenţii roşii intra în categoria patinelor, fiind alte
rări normale. 

In ceea ce priveşte metodele intrebuinţate la  Humor, pen
tru curaţi rea picturii interioare s-a intervenit atît prin pro
cedee pe cale uscata cît şi pe cale umedă, ţinîndu-se seama 
de rrecomandările facute cu diferite prilejuri la diversele reu
niuni internaţionale (v. P. Mora şi P. Philippot, ofJ. cit .)_ 

Parte din depunerile de pe pictura au fost scoase apelin
du-se la metodele de curaţire pe cale uscata, cu acţiune selec
tiva, folosindu-se gume de şters de o cali tate corespunza
toare, ce nu au afectat stratul de culoare . 

Eflorescenţele insolubile, foarte fine, apărute în urma 
acţiunii condensului pe pereţi ( fig. 1 )  au fost îndepartate 
mecanic prin frecare uşoara cu tampoane u:T.ezite cu apa. 

Folosirea prafurilor silicoase, umede, pentru în departarea 
unor efloresoenţe, s-a facut numai în cazurile extreme, cînd 
alte metode nu au dat rezultate satisfăcatoare 1 1 . Această 
metodă implica riscul deRradarii stratul ui de culoare şi de 
aceea folosirea ei a fost l imitaTa. Majoritatea depunerilor de 
pe perete (praf, fum) s-a îndepărtat cu Tar.:poane cu apa. 
In  unele cazuri , s-a recoman dat un adaos de amoniac la 
apa de curăţire in proportie de cca 1 %. în legatura cu folo
sirea amoniacului Trebuie făcuta o precizare: 

- Intrebuinţarea soluţi ilor de amoniac în curaţirea pic
turilor murale este în funcţie de natura materialelor (pi g-· 
menţi, l ianţi) folosi Te în realizarea acestora şi de tehnica 
picturii .  

Avind in vedere, pe  de o parte, alcalin itatea lui,  i a r  pe 
de alta parte, afini tatea pentru pigmenţi i  de cupru, pe care 

7 Dupa P. Philippot, curaţ irea unei picturi nu trebuie considerata 
n umai ca o operaţie pur materiala de îndepărtare a repictarilor care 
acopera stratul origi n a l ;  curăţirea unei pictu r i constă În aceea că, pe 
baza unor cunoştinţe p realab ile foarte exacte asupra stării  acttlal c 3' 
operei, sa se pro!!,rescze către o fază care, fără a atinge materia  or i gin a l;;:, 
sa redea cît mai fidel imaginea ori gin ala . (P. Ph i l ippot , op. cit., p. 1 4CJ) .  

B 1 .  Istudor, U n  fenomen ele denaturare a Cltlorilor Î n  pictura mltralZi 
ele la I/orol1eţ, " I� evi sta l1luzreloQ· " .  n r. 1 ,  1 965,  p. 65 : Ruthe �forJ' 
Gettcus and T'.l isabcth West Fitzhugh , A:write CInd Bh,e Vereliter , "Smdies 
in  Con servat ion " , voI. 1 1 ,  nr. 2 ,  mai 1 96/1, p. 55.  9 Rmerford Geneus, Robert L. Feller :1nd W. T. Cha�e . Vermillolf 
and Cinnaber , "Studies in Conservation " ,  voI. 1 7, n I" .  2. mai 1 972. p. 53 .  

1 0  " . . .  Dar ţi11e minte că. 11atura e i  111t e d e  a vedea aerul ş i  eo'i 
se IJăstreaz.ă mai bine pe panou decît pe z.id, fiind cii după It/J oarecare 
timp contactul CI-t aerul, cînd e Întrebuinţată pe 'Zid, o face nea?ră". 
(Cenir:o Cen in i ,  Cartea despre artă sau tratattti de pictură, Cap . X L  
"Despre natura roşul u i  c e  s e  numeşte chinovar ş i  c u m  trebu ie să-I freci",  
traducere de D. Be l izarie) . 

l' Paolo Mora şi Pau l Phi l ippot, op. cit . ,  pag. III- l 1 ,  para!!,raful 5.  
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tinde să-i dizolve, aplicarea tampoanelor trebU!ie făcută cu 
multă prudenţă, În soluţii diluate, şi prin intervenţii locale 
pe porţiuni mici. In cazul picturilor În tempera, folosirea lui 
este periculoasă, datoTită tendinţei Ide dizolvare a lianţilor. 

Restu�ile de ceară de pe pereţi şi gudroanele au fost În
depărtate cu tampoane Îmbibate cu solvenţi organici (xilen, 
acetonă) .  

Ca un principiu călăuzitor, subliniem că au fost excluse 
din acţiunea de spălare soluţiile care depun reziduuri, chiar 
dacă acestea sînt neutre sau nu au o aqiune nocivă asupra 
picturi[i .  S-a avut in vedere ca tratamentele aplicate să nu 
genereze efecte secundare tardive sau dăunătoare. 

In afară de depunerile de fU!m, praf sau gudroane, au mai 
apărut pe alocuri, pe pictură, şi urme ale unor procese biolo
gice manifestate sub forma unor pete albicioase sau colorate, 
mucegai uri, ca urmare a condiţiilor prielnice de dezvoltare, 
existente pe acele locuri. Petele de . mucegai au fost Îndepăr
tate prin ştergerea cu apă. Acolo unde existau indoieli asu
pra naturii petelor, s-au făcut analize biologice la Institutul 
de biologie. A vînd in vedere că ,apariţia unor eflorescenţe 
(fig. 2, 3) ar fi putut avea la bază un proces biologic, s-a 
studiat amănunţit acest aspect de către Institutul de biologie 
"Traian Săvulescu", stabilindu-se că micro flora izolată şi 
identificată în laborator este reprezentată de specii de bac
terii larg răspîndite În natură , ce se pare că este pu�in pro
babil să fie responsabilă de apariţia eflorescenţelor; mai 
curînd, ea s-a grefat pe un substrat favorabil dezvoltăr1i'i ·ei .  

Numeroase teste care s-au incerat pentru determinarea 
bacteriilor care produc in general eflorescenţe, cum ar fi 
ThiobaaiUIUls, .C\Ju da.t HlZJultla'oe neg.a,tiiv,e 12. 

Inlăturarea preZJenţei unor bacterii, precum şi a ciuperci
lor capabile să agraveze fenomenul de eflorescenţă se poate 
realiza prin măsuri care să conducă la reducerea umidităţii 
atît a pereţilor cit şi a atmosferei, pr,in măsuri care să asi
gure o ventilaţie, luminozitate şi temperatură la valori care 
să nu favorizeze dezvoltarea microorganismelor. 

'în ceea ce priveşte tratamentele cu substanţe dezinfectan
te, părerile specialiştilor s-au Îndreptat În general spre folo
sir[ea formolului 13. 

Folosirea formolului, substanţă cu spectru larg de acţiu
ne dezinfectantă, este limitată şi 'indicată numai pentru dez
infectarea picturilor executate strict in frescă, deoarece se 
cunoaşte destul de bine reacţia nedorită pe care acesta o dă 
cu proteinele ce constituie baza l ianţilor picturii În tempera. 

Cercetări ma,i noi consideră ca neindicate din punct de 
vedere al conservării tratamentele cu substanţe chimice dez
infectante, pentru orice tehnică de pictură . Această părere, 
exprimată de cercetătorii italieni şi sovietici, se bazează pe 
modificări le ulterioare, imprlevizibi le, pe care poate să le 
sufere stratul de culoare sub influenţa dezinfectanţilor, Înce
pind cu alterările de ordin estetic şi continuînd cu alterări 
ce afectează Însăşi materia 14. 

Ştiind că din punct de vedere al tratamentelor fungicide 
sau bactericide, efectele substanţel'or recomandate sînt tem
porare ş� specifice pentru un grup determinat de microorga
nisme şi ţinînd seama de posibilitatea cr,eşterii prin selecţii 
sau mutaţii a unor microorganisme rezistente la antisepticul 
iniţial, se consideră că rezultatele tratamentelor picturilor în 
scopuri dezinfectante sînt indoielnice dacă nu se iau măsuri 
pr.eVren'tiÎ:ve .f1aJdi,calle de evj·talle ,a p'fOiceiseior biolognlce 15. 

12 Sub influenţa bacteriilor sulfoxidante de tipul Thiobacil lus, su lful 
elementar, su ' furile şi hidrogenul sul furat sînt oxidate, În condiţii de 
microclimat favorabile, pÎna l a  acid sulfuric. Acesta reaCţioneaza cu car
bonatul de calciu din tencu�ala şi formeaz<� sulfatul de calciu. Apariţia 
unor eflorescenţe În care sul f  atul de calciu este prezent indica uneori 
eXJistenţa unor proce&e biologice. Diagnosticul nu se poate pune cu 
precizie dedt după constatarea prin analize bacteriologice a prezenţei 
thiobacteriilor. In l ipsa unui agent biologic, su],Fatul de calciu poate 
apare ca rezultat al unor procese de poluare (datorita, În general , bioxi
dului de sulf proven it din arderea cărbunilor) sau a migrarii sale din 
substrat sub influenţa unor surse de umezeală. Analiza conţinutului in 
suIf,at de calciu al substratului in tereseaza În acest caz. 

13 Paolo Mara şi Paul Philippot, op. cit., p. 111-10;  D. C. Kuritina, 
Ciuperci de mucegai răsplndite pe picwrile murale vechi şi lupta Impo
tTiva lor, "Vestnik Moskovscogo Universiteta", nr. 4, 1 968, p. 3 1 -4 1 .  

14 Antonio Tonolo, Clelia Giacobini, Tmportanza dell'umidita relativa per 10 svilup/Jo d; microorgani<mi 1'1 ei dipinti S/I tela, "Bul!. Ist. Centr:lle 
del Restaura" ,  1 95 8 ,  nr. 36, p .  1 9 1 - 1 96 .  

1 5 Michelo Monte, Anronio Tonolo, La Microbiologia applicata ai 
problemi di c017�ervazione e di restauro delle stampe e dei diseg17i, "Qua
derni del C:lbinetto Na'Zionale ddle Stampe", 1, Rom a, 1 969, 7-12. 
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In cazul picturii bisericii Humor, analizînd tehnica de 
lucru şi datele bibliografice generale privind tratamentele 
fungicide, s-a renunţat la folosirea acestor substanţe, cu 
exoepţia unui singur caz, pe bolta pronaosului, in momentul 
apariţiei unei ciuperci În timpul restaurării . (De altfel, zonele 
pe care s-au semnalat mucegai uri sînt foarte restrinse şi 
diseminate in locuri de umiditate maxima a pereţilor: pere
rele de nord - ZlOlfla de IÎgrals[[e :din �l1IterlÎoif) .  

în scopul combaterii Întregii fIore de mi'croorganisme, tre
buie luate o serie de măsuri preventive, care au fost enume
rate, 1In p!fil11/aiplÎu, mali ISUIS 16. 

Problema fixării stratului de culoare 
Ca urmare a accentuării degradărilor sufeliite de pictura 

ex'ter,io.aifă, alU ,apa!l'Ult .in 'uJtiJmii ,arID 10 'ooni'e de pifopLLaerrâ de 
conse.rvare, menite să apere pictura fie de acţiunea directa a 
il11lllemlPer��IK)f, flie de degmdarnJe p�ddUlse de ull11lidiua,r'ea ce 
aqlione:ază ISIUIb [dif'ern.r·e flOlfl!11le (fli,g. 4) .  

Astfel, ca urmare a cristalizarii sărurilor de pe suprafaţa 
picturii şi În urma acţiunilor ingheţ-dezgheţ, apar forţe ce 
Înving coeziunea dintre liant, pigment şi suport, generînd 

10 's'erÎie de fenomene [ca Idâ'slllOcă-ni de ipaT,oi,aul:e ·de pigment (pră
fuiri) sa,u d�S'lo:căa-,j ,a:le uaor pOIfţlÎlooi mai [mami <ilie s.oratuJill de 
culoare (exfolieri) . O rr icşorare a coeziunii dintre elementele 
constitutive ale picturii se mai produce şi in urma proceselor 
biologice, cind apar nu numai degradări datorită efectelor 
mecanice de creştere a hifelor, dar şi datorită proceselor 
metabolice, in urma cărora se formează produse ce dizolva 
liantul pe cale chimică17. 

Unii lianţi, În special' la pictura În tempera, pot fi medii 
bune pentru creşterea ciuperoilor şi bacteriilor. 

Avînd în vedere mecanismul de degradare a picturii ,  pen
tru salvarea ei trebuie acţionat pe de o parte prin oprirea 
fenomenului, iar pe de altă parte, prin consolidarea picturii 
afectate de degradări . 

Deci, pe de o parte, trebuie luate măsuri constructive 
care să Înlăture patrunderea apelor de infiltraţie la pictură, 
să elimine pe leit! posibil umezeala datorată igrasiei ş,i să se 
evite condensul. Totodată, trebuie studiată şi posibil i tatea 
existenţei unor proces.e de biodeteriorare in scopul eliminării 
lor prin metode preventive, care să creeze in biserică un cl i
mat (um�ditate, temperatură şi luminozitate) l a  un nivel ce 
nu permite dezvoltarea microorganismelor. 

Concomitent cu aceste măsuri, trebuie să se procedeze l'a 
consolidarea stratului de culoare afectat de degradări, prin 
tratarea cu solu�ii de a căror calitate depinde nu  numai 
operaţia de flÎxare, ci chiar viaţa Întregli picturi . 

Restauratorii de pictură stnt adesea dezorientaţi în faţa 
numărului mare de produse comerciale recomandate ca fixa
tive pentru pictură ; de aceea alegerea materialelor, chiar pen
N1u e�perjl111entăTi, t['eb'lllÎe fa,aută :foarte jol\JdiJc�os. 

Dată fi ind importanţa operaţiei de consolidare, trebuie 
cunoscută exact compoziţia materialului cu care dorim să 
facem tratamentul, precum şi a propr'ietă'ţ i lor lu i  actuale şi 
după procesul de Îmbătrînire. Nu vom trece În revistă mul
tiylele calităţi cerute unuj consolidant. Vom reaminti numai 
ca reversibil itatea soluţi ilor, neschimbarea aspectului şi lăsa
rea pereţilor să-şi facă schimbul l iber de umiditate cu atmo
sfera, constituie proprietăţile de bază ale soluţlÎilor consoli
dante. 

A vînd în vedere că, majoritatea produselor propuse pen
tru fixare fac parte din gama mater[ialelor organice - răşi ni  
s intetice ş i  mase plastice - materiale care in cea mai mare 
parte sînt încă insuficient cunoscute din punct de . vedere al 
comportării în timp, experienţele de fixare a picturilor de 
la  Humor s-au limitat pentru moment nl1lmalÎ la  două produse. 

16 în privinţa necesitaţii măsuriI r preventive În lupta 1mpotriva pro
ceselor de biodeteriorare, ni se pare fO:lrte semni ficativă pare rea a doi 
specialişti italieni de la Istiwto Centrale del Restauro. Anronio Tonolo 
şi Michelo Mon te, "Credem că e mai cinstit, să previi decît să combaţi. E 
inutil să resta/.lrezi o operă de artă degradată de microorganisme Imuni 
ca apoi să o repui In condiţiile de medil� In care se găsea". (Michelo 
Monte şi Antonio Tonolo, Sviluppo di microorganismi .Iulia carta in rela
zione alla IImidita relativa deU ambiente, "Quaderni del Cabinetto N::tzi�
nale dclle Stampe", Roma, 1, 1 969, p. 3 5-46). 

17 Exfolierile s-au prodtlS şi ca urmare a tehnicii de lucru Folosite la 
picrare, caJ'e a constat, după cum s-a aratat, Într-o tehnica mixtă. Lianw\ 
stratului de pict1lra a secco - caseinatul de calciu - a produs prin con
tractarea sa, exfolierea culorii. Aceasta comportare caracteristica srratur.i lor 
de p ictura a secco este evidenta În special la exterior, unde eFectul este 
mai vizibil ş i  ca urmare a aCţiunii directe a intemperiilor. 
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Experimentarea paraloidului B. 72 (acrilat de metil şi 
metacrtidat de etil) in ,sol'uţlie ,2% in X'i,len la foS't l'Ieeomanootă 
de specialiştii Centrului de la Roma. Paraloidul este conside
rat ca fiind una dintre puţinele mase plastice satisfăcătoare, 
datorită unor calităţi ca: rezistenţa la smulgere, rezistenţa 
la imbătrinire, conservarea solubilităţii in timp, nu se ingăI
beneşte şi convine din punct de vedere esteuic18• încercările 
făcute la Humor in lucrările din 1971 ,  pe o suprafaţă mică 
de pe faţCllda de 'nolrid, Ise pa:re Ică nu Istm ,sati'S.făICă,nQlar,e, da.r 
nici nu trebuie trase unele concluzii pripite. 

Ce,a de-a doua experimentJare s-a făcut cu prilejul' call1lPa
niei de lucrări din 1972, pornită de la ideea folosirii drept 
fixativ chiar a unuia dintre lianţii picturii, preparat după 
un procedeu elaborat de către laboratorul DMIA in colabo
rare cu pictorul Gh. Ciobanu, procedeau care a făcut obiectul 
unui brevet19. Este vorba de folosirea (ca fixativ) a soluţiilor 
de caseinat de Icalciu. 

Ideea care ne-a condus la realizarea acestei soluţii a izvo
dt din studierea indeaproape a tehnicilor picturale tradiţio
nale, urmănind ca in toate tratamentele aplicate să nu intro
ducem alte materiale in afara celor proprii picturii existente. 
TI�omati 3ices;t pro.cedeu s-a '<lJpa�,caJt: şi .tn rflÎxrarea pieo1.iurrilor de 
la Humor, pe zone restdnse de tot, pe faţada de nord şi l'a 
interior pe mici suprafeţe din gropniţă. In acest scop, după 

18 Paolo Mora şi Paul Philippot, op. cit., cap. IV, "Fixage de la couche pic,wrale", 111-14-111-27; Paolo Mora, Paul Philippot, Raport cu privire la misiunea organizată de Centrul de la Roma între 29.X-6.XI.1910 la 
biuricile pictate din nordul Moldovei (arhiv,a DMIA). 

19 G. Ciobanu, 1. Istudor, Procedeul pentru obţinerea unei soluţii 
transparente de caseinat de calciu. Dosar OSTM nr. 72534/17.X.1972 

stabilirea tehnologiei optime de preparare şi aplicare, solu
ţiile de caseinat de calciu au fost supuse unor verificări pre
alabil,e de laborator şi e�perimentate cu rezultate sat>Îsfacă
tlOarre >Clhi�r pe runele ptictJuri muraa,e (bu'serrÎlcirle Slobozia şi 
Batiştei din Bucureşti, Sf. Vineri - Tirgovişte, Coţofeni
Craiova, biserica mănăstJirii Secu). 

Tratamentele de fixare de la Humor rămin deocamdată 
tot cu titlu experimental şi urmează ca ele să fie verificate 
in timp, urmărindu-se atit eficacitatea lor cit şi eventualele 
modificări aduse aspectului picturii2o• 

. 

Ţinem să subliniem că, in orice caz tratamentele cu solu
ţii de caseinat de calciu nu impiedică tratarea ulterioară a 
picturilor cu alue soluţii consolidante care ar putea fi consi
derate mai bune, respectind, deci, unul din principiile de 
bază ale conservării. ' 

în incheiere, precizăm că problema conservării picturilor 
murate de la Humor rjmine in continuare o problemă des
chisă, dat fiind numărul mare al factorilor distructivi şi com
plleXii'lJarea mă:SIUlruloll" de I1emediiere necesare. în acest contex,t, 
fixarea picturilor cu soluţii consolidante constituie o măsură 
necesară dar nu suficientă pentru a asigura peste veacuri 
!păstrarea anSla.mblului artistic de la Humor. 

20 In scopul urmăririi exacte a modificăraor survenite in timp pe 
sUpir,afaţa pictată, cred că ar trebui luate în consideraţi!.' părerile lui 
Garry Thomson, membru al Comisiei UNESCO ce ne-a vizi�at ţara, care 
a propus o înregistrare fotografică periodică după o tehnică speoială a 
mai multor zone de pe supr,afa�a picturii, urmărindu-se: crăparea şi des
pr�nderea suprafeţei, depunerile pe suprafaţă şi alter,aroa culorilor. Măsudnd 
modificăr,ile produse, se pot determina factorii ce trebui!.' ţinuţi sub obser
vaţie, inclUSIV efioacitatea substanţelor de consolidare (Garry Thomson, 
Raport cu privire la misiunea organizată de Centrul de la Roma între 
29.X.-6.XI.1910, la bisericile pictate din nordul Moldovei, arhiva DMIA). 

CONSIDERAŢII ASUPRA OPERAŢIILOR DE CONSOLIDARE 

_____________________________ ION NEAGOE ____________________________ _ 

Munca restaurator ului se aseamană, in multe privinţe, cu 
cea a medicului. El' trebuie să I?rivească peretele ca pe o fiin
ţă vie, supusă unor transformari continue, unor degradări 
datorate timpului şi altor factori interni şi externi. Alături 
de cunoaşterea in intimitate a structurii zidului, restauratorul 
este obligat să aprofundeze cunoştinţele sale despre tehnica 
şi factura picturii, despre caracteristicile ei din punct de 
vedere al istoriei, precum şi interpretarea datelor furnizate 
de laboratoarele de specialitate. Coroborind aceste date, res
tauratorul diagnostiohează cu precizie ma.ladia şi poate, deci , 
propune, alături eLe oamenii de ştiinţă, metodologia şi aplica 
tratamentul adecvat. 

Dintre degradările pe care peretele pictat le suferă in 
trÎmp, cete mai pltl��n viZlibile lt'ăm�, fă.ră in.dorÎla!Iă, desprriil1lCle
riIe stratului suport de zid, sau cele produse la nivelul' de 
separare a intonaco-ului de arriciato. Pentru a le putea de
pista, se procedează la cercetarea suprafeţei ce constituie 
2)ona de imervenţ.ie prrin ciodrrui:rea :t1Işoalt'ă, CIU dregeM, şi s'e 
analizează vibraţiile tactile şi auditive rezultate. Localizin
du-le, restauratorul' trebuie să ştie să selecţioneze desprinde
riIe, ce vor constitui obiectul intervenţiei saLe ulterioare, de 
cele "naturale". întrebuinţăm acest termen gindindu-ne la 
să,maţia fu lOare zidruJ. firind oonsnruit din p�atră, bolovanii, 
cazul fostei mănăstiri Humor, in anumite situaţii, suportul 
picturii nu urmăreşte toate neregularităţi Le zidului l'ăsind mici 
goluri care nu sint in să periculoase. 

Vorbind de natura dislocărilor, trebuie semnalat faptul că 
acolo unde desprinderea de zid a suportului corespunde cu 
goluri produse intre pietreLe lui ca urmare a distrugerii mor
tarului, restauratorul are de-a f,ace cu aşa-numitele burduşeli, 
fenomen grav, deoarece poate produce, dacă ele sint extinse 
pe supraf,eţe mari, căderea p'icturii. 

Desprinderile ca şi burduşelile trebuie privite cu toată 
atenţia, intrucit ele afectează sănătatea peretelui şi nu se 
poate vorbi de un tratament al său fără eradicar,ea lor. Ele 
indică locul in care degradarea suportului este continuă da
torită acţiunii apei - care prin fenomenul ingheţ-dezgheţ 
distruge mortarul şi tencuial'a - şi insectelor. 
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Ne-am ref,erit pină in acest moment la importanţa consi
derării dislocărilor şi la natura lor. în mod firesc se pune 
intrebarea: care sint cauzele ce genereaza astfel de degradări? 
Putem răspunde afirmind că aceste cauze sint in parte cele 
gener.aJe, oare produc ahell."ă!liÎ aJle pionurili lmUll."ade, pr,eoum şi 
cauze specifice, proprii bisericii Humor. 

De primă insemnătate in rindul' cauzelor generaLe este 
umiditatea. 

După cum este bine ştiut, orice zid are o umiditate a sa, 
ce variază in concordanţă cu mediul inconjurător. La Humor 
gll"aJduil de umidi,tla,te al ZIÎ.dulu.i este mai 111dricart, d<lJtonită miroro
climatului zonei unde se află aşezată biserica. Astfel, in urma 
unor măsurători efectuate de către Tatiana Pogonat şi ing. 
Ion Istudor, in luna aprilie 1972, cu ajutorul umidometru
lui Feutron, s-au găsit in exterior, deasupra socluh.li de piatră 
pină la inălţimea de 1 ,5 metri, valori cuprinse intr,e 0,3 şi 
50/0, în aceeaşi perioadă măsurătorile au dat ca rezultat in 
interiorul pridvorului (inălţimea intre 0-2,3 metri) valori 
cuprinse intre 0,4-7%, iar in interiorul bisericii (inălţimea 
0-1 ,3met'ri) va:lori �rutJre 0,2-9,%. 

Maoora,toru făcute de Ta'1JÎana Pl()go,nat Ila e:ICoorio:rruJ. b�s'e
riGii, in luna iulie 1 970, au arătat cote pină la 1 ,7%. Deci 
vedem, prin :COIrnpanrea ,aJOe&lJOr d are, ICă difer,enţJa de umidi
tate 3iprilie-nuJie este de 3,5'%. AcestJe măsură,tJori a,u relevat 
faptul că in ,interior se inregistrează valori foarte ridicate 
ale umidităţii, ce indică prezenţa igrasiei, la o inălţime care 
corespunde in exterior inălţimii soclului de piatră şi zonei 
ce se intinde imediat deasupra lui. Faptul se explică pr,in 
prezenţa, in rosturile soclului, a mortarului de ciment care a 
impiedicat respiraţia normală a zidului, fă cind ca umidita
tea cayilară să se localizeze pe faţa ,interioară a peretelui. 
Pe masură ce inălţimea creşte, gradul d� umiditate scade. 

In ma[:ele calp.itllol al degxadărQ1Oll" prooose 'oa 'urmare a 
acţiunii umezelii asupra zidului şi a stratului suport, putem 
include ti'Il!fi,1.tJraţ!iile dartJorate lunor spall'tUll".i lalLe lacopenşu1uri 
saJU UI10ll" vitoii dlim ,oonslJrIuqia arc:esruia, Catre aru f.avonizat 
scurgerea apei pe ziduri. 

Prin pătrunder,ea apei in zid se observă o alterare rapidă 
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