RESTAURAREA PICTURILOR MURALE DIN PARACLISUL
MĂNĂSTIRII BISTRIŢ A-NEAMŢ
TATIANA POGONAT

încăDcată

de ani şi de glorie, man a.su1n~a Bj.s triţa se
nu dep arte de oraş ul Pia.tra Ne;amţ, 1În minunata
vale al cărui nume îl p oa rtă . Prestigio sul aşezămînt, cuitorit
dintiîi de Alexan dru ce l Bun , îş i fi.cl i că şi asit ăzi zidurile
puterni1ce din pi atr ă, care mai p ăs, tre ază Î ncă elemente de
fortif1icare, formînd un patrulater În interiorul căruia sfot
cuprinse: turrml de in trn1re, bi·s·erioa, turnul-cl o potniţă , stă -
reţia ş i cheva co rpuri de chil ii.
In rîndurile ce urmează ne vom o cupa numai de turnulclo potnăţă , ,ro d al anivităţi.i de ctitor a lui Ştefan cel Mare.
Pictura ce decorează p araclisul din interiorul acestuia a făcut
obi1ectul rie s taur ă rii întreprin se în anul 1975 •.
D e dim ensiu ni impun ătoare, co nstruit În Întregime din
z id ărie de pi a tră, monu mentul este a mplasat în partea de
nord a incinte~. O pisani·e cioplita fo pia1tr ă , aişezată deasupra
intră1 rii la primul ni vel, aminteşte Începuturile monumentului : „Binecinstitornl şi de Hristos ivtbitorul Io Ş' te fan Voievod rn mila lui D itmnezeu d omn al Ţării Moldo vei, fiul
Lui Bogdan Vo ievod, a clădit această clopo tni:ţă şi biserică
În ea a f ărnt întrn numele sfîn tuhti mvtcenic Ioan cel Nou
d e la C etatea Albă, Întrn n1-gă sieşi şi do amnei sale M aria
ş i copiilor lor, În amtl 7006 ( 1498) şi în acelaşi an s-a
sfîrşit Lima sep tembrie 13 zi!e" 1.
P rin săp ăniri arheofog·ice2 au fo st date la iveală funda-

ţiile un>Uri ak mm-clopotniţa , rid~oat tot de Ştdan 1cel Mare
în jurul anilor 1476-1478, c ă ruia probabil i~a fost destinat
cl:opotul care se mai p ăs trează şi astăzi, pe care este Îns'cris
anul 1490 ca d a tă a turn ă rii sale. Acest ·t urn avea Însă
suprastructura de lemn. Un in cendiu ·i zbucnit la sifîrşitul
secolului al X V-lea îl distruge, iar Ştefan cel Mare dispune
atunc i ridicarea unui nou turn de piană, a cărui rob u s teţe
să poa tă înfrunt a vicisitudinile timpului.
Prezentînd analogii cu alte turnuri~clopotniţa ridicate de
Ştefan cel Mare (Putna, Pop ăuţi , Piatra Neamţ), cel a l
mănă s tirii Bi st riţa se Î n alţă pe trei nivele, avind În plan o
s eeţiune p ă trată şi ·contraforturi zvehe la co lţuri . La parter,
zidurile maisiv,e, de piatra hrută, închiZlînd o încăpere ce a
servit proba b:iI ca depozri1t, sînt s trăipunse de o singură u şă pe
latura de md. La nivdul superinr, sie află paPacli s1ul .al11iinti t în pisanie, ·o Încăpere pătrată, acoperită cu o cafotă pe
pandantivi, s usţinută de arce dubJ.ouri, luminată pe laturile
de est şi sud de forest.re destul de m.~ci, dooate cu ancaidramerute rectangulare de piat>ră ci01plită . Ultimul etaj, camera
dopMdor, este acop erit tot cu o calo tă ş i se lumin.ează
pDin p atru deschide.ri largi cu chenare În arc frînt. Acc·esul
la pronaos, ca ş i la camera dopotelor, era prin exterim.
fo secolul ail XVI-le.a, În timp.ul celei de-a doua domnii
a lui Petru Rareş (1541-1548), turnului-cl opotniţă i se
adaugă o nou ă clădire spre vest, cu dou ă nivele, cel superior
corespunzînd paraclisului 3 . B ănuiam ca, pentru a avea
o comunicare cit mai l esnioioasă cu paraclisul, ·Se înlocuieşte
fO'sDa uş a de a·cces de pe latura de vest, la care ducea o
sc ară exterioa'fă, cu o mare arc11dă, astfel Înoît ~·1111p o1it, a111te
porţiuni din valoroasa pretură reprezen tînd tablou v otiv şi
scene din martiriul Sf. foan cel Nou de la Cetatea Alb ă
au fost di9truse.
Lu crările efectuate în vma ,a nului 1975 iau urmărit scoaterea la lumină şi cionsoLidarea pi1cturilor În frescă de pe
pereţii paradisului din turnul-clopotniţa 4 •
In paraclis, rnstauratorul a fost pus în faţa unor probleme
mai deosebirte, de·o1arece decoraţia picnată a suferit În decursul vremurilor traumatisme puterni1ce daoorate În principal
cutremurdor de pamînt şi str.aturil·o1r sucoesi.ve de zugră1veli
care au a;copeirit pi1cnura.
Repetanele cutl"·e mur·e de pârnînt din secolul al XIX-lea,
ca şi cel din 1940, au imprimat d ăidi,rii o m işcare de ro·t ire
care a antrenat tasaPi ale masei de z~dărie. In conseoinţă,
pereţii au fi surat puternic pe Într·ea,ga isecţiune a zidului,
pmducîndu-se di silodri mari în structura construcţiei şi, ca
urmare, de·sprinderi co mplete ale ambelor st.ratu11i de tencui al ă care formează suponul picturii, pe Întreaga zonă
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La reali za rea l u cră ri i a u colaborat: T:uiana Pogo nat, responsabil
Nico:ai C iubota ru ş i Ştefan Mîn, me ş ter i pe ş a ntier .
1 Ge orge l3al ş, Bisericile Lui .')tefm1 cel Mare, „l3CMI " , an X VIII,
1925, p. 154- 156.
2 Săpă turi arheologice efectuate de Li:i ş i Adria1
1 Batrîna, care ne-au
furnizat aces te informaţii . Le mul ţumim ş i pe această cale.
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Fig. 1. Tu rrrnl- cl op.otniţa de la măn ăs ti r ea l3i s trip-Neamţ; p:an şi secţ i une.

de corată .

Prin tasa rea pereţilor, zid ă ria-suport a răma:s cu o supr1a faţă mai mica decît cea a tencuidii de frescă, pe care a

împins-o şi a burduşit-·o formînd goluri cu săgeată maximă
pîna la 11 cm î111 tr·e zrid şi tenicuială.
Acest•e desprinderi, uneori cu fr acturri lateJ·ale care au puncte
de spnijin do ar sus şi jos, au deveruit atît de pe.riculioase în
ult ~mi ani îndt a meninţau să se prăbuşească în bucăţi pe
s uprafeţe mari. In 1966-1967, !it~1 Co ~·s tantin, meşter.~!
de •şantier al lotului DPCN - B1stniţa-P1aitra Neamţ, d111
proprie iniţi ativă, a protejat pioirţiunile ce ameninţau să
c adă , rnsţinîndu-)e cu fîşi1 i late de pînză fixate _J~ ..cape;t:
cu 1ipsos aplicat di-rect pe perete. D esigur, aceste s1gil11 man
de ipso·s au mai dat un mic şoc pic·t urii, dar fă,ră aceasoa
s-ar fi pierdut suprafeţe mari din pictura ex•i,soenta .
A~a cum a.ră tam anteri•o'f, pictura muraila din pa raclis
a fost acoperita în întregiime cu zugrăveală de var, data !n
mai multe sr.ratur i. După primul războ i mondial , prof.
Oreste Tafrali, împreuna cu CÎţiva elevi, a decapat stratul
de var de pe p ere tele de rmrd (în întregime pînă la arcul
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Geo rge B a lş, op. cit., p. 156.
Pictura din paraclis estJe atribuita epocii lu i P et ru Rare ş. Pi ctura
exterioa r ă a tu rnului este d a tat ă 1834.
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dubl'O u) ş i zone mici di sparate de pe pereţii de sud şi est,
de asemenea t ablo ul vro1tiv de pe latura de ves·t 5 . D ecaparea
s-a făcut brutal, in strumentele cu care s-a efectu at această
o p e raţi e, nu n uma i ·c a au ras pehcula de ·culoare, ci au
pătruns ş i În stratul sup ort provooînd caverne. Pe de a l tă
parte, acolo unde a rămas stratul de culoare, c ură ţ irea s-a
făc ut inco mplet, l ăsfod p unict·e de var ca o p eirdea de pi că
t ur 1 pe Întreaga supraifaţă .
După observarea prea l abilă a tări i de conse rvare a pict urii, am pr.ez·e nta.t o sef<Î•e de propuneri 6 . Bazat pe aceasta
ş i pe di.scuţiie purtate În comi s1ia de av i zar~ înainte de
î nceperea lucr ăriJor, s-a " hotă rît ca, 111 1acea t a eitap ă de
restaurare să e exec ute urmă toarele op e raţii:
a) decap area spoieli1or de var de pe u prafeţele pi ctate;
b) co n oli,darea des-priTI1derilor şi burduşel i l or tencuie li i,
prin 1inje c tări cu caseinat de cakiu ;
c) chitui rea ş i completarea p o rţiun ifo,r lip să din cîmpur ile pictate, ou mortar de var, În teh11ica de f.i-.escă;
d) con 1ol id area şi fixarea stratului de culoare, aco lo unde
.acesta eta de. pr in s sau macerat.
Am con siderat nece a r ş i imp ona.nt ca Înainitea Începerii
·o ri căre i lu c r ări, pentru alegerea unei mer.ode de lucru sigure,
să se alcă tuia că o do·cumentaţie dt ma i comp letă . C er ceta rea -a e footu a t sim ultan În mai mu lte domenii complementare şi anume: istori1a rnod~ficăt·ilor suferite de monument,
icono1g.r afie, documentar'e cu fotogra fii şi ,relevee ale picturi.i
înainte d e Începerna lu c r ărib r de res ra urare, necesare srrudiul ui comparativ de mai tîrziu, exam in area de taili'ară a
pigmenţilor de cul,o are În lumina. datelor isto·rice ş i c'Onfrunta rea a-cesto-r g_ c u rez uliuatele analizelor de laboiiator pe probe
prel ev ate. A nu urmări toate aceste a pect·e ale cercetări i
.ar În semna executarea un ei re s1ta ură ri superfi.ciiaile, care s-a r
limiDa numai la atenu area unor defeq iu ni fl.agrante de

I
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s uprafaţa.
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Prin a nalizele de labo rato r au fo st determinate n a tura
pigmenţi l or fo l os iţi la p i·c tarea paraclisului ş1 tehnica În care
acea. sita a fo st r~aliza t ă.
D in anali zele de pigmenţi a u rez ultat :
- rnloarea albastră este obţ-inut ă din pigment a·l b as tru
·de az·u.rdt, În maj orita tea cazLLril o.r pus pe un strat d e culoa re
neagră de că r b un~ de lemn.
rnLoarea verde este obţinută din p igment de argilă
verele, uneori p u să pe un strat de culoare neagră din că·r
bun c, alteor: pus ă direc t p e un Î11tto naco din var ş i d iţi;
rnloareci v erde oliv (fon dul de cer) este com pu să din
.arg1 il ă verz ui e, r oşu cin abru şi ga lben ocru , date pe un
i»ornd neg ru ;
- rnloarea roşie este clin cina bru;
- rnloarea roş u în chis (Maic•a D omnului cu Pruncul,
.a ure o l ă) este obţ inu tă din a rgi.! ă roşie arsă, p igmentată cu
oxizi de fier;
- pigmen tul alb este carb o na t de calcdu .
T oate cul1o r i1le a u fo st pu se în tehnica .a l fre oo.
In ceea ce priveşte stratul sup ort al pj.crurii (mortmu l
de fre scă), a nali zele micro scopice şi chi1mice ne-au in d icat:
- intonaco, compus din var cu cîlţi ş i uneori cu pleavă ,
c u gros:mea tratului de 7-10 mm; s-au gă s it cazuri cînd
în tona coul era dJt direct pe că rămida zidului ;
- arriccio, alcătu it din morta·r
pregătit
neglijent,
<:,u mmpoziţie neomogen ă din var cu puţin nisip, pleavă
~ i uneori chi1ar paie de grîu şi ada·os de praf de căramidă.
De exemp lu, mortarul din c upolă, de la ch eia bolţii, este
.1lcatuit din var cu multă pieavă şi paie de grîu, puţin nisip
ş i praf de cărămidă.
Presupunem că prezenţa mai masivă a plevei şi paie1or
de grîu În compoziţie a avut ca scop rnicşornrea greutăţii
sipecifice a mortarului 1cu care era Încărrntă boha. D esigur
că , în această lumihă, soluţia a fost bună, dar rezultatul
c omportă rii în timp s-a dovedit negativ: adao sul ma siv de
pl eavă şi p aie a mic·şor at pe de o par.te greutatea mortarului, dar, pe de altă parte, i-a scăzut rezi s tenţa mecanică
ş i adeziv itatea la zid ărie, făoîndu-1 mai vulnembil tocmai
în zonele de a•r h i te c tură cele mai expu se eventualelor infiltraţ ii de apă În cazt1l unui aoc1dent l a acoperiş sau al unei
suprabetonă,ri. In cazLLl în disc uţie, desprinderea completă a
Î ntreg.ii calote nu s-.a p ro dus t'Ocmai dator~ tă masei pe care
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Fig. 3. Peretele de est În timpul lu crului (detaliu).
Fig. 4. Glaful fe restnei de pe peretele de est în momentul începerii restaură rii .

s Decap:uea picturil or este amintita de G. Balş, op. cit„ p. 156;
note şi în arhiva mănăstirii.
6 Docume ntaţia completa se afl a fo arhiva DPCN.
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o fo rma armărnra precară din p aie ş i ple avă . Nu se şue
'in să d t ar mai fi rezistat calot a la acea s tă s i tuaţie.
Od ată termin :n ă cercetarea descri1ă succ in t, s- a trecut
la operaţiunil e de punere În va loare a pi1cturii, prevăzute
pen-tru aceas tă c rap ă .
a) În cadrul acestora, dup ă program ul amintit În prima
parte a prezen tei expun eri , lu c r ă rile a u Început cu decap area
sp oiel ilo·r de var şi nu cu co nso lidarea desprinderi·l or şi burdu şelil or prin injec tă ri , aş;i cum se p11ocedează În m,od o b iş 
nu:r. S-a pro.cedat a t fel deoa rece, În ca drul exa min ărilor
pr·emergătoa re Înto·c mi,r ii documentaţiei ~ i stabilirii metodol·ogiei ele a<doptat, s-a con statat că sp oieli le de va r erau une:or i
desprime de st ratul ele pi c tură şi acea s•t·a toc mai În zona
fi suril or, deci exista peri colul ca În timpul inj e.ctăril o r c:1seinawl de calc iu să se striecoare Între s upr afa ţ a pi c tată ş i
z u grăvea l a de va r, accident grav deoarece caseinatul o dată
î ntă rit nu mai p a re fi decapa-t făr ă a coJ111promj re stratul

a co ntribui·t şi ea la de ~prinderea sup ortului fre scei de z id ă
rie, În ori ce caz a încă rcat-o cu o sa rc in ă În greutate care
excludea preluarea alteia În cadrul unei i 11Jte rv•enţii de consolidare prin interi or. I n plus, chei a calotei, .probabil din
ca uza inf1iltrări:lor de ap ă, avea o zo n ă de cca 40 cm2 cu
preparaţia- s uport co mplet macerată . O încercare de consolidare a acestui vîrf al calotei prin inj ectări cu caseinat de
calciu Însemna o s upr cvîncăricare a bolţii, ca re pllltea antrena
prăbuş ir. ea acesteia; o aidezivjLate co mrp. lietă şi rapi,d ă nu
putea fi co ntrn lată oricît de atent s- ar fi făcut inj ec tă rile
.ş i o·rid t s-a r fi a1sig urat ciÎn1pul cu tamp oane „preSt ing". În
această sit u aţi e s-a opta t pentru so luţi a de a a1rnor a vîrful
calo1tei cu un ·d iblu adînc înfapt În zid ă·ria b o lţii, ·chituirea
zone i cavernoase si ap1oi prinder ea s uprafeţei la diblu cu o
b u ca tă foarte rigidă de tabl ă de cup ru modulată dup ă
1

1

s upr afaţa .

S-a trecut ap oi la chitu.i·r ea fi surilor ·c are erau ră Stpî ndi te
p e toată suprafaţa caLotei. S-a că utat ca acea tă chituire să
fie fă c ută cî t ma i În prnfunzime pentru ca aceste zone să
constitui,e la rîndul for puncte d e andorare. Odată dmpul
ast.fel asugur.a t, s-.a trncut la conso l,iid are.a prin inje ctă ri cu
~ asein at de calciu. Op e raţia s-a Încep ut de la baza calote i
mergÎ11 d În sus spre „vkful " ei, atît cî t a permi s securitatea
aces teia. În ace t fol s-a .ob ţinut un inel r.i.gi,d de cca 79-80 cm
l ~i~ irne ca.re ă susţ in ă calota.
Din oauzia du·~l ocăril or masive de zid ă rie , în oimrpu.l injectărilor au apărut surprize ş i anume, În timp ce .se intriodu cea caseinat de calciu cu punct de inj ec ta.r·e la calotă În
zona esti că s-a .obse•r vat că sub s tanţa se pierdea printr-o
fiSU'ră s i t u ată sub ferea stra aharuihvi.
În rnst, oons!oEd ă ril e prin injec tări s-au efe.ctuat dup ă
metodele ·ob i•ş11Juite , p ăs tirînd În:să prin cipiul de a se obţine
numai z.one de ancora re la zidăria sup ort , i nu de a c ăptu şi
toată tencuiala de fre că cu ·ca•s.e in at de ·calciu. Acea.sta c reează
totuş.i o m aisă compac tă ş i ar put,e a sufoca p e[·, e ţii, la un
moment da t.
Detecrarna goluri!J.o r din sp a tele f.re!rcei, ca ş i a buriduşe lil1o•r, s-a fă'Cllt prin c i1 ocă nirea uşoară a pe.r etelui cu
c1egetuF .
P.entru a prevenj un eventu al •p roces de mucegăirie a
ca einatului de cakiu (cu timp maii lung de Î111tăr i•re datorită faptului că a fo st intro du s Întir-o z id ă ri·e umed ă) , s-a
a,cl ă u.ga t În ameste c, ca fun gicid, p en tadorfenol.a t de so diu
În pmp o·rţi e d e }0/ 0.
Menţionăm d, În luna februarie 1973, o echipă d e resit au'ratori cond u să de pi·ct'o rul Nirnlae Sava a efectuat o lucrare
de in terv·:!nţi e ur gen tă pe o p o rţiune p er idit<l!tă În zon a nişei
fere strei mari a altarului. P entru a se reduce burduşeal a la
nivelul peretelui, s-a •recurs la fr ac.nrra rea, exnragerea prin
111etio1da stac co ş i replantarea fr escei respective. în cadrul
campan iei din 1975, s-au co mpletat lu cră rile ex.ecutate În
1973 cu inje ctă ri , chituiri de fi suri ş i decaparea zugirăvelilor

de cu'.1ea•re.
Decaparea În

ine a fost o operaţie destul de anevo i o·asă
neomoge ni•tă ţii zu grăve lil or. Aco lo und e stratul de
vair era mai giros, aderen ţa la perete era mai m~că, dar acolo
unde .e ra dait În strat s u bţ ir. e, aderenţa la mp mfaţa pi c tiată era
foa'l'te ma•r e. Acea•s•m prezentJa o cons i s tenţă tar·e şi o uprafaţă
al une coasă, fă cî nd să giiseze bistu riul ca pe o marmură.
Pen tru ca decap area sa e p oaită foce to tu şi în bune condiţii , a trebuit in sista t cu comprese umezite cu apă alcoolizată (5-l00/ 0 alwol), îndep ă rta rea p eli culei de var facî ndu-se pe cale me oa ni că, cu bisturiul, cu cea mai mare atenţie
pentru ca nu cumv a să se desprind ă şi pi gmenţ ii din strat.u l
datorit ă

de cul oa re.
In un.ele caz ur.i, pentru îndep a rtar.e a zu gr ăvelil 0ir de var
se rec urge la mijl oace chimice: dj z•oJvare.a carbonatului de
cakiu cu solven t (exemplu: soluţi e aipoa.să de acid aceti1c) cu
ajurnrnl coi1npresel or. S-a eliminat de J.a Început aoeaistă p os[bili1taite În primul rînrd pentru că a:ceastă metod ă are ma rele
in co nveni ent d so l venţ ii nu a.s ig.ură neutralitatea p er fectă,
fi z i că ş i c hi m i că, faţă de pi g.me nţi , co ndiţie indi spen sa bilă
pentru ori·ce so lvent Înt reb uinţ a t ca decapan t sa u p ent•r u
sp ăl a re. Ex i s tă apoi ş i pericolul c;i soluţia să se infiltreze
prin porii fr.e •cei di zol vîrnd carbona tul de calciu şi disl}rugînd -o, spă lar ea cu apă nepud111du-se fa ce corniplet şi În
pro fun z ime pentru a nu se fom uia stiratul sup ort.
Dificile la cură ţat au fo t şi suprafeţele decapate anterior
de O. Tafrali. Pictura scoasă la i vea l ă era pr esă r ată cu o
ploaie de stropituri de var oare ne,ces itau o muncă 1anevoioa să
de î nl ăt ur a re , iar dup ă foarte mi gă l oasa op e raţi e de ÎJ11dep ă rtare l ăsa u pe pi ot ur ă pete mai Închi se. Pentru îndepă r
ta rea lor s-au folo sit: comp rese cu so h1ţi e a lco:oli za tă ş i
decap ă ri cu bi turiul.
b) 1n cadrul lunarilor de ·co nsolidare, prima zon ă atacată
a fo st calota ca re, de la Început, a ridica t probleme specia le
ş i a impu s d cr. o gări de la pr cedeele cla sice . Suprabe1tonarea
bo lţii , făc ută În ca drul res taurării de a-rhitectură, da că nu
T'ig. 5. Peretele de est

dup ă

1

de va r.

c) Comp letarea ş i chituirea p orţiunilor lip să , precum ş i
chituirea fi surilor din cîmpuri le pi ctate s-au făcut cu morta r
de var cu co mp oz iţia : o p a rte var, o parte nisip fin , cîlţi
t ocaţi de cînep ă, praf de căTăm id ă, praf de cărb une vegeta1l,
5-80/ o a•dai0·s caseinat de calciu.
S-a op ta,t p entJru acea-s tă 51o luţie pen tru a se asigura
mortarului cî t mai multe calităţ i necesar e În cazul nostru
şi anume: amestecul .de var cu cîlţi, o bi şnui t la tencuielile
În tehnica fre sd (oîlţii a vînd rolul de armătură pentru a
preveni eventualele fisuri); nisipul ca adaos silidos care să
reaeţi oneze chimic cu hidratul de ·c alciu m ă rind astfel rezistenţa , mecani că a monarului ·de var; a.da.osul de praf de
că ră mid ă ca hidraulizant al varului şi prezenţa prafului de
cărbune vegetal ca element poros şi cu rol de catalizat'or al
umezel ii din ten c u :.a l ă. Ad ă uga•r ea unui procent minim de
caseinat de calciu era nece s ară p entru a se realiza o adezi vitate şi •O riezÎMenţă mecan.id mai pme rni că a p o·rţiuni1
eh itui te, ob ţinîndu-se şi În folul acesta o ancorare m.ai solidă
b perete şi, În consec inţă, asigurîndu-se consolidarea unui
cîmp ma i mare de jur-Împrejurul ei. Măsura a fost impu să
de sta•rea tencuielilor supon, desprinse pe suprafeţe mari În
jurul fi surilor şi cavernelor din cîmpul pic·t at.

restaurare.

1

7 De i greu de teoretizat, meto da es te p r ac ti ca tă în multe ţ ă ri cu
veche tr adi ţie în re staurare; p entru o ureche exers ată dil'i1:µltăţ i l e nu
sî nt prea mari.
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Fig. 7. P eretele de sud dup ă restaurare.

Fi g. 6. Pererele de sud dup ă restaurare (d etaliu) .

rn un tamipon elasti c. Dup ă curăţare , fixa rea definitivă s-a
fă cut prin pensulări reR_eta1te la interval de 24 de ore pîn ă
ce :peretele nu a mai absorbit ub s tanţa. Imediat dup ă terminarea aplic ă rii fixativului (caseinat de calciu) se observă
un uşor lu1ciu pe s uprafaţa pictată , dar acesit a dispare
c0mplet după circa o să ptămîn ă .
Cu.r a ţ:a·rea, ar.ît pe mpra,fot,de cu stratui de cu.!oaire
alterat cît şi În restul paraclisului, s-a efectuat prin ştergere
u ş oară cu tampoane elastiice umectate cu ap ă cu 100/ 0 alco:ol.
Acolo unde, În urma de ca p ă rii spoidii de var , a mai
ră ma s un v ă l s ubţire de praf de carbonat de calciu p ă truns
În p ori1i fr.e cei, s-a insistat şi cu tampoane cu soluţie de ap ă
cu 10-150/ 0 amcni.ac.
C a În maj•or:tatea cazuril or, atît la · c ur ă ţare CÎ t şi la
deca.par·e, problemele cele mai delicate le-au pus pigm e nţii
de argil ă ('in cazul paracli sului , verdele, ocrurile şi r.oşul În
unele zone ,din c upolă), ·care au înitotdeauna o aderenţa slabă
la suport. În unele zone, În care au fost folos iţi, se observa
, ubţi e rea pelicul ei de ·c uloar·e şi uneori chiar pierderea ei
parţi.a lă. Ei rez i s tă şi mai puţin la ură ţare.
în general, la cură ţare, ca şi la t·oane cdelahe intervenţii,
s- a p ăs trat aoelaşi principiu de rez e rvă faţă de opera original ă , În sen sul c ă s- a mers cu sipălarea pînă la pun ctul În
•C<l!re a mai rămas o uşoară patină. La o ·rnrăţare tota1 ă ,
crud ă , exi s tă l!otdeauna peni.colul de a altera paleta origina·ră
a pictur ii, d e a „1sparg·e " cromati ca .î ntregului ansamblu .
în caidrul lucrărilor efectua:te În paraclisul din turnulolo;potniţă
de la mănă·s~inea Bi.s triţia-Neamţ, dato,rită
complexită ţii lor, am avut În vedere principiui punerii În
valo.ar·e a operei o,riginare. Con s iderăm ca idei gen erafo
care definesc a·cest principiu: a) reversibilitatea tuturor opera ţiilor şi neangaj area d e finitivă a viiuornlui; b) re pe:c tul
operei autentice şi c) grija de a alia la aceasta, În orice
a·c ţitme , s·en sib:ili tatea es Decică , regul,i oe nu trebuie aplicate nici
dogmatic, n.i oi În spiirit doctrinal. Aco~,dul car.e trebuje găs.it
Între ultimele două ,r,eguli .este un rnmprnmi.s subtil şi mereu În
penicol. Astfol, credem că , ooncepţi,a oonfor1111 c ăreia ]acuniel e
chinuite cu t·encuială brută albă trebuie la ate ca atare, ca
un fel de insule În oîmpul pictat, care Ie izolează de pă<rţile
m< ginaile, rnprezin tă o 1t·endinţă spre pur1i&m, îndlnită şi
a s tăzi în s trăinătate, ca ,r ezultat al unei concepţii intelectuaiiste c· mes•tabi'le. Pe de altă parte, tentaţia •Secolului al
XIX-iea şi de !.a începutul secolului XX de a ·r epicta tioate
porţiunile lipsă cu „pasti ches" În diferite manieriisme este
şi mai pe.r i·culoCJJsa. Ea inventează fără scmpule şi fără sinc·eritate; fal sul face suspect şi contamineaz ă autenticul. între
aoesne două ex treme, „prna puţin" şi „ prea m11lt", tr-ebuie gă
s ită m ăsura de mijloc, echil1ihrul.
ln spiritul celor arătate În prezenta lucrare, în restaurarea picturii din paraclisul turnului-clopotniţă de la mănă s ti
rea Bi s triţa-Neamţ ne-am s trăduit să se realizeze o operă
c in s tită şi cu respec t faţă de valoarea ei arti stică şi i storică.

In vederea unei ev.entua1le viitoare rein.t1egrări, chin1ir·i1le
s-au fac1L1t uşor ·retraise de h s uprafaţa perewlui (oca 1 mm),
asigiuriînidu-se în să bine muohiile cu o tivire.
.M c narului de var cu compoziţia menţi:onată ma·i us i
s-a dozat adao sul de cărămidă pi s ată şi praf de cărbune,
În aşa fel îndt materialul să ajungă la o ruloa.re cît mai
rece, iar aceas·ta tocmai pentru a e pă:s tra principiul unei
oît mai maT.i rezerv•e În caidrul unei intervenţii pe perete
faţă de gama croma:tică a pictmii ori1gina.le.
d) in timpul deoaipa·rii z.ugrăvelil'OT de var şi apoi la
anal: ză s-au putut depista uprafeţele pictate care aveau
pigmentul cu aderenţa s labă sau cele al cărnr liant era
macerat.
În cazul iparncli1sului de la Bi s triţa, ZJonele care au necesitat con oli:darea şi fixanea strawlui de c uloare au fo st:
cal1ota fo ·Î ntregime şi po.rţiruni de pe peretele de nor.d.
Pentru că, la această fază , -trebuiau făc ute două operaţii : co111s·olidarea strnuului de culoare şi
curăţ.ire a suprafeţei acestuia de fumul ·şi praful car·e se menţinuis eră şi sub
zugrăveală, s-a procedat Întîi la o consolidare uşoară a culorii
pentru a permite curaţ;area s uprafeţei iar după terminarea
a,cesteia -a fărnt conS'o lidarea definitivă.
La ·ca:lotă s-a rn111statat că toţi pi•gmenţii erau maceraţi,
devenind pulverulenţi. ln aceasită zon ă , gama es•te ·reistrÎ'l11săB
domină .roşul eng.J.ez, este prezent verdele şi .apare puţin
ocrn galben. S-a c'o nstatat că în zonele în care rnşul era
pus 12esue un strat de negru, .el era mai rezi1stent. Verdele,
pe te tot unde apă.rea .în paletă, ena o cu1oar.e foarte slabă
ca ader·enţă, pulverulentă pe toată grosimea peliculei.
Pe pere ţi domin ă ocrmile, Într-o gam ă mai bogată, dar
din punct de vedere al aderenţei la supon se dovedesc a
fi foar•t•e slabe. Ve11dele aderă În acea s tă zonă bine la suport,
fond un strat de cul•oa.re ·S ănăto s . Roşul prezintă difere nţe
ca rezi st·enţă, prnbabil În funcţie de grndul de umiditate al
sup onului În timpul pictă rii.
Gonsolidairea s-a făcut cu caseinait de calciu •transparent,
în so:uţie apoasă de 3,70/o, preparat În laboratoliUl DPCN
de ing. Ion l studor.
Prima fază de fixare s-a fă cut prin pulvenizare fa<ră
presiune ·Cu un spray de mînă şi apoi prin tamponare uşoară
8 Di n observa\.iile În timpul lu crului rei ese că pictur a de p e ca l o tă
este de fa c tură ş i poate chiar de ep ocă di re rit ă de cea de pe pere1ii
la terali . Pi ctura din c al o tă ar·e un de sen -co ntur mai accentuat, tra at
cu negru , ş i gama c romati că mai re srrî n să, d ominînd ro şul de păm î nt
ş i cin abrul, seco ndate de verdele oliv. La o cercet are mai minu ţ ioa să a
uloa re a aş ternură În unu, maximum
tehn icii de pi ctare, se o b se rvă
d o uă st raturi , cu o co n s i s r e n ţă mai p ăs toa s ă, ceea ce elimin ă pos ibilitatea nuanţă rii to nului. Prin diferenţă, pe pereţ ii laterali , ga ma crom H i că este mai b o g a r ă (inte rvin albastrul , verdele crud, verdele o~iv,
roş ul cin abru , albul etc. ) ş i mai nu a n ţa tă . C ul oarea este pu să În straturi
s ub ţ iri. Desenul este mai minu ţ i os, a tît cel de contur cît şi cel care rrasează detaliile fi gurilor. La tabl oul votiv, a proape co mplet distrus, se
ob e rvă cu greutate r e pi c tări ale fi guril or.

89

https://biblioteca-digitala.ro

