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SILVER, GOLD PLA TED FINERIES, XVV-XVIJrH CENTURIES.
CONSERVATION AND REST AURA TION
Abstract: In this paper, there are presented faur silver plated earings
dating from the XVII-XVIII centuries. Due to their good state of
conservation, interventions that were performed on them were of mechanical
and chemical nature, and conservation has only been done by coating them
with Paraloid B72.
The importance of these pieces are at the same time aesthetic and
historic. These products are made in the region of south - Danube.
These Byzantine works of art were discovered in Bădăcini, Sălaj
County, in 1969.
Rezumat: ln această lucrare, se prezintă patru obiecte de podoabă din
argint aurit aparţinând secolelor XVII-XVIII. Datorită stării lor bune de
conservare, intervenţiile care s-au efectuat asupra lor au fost de natură
mecanică şi chimică, iar conservarea activă s-a făcut doar prin peliculizare.
Importanţa acestor piese de patrimoniu este deopotrivă de natură
estetică şi istorică, fiind vorba de produse ale unor ateliere de orfevrărie suddunărene, creaţii ale artei bizantine descoperite la Bădăcini, judeţul Sălaj, în
anul 1969.
Keywords: silver gold plated earings, conservation, south - Danube,
chemical interventions.
Cuvinte-cheie: cercei din argint aurit, conservare, sudul Dunării,
intervenţii chimice.

Obiectele de podoabă au stârnit întotdeauna fascinaţia oamenilor şi dorinţa
lor de a le deţine, indiferent de epocă, de categorie socială sau de sex. Femei si
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

612

ELISABETA MARIANCIUC

bărbaţi deopotrivă

au avut şi au în continuare dorinţa şi plăcerea de a etala obiecte
de podoabă, care să le marcheze apartenenţa socială, care să le sublinieze valoarea
averii personale sau apartenenţa la un grup comunitar (frăţie, absolvenţii
anumitor facultăţi sau cursuri etc.).
Obiectele de artă sunt atemporale, materialul preţios din care sunt
confecţionate nu se degradează, ba dimpotrivă, trecerea timpului măreşte valoarea
acestei categorii de operă de artă, iar orfevrarii dau un plus de nobleţe bijuteriilor
dacă işi inscripţionează numele şi atelierul pe ele.
Produsele meşterilor orfevrari acoperă în timp toate stilurile artistice
cunoscute din Antichitate la Renaştere, de la Renaştere la Art Nouveau.
Dezvoltarea acestui meşteşug şi situaţia deosebită a breslei orfevrarilor au
fost determinate de numeroase comenzi venite din partea nobilimii şi burgheziei
locale, care doreau să tezaurizeze şi să-şi exprime, în acelaşi timp, valoarea
bogăţiei pe care o deţineau.
Se poate presupune că şi în zona sălăjeană existau ateliere sau meşteri care
confecţionau obiecte de podoabă. Numărul mare de tezaure care au şi podoabe în
conţinutul lor, adăpostite de Muzeul din Zalău, arată starea de prosperitate a
locuitorilor din această parte a ţării.
Varietatea podoabelor, materialele din care sunt confecţionate şi
ornamentica pieselor din colecţiile muzeului, unele achiziţionate probabil din
timpul călătoriilor sau de la negustorii de artă ambulanţi, arată bunul gust al
posesorilor.
Piesele de podoabă care fac obiectul acestui studiu au intrat în colecţiile
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău în anul 1969 fiind descoperite
întâmplător la Bădăcini, judeţul Sălaj. Sunt confecţionate din argint aurit şi sunt
într-o stare bună de conservare. Au fost descoperite, probabil (inventarul nu dă
detalii amănunţite), într-un mormânt. S-au găsit patru piese: doi cercei de buclă,
şi doi cercei sau podoabe de păr. După modul de lucru şi ornamentaţie, piesele
sunt datate între secolele XVII-XVIII, ele fiind produsul unor ateliere de
orfevrărie sud-dunărene, creaţii ale artei bizantine.
Cerceii de buclă sunt alcătuiţi dintr-o verigă circulară care se termină
printr-un capăt aplatizat şi perforat, cu ajutorul căruia erau fixaţi la locul destinat
în buclă. Veriga se continuă cu o tijă pe care este trecută o sferă, ornamentată în
emisfera superioară cu 5 caboşoane de dimensiuni mici. De partea mediană sunt
prinse, cu ajutorul a 5 cerculeţe,plăcuţe triunghiulare din argint. Emisfera
inferioară a sferei este simplă, ornamentată doar la bază cu câteva cercuri
concentrice în torsadă. La ieşirea din sferă în partea inferioară, tija este
transformată într-un ultim cerculeţ cu rol dublu: de a susţine sfera şi, în al doilea
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rând de a servi drept suport pentru o plăcuţă triunghiulară. Fiecare plăcuţă
triunghiulară are margini ajurate.
Starea de conservare a cerceilor este relativ bună, lipsesc trei plăcuţe
triunghiulare şi una din sfere are o ruptură în suprafata sferei in procent de 10%.
Dimensiunile cerceilor sunt următoarele: lungimea de la veriga circulară
până la cerculeţul de susţinere a plăcii triunghiulare este de 79 mm, iar diametrul
sferei este de 29 mm.
Cerceii sunt tot din argint aurit de aceeaşi calitate si ornamentaţie cu a
cerceilor de buclă. Au o tijă lungă îndoită şi ascuţită la un capăt care este suport
pentru o sferă. Dimensiunile sunL: lungimea tijei 84 mm iar diametrul sferei 30
mm. Emisfera superioară este ornamentată cu motiv floral, prin incizare, iar
emisfera inferioară este ornamentată cu 5 caboşoane mai mari decât a cerceilor
precedenţi. Plăcuţele (cinci) sunt fixate pe linia mediană şi sunt dreptunghiulare,
cu margini ajurate din care lipses trei placute. Capătul inferior se termină cu o
montură de piatra transparentă.
Obiectele de podoabă sunt confecţionate din argint şi au suprafaţa aurită.
În seria tensiunilor electrochimice, argintul se află în dreapta oxigenului
înaintea platinei şi a aurului. Argintul are temperatura de topire de 960 grade
Celsius şi densitatea de 10,5 gcm 3• El se găseşte foarte rar în stare naturală, de
obicei însoţeşte sulfura de plumb (galena), de aceea extracţia lui a început
aproximativ îm acelaşi timp cu extracţia plumbului. Separarea argintului din
amestecul de plumb şi argint s-a făcut uşor, datorită temperaturii sale de topire mici,
temperatură care se putea atinge şi la focul vetrei. Se presupune că aşa s-a descoperit
argintul, în minereurile topite din focul vetrelor, cam în jurul anului 4000 înaintea erei
noastre. Urmele prelucrării lui, datează cam din anul 2500 î.e.n.
Argintul curat este moale, se poate prelucra uşor, de aceea s-a folosit din
cele mai vechi timpuri la fabricarea bijuteriilor. Împreună cu aurul, argintul s-a
folosit şi la confecţionarea monedelor, bijuteriilor, vaselor, medaliilor, datorită
faptului că este ductil si maleabil.
Minele de argint au avut o dezvoltare esenţială începând din sec. XVI-iea,
secol când o însemnată cantitate de aur se aduce în Europa şi din America
Scala de măsurare a argintului din Koln era divizată in 16 loţi. În sec. al
XVIII-iea se considera argint slab, argintul situat sub 8 loţi. Se prelucra argintul de
13 loţi, acest argint fiind foarte răspândit în acea perioadă în toată Europa.
Argintul se alia cu cuprul şi cu aurul. Procentul variază în funcţie de
utilitatea obiectului cât şi de locul prelucrării argintului. Astfel în urma analizelor
efectuate în laboratoarele din Koln, am putut constata diferite compoziţii ale
aliajelor argintului.
Argintul egiptean analizat de Mishara si Mayer şi continuat de Lucas avea
un conţinut de 95„.99% argint şi 1...5% aur. Multe dintre piesele analizate au
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avut un conţinut mare de aur in procent de până la 40%. Se poate trage concluzia
în acest caz că, acest adaos de aur s-a făcut intenţionat.
Rezultate foarte interesante au ieşit în urma analizelor făcute unui lot de
fibule gotice. Au fost analizate 19 fibule care se credeau a fi din argint. Analizele
au arătat că ele au compoziţia unui aliaj format din argint 18 ... 88%, cupru
8 ... 67%, zinc O.•. 15%, compoziţia plumbului oscilând în jurul valorii de 2,4% iar a
staniului în jurul valorii de 1,3%. În acest caz concluzia trasă este că, aliajul din
care s-au confecţionat fibulele este unul rezultat în urma topirii unor monede
romane.
Aurirea metalelor preţioase, parte componentă a unui proces de fabricare a
podoabelor prezentă încă din antichitate s-a făcut în mod diferit de la o cultură la
alta.
Din cele mai vechi timpuri s-a folosit metoda auririi argintului cu o tablă,
folie sau foiţă de aur, prin operaţia de batere sau lipie. În timp, tabla sau folia de
aur a avut grosimi din ce in ce mai mici, ajungând in zilele noastre la valori de 0,1
nanometri, aderarea foiţei la suprafaţa metalului făcându-se cu diferite soluţii de
aderare.
încă din secolului III î.e.n. a început să se răspândească metoda acoperirii
suprafeţelor din argint cu un strat de aur, prin topirea aurului cu ajutorul focului.
Principiul după care avea loc acest proces era următorul: se folosea un amalgam
din aur şi mercur cu care se acoperea suprafaţa care urma să fie aurită. Încălzind
suprafaţa, mercurul din compoziţie se evapora şi rămânea aurul care acoperea
întreaga suprafaţă. Este un procedeu abandonat din cauza vaporilor de mercur
toxici care se degajau în cursul procesului.
Un alt procedeu de aurire foarte răspândit în America de Sud, dovadă
obiectele găsite acolo, este extragerea argintului şi a cuprului de pe suprafaţa
obiectelor confecţionate dintr-un aliaj aur - argint - cupru. Extracţia se făcea cu
ajutorul unor acizi sau săruri obţinute din plante. Suprafaţa obţinută în acest mod
era o suprafaţă poroasă care trebuia finisată.
În secolul al XIX-iea apare galvanotehnia, acest procedeu este foarte
răspândit în zilele noastre. Principiul de acoperire se bazează pe introducerea
suprafeţei care vrem să o acoperim într-un electrolit, soluţie care contine ioni de
kalium-aur-cianit prin care trece un curent slab. În câteva secunde începe
acoperirea suprafeţei cu un strat curat de aur.
O altă tehnică de aurire pe care nu trebuie sa o uităm este procedeul niello
folosit încă din antichitate.
Obiectele de podoabă descoperite la Bădăcini judeţul Sălaj din secolele
XVII-XVIII sunt confecţionate din argint având unele părţi acoperite cu aur.
Conservarea acestor obiecte trebuie să se facă cu mare atenţie având în
vedere tehnica prin care s-a făcut aurirea, grosimea stratului de aur, starea de
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coroziune a obiectului din argint, gradul de acoperire cu aur şi starea de
conservare a stratului de aur.
Cerceii au fost aduşi în laborator unde au fost analizaţi macro- şi microscopic.
În urma analizelor am constatat că stratul de aur a fost aplicat doar pe sferă,
cerculeţele, plăcuţele triunghiulare şi dreptunghiulare, caboşoanele şi tijele de
prindere cât şi tija principală au rămas neaurite.
S-a constatat că cerceii au suferit reparaţii în timp, două plăcuţe
triunghiulare şi o tijă de susţinere fiind înlocuite cu altele noi. Datorită uzurii
funcţionale stratul de aur de pe sferă se mai păstrrează doar în proporţie de 70%.
Apar zone compacte unde stratul de aur este întrerupt evidenţiindu-se argintul
din care este confecţionată podoaba. Acesta se prezintă într-o stare de coroziune
caracteristică argintului.
Sulfitul de argint apare pe toată suprafaţa părţilor confecţionate din argint.
Acesta a apărut datorită expunerii obiectelor de podoabă în atmosferă cu hidrogen
sulfurat. Stratul de coroziune are culoarea neagră, este inestetic şi trebuie îndepăr
tat. Întreaga suprafaţă a pieselor este murdară, acoperită cu un strat fin de praf.
Primele intervenţii asupra acestor podoabe au fost operaţiile de spălare şi
degresare. Piesele au fost spălate în apă caldă în care am adăugat detergent
neionoc. Ele au fost degresate cu solvenţi organici. Spălarea s-a efectuat cu atenţie
sporită datorită stratului de aur deja afeclat. Am spălat cu o perie fină, uşor, prin
simpla mişcare a firelor de păr pe suprafaţa obiectelor. Pentru îndepărtarea
sulfitului de argint am imersat obiectele 10 minute în soluţie de complexon III.
Obiectele au fost atent spălate în apă distilată. Am constatat îndepărtarea completă a
sulfitului de pe suprafaţa argintului. Obiectele au fost uscate la temperatura
camerei. Am înlocuit plăcuţele lipsă şi am degresat toate obiectele.
Au urmat procesul de conservare prin imersare în soluţie de Paraloid B72
în toluen. Conservarea este necesară pentru protejarea argintului de sulfura de
argint care este prezenta în atmosfera.
Piesele astfel conservate sunt pregătite pentru a fi expuse în expoziţia
permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău.
BIBLIOGRAFIE

Mishara, J., Meyers, P.
Riederer, Josef,

Ancient Egyptian silver: a rewiew. Recent Adv.in Science
and Technology ofMaterials 3, 1974.
Miikimcsekrăl vegyesz-szemme/. Anyagvizsgalat,
kormeghatarozas, Mi.iszaki Konyvkiao, Budapesl, 1984.
Mutargyvedelmi săveggyujtemeny, Museologica Carpathica,
Miskolc, 2001.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

616

ELISABETA MARIANCIUC

PODOABELE ÎNAINTE DE RESTAURARE

Fig. 1. Cercei de

tâmplă

- înainte de restaurare.

Fig.2. Cercei - înainte de restaurare.
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PODOABELE DUPĂ RESTAURARE

Fig. 3. Cercei de tâmplă - după restaurare.

Fig. 4. Cercei - după restaurare.
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