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Din tot ce s-a întreprins pînă acum pe şantierul de res
taurare a ansamblului eLe p ictură de la biserica fostei mănă
stiri Humor, cupola pronaosulu i ,  neprevăzută în p lan u l  i ni
ţial de l ucru din vara anului 1972,  a fost o lucrare mai 
,grea ş i  mai complexă datorită problemelor no i  ridicate ş i  
lllI'geJ1ţci ICiU ,c,aJr,e lSe tUmlJ?Ull1e.a IinJreTve11lvi a. 

Cum se prezenta situaţia de fapt?  
La o privire de ansamblu, de jos din b is,erică, datorită 

distanţei, întunericului, pel iculei de fum şi praf, precum şi 
preZJell1�e[ p�nZJel.Lolf de păii aJ11Ij an, degofaJdar,ea plÎc,uurii nu 
p,une:a fri aplliecIDa;tă cu jlulS'teve. Ri,di,oarlea aheJ.ei şi :a;pwpierea 
,de zona degradată au dezvăluit  un spectacol dezol ant, care 
ne p'uooa �n faţa pecioo'l,ulliui p'răhl�şhrâ.i z;onle'i ,Oe11t1I',aJ.,e ,a ClupoJe.i . 

Vom încerca să facem o descfi,ere a acestei zone, aşa 
cum apărea l a  ridicarea schelei .  

,In  primul rînd s-a făcut vizibi lă existenţa pînzelor de 
păianjen ş i  a depunerilor de p raf şi fum, care brăzdau cupo
la în toate direcţiile, estompînd desenul şi culoarea (f ig.  1 ) .  

OdaJtă î'l1,depăl1Dane aoesre plînze, au  atpărlUt desprinderi 
.adînci şi accentu ate, pe mari pOrţiuni , ale p ictur i i .  Zone de 
d iferite dimensiuni se prăb].lşiseră. Imprăştiate pe mai bine 
·de jumătate Jin suprafaţă, găur i  adînci şi dese, de mărimi 
variabi le, str�pungeau stratul de arriciato şi intonaco, crdnd 
punţi subţiri ş i  fragi le  ale straturi lor de suport şi pictură 
caJre, dOaJr .ta o ,aroi:n,gJeIe uşoară, : ,e 'l11iişcaJLU 'nÎlsrdînd :să se 
prăbuşească. 

Fisuri mari şi adînci desenau adevărate arabescuri, pe 
intreaga suprafaţă, dar mai ales de-a l ungul "giornatdor". 

Stratul de arriciato era desprins  de zidărie - cu excep
ţia OÎto'lw,a piun,coe mai aJder,e:nlUe sp'r,e ,cemIml oupole i  şi 1n 
zona horei îngereşti - în unele porţ iuni  desprinderea f i ind 
de 2-3 cm. Puţinele puncte aderente şi autoportanţa s i s te-
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mului  de boltire, au făcut ca ,pictura să nu  se prăbuşească 
complet, pînă la dana i nterveI1lţ ie i .  

Imaginea pictată o reprezintă pe Maica Domnul ui Orantă, 
într-un disc în degrade SUSţinut, prin intermed i ul unor 
aKLhfi şi e!,e în IdegraJde, ,de 1 2  lî'l1Ig,efli ,oc formează o horă. 

Culori le în gener;].l s-au menţinut b ine, în special a lbas
(fui ş i  roşul . P ictura este clară, citibilă, deşi p rezintă exfo
lieri lin ai a les pe figuri , aureo le şi la mai toate tonuri le  de 
ocru şi verde. 

aJre aJLl [OISt ,cau:ZJde ce laJU gene�a't dC\)e.r�Oifa,[lea pictlUrlÎi 
murale din cupolă?  

Monumentu l a fost ş i  este folosit, în continuare, ca  bise
rică a satu lu i ,  în care se oficiază s lujbe cu o participare ex
tr,em de ,niLId11erOa ă 'lun1eolfli , adă'ugî'IlIdu.Jse şi aflux,ul ,contÎ.nQIIU 
de turi şti. De-a lungul secolelor, au fost perioade dnd edifi
ciul nu a fo t tntreţinut corespunzător, uneori fiind chiar com
plet părăsit. în acest fel au putut acţiona d istructiv o serie 
de factori, printre care : 

- Lipsa unui acoperiş corespunzător şi ănăto , ceea ce 
a poomlÎ's IGlipei să se inf i !tJrez,e ,in zkdărie şi pe plÎlc-mră. 

- In decursul timpului, dar mai ales în secolul nostru, 
în timpul celor două războaie mondiale, construcţia a su
portat traLume, produse de exploziile din apropiere. Din spu
sele localnic ilor, biserica a fost folosită chiar ca depozit de 
l11uniţ i i ,  în imediata ei apropiere fi ind ampl asată o barerie 
de arti lerie. 

-- O altă cauză care a c us la  traumatizarea picturi lor şi 
pe alocuri la prăbuşirea cel or d in  cupola pronaosul ui a [OSt 
curăţirea pereţi lor şi bolţi lor de pînzele de păian jen, fum şi 
pr,a;f, f'Ollos,llllclu-'se pră jjni lllmgi .Ia capă un căr,o,r,a ,se h1gră
mădeau drpe. Se văd foarte clar zgirietmi le  pwduse de a
ceste pră j in i .  Aş;]. cum arătam, punţile subţiri şi frag i le, care 
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slIisţQ:neaJu ,supr:afeţde mai ma!l"[ de pilloU\.IIl',ă dooprlinse, se mÎ'şcaiU 
la o. atingere uşeară. Or, cu prăjina s-lau ru!pt tecmai aceste 
punţi, ducind la prăbuşirea picturii. 

- COI11!delMulr,a,e rleeJuka;tie din vaiporii resrpir,aţiei alU 'a,c
ţio11lat d<e:ytrUlnct'�v .a:.sUipll"a lP'eLi,clUllei de lowoQla!l"'e. 

Pictura a fest executată pe un supert de var, de fearte 
bună calitate, amestecat cu pleavă, nisip şi cărbune. Tehnica, 
fiind o. imbinare intre a fresco şi a secea, permitea, pe ale
curi, aşternerea culeriler in pastă, aşa incit se peate ebserva 
chiar prensulaţia. 

Pernind de la cele relatate, se impunea luarea uner mă
'SlIIl'lÎ 'ur'g,e,atie oane 'să �lnllăItIUire pe:nÎlde1U11 pir,ăbruşurui plÎ'crunii mu
rale din cupelă. 

S-a trecut imediat la alcătuirea decumentaţiei. S-au făcut 
foQtogr,afii de ansamblu şi de detalii înainte de începer'ea l u
crului. 

S-a Întocmit rel eveul de ansamblu al cupelei, pe baza 
mă�Llrăteriler, nedndu-se principalele puncte de desprindere 
de zidăria supert, ca şi zen ele în care pictura s-a pierd1.!:. 

S-a intecmit fişa de sănătate în care s-au inregistrat eb
servaţiile ICU privire l,a starea picturii şi măsurile c011lcrete 
ce, urmau a se lua. O dată stabilite toate '<lIcestea, s-a trecut 
efectiv la consolidarea cupolei. 

11111 'con1ti'l1'U1ane, vom călutia Isă a!l"ă.taJm d,t ma:i loenaret mij
loacele tiehnice şIi materiale folosite, IPremm şi ordinea epe
raţiunilor. 

Prima operaţiune a constat in înlăturarea pinzeler de 
păianjen, a prafului şi fUimului depus superficial, felesind o. 
pensulă lată, meale, de unifermizat. 

Pentru a asigura rezistenţa marginiler zeneler desprinse, 
am tivit aceste margini cu ştraifuri de pelur suprapuse in 
dteva rîndur,i. Lipirea pelurului s-a efectuat cu pap din 
făină de grîu în cantităţi extrem de reduse. Am recurs la 
acest material neindicat de fapt pentru lucrări l'a pictura mu
rală, daterită urgenţei intervenţiei de censelidare. AceJeaşi 
eperaţiuni s-au efectuat şi peste fisurile mari şi mici din ime
diata aprepiere a zeneler prăbuşite, realizîndu-se in acest 
fel prima a:nIOOr,a!l"e ,a pUlnvi1er \şii bUlCăţiLer de fnescă ,desprinse 
(fig. 2.). 

Pentru consolidarea marginilor zonelor desprinse, pe peri
metrul suprafeţelor unde pictura s-a pierdut, s-a �mbibat cu 
o. soQwţăe de ,oa:seÎJnat de ,caLciu, rpr,in JtampOO1:ClJI'e lUişo.ară, flO,loQ
sind pensule moi de diferite mărimi (fig. 3.) .  

Operaţiunea următoare (incepută după ce caseinatul de 
oalc.iu făcuse priză) a constat din curăţirea cu foarte mare a
tenţie a spaţiului dintre zidărie şi arriciato. Această epera
ţ1ÎUIl1le s-a 'ef'elcvuat 'ou LaI[]setlelle de ,sî'l\mă ,şi plOllTIpj,ţe de caiUciulc. 
In tot timpul curăţirii, cu una din miini s-a sprijinit stratul 
de frescă, urmărindu-se asigurarea unei peziţii fixe, pentru 
a nu se fractura porţiunea în spatele căreia se lucra (ftg. 4.). 

în felul' acesta au fost scease, din spatele stratului de 
arriciato, roate IflJ."agmenltele de morn::a:r, IOUlitbunÎlle d e  păiianjen, 
precum şi teate celelalte impurităţi căzute în interier. 

S-a trecut apoi la aducerea zoneler burduşite la nivelul 
gooer,al, 'ou ,ajlUtorUil 'unOIT ,p rolP'tele. P,rin pa.,antarea I'or Is-a trea
lizat, edată cu readucerea la nivel', şi o. asigurare �mpetriva 
plJ.",ăJblUlşirii �n z.ona de �uonu ,şi in zOI11e1e adiaoontie. Mentarea 
prepteleler s-a efectuat incepind de la punctele de naştere a 
belţii, urcind spre cheie, după cUim cerea suprafaţa ce urma 
să fie censolidată, sprijinu� lor inferier fădndu-se pe poduri 
de scindură special amenajate şi ancerate de schelă, iar cel 
superior ye paturi de lemn (fig. 5).  

Urmatearea operaţiune se referă la prlegătirea locurilor 
pentru injectări şi asigurarea etanşeităţii zenelor ce urmau 
să primească soluţia de caseinat de calciu (fig. 6) .  S-a început 
tivirea circumferinţelor zenelor prăbuşite şi a tuturor orifi
ciilor cu mortar preparat după reţeta 2/1 nisip-var, l'a care 
s-au adăugat 2-3% caseinat de calciu. 

După ce în prealabil s-au saturat cu caseinat de calciu 
f,oaIrve dlÎlllUaI! Ziooele ,re IlU"ffiau 's.ă ,f�le Il'uor.ate, am f,olos,ut mor
tarul pl1eparat după reţeta de mai sus, pentru tivirea margi
nilor zoneler desprinse, introducîndu-l totodată şi in adîn
cime, �11IVr,e arriciato şi Ziidirile, ICU 'aIjrutiowl lUlnm :spadlU(l"� s,oo
ţiri din lemn sau cu pensule rotunde de diferite mărimi. 

De asemenea, în laceste zone, preaspăt tivite, s-a aIdus de
finitiv fresca la nivelul general, exercitînd o presiune in plus 
asupra contraforţilor-,proptele deja aplicaţi, avind grijă să nu 
se fractureze pictura. 
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Din loc ,în loc, după neoesivare, taJffi laJs.at ,orificii în care: 
am introdus sonde, confecţionate din tuburi de cauciuc, ori
(icii necesare operaţiunii de injectare a caseinatului de calciu. 

A urmat apoi chituirea zenelor lipsă, cu acelaşi mortar 
în MratlUlr[ 5uocreSiÎIVe (f�g. 7). Pre�1Jtrlll! a DlU crăpa ,şi pen,trlu ,a 
,le as'�g'lIIl'a il1ezisvetnJţa, :smratlUlI'lille lalU 'fOSt ,alştern,uve ,flQ.aIJ."ue ,slUb-, 
ţire, bine '<l\Păsate şi zg1îriate ulterior (pentru a face priză cu 
stratul urmă,wlJ.". 

In sfârşit, a IUIl"mat 'OJpera�illllnea pil1oprilu-ZJisă de wnsoQ1i
dare prin injectare cu soluţie de caseinat de calciu. Folosin
dU-lI1,e .de Isondele pl,a.t1tiare a.nverior lîn or�f[lci.ile Jrusate tIa t,ivi["e,. 
s-a introdus, cu seringa, sub presiune, apă cu alcool 20/f} 
pentru degresarea zenelor de injectat, zone în care pătrunse se 
fumul şi praful fermînd o. peliculă grasă de gudroane, atit 
prin intradosul zidăriei cupolei, cît şi pe stratul de arriciato. 
Am introdus apo�, tot ou seringa, 'sub pre�i'lline sau cu poQmpa 
de cauciuc, caseinat de calciu preparat după reţeta 2/1 brîn
ză de�resată-v.a:r. Penuru a asigura o bW1ă 'oonsoQlidare este
bine sa se intre ducă cantităţi mici de caseinat de cal'ciu, la 
început mai puţin consistent, pentru a pătrunde in toate ca
nalele. Injectarea se face in etape, la interval de o zi, cu 
soluţia din ce in ce mai consistentă, pină la umplerea totală 
a golurilor. 

Pmgxrel51i.v, oda!tă ou IUJ1npi1e1-ea �QllU!rillolf, I�e ruJţionează aSill
pra centraforţiler-preptel'e pentru a crea presiunea necesară 
presării şi prinderii stratului de arriciato de zidăria suport. 

Am avut şi situaţia cînd, despr,inderea fiind foarte mare, 
nu a fest suficient să injectăm caseinat de calciu, deoarece 
acesta nu are masă cOllTIpactă de întăr,ire şi, în consecinţă, 
11IU se oomp�etlează goillUr:i1e malri. S-a fldloi$'ÎIt 'tlln tlap>tre de mortar 
�n proporţie de 2/1 n�stip�Vlar, �a IOaIre s..,a ,acIăiUlgaJt aaseina,t 
de 'calciu 10% . Mor'tarul a ,f,os,t runtwdus ,ou pOmpa de call!C�IUC 
prin presiuni mari. 

S-au ivit şi unele neplăceri datorate condiţiilor speciale 
de lucru. 

Imposibilitatea aerisirii, temperatura ridicată, umezeala 
şi bioxidul de carbon eliberat prin respiraţie, au creat un 
climat propice dezvoltării sporilor şi apariţiei eflorescenţelor 
de mucegai, din fericire pe suprafeţe mici. Pentru distrugerea 
mucegaiului s-au tamponat zonele pe care apăruse cu o solu
vie dÎiwată de fioliffioL 1111 vederea plJ.",evenir�i unor Llloi efloreis
cenţe s-a pus în funcţiune un ventilator. 

Menţionăm că în timpul pe care l-am avut la dispoZiiţie, 
nu s-a putut asigura o totala consolidare a calotei şi că a
ceastă operaţiune urmează a fi centinuată. De aceea s-au 
lă's.at IS'Ondelre �n 'or�f,idiille pra!OtlÎ1cattJe lÎ'n tIÎ VlÎI\JUlri, .tn lo<our�lle 
unde va fi necesară refolesirea orificiilor. Aceste sonde au 
fost astupate la capătul liber cu dopuri din lemn (fig. 8 ) .  

S-au continuat chituirile î n  zonele mari unde fresca s-a. 
pierdut. Pe unele suprafreţe s-a chituit cu ult�mul strat, stra
tul de intonaco, mertarul' avînd următoarea compoziţie: 2/1 
nisip-var, la care s-a adăugat 2-3% caseinat de calciu, 
praf de cărămidă şi ocru pigment pentru a reduce din inten
sitatea albu!ui crud al varului şi a-i da o. tentă mai plăcuti 
(fig. 7). Ultimul strat a fost adus pină la nivelul general at 
picturii, urmărindu-se toate arabescurile marginiler franjurate. 
Această operaţiune s-a făcut cu o grijă  deosebită, pentru a nu. 
depăşi marginile şi a nu murdări pictura. S-a sclivisit acest 
ultim strat de două sau trei ori, după necesitate, plentru a 
inlătura posihilitatea ivirii de cracheluri şi a da suprafeţei 
acelaşi aspect cu cel al picturii ori�inale. 

S-a curăţat apoi cu vată şi apa prin tClJmponare pînă la. 
inmuiere pelurul cu care s-au astupat fisurile şi s-a spălar 
cît mai atent zona respectivă pentru a se înl'ătura fragmen
tde 'de p:alp ,rămasre după Idez.lipirea rf,OlÎţei. 

Ult�mele operaţiuni care s-au executat au fost:  o încer
care de innegrare a unei zone în fermă de Y (fig. 9 zona A),  
zenă 1n 'oare p�C<tlUira IS-:a pim.du>t, lP�eOUlm şi  'o  ştergere p ar
ţ,j,aJl.ă a mWIidă:âci de pe p'ÎlctlU!f:ă (fig. 1 0) .  A'oesitle oper.aţ�ulnj 
vor fi centinuate şi in etapa următoare de lucru. 

Considerăm că ,inltiervenrVÎ'a, ,în a,oeastă zonă 'er:a labsolut ne
ces'axă, daI! f�i,nrd .gr:<lidti x,iJdica,r al dete:riÎrOITăr;ii lei. 

Pentru păstrarea în bune condiţiuni a picturii, pe viitor 
trebuie să se ţină seaIma de evitarea surselor de poluare ale 
atmosf,erei interioare: fumul, praful şi vaporii care duc la 
condens. Acestea se pot înlătura printr-o ventilaţie corespun
zătoare, o încălzire adecvată pe timp de iarnă, folosirea 
luminăriler nefumigene, lprecum şi evitarea umidităţii. 
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