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Consideraţii pe marginea restau rării litografiei "Pomeni rea morţilor de la
Războieni" de Constantin Lecca
Cristina Camelia Gaşpar Ghiţescu

De-a lungul existenţei sale, poporul nostru a creat numeroase opere, bunuri de o mare valoare istorică şi
artistică, mărturii de necontestat ale capacităţii sale creatoare.
Păstrarea acestor mărturii reprezentative, deosebit de importante pentru semnificaţia lor istorică, este de o
importanţă fundamentală.
Aceste valori au fost supuse unor procese de îmbătrânire, ca urmare a acţiunii factorilor ambientali, conjugată
cu uzura funcţională, ceea ce impune luarea unor măsuri de conservare, iar acolo unde fenomenele amintite au produs
alterări cu modificări

în starea generală, restaurarea lor.

Subiectul prezentului articol evidenţiaz.ă contribuţia deosebită pe care o aduce restaurarea

în contextul

istoriografiei artei respective, prin complexul de activităţi ştiinţifice înmănuncheate aici din diferite domeni i şi anume:
artă, istoria artelor, fizică, chimie şi documentare foto.
În laboratorul restaurare corp-carte-document din cadrul Secţiei Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei
Craiova, a intrat în lucru litografia "Pomenirea morţilor de la Războieni" - reproducere după compoziţia lui Constantin
Lecca, 63,5 x 50,5 cm, nr. Inv. I 26499, lucrare ce aparţine Muzeului Olteniei.

Litografia "Pomenirea morţilor de la Războieni" este o reproducen: <lupă compoziţia iui Constantin Lecca
( 1 807- 1 887) - pictor român, unul dintre primii autori de compoziţii şi portrete artistice.
Constantin Lecca a desfăşurat timp de cel puţin 1 5 ani în capitala Olteniei o prestigioasă activitate instructivă,
culturală şi artistică. A fost primul profesor care a predat, începând cu anul 1 834, desenul şi caligrafia la o şcoală din
Oltenia (Şcoala centrală din Craiova). La Craiova, a desfăşurat şi o remarcabilă activitate publicistică ("Mozaicul" primul periodic apărut în Oltenia), dar el a rămas cunoscut până astăzi prin portretele şi compoziţiile sale istorice

Constantin Lecca a căutat ca prin compoziţiile sale istorice să contribuie la educarea patriotică a poporului, să evoce
momente de importanţă majoră din istoria poporului nostru şi să dea scenelor pictate o anumită mişcare, un anumit

dramatism. 1

Lucrarea de faţă invocă un moment dramatic din istoria poporului român şi anume: Pomenirea morţilor de la

Războieni.

Ştefan cel Mare vorbeşte el însuşi despre lupta de la Războieni, în inscripţia care a pus-o pe zidul bisericii

ridicate pe locul bătăliei în amintirea celor căzuţi la Pârâul Alb: « În zilele bi necinstitorului şi de Hristos iubitorului
Domn Io Ştefan Voievod, cu mila lui Dumnezeu domn al Ţări i Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod ... , ridicatu-s-a
puternicul Mahmet, împăratul turcesc, şi cu toată puterea sa răsăriteană . . . , şi au venit să prade şi să ieie

Ţara Moldovei.

Şi au ajuns până aici, la locul ce se zice Râul Alb. Şi eu, Ştefan Voievod, şi cu fiul meu Alexandru, ieşit-am înaintea lor.
Unde am şi făcut mare război cu dânşii, în luna lui iulie 26, şi, cu voia lui Dumnezeu, au fost biru iţi creştinii de către

păgân i, şi au căzut acolo mulţime mare dintre ostaşii Moldovei.»2

letopiseţul de la Bistriţa, letopiseţu/ lui Grigore Ureche dar şi în
unele cronici turceşti, de exemplu: Sa'adeddin scrie că din capetele moldoveni/or căzuţi în ziua de 26 iulie 1 4 76 se
puteau ridica adevărate minarete. 3
Despre lupta de la Războieni s-a scris în

Compoziţia lui Constantin Lecca ilustreaz.ă clar dramatismul acelor evenimente petrecute la Războieni.

Motivul pentru care această litografie a intrat în restaurare îl constituie faptul că lucrarea a suferit alterări
majore cu modificări în starea generală. Acestea constau în: fronturi de umezire, murdărie, stropi de var, lipire cu adeziv

pe baz.ă de amidon, prezintă prindere cu cuie pe şasiu din lemn (cuiele oxidate), materia lul suport (carton, pânză) rupt

aprox imativ 80% în zona superioară a lucrării.4
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Foto I . Înainte de restaurare

Foto 2 . După restaurare
Datorită alterărilor suportate de lucrare, s-a efectuat o primă intervenţie de curăţire ş i îndepărtare a lemnului,
pânzei şi adezivului - intervenţie realizată mecanic.
U lterior s-a trecut la procesul efectiv de restaurare ce a cuprins ca principale operaţiuni: curăţire umedă prin
tamponare, înlocuirea pânzei vechi, completarea părţilor l ipsă cu hârtie japoneză, confecţionarea unui passpar-tout
menit să înlocuie acea ramă de lemn prinsă pe spatele lucrării.
Astfel, prezenta lucrare, datorită procesului de conservare-restaurare şi-a recăpătat funcţia de bază
valorificarea expoziţională - dar nu în ultimul rând pe cea istorică şi artistică.
-

1 04

https://biblioteca-digitala.ro

