
ASPECTE LEGATE DE CONSERVAREA UNEI SCULPTURI ÎN PIATRĂ1 

S curt timp după ce franciscanii intră î n posesia ed i
ficiului din actuala s trad ă Săvin eşti (oraşul Cluj-Na

poca), ample lucrări pornesc să-i schimbe compoziţia 
plas tică gotică, după moda epocii . Sub această înfăţişare 
a ajuns pînă la noi, intervenţiile întreprinse în perioada 
lungă parcursă din deceniul al patrulea al secolului al 
XVIII-lea pînă azi fiind doar simple luc rări de între
ţinere. 

Restaurarea începută în 1976, el e către Direcţia Pa
td rn on iului Cultural Na ţional , a pus în evidenţă exis
tenţa în faţada vestică a două clin tre ferestrele fazei 
gotice. Dacă acestea cons tituie o dovadă a spiritului 
pr.aotio d eco nomisire a materialelor şi a forţei de 
muncă a meşterilor perioadei baroc , nu acelaşi lucru 
e poate spune despr alegerea materialelor din care 

îş i durau ed ificii le. N referim la pia tra utilizată în 

Fig. J. St il Lu ia sfin lu lui Anlon de Padova , cl u pă inler ven \.ic. 

Clujul secolului al XVIII-lea. Extrasă din carierele, 
atunci deschise, din Mănăştur sau Cheile Baciului, pia
tra , cu calităţi bune pentru o prelucrare chiar artistică, 
dă dovadă el e calităţi slabe, insufici nte să-i asigmi tre
cerea peste timpuri. Căci, din observaţiile noastre, majo
ritatea edificiilor sau grupurilor sculpturale din oraşul 
Cluj-Napoca, r idicate în secolul al XVIII-lea, avînd acelaşi 
material de bază, un calcar, suferă fenom ne de degra
dare av.ansată as mănătJoare. 

Dar, cum generalizarea fenomenelor ş i a cauzelor 
care 1 produc, fără un studiu aprofundat, mergînd pînă 
la structura microcristalină a fiecărui obiectiv, poate 
conduce la ati tudini eronate într-o intervenţie, ne-am 
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oprit, d eocamdată , la prezen tarea unui singur caz u r
mărit în toate fazele, cu posibili tă ţile de care d ispunem 
în prezen t. Este vorba de ·ta tuia „Sfîntul An ton de Pa
dova" (fig. 1) care se află în nişa udică a faţadei ves
tice a Biserici i franciscanilor di n. Cluj -Napoca. Lucrarea 
aparţine scu lp torului J ohann Nachtigall2 ş i a fost rea
lizată în perioada 1740- 17473, îri1preună cu alte două ce 
decorează aceeaş i faţadă a edificiului. Ciopli tă în volume 
w1itare robuste, lucrarea s decupează clar pe fundalul 
nişei. Faldurile au o căd ere liniştită realizată în planuri 
mari , dar cu o aocen.tuar viguroasă, ca ş i părul sau fi
gura oelor două personaje. Ex presia d ramatică a sfîntu
lui Anton este uma niza tă de blîndeţea privir ii4. In această 
r ealiza re plast ică boga tă se recunoaşte aceeaşi măiestr.ie 
cu oare au fost ciopli te sta tuile ce îmbogăţeau coronamen·
tul a nexelor castelului cl in Bonţid a, jud. Cluj . 

l Î n cadrul Mu ze ului de is l o ri e clin Cluj - 1np oca s-a 'începu t un c iclu 
ele ex perimc nle pe ntru cu ră \. i re ::i , co nsol icla rcn ş i conse rva rea un or p iese 
din pi a lră. Acestea rep rcz inLă cle me nte ci · a rhilccluri\ ş i seulplură p ro
venin d de l a m onu men te din clifer ilc per ioade i s l ori cc~, cu mn Leri a l litic 
d ive r s, a fl alc [ic 1n a er l iber 1n m unic ip iu l Cluj - 1a p oc ri , 1'ie î n l ap idar iu l 
mu ze ului . 

A leger e a lor s-a făcut urmăr i ndu-se acoperirea u ne i ga me cit mai 
var iate pri v ind fenome ne le ele de gra da re. 'ln 1984 cxpcr irnc nlul a cu p rins 
dou ă p iese ele scu lpLurii a fl nle pc r n~acla vestică n B iser ic ii fr a nc iscan il or 

F ig . 2. De Laliu , cap cop il , ina i11Lt• de in llTYe n\.ie. 

din Cluj-Napoca (s lr . Săvi ncş l i , 2). in lcr ve n\i a f:'ic in cl ob iec t ul p rezc n li\ ri i 
de fală fi ind i nch cia Lă, cca ele a dou a , opril :"\ Le 111 pora r pc per ioada sezo
n ulu i rece, s-a fi na lizaL in 1985. 

Expcrimc n lul urmă rcşLe în p ri 11 c ipa l cf ic ic n\ :1 un or n1 a Lnia lc fo los i Le 
i n mod curent în pracli ca inlc rn n\ i o n a l ă de l rn la 111c n l a p ic lrc i. î n cond i
ţ iile noasLrc de climă. 

2 M. Toca, Clujul baroc, J':cl. J :ic ia. Clu j-Naporn 1983. p. 113 - 114 ; 
I storia ClujLL lLL i, 1974, p. 248 ; N. " :i bă u . Scu lpl11rn {"iy11ralivă de pia lră din 
T1·ansil1JCt 11 ia în seco lul al XV I Ii -lea. Luză de clocl ora l. ma nu scr is , 1983, 
p . 46 ; Istoria arie/or plaslicc in Jlomâ11i a. Ed. l\k ri cl ianc . Bu curcşl i 1970 , 
v ol. I , p. 423. 

3 N. Sabău , op . cil. , p. '16: /:; Lor ia C /11jul11i, 197·1, p . 248 ; M. Ţoca , 
op . cil ., p. 113-114. 

4 N . Sabă u , op . cil ., pag. '1G. 
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Fig. :1. Deln li11 soclu , după inlnvcn\ic. Se olJst• rvă i11d1i dl'n·.:i l'i s11ril or . 

F ig. 4. De ln liu cu fra e lurn me111brclor inferioare ale cop ilului , lnainlc ele 
i11Lcrvcn \i c. Se observă fi surile ş i urmele de vopsea. 

Investigaţii preliminare 

Inspecţia generală a lucrării a pus în relief o degra
dar activă pronunţată faţă de statuia pandant din nişa 
nordkă r eprezentîndu-1 pe „Sfîntul Ieronim". 

S-au înTegistrat următoarele form e de d gradare: 
încărcarea cu excremente de păsări, în special 

zonele capetelor şi umerilor, sub care s-a format o crustă 
aderentă de culoare cenuşiu închis (fig. 2) ; 

- pierderea echilibrului din cauza fracturilor la zona 
de reazem pe soclu (fig. 3); . 

- zone pulverulente rămase în ·urma desprinderii 
unor fragmente; 

- zone detaşate - antebraţul, fruntea, laba picioru
lui ş i falduri la sfîn.tul Anton (fi g. 4), membrele copilu
lui (fig. 5); 

e~foli eri în zonele adiacente oelor pulvenulente; 
- fisuri de miroi dimensiuni (fig. 4 şi 5); 
- urmele unui tratam ent anterior de prot cţie .cu 

vopsea de ulei acum exfoliată, crăpată sau d esprinsă . 
Vopseaua brună aplicată neînarijit, într-un strat gros a 
încărcat detaliile ce abia se mai disting în anumite zone 
(fig. 4) . 
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Cu excepţia zonelor protejate de aaenţii meteorici, 
suprafaţa este acoperită cu o crustă acleren tă de culoare 
cenuşie cu aspect poros. Se remarcă el e asemenea o fria
bilitate aocentuată în părţile p1~ocmin entc. 

S-a procedat la prelevar a un o1· fragmente el e ma
terial despl"in e din laba piciornlui stîng al sfînLului An
ton (proba Pl ) şi din zona umărnlui stîng sub depozitul 
de excremente (proba P2) penti·u analizele preliminare. 

Analiza petrografică. efectuată în cad rnl Univers ităţii 
Cluj-Napoca, calcdra de mineralogic ş i petrografic (n o
iembrie 1983)5 pune în evidenţă un calcar grosier supe
r ior (biosparit cu liant microsparitic) prov nind dintr-una 
din carierele din jurul Clujului. Nu se pot face analize 
complexe pen lru determin area caracteri sticilor originare 
ale pietrei ş i provenienţa exactă în trnoî t aoes Lea pre
supun prelevarea unor probe d profunzime. Or, î n. ca
zul unor lucrări de artă, cum este tatuia în cauză, de 
dim ensiuni r elativ r eduse ş i o stare precmă el e conser
vare, această prelevare devine imposibilă făl·ă compro
miterea un ei importante cantităţi clin materialul originar. 

Fig. 5. Fr:q.(111 c 11 L d<.: fnld J'rac turnt i11a i11Le el e in lc r vc n\.il'. Se ullscrvă 
fi s11 ri le ~ i 11r111c lt· de v opso:1. 

A nalize chimice. Probele s-au supus analizelor cali ta
t ive ş i semicantitative pentru determinar a sărurilor so
lubile, identificarea pigmenţilor din stratul de vopsea şi a 
tipuri1or de vopsea. Analiza probei clin laba piciorului 
pun în evidenţă prezenţa masivă a s ulfaţilor şi în can
titate ceva mai redusă a clorurilor (tabel); pentru crusta 
de pe umăr, ana liza indică, în schimb, prezenţa azota
ţilor şi urme de cloruri şi sulfaţi (tabel). 

proba 

l'l 
l'2 

Tabel cu rezullalele analizei sărnl"ilor solubile 

CI-

+ 
± 

++ 
± 

02-
3 

++ 

Observarea la ster eomicroscop a unei secţiuni din 
aceeaşi probă indică prezenţa a două straturi de culoare 
(fig. 6). Analiza6 celor două straturi de vopsea a dus la 
următoareLe r ezultate: 

- strat superior de culoare brună pe bază ele ·ulei 
în care pigmentul îl constituie pămîntul brun; 

5 Bulet in de a nali ză Un ivcr sitalca Clu j-Napo ·a. Mulţumim ş i pc 
această calc lui Joan B ucur care a efectua t analize le. 

6 Buletin de analiză Labor ator zon a l , nr . 58/1984. 
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VOPSEA BRUNA 
ALB DE PLUMB 

PIATRA 

Fi g. 6. Sec\ iun · Lr:rn svcrsaJU 1n proba de ])irtlri:i tli11 pic iorul ~ 1"111l11lui 
Anlon . 
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Fi g. 7. Amp lasnrr. n slnluii pc fn\.ndn vc ~Li c i:i a bisl'ricii . 
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- trat inferior, gri-verzui, în care pigmentul es te 
alb ele plumb. 

Tratamente ale sculpturilor ele piatră clin perioad a 
barocă cu alb de plumb s-au gă sit şi la alte monwnente 
din Cluj . F enomenele de îmbătrînire ale a lbului de plumb 
sînt însă diferite. În cazul prez ntat aici, coloraţia gri
verzuie a feţ i externe a stratului de culoare n e-a îm
pins în primrul moment la ipoteza unui pigment verd e. 
Analizele, însă, au demonstrat că aces ta este produ. ul 
alterării în t imp a str.a tului de alb de plumb !',ii a uleiu
lui. În mod normal, alterar ea albului de plumb duce b 
înnegrirea stratului, printr-un proo s chimic ireversibil, 
formîndu-se sulfura de plumb. (PbC0 3 + H2S -> PbS + 
C02+ H20). Acest proces presupune preze nţa în. aer ::i 

hidrogenului sulfurat, explicabilă prin gazele de ardere 
rezultate la încălzirea orasului si la combustia autove
hiculelor. In cazul nos tru, 'însă , pe lîngă acest proces, a 
avut loc şi îmbătrînirea (alterarea) liantului7 o a căpă
tat o nuanţă galben-v r zuie. 

După cum menţionam anterior, d acă s face o compa
raţie cu . tatuia pandant, afla tă în ni şa nordică a fa ţ-3 -
d i, se observă degradarea mai pronunţată a sfîntului 
Anton. De ,i arnb le sînt expus aceluiaşi microclim at, 
avînd acelaşi material şi aceeaşi vechime, d grc darea 
diferită se da torează , după părerea noastră, în primul 
r înd expunerii diferite, ceea ce duce la o reacţie diversă 
la ciclurile r epetate ele îngheţ-dezgheţ . Astfel , sfîntul 
Ieronim afla t aproape în permanenţă (tot timpul anului) 
în umbra turnului (fig. 7) nu ajung în timpul zilelor de 
ial'nă să înregistreze fenomenul de dezgheţ. In chimb, 
sfîntul Anton, expus înspre sud-vest, în bătaia soarelui , 
timp de minimum 2- 3 ore pe zi iarna, înregis trează din 
plin aoest fenomen. Ca urmare rnicrofisur ile s umplu 
de apă oare în timpul nopţii îngheaţă, adîncindu-le sau 
distrugînd în continuare structura pietrei. Zonele cu gro
simi mici de material sau volume reduse sînt ş i mai 
expus d egradărilor clin schimbările t ermice, legate a
proape totdeauna ş i de depunerea ele praf sau con.el ns. 

7 B ule tin de nna li zl't Lnhora Lor zon::i 1, nr . 59 /198<1. 

Crusta n eagră8 formată sub depozitul de excremente 
ele păsări este foarte aderentă . La îndepărta rea ei s upra
faţa rămîne mai poroasă (fig. 8) cl ecît în r es t, adîncim ea 
alv alelor mergînd pînă la 1 mm . Suprafaţa pietrei în 
această zonă nu indică semne de slăbire a coeziunii . De
·~radarea s-a produs, după părerea noastră , la zona de 
contact între piatră, primul strat de excrem ente !',ii ae r, 
în prima fază oînd s-a format crusta . Fenomenul el e na
tură chimică se datorează reacţi e i dintre r eziduurile or
ganice din excremente şi pia tră, în prezenţa aerul ui şi 
apei din atmosferă . Reacţia a atacat în primul rind li an
tul din roca calcaroasă, lăsînd alveole libere. Din feri
cire, fenom enul de alterare nu a continuat ş i spre inte
riorul pietrei, cr~sta acţionînd ca un strat protector de 
aceas tă! dată. 

La celelalte zone în care se observă prezenţa crustei 
negre fenom enele de degrad are au la bază reacţia chimică 
dintre ca1·bonatul de calciu şi bioxidul de : ulf clin at
mosferă , avînd ca rezulta t formarea gipsului. Fenome
nul se produce după următoarele reacţii: 

:i) solubi liznrcn cnlcnru lui 

CnC03 

cn lc :ir :ipn de plonic bicarbonal ele calr.: iu solu h i I 

h) forrnnrc :i gipsului 

S02 + l 12PO - I l:iS03 

bioxid tic su I[ np:'i 

S02 

1 
+ -O., 

2 -

bioxid tic su l [ oxi ge n 

1 
I T2S03 

+ - O„ 
2 -

acid sulfuros oxi ge n 

Lriox itl 

Ca C0 3 

cnlca 1· 

S03 

ele 

-/-Tf2 0 
sulf 

+ ll2 S0 4 

a c . su lfuri c 

:tptt 

ac id su lfuros 

C:!( 
- - > so,1 

lrioxitl th.: S ll I[ 

cat _ _,. 
Jl:iS0.1 

rtt: id su li' uric - .I J2S04 

ac id sull'uric 

apă " ips 

Fi g. 8 . Dc loliu din Limpul inlcrvcn\.ic i. 

Intervenţia 

hioxid ele t arhon 

Faţă de situaţia surprinsă la inspecţia generală şi 
prin analizele de specialitate ef ctuate şi faţă el e con
diţiile oferite de şantier (schela um1a să rămînă în 
această zonă mai puţin de 30 zile) se r ecurge la o in
tervenţie de con ervar minimă. Aceasta include o serie 

8 L . Lnzza rini . La p1.1/i/11ra dei materiali /apidei da cosfr11 : ione e 
.~c 11/l1.1ra , CEDA M P adova , 1981 , pn g. 19- 31. 
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.:. ;nt · ·' 

Jo'i g. \l. 1Jet:di11 clin lirnpul inlcrvc n\i<' i 111 e:1rc se observi\ o zoni:\ pul ve 
rulen tii sup11 s:1 consolicl:'irii cu iJara loicl 13 7'2. 

Fi g . 10. Aspcc L d in timpu l opcra \.iunilor ele cură\. ire mcc:rn icii. 

de operaţii variind de la o wn.ă la alta a s tatuii în funcţie 
ele diferitele probleme apărute fie din cauza depozitelor, 
stării de conservare sau a tratamentelor anterioar e. Cri
teriul general ce a s tat la baza intervenţiei nu a fost 
doar asigurarea unei m inime protecţii viitoare, clar şi 
elimina rea posibilităţilor de piercl er a unor cantităţi ele 
material oricît de mici (fig. 0). 

In primul rînd se face desprăfuir a generală şi în
depărtarea el pozitelor mai puţin aderente de gunoi de 
păsări . Apoi se prO'ccd ează la consolidarea zonelor pul
verulente sau detaşa te prin impregnare cu Paraloid B729 
în ooncentraţii ere cînde p entru o penetrare oît mai bună. 
Paralel se face şi o curăţire în zona capetelor celor două 
per sonaje, atît în vederea îndepărtării crus tei, cît şi a 
vopselei ele ulei. Îndepărtarea s-a făcut prin iaplicarea 
unor comprese cu pastă gelatinoasă AB57 10 şi mecanic 
(fig. 10). Compresele s-au apHcat repetat pînă la o bună 
înmuiere a depozitului. 

Ourăţirea zone1or superioa re ale celor două personaje 
prin procedeele menţionate a avut ca rezultat înd epărta-

9 Răşină acr ilidt (rncLilacr il at-eLi l-mctn crilat copolimer) p r odusă de 
firma Rohm a ncl Haas. J\vanta:jul aces te i răş ini con s Lă în fapLul că este 
s olubi l ă ln solvent ·or ga nic şi după polimerizare, clinci posibilita Lea înlo
cuirii într-o opcJ·a ţiune v iit oare . 

10 O. Nonl'a rm ale, Me lodi di inlervenlo , ln .Jacopo delia Quercia e la 
(aceia/a di San P elronio a Bologna, ~ologna 1982, p . 281; H. Hoss i 
Ma na rcs i, La co11.seruazio 11c dei maleriali /apidei, ln „Docu meu Li 13"/1980 , 
Rcgione Em ilia Romagna , p. 74;. 

Metoda de cură pre cu paslii ge l ationasă AB 57 e l abornlă de soţii 
Mora do la Jstituto Ce ntrale di Hesla uro clin Roma constă ln ap li carea 
carboximetilccluloze i amesteca tă eu solu ~ ii u ş or bazice , l a ca re se n cla u gă 
un t e nsioact iv ş i un agent che latic. 

rea depozitelor, vopselei d ulei şi a crustei, lăsî ncl să 
se vadă suprafaţa pietrei ce prezenta acum pori mari. 
ln acelaşi timp, în · ă, se . evid e nţiază fineţea, adîncimea şi 
mjgala detaliului ele sculptură. 

Zonele degradate ce au fos t supuse con solidării cu 
Paraloid B72 prezintă acum rezistenţă, coez iune, îrnpie: 
clioîncl, a tfel , c 1 puţin. o vreme, pierderea de mater ial. 
O uşoară colorare (fig. 11) spr o nua nţă mai î nchisă 
apare în zon. le i/TllJ.Jreonate. 

S-a trecut apoi la închiderea tuturor fisurilor statJi i 
pentru a împiodica pătrund rea apei ş i continuarea fe
n omenelor ele degradare. Inchid rea (fig. 3 ş i 11) s-a făcut 
cu un amestec de praf de piatră şi o răş ină acrilică 
(Primcl)11. Zonele tratate sau curăţate sînt apoi protejate 
cu un amestec hidrofug (Paraloid B72 cu Silicon hidro
fug) 12. 

După două zile nu s-a observat nici o fi · ură în ames
tecul de în chid ere. 

Fi g. 11. Dc ln liul une i zone co 11soli clalc cn capţ1 1 tt o nunn\.lt u şo r mni 
înch is:"t. So olJse r vrt ş i inch iele ren unor 1n icro fi suri . 

Resta bili re.a echilibrului statuii s-a făcut prin aşe
zarea bazei în funcţie de noul centru de greutat a părut 
d upă pierd erea importantă de material pe care am men
ţionat-o anterior. 

Întreaga operaţiun e a fost urmărită şi înregis trată şi 
prin foto.g.Fafiere. In s zonul cald viitor se vor put a ob
·erva efeotele tratam entului. 

Din păcate, posibilităţile de investigare a eficienţei 
tratn mentului sînt reclu e, atît în laborator cît şi in silu. 
De aceea ne-am bazat intervenţia 13 pe procedurile simi 
lar e intreprinse la monumente din Italia, care după 10-
15 ani de la aplicare îşi dovedesc o apreciabilă eficienţă 
în conserva rea pietrei. 

Sperăm să put€m înregistra unele observaţii asupra 
rezultatelor t riatamentului după trecerea cîtorva luni 14. 

ll J iişină acrili ci't solubi l ă 111 ap:1, produsă de F ili ta il. Italia. 
12 Hăşină s ili co ni că produsă de E ige nma nn § \lcronclli. 
I:l J\fa lcr ialele ulili zalc ne-au fost puse l a di spoziţie pentru aceste ex

per ime nte de că lre lCCHOM. 
11 T ine m să m ul\:u m im pc aceas tă calo parohi e i franciscane care ne-a 

permi s des făş urarea acestor experimente; mulţumim totoda tă Consiliului 
Culltu·ii ş i E cluea p ei Social iste precum ş i Consiliului popular a l munici
p iului Clu j-Napoca pentru 1ncreclerca ş i permi siunea acor da te une i astfe l 
de Intrep rin deri . 

ABSTRACT 

Th e f-listor y o[ Transylvania Muscum slarted an experiment on stone 
conserva t.ion . The paper rcfcrs to the intervenlion 0 11 thc statuc of Saint 
A ntl1ony by Joha nn Nachti ga ll s iLunl ccl on Lhc western fa!,!ndc of the 
„Franciseans' Chureh " in Clu j-Na poca . 

One presc nt thc ge neral sta le o l pre.crva lion of tho monument , the 
]Jrcliminary analys is workP. d out a ncl t h e opcralions for clean in g, conso
l iclalion ancl proteclion. 
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