PROBLEME DE RESTAURARE RIDICATE DE UN VAS
DE CERAMICĂ ROl\/IAN

Ca urmare a săpăturilor arheologice de ma:re amploare de la Ulpia
Traiana, oare de ani de zile fac din iacest şantier unul dintre cele mai
importante obiective de va:oare naţională, în toamna anului 1978, printre
materi-a lul ,rezultat, se aflau în număr ma1re şi fragmente de ce,ramică
tenr.a sigillata. Bineînţeles, acesteia ,au fost imedi,at predate Laboratorului
zonal de 1restaurcJJ.re de pe lîngă Muzeul de istorie al Transilvaniei.
In rn:ma unei prime analize, s-a putut observa că fragmentele provin
de la mai multe vase, de forme şi mă1imi deocamdată neprecizabile;
toate erau confecţionate din pastă de cal'itate superioară, arse foarte bine,
parte din ele prezentînd o angobă roşie. In acest context se poate
' aminti că angoba s-a păstrat doar parţial, fapt datorat, în bună parte,
neintroduceri·i ciobu1rHor în apă distilată, imedi,at după descoperke. Unele
din săru.Tile care ajung în ce:ramică din pămînt, de-a lungul seco leloir,
ajung, prin usoaire, să cristalizeze aproape de suprafaţă, akătuind un
stmt solid de cristale, care provoacă fenomenul de descojiTe a angobei
sau a smalţului de pe suprafaţa piesei. Mai mult chiair, poate rezulta desprinde:·ea, în straturi, ia întregului vas.
Fragmentele au fost supuse în laborator următoarelor operaţiuni: curăţire, consolidairea angobe,i (deci conservarea ei), lipi1re, întregire.
1

1

Curăţirea

S-au scufundat frogmentele de ceram1că în apă, la care s-a adăugat
un deteTgent neionic, şi anume Romopal LN, în cantitate de 10/o. Aceasta
pentru spălarea pămîntului şi a tuturor impurităţilor solubile în apă.
Pentru a girăbi curăţirea, s-a agitat de dteva ori soluţia cu mina, dar
s-a evitat o curăţire mecanică brutală, cu peTi a, pentru a nu distruge
angoba. După ce toate impurnăţile solubile în apă au fost în acest fel
îndepăirbate, s-au clătit foarte bine, de mai multe oiri, ciobmile în apă
distilată. In aceaistă fază se distingea o anumită oonti tate de depuneri
caka,roase. InlătuJ"area acestora s-a făcut cu ajutorul băii de complexon
40/o, timp de cîteva zile. Complexonul atacă metalele şi compuşii metalelor, dar lasă intactă angoba iroşie, iatît de des întîlnită l,a cerami,ca ro1

mană.

Utiilizarea acizilor, în concentraţie de 50/o-100/o, în scopul îndepăT
tării depuneriloir oalcaroase, este total contraindicată în cazul ceramicii
care prezintă angobă sau pictură de orice fel; din păoate, mulţi l!"estauratori mai recUJrg la această metodă, iaJ. căTei i:rezultat inevitabil este distrugerea angobei.
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Am grăb it dis pariţi a carbonaţilor de pe ceram ică prin pe,rieire de
cîteva oti, cu o pen sulă foan·te fină. A urmat clătiirea în ap ă distil ată
şi uscairea firagm entedoo-.
Co nsolidarea angobei era ab olut necesară ; în acest scop s--.au impr•e gnat fra gmentele cu nitrolac dizoh at în iaceton ă . Impregna1r ea s-a fă 
cut în r ecipien tul d e impregnar e, pr in vid de 12 mm co loan ă mercur.
Abiia acum s-ia putut trece ia selectarea miaterialului , obsfilvîndu-se
că fra gm e n.tele aparţineau. de fa pt, W1Ui num ăr d e p ata- u vase difeTite,
şi anume: W1 castron două fardUJrii (a e mă nătoare cu actualele fiar.fu:rii
adî nci) şi W1 platou oval.
D eoarece pi n.ă în aceas t ă farz ă, tratarea întregului materi.aJ. s- a efect uat identic, fazele ulter ioare ·m înd ă fie diferite de la piesă la piesă,
ne-.am hotă11it să de tinăm ace tă Juc rare numai p rimului vas finisaJt,
adică ca tronului ; ,asupra restaurră1rii celorlailte obiecte dorim să ['evenim
cu al te ocazii, p e mă ura term inării lucrărilor pe ca,re Le vor necesita.
Am sepat a
e baza d ecoru lui a girosimii şi a fac turii pastei, toate
fragment te iap aTţinînd ca tJ:ronutl.ui; ele emu în număr d e 43 (fig. 1).
Ornamentatia y,a sului onstJa din elemente v egetale i zoomo,r fe stilizate,
lucrate î n relief. .1ran jau:ea şi lipilrea cioburilor ia de,..,urs f fură probleme
deosebite , d eco rul f iind un aj utor excelent pentru rest.at.:iraior în acea tă
fa ză de lu ru (fig. 2).
Din p ă, ate. nu ne-au pa.rve nit tcate cioburile castronului, astfel încît dup ~1 Jip iire, s...;:i ivit ne cesitatea intregkii \ asului. Am constatat că

Fig. 1 - Castron ul , în starea în care ne-a fost predat.
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Fig. 2 - Fragment din cast ron ; se

obse n·ă

d eteriorarea angcb ei.

decorul prezenta o anumit ă llitmid tate , ceea ce ne-a peiI'm is .recons tituirea lipsu,ri,lm c u o probabi:lirtate ştiinţifică acceptabilă. În oontinoore,
nm executat un des en desfăşura t, de .atelier, al decorului de pe vas,
completînd lipslllrile pe desen. Sub buză ornamentaţia consta dintr-o friză
de semicercuri ce alterneaz ă cu cîte o mică sferă aşe zată pe o tijă,
motiv un:-mat de o altă friză , a1cărtuită din lcl:l.ternanţa unor păs ări şi a
uno1r frunze s•t ilizate. într-un singlllr loc pasărea a fost înlocuită cu figura unui dine. în oontinuare, o a treia friză, cu o compoziţie asemă
nătoare celei descrise ,an:beri,o,r,· este despărţită de . aicea.sta de către vrejudle ce lea,gă frunzele între ele.
·
Obţinînd astfel desenul complet al repertoriului decorativ iaJl piesei,
.am trecut l:ai întregirea propriu-zisă. Executarea unor negative de pe decorurile - rămase intacte nu ni s-a părut o soluţie potrivită. Elemente1
l e 01rnamenta:le asemănătoiaire s-au dovedit a nu fi, totuşi, abso1ut identice,
înregistrîndu--6e mici diferenţe de dimensiuni ale loir şi ale sparţiuJ.ui
dintre ele. Ca l.llrmare, am modelat din lut părţile ~ipsă şi am luat de
pe eile un negativ de giips. Pe el am 0JŞe2Ja.t un s1JI"at de nitro1lac, prin
pensul.aire irepetartă. Am fix.art negativul, iLa locul :respectiv de pe vas,
cu bandă scoch (foipt posibi1l datorită dimensiuniJQil: .r eduse ale plombelor) şi am tUJI'n.at dinspre interiorul v.a sului oompletări!le necesaire.
Procedeul de luoru de~cris prezintă urm_ăt01arele arvantaje:
- · întregitrea nu necesită. finisaire, deci angoba este păstrată într-o
stare bună , fiind scutită de urmă,rile nefaste i3ile cu.rătirii mecanice a
urme1o1r de gips caire, inevitabil, se depun în decu:rsul · finisării pe ea.
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Fig. 3 - Castronul, în faza reconstituirii lui.

Fig. 4 - O plombă din castron, înainte de turnarea negativului.
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- Se economiseşte timp, ,r educîndu-se deci şi preţul de cost al
întregii 1uc1·ă,ri.
- Calitatea execuţiei este net supe.rioa.ră, modelarea lutului fiind
mult mai u ş o airă decî-t a gipsU!lui; efectele ia,rtistiice •r ealizate în antichitate de către meş teru1l olaT se pot imita pe,rfect, luarînd în aceilaşi material pe oare 1--ia utilizat ş i acesta.

Fig. 5 - Castronul, întregit

şi

finisat.

Pe lingă rezultatul obişnuit, de integriare în circuitul ştiinţific şi
reda.re patrimoniului cultuiral naţional a unei valoroase piese isrtJori-ce,
resta'lllMII'ea acestui castron ,a c onstituirt şi o int-eres,a ntă e x perienţă de
lucru, necesit înd o gamă v1airi.ată de procedee. Tehnidle combinate oferă
întot deauna ,restauifatorrului posibilitatea îmbogăţirii cunoştinţelor sale
de speciia.litJate.
MARIA ELISABETA LUKACS

APROPOS DE LA RESTAURATION D'UN VASE ROMAIN
EN CERAMIQUE

(Resume)
L'ouvrage presente la restauration d'une casserolle romaine en terra sigillata,
piece decouverte en 1978 a Sarmizegetusa romaine. En presentant les caracteristiques des endommagements que Ies tessons de 1a casserolle ont souffert en gissant
en terre, on passe a la description des operations de Ia restauration, executee au
lahoratoire du Muse-e d'histoix·,e de la Transylvanie.

