
TABLOUL FUNERAR DIN PRONAOSUL BISERICII ARBORE. 

În anul 1992, picturi le mu rale exterioare ş i interioare ale bi
seri cii Tăierea capului Sf. Ioan Botczătorul din satul Arbore au 
intrat într-un amplu proces de conservare-restaurare. Echipa de 
restauratori a fost condusă de profeso rul universitar Oliviu Boldura. 

În ultimii ani , restaurarea a avut ca obiect pictura din in te
ri orul pronaosu lui , respectiv cea de pc ca lota centrală , de pe pereţii 

de est, sud, vest ş i nord ş i din spaţiul interi or adăpost it de balda
chinul de piatră din co l ţul de sud-est al încăperii. 

Construit cu rol precis, de marcare a spaţiului funerar, balda
chinul din pronaosul biserici i Tă i erea capului Sf. loan Borezătorul , 

construi t de mareic boier Luca Arbore, se înscrie pc linia genera l ă 

a operelor religioase de in spiraţie goti că , lucru vizibil cu deosebire 
în elementele sculptate, precum: rozeta, arcul în aco l adă, blazoa
nele fa mili ei, a l ături de elementele constructive ce fl anchează blo
cul central de piatră (fig. I). 

SEMNIFICATII. RESTAURARE1 

' 

GEANINA ROŞU 

Reţine atenţia pictura f1mcrară, realizată ca u.n frumos tablou 
votiv încadrat de un arc de zi dăr i e, având în ax Tronul Hetimasiei 
(jig. 2), iar pe montanţi , Serafimii cei cu multe aripi, Sfinţi ce poartă 
evanghelii , Ierarhi ş i Diaconi . Trebuie observat că in scripţiile ori 
ginale s-au pierdut. 

Procesul de res taurare a cuprins o scrie de inves ti gaţ ii inter
di sciplinare ş i o s uită de operaţii menite să conserve pictura ş i să 

o pună în valoare. El a prilejuit, de asemenea, o serie de observaţii 

de ordin tehnic ş i estetic , imposibil de abordat de o mani eră ş tiin

ţifi că în afara acestui demers. 
Datorită caracterului mai tehnic al prezentării , restaurarea pro

priu-zisă va fi abordată de abia în cea de a doua paite a acestei lu crări . 

O primă observaţi e care se impune este diferenţa de compo
z i ţ i e dintre tabloul funerar (fig. 3) şi tabloul votiv din naos, deosc-

Fig. I a, b. Arbore. Arcosolium-ul (baldachinul) înainte şi după curăţarea picturii. 

1 Lucrarea a fost prezenta tă sub fo rma unei comunicări ştiinţifice la Sesiunea 
Direqiei pentru cultură , culte şi patrimoniul cultu ra l a judeţului Suceava şi a Fa
cu ltăţii de Istorie a Univers i tăţii „Ştefan cel Mare" din Suceava din octombrie 2002. 
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Fig, 2 a, b. Arbore. Intradosul arcadei arcosolium-ului: 
Tronul Hetimasiei, înainte ş i după curăţarea picturii. 

Fig. 3. Arbore. Tabloul/imerar curăţat. 

birca principală constând în numărul personajelor laice reprezentate 
ş i în structura iconografică a întregului . În pronaos scena se desfăşoară 
pe mai multe curbe care echilibrează ş i umplu într-un mod fe ricit 
suprafaţa peretelui , semicircul ară în zona superioară . Isus trnnează 
pe un scaun drept cu spătar deschis, sprijinit pe o construcţie obţinută 

din combinarea ingenioasă a mai multor elemente precum arce de 
cerc, trepte şi corpmi rectangulare. În zona inferioară, arcul de la baza 
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tronului parcă ne inv ită să. ITecern în împărăţi a de lin işte ş i calm peste 
care domneşte Isus. Acesta este prezentat într-o atitudine u şor fa
mili ară, în semiprofil , puţin ÎJ1cLinat, aproape mişcându-se spre 
dona.tor, păşind spre acesta pc marginea podiumului . Poartă în mâna 
stângă filactcra închisă a Noii Legi, iar cu cea dreaptă binecuvântează. 

biserica ş i pc ctitorii ci. Liniile curbe, calme, ale veşmântului ce 
îmbracă trupul lui Isus creează o atmosferă de lini şte în contrast cu 
liniile drepte rectangulare ale tronului . Boneta lui Luca Arbore, 
împreună cu aureola lui Isus, cea a Fecioarei ş i cea a sfântului Ioan 
Botezătorul creează o all<l\ cmbă ce echilibrează şi reia, la o scară mult 
mai marc, pc cca de la baza tronului. Această curbă descrisă ele Isus, 
continuată de Fecioa ră, de Sf. Ioan Botezătorul şi ele Luca Arbore 
se prelungeşte ş i îi include pc cei doi copii. Rămâne în afara ci jupaniţa 
Iuliana, uşor înclinată , dar l egată de această frumoasă curbă prin 
dragostea maternă ş i ocrotitoru·c ce o arată copiilor. 

Familia, în frunte cu Luca Arbore, oferă bi serica lui Isus Hri s
tos. Macheta este purta.tă cu grij ă ş i ţinută de ctitor cu ambele mâini 
(fig. 4). Fecioara Maria ş i Sf. Ioan Botczătorul îi înso_ţesc pe Luca 
Arbore ş i ctitoria sa, pe care Sf. Ioan Botczătorul o acoperă cu o 
mână ocrotitoare. 

Reţin atenţi a două detalii di ferite faţă de tot ceea cc se păstrea

ză astăz i în spaţiul funerar al pronaosului , anume portretele celor 
doi copii (fig. 5). Acestea sunt singurele portrete originale din ta
bloul fun erar ş i , spre deosebire de restul , sunt pictate pe o proplas
mă verde deschis; carna ţi a ş i luminile stmt obţinute prin suprapuneri 
de pastă ş i laviuri albe, iar desenul foait e fin ş i delicat este făcut 
cu roşu de pământ în amestec cu ocru galben. Copiii au ochii mari , 
vioi ş i iscoditori , sprâncene arcuite, nas drept şi nobil , fa ţă rotundă 

ş i urechi mici, delicate, ce se citesc sub părul mătăsos, tă i a t scu1t. 
Precizia i conogra fică, abundenţa detaliilor vestimentaţiei de 

epocă, armonia cromatică ş i echilibrul compozi ţ i e i ne introduc 
în lumea fasc ina ntă a secolului al XVI-iea, surprinsă de ochiul ş i 

de mâna de excepţ ie a celui identificat cu Dragoş Coman, ,Jiul 
.. C d I 1 ·"? popu oman e e aş t -. 
Tehnica de realizare a picturii murale este „al fresco". Ele

mentele de identificare vi zual ă ale acestei tehnici sunt: inciziile, 
respectiv urmele l ăsate ele un instrument ascuţit pe varul moale, 
proaspăt aplicat, pentru marcarea câtorva trasee iconografice pre
cum: portrete, veşminte, arhi tecturi sau elemente decorative, urme 
ale sclivisirii ş i arce de compas pentru aureole. La aceste informaţ ii 

obţinute prin cercetarea picturii în lumină razantă (fig. 6), se adau
gă cele de natură ştiin ţifi că, puse la dispoziţi a restauratorului de 
analizele chimice ş i fi zice efectuate în laboratoarele de specialitate. 
Din anali zele efectua.te de inginerul chimist Ioan Istudor3 a fl ăm 
că pigmenţii utilizaţi sunt cei tradi ţiona li , cunoscuţi pentru pictura 

Fig. 4 a, b. Arbore. Tab loul /imerar - Mache ta bisericii, înain te şi după curăţarea picturii. 

2 Vasile Drăguţ, Dragoş Coman, Maestrul picturilor de la Arbore, Bucureşti , 

1974. 

3 Ioan lstudor, Consideraţi i tehnice asupra unor picturi murale din România 
(epocile antică, medievală, modernă), în prezentul număr la p. 76-1 00. 
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seco lului al XVI-iea, ş i anume: pigmenţii ele pământ, ocru-galben, 
roşu ş i verele, albastru azmit, verele artific ial ele cupru, roşu cinabru, 
negru clin că rbune ele lemn ş i alb ele var. Aceşt i pi gmenţi au fost 
combinaţi şi asoc i aţ i as tfel încât pictoru l a obţinut o varietate ş i 

o armoni e cromati că ele excepţie , demnă ele va loarea a rti stică la 
care se ridică întreg ansamblul pictural. 

Examinând aten t pictura clin spaţiu l funerar, atât prin utilizarea 
luminii dirij ate, a microscopulu i portabil, precum şi clin anali za chi
mică a probelor ele laborator, au fost identificate mai multe intcrvcntii 
ele repictare sau reparaţ ii ce nu pot fi plasate exact în timp, clcoare~e 
nu ex i s tă documente în care să fi e consemnate aceste evenimente. 

O primă etapă o constitui e revenirea autorului însuş .i pc anu
mite clemente iconografice, cu un stra t ele culoare verele artifi cial 
de cupru, având li ant orga nic. Observaţ i a se bazează pc faptu l că 
veşmântul copilului mai mi c, rnânccutclc Fecioa rei boneta lu i 
Luca Arbore, clementele circulare de I ~ baza tronulL;i lui lsus ş i 
marginile evangheliilor sfi nţilor clin s pa ţiile latera le sunt mult 
diferite ca aspect, con s i s ten ţă ş i stare ele conservare, în raport cu 
biserica ş i perna pe care s tă Isus, pictate cu ace l aş i pigment verde. 
La fe l mânecile veşmântului Iulianei sunt mod ificate chiar ele autor 
care a revenit cu un strat subţire ele var, peste care a pictat un nm; 
motiv decorativ. Tot acum, pă l ă ri a ş i voa lul Iulianei au fost acope
rite cu un strat s ubţire de var, păstrat insular. Consider că interventia 
a fost făcută în epocă de autor, deoarece pc veşmântu l copilul,ui 
mai mi c sunt ace l eaş i clemente decorati ve albe ş i roşii (c irca zece 
puncte mici dispuse circular în jurul unuia mai marc) ca ş i pc haina 
fratelui său mai marc. Elemente similare sunt prezente pc întreaga 
decoraţie mural ă . Este posibil ca autoru l să fi întârziat putin cu 
apli ca rea pigmentu lui (dar lucrul es te greu ele dovedi t, având în 
vedere grij a cu care picta) sau să fi l ăsa t veşmântu l alb pentru a 
echilibra albul fi lactcrci Sf. Ioan ş i al tronului lui ]sus. Revenind 
ulterior ş i acoperind acest veşmânt, pictorul a schimbat centrul 
ele interes ele la Luca Arbore la Isus. Es te ele remarca t că veşmin
tele celor doi fra ţi , cu toate că sunt asemănătoare, nu sunt identice, 
iar copilul mai mic este singurul care nu arc gul er de blană . 

O a doua e tapă de repictare se iclcnti fi că uşo r deoarece stra tul 
9c cu loare este pictat pc un grund ele cre t ă, în tehnica „al secco". 
ln acea tă e tapă , veşmintele cti torilor, avâ nd culoarea o ri g in a l ă 

ocru-ga lben, cu umbre construite în laviuri verele ele pământ , mar
cate ele un elegant desen negru cc oferea s tră lucire si echi libru 

) ' 

Fig. 5 a, b. Arbore. Tahloul.fi111era1: 
Cei doi copii ai lui Luca Arbore, înain te şi după cură/area piclt1rii. 

sunt acoperite cu un bogat ornament floral. Luca Arbore are veş
mântul repictat pe un fond verde, cu decoraţii de aur, roşii şi al
bastre, iar la haina soţiei sa le întâ lnim acelaş i element decorativ, 
dar pc fond ro ş u. 

O a treia etapă de repictare o constituie decuparea portretelor, 
degradate probabil într-o anumită proporţie , ş i înlocuirea lor cu 
altele noi efectuate în tehnica „al fresco" (fig. 7). Elementele ele 
identificare sunt cele descrise anter ior. Stratu l ele var pentru into
naco este aplicat neglijent, întrucât acoperă şi pictura origina l ă 

aflată în vecinătate . Acum sunt refăcute toate portretele, cu 
excepţ i a ce lor doi cop ii şi a serafimilor din spaţiul latera l a l 
mo1111ântului . Pictura a fost rea li zată într-o gamă cromati că diferită 
de original, adică brun în loc ele verde, cu lumini în laviuri albe 
în amestec cu ocru, rumeneli roşii ş i desen brun. Toate portretele 
au aspect murdar, îmbâcs it şi sunt lucrate neglijent (fig. 8) . Este 
ele remarcat că artist1il a încercat să imite sau să refacă originalul, 
integrând chiar clementele nou pictate la cele păstrate clin original 
(fragmente din portrete, gât sau păr). Probabil în aceeaşi 

perioadă s-a făcut şi o curăţare a depunerilor acumulate. 

Fig. 6 a, b, c. Arbore. Tabloul.fim erar - Deisis: Maica Domnului, cercetare În lumină direc tă, În lumină razantâ şi după cură/are 
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Fig. 7. Arbore. Tab/011/.funerar: Luca Arbore, chipul decupai şi repictai 

Această intervenţie de decupare ş i de repictare a chipurilor 
a fost identificam pe aproape tot registru Sfintelor Muceniţe din 
pronaos , excepţie făcând portretele afiatc spre colţurile încăperii 

ş i în partea inferioară a glafului ferestrelor, care, probabil, se afla u 
într-o stare mai bună de conservare. 

Tot acum au fos t chituite ş i pictate, într-o manieră identi că, 

câteva lacun e profunde afl ate în câmpul pi cturii . Acestea se iden
tifi că la mâna stâ ngă a Fecioarei ş i la cca dreaptă a lui Luca Arbore, 
cu extindere pe veşmânt . În aces t ultim caz, artistul încearcă să 
imite decoraţia fl ora l ă a veşmântului ş i refacerea manşetei de aur, 
cu toa te că. în vecinătate mâneca este si mplă, ele culoare neagră, 
croită la baza mâinii . Probabil că. au fost şi aici intervenţii de aurire, 
care s-au pierdut ulterior, păstrându-se doar pe aceas tă lacun[t. 

Pc latura de est a peretelui interior al baldachinului, în zona 
lacunelor repictate, se observă că aces tea au fos t acoperite cu un 
strat de aur, acolo unde reparaţia atinge aureolel e, iar de cele mai 
multe ori s-a acoperit ş i pictura originală afla tă pc marginea lacu
nelor. Acest lucru este va labil pentru registrul Sfinţilor Ierarhi şi 

a Sfinţilor Diaconi , unde se păs trează o marc parte din aurul ori
ginal, vizibil chiar ş i în lacunele repi c tă rii . Pe cclclaltc registre nu 
se mai păstrează straturi de aur. 

Procesul propriu-zis ele conservare-restaurare a picturii mu
rale a debutat cu o examinare atentă a s tării ele conservare a stratului 
de culoare ş i a suportului , precum ş i identificarea intervenţiilo r în 
timp. Cercetarea s-a efectuat prin diferite sondaje ş i teste, precum 
ş i prin analiza probelor în laborator. Astfe l, au fost determin ate 
diferite depuneri aderente precum : praful , fumul de la lumâ nări , 

gudroane, pete ş i scursuri de ceară ş i eflorescenţe saline apă rute 
în special în zona inferioară a mormântului , ca efect al umidităţ ii 

de capilaritate. Acest fenomen a contribuit la exfoli erea sub formă 

de so lzi a stratului de rep ictare „al secco". O mare parte din aceste 
rep ictări s-au pierdut în timp, păstrându-se însă într-o mai marc 
proporţie în zonele superioare ale veşmintelor celor doi ctitori. 

Pentru pictura or i gin a lă s-au determinat lacune sau pierderi , 
atât la nivelul stratului de culoare, cât ş i la nivelul suportului , 
conceotrându-se ca frecvenţă pc zona inferioară. La aceasta se 
ad augă eroziunile rezultate în um1a curăţării sau ştergerii frecven-
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te a tabloului votiv. Ca formă de exfoliere a stratului original pre
domină pulverulenţe l e, acesta pierzându-ş i coeziunea particulelor 
în proporţie de circa 70 %. Este de remarcat că extinderea lor era 
ele la nivelul fondurilor negre cu mici urme de albas tru la ocru, 
verele, roşu , chiar ş i pe zonele cu alb de var, în jurul lacunelor sau 
pe erozrn111. 

O altă. formă de degradare a luat naştere ca rezultat al vanda
lizărilor cunoscute de monument. Astfel, s-au scos, utilizând instrn
mente dure, nasul lui Isus (fig. 9), a existat o încercare de extragere 
a portretului Sf. Ioan Botcză torul , a fost zgâriat chipul ctitorului , 
s-au practicat uncie orificii pentru agăţarea di verselor obiecte ş.a. 
Toate aceste lacune, albe la un moment dat, au fost acoperite cu un 
amestec de ceară ş i amestec de fum, în încercarea de a le face mai 
puţin vizibil e, raportându-se totuş i la depunerile stratului original. 

Stratul suport nu prezintă desprinderi sau burduşe li , în schimb 
sunt o serie de lacune profunde de diferite form e ş i dimensiuni 
care brăzdează întreaga zonă inferioară. a tabloului votiv. 

Odată. cercetarea încheiată , s-au efectuat probe de îndepărtare 
a depunerilor aderente ş i neaderente, utili zându-se atât mijloace 
mecanice uscate, cât ş i mijloace fi zico-chimice sau combinând 
compresele umede cu intervenţiil e mecanice. Acestea din urmă 
au dat cele mai bune rezultate, deoarece depunerile care nu au 
fost solubilizate de compresă s-au îndepărtat mecanic cu baston
cini cu vată sau cu radiera. 

Pentru îndepărtarea depunerilor aderente, într-o primă etapă, 

s-au aplicat pe elemente compoziţion ale comprese cu apă alco
olizată de l O% şi un timp ele contact de 1 O minute, curăţind as tfel 
întreaga suprafaţă. S-a optat pentru această so lu ţie , deoarece se 
ştia că sunt intervenţii de repictare cu li ant organic, pigmenţi pre
cum azurit1tl şi mixtionul aurului (pe blicurile veşmintelor ş i pe 
aureole), ce nu rezistau în mediu bazic). După aceea au fost izolate 
cu un strat de Paraloid B 72, 5 °1i> în aceton ă, ap li cându-se prin 
pensulare strict pc trasee le bli curilor sau pc fragmentele de aur, 
precum ş i pc urmele rf1111 asc din repi ctarea „a l secco". A urmat 
apoi o a doua etapă ele curăţa re , prin aplicarea unor cornprese cu 
carbonat de amoniu I O% ş i timp ele contact I O minute, la o tem
peratură de 19,8 ° C ş i o umiditate re lativă a acrului ele 68 %. Odată 

Fig. 8. Arbore. Ta b/oul.funerar 
- Deisis: Ioan Bolezălorul, după curlăţare 
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Fig. 9 a, b, c. Arbore. Tablo11lji1nerar - Deisis: Isus Chris /vs, cură{area zonei nasului 

cu îndepărta rea comprcsci ş i curăţa rea stratului de culoare cu a pă, 

utili zându -se în aces t scop un wi shab moale, au fos t îndepărta te 

o marc parte din depunerile aderente. S-a revenit selectiv cu a treia 
curăţa re , prin comprese cu carbonat de amoniu 10 %, menţinute 
în contact 5 minute, pc zone izo late unde se mai păstrau depuneri 
aderente. Petele de ceară. au fost mai întâi degroşate mecanic, cu
răţa te apoi cu xilen ş i , în s uită , prin aplicarea unei comprese de 
carbonat de amoniu. 

După un interval de timp de trei să ptămâni s-a revenit cu ope
raţ iunea de consolidare a stratului de culoare clecoeziv, prin apli
carea corn preselor cu hidroxid de bariu l O% la o temperatură ele 
l 8 ° C ş i o umiditate re l ativă a acrului de 70 % (fig 10) . A urmat 
chituirea lacunelor profunde cu mortar de var ş i nisip . 

Restaurarea tabloului fun erar nu es te încheiam, aces ta fiind 
supus unei observa ţii permanente, prin urmărirea comportă rii la 
con d iţiil e de microclimat, degradate mai ales datorită umidită ţii 

de capilaritate evidenţi a te în aceas tă zonă . 

Scopul acestei prezentă ri este acela de a sublinia caracterul 
interdisc iplinar al demersului res taură rii , iar contribuţi a restau
ratorului este aceea de a pune la di spoz iţi a ce lor interesa ţi infor
maţ ii legate de evoluţia materi a l ă a picturii , interven ţ iil e în timp 
as upra sa ş i , 1Ju în ultimul rând, identificarea unor direcţii în cer
cetarea i s to ri că a monumentului . 

Fig. I O. Utilizarea compreselor cu hidroxid de bariu 
pentru consolidarea stratului de culoare decoeziv 

SUMMARY 

The resloralion o.f the exterior and interior mural paintings made room 
./(H interventions on the mural decorat ion o/thej imerary .sp ace in the pro
nave ofthe church. Conceived as a canopy, decorated in stane with Gothic 
e/ement.1·, the item is remarkab/e d11e Io the painting which covers the sw.face 
of this particular space prepared by the bui/derfor his eterna/ rest. 
The impressive jim erary composition which the entirefamily is pari of, 
ojf'ering the church to Jesus and Vilg in Mai y , is made complete by the 
.firmness o/ the painting , the chromatic arrangement and thoroug h 
dep iction of the j 'es tive apparel of the age. 
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This p ainting went through severa/ interventions, re-painting or repairs, to 
which we shou/d a/so add the specific prob/ems of degradation, c/ogging, 
/oss and e.xfiJ/iation ofthe co/or~film, mineral c1y sta//ization and break-o.ffi 
The intention ofconservation/res toration of the mural painting ai ms to 
salve al/ the prob/ems re/ating to its material base, as wel/ as to the 
esthetic appearance and to retum the original image to the historic circuit 
of medieval artistic va/ues . 
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