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Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil necesită o importanŃă deosebită
datorită faptului că obiectivele aflate în aer liber sunt supuse direct factorilor de mediu:
temperatură, umiditate, poluare şi nu în ultimul rând factorului uman. Aceştia acŃionează
asupra elementelor de rezistenŃă producînd efecte ireversibile, ca atare operaŃiunile de
restaurare şi conservare se aplică permanent în funcŃie de anotimp.
Muzeul Satului BănăŃean este deŃinătorul unui impresionant patrimoniu etnografic
format din diferite colecŃii: textile (cilimuri, costume populare, Ńesături de interior),
metal (podoabe, bijuterii, obiecte de uz casnic), ceramică (vase de uz gospodăresc,
ceramică rituală, obiecte de decor). De asemenea, în incinta instituŃiei se găsesc
gospodării Ńărăneşti aşezate cronologic în funcŃie de zona etnografică de unde provin.
Pe latura sudică a muzeului sunt dispuse obiectivele formate din case şi anexe
provenite din zona etnografică Făget şi Timişul de Jos. Urmează centrul civic cu instituŃiile
aferente: Biserica de la Topla, Birtul de la Bârna, Şcoala de la Bârna, Casa NaŃională de
la Babşa, Primăria Sărăzani, care formează un cerc închis chiar în mijlocul satului.
Spectaculozitatea turistică este dată de aleea etniilor aflată pe latura vestică a
muzeului, alee care cuprinde: Casa Germană, Casa Ucraineană, Casa slovacă, Casa
Maghiară şi Casa Sârbă, obiective dispuse de o parte şi de alta a unei uliŃe la intrarea căreia
se află Poarta Etniilor. Alt sector ca extensie, dar şi ca importanŃă după cel al tipurilor
zonale de gospodării, îl ocupă cel al instalaŃiilor tehnice Ńărăneşti.
Unele obiective au fost achiziŃionate din localităŃile din Banat şi aduse în muzeu,
iar altele sunt replici ale unor gospodării realizate după anumite criterii. Aceste
gospodării vor sublinia diferenŃele zonale determinate de condiŃiile social-economice,
istorice, culturale şi politice – dar în proporŃie covârşitoare vor demonstra aspectele
unitare ale culturii populare româneşti din întreg Banatul1.
Obiectivele existente pe parcursul a celor 16 hectare de teren constituie
patrimoniul imobil a Muzeului Satului BănăŃean. Pe plan universal, după cel de-al
Doilea Război Mondial, se pune pentru prima dată cu multă claritate problema salvării,
conservării, restaurării centrelor rurale valoroase (sub raport istoric, documentar
arhitectural) a patrimoniului etnografic, martor de neînlocuit al istoriei şi culturii româneşti.
Odată cu dezvoltarea conştiinŃei valorii şi semnificaŃiei pe care aceste bunuri le
prezintă s-au multiplicat într-un mod uimitor şi preocupările pentru păstrarea lor.
1
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A crescut considerabil numărul specialiştilor, colectivelor şi instituŃiilor specializate, a
formelor de intervenŃie şi rezolvare şi acelor de difuzare a experienŃei pozitive. GraŃie
acestora ştim ce este esenŃial pentru o protecŃie rezonabilă a patrimoniului. Se ştie că
cea mai mare parte a factorilor externi modifică starea de sănătate a obiectelor şi a
obiectivelor muzeale iar conservarea şi restaurarea prezintă şi aplică metode de
contracarare şi eliminare a acŃiunii lor. Fie se asigură protecŃia patrimoniului prin
măsuri preventive şi curative, fie vom asista la dezvoltarea nestingherită a proceselor de
degradare cu corolarul ei logic: radierea din inventarul naŃional al bunurilor culturale, a
unui număr tot mai mare de valori2.
Lucrarea de faŃă prezintă măsuri de conservare şi restaurare, problematica
aplicării acestora pentru patrimoniul imobil existent la Muzeul Satului BănăŃean, dat
fiind faptul că expunerea în aer liber îi conferă un regim special.
Terenul împădurit pe teritoriul căruia există obiectivele turistice din incinta
Muzeului Satului BănăŃean creează greutăŃi însemnate păstrării, conservării şi restaurării
acestora. Trebuie menŃionat ca fiind foarte importantă prezenŃa apei freatice la mică
adâncime (problemă cu care se confruntă zona de câmpie – Banatul de Şes) neexistând
încă momentan o soluŃie pentru remedierea acesteia.
În general construcŃiile din incinta muzeului sunt realizate din materiale
tradiŃionale, predominant fiind lemnul şi pământul bătut. Fiind materiale de natură
organică, interacŃionează cu factorii de mediu: umiditatea, temperatura, poluarea şi nu
ultimul rând cu factorul uman, iar efectul acestora de multe ori este dăunător. Din cauza
acestui lucru şi a faptului că fundaŃiile sunt relativ mici sau chiar inexistente, apa din sol
migrează prin pereŃii caselor spre partea superioară la acoperiş. PereŃii devin fragili şi
întră într-un proces de descompunere lent care iniŃial nu este vizibil. Datorită umidităŃii
şi temperaturii fluctuante de la un anotimp la altul, elementele de construcŃie se
degradează în timp. Obiectivele cele mai afectate sunt cele aflate în zona cea mai
împădurită, respectiv Gospodăria de la Birchiş şi Gospodăria de olar de la Jupâneşti.
Cel de-al doilea obiectiv a fost cel mai degradat, existând posibilitatea ca în scurt
timp precipitaŃiile să intre în locuinŃa propriu zisă iar obiectele expuse să fie compromise.
Această gospodărie face parte din tipul predominant în sat, este o casă de olar cu
anexe gospodăreşti, cu prispă parŃial retrasă pe lungimea tindei, camera de locuit
supradimensionată spre stradă şi camera spre grădină (Fig. 1). În acestă cameră, întocmai ca
în secolul XIX-lea s-a amenajat atelierul olarului. Grajdul este combinat cu un şopron
(şupa) spre stânga unde stau uneltele: carul, plugul şi o focărie deschisă spre dreapta (locul
unde se Ńinea cazanul şi căldarea, unde vara se fierbea mâncare pentru porci) (Fig. 2).
CoteŃul de porci este şi el combinat cu un compartiment alăturat (locul unde
olarul îşi depozita rezerva de lut pentru confecŃionarea oalelor) şi a treia încăpere
folosită pentru a închide noaptea găinile sau în lipsa acestora pentru depozitarea
uneltelor folosite la grădinărit (Fig. 3). Cuptorul de ars oale are şi el un adăpost separat
pe stâlpi de stejar cu forma tronconică cu acoperişul în două ape cu Ńiglă.
Acoperişul are şi un luminator3. Toată construcŃia este din pământ bătut iar
anexele sunt dispuse în cerc, cu faŃa spre interiorul ocolului. Tipul de casă cu trei
încăperi s-a dezvoltat din casa cu două încăperi, aceasta constând din camera de locuit,
tindă şi casa de paradă.
Determinarea stării de conservare pentru fiecare obiectiv în parte se realizează
periodic, în cazul de faŃă se efectuează lunar: conservatorul împreună cu responsabilul
2
3

Florescu 1982, p. 22.
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de obiectiv (muzeograful) fac o analiză amănunŃită a situaŃiei la data respectivă, urmând
ca în funcŃie de starea de conservare să solicite conducerii instituŃiei intervenŃie de
restaurare, conservare, casare4.
Examinând Gospodăria de olar de la Jupâneşti am constatat degradări la acoperiş
(Fig. 4), exfolierea pereŃilor de rezistenŃă (Fig. 5), prezenŃa atacului xilofag la
elementele de lemn (Fig 6). De asemenea, în interiorul locuinŃei, în camera mare se
observă urme de mucegai rezultate în urma infiltraŃiei de apă prin acoperişul degradat
(Fig. 7).
S-a întocmit documentaŃia de specialitate, s-au luat probe de pe straturile ce
prezentau atac biologic şi s-a stabilit un tratament complet de eliminare şi neutralizare a
depunerilor existente. A doua etapă parcursă a fost planul de lucrări de conservare şi
restaurare asupra locuinŃei, insistând pe lucrările cele mai urgente care implicau un grad
mare de complexitate.
Ca atare prima intervenŃie s-a efectuat la acoperişul casei care prezenta depuneri
masive de muşchi şi licheni (Fig. 8). Aceştia prin procesul lor de reproducere distrugeau
Ńigla ceramică prin faptul că asigurau umiditatea permanentă a materialului anorganic
care facilitează procesul de descompunere în argilă şi apă5. IntervenŃia a avut loc sub
strictă supraveghere, persoanele care au efectuat acest lucru fiind muncitorii
restauratori. OperaŃiunea s-a desfăşurat pe etape urmărind şi gradul de uzură a Ńiglei
ceramice, iar elementele deteriorate au fost înlocuite (Fig. 9). După înlăturarea în
totalitate a stratului vegetal, acoperişul a fost lăsat să se usuce, urmând ca ulterior să fie
aplicat un tratament chimic de tip Biocid. Acesta s-a efectuat prin pulverizare, operaŃie
care s-a repetat de trei ori. OperaŃiune identică a avut loc şi la grajdul din curte.
În interiorul locuinŃei am analizat tipul de mucegai existent şi am stabilit că
stratul de var şi surplusul provenit de la descompunerea lemnului să fie înlăturat
definitiv (Fig. 10). Această operaŃiune s-a efectuat mecanic. Tratamentul pentru material
organic (lemn) a fost unul dificil. SoluŃiile de insecticide sunt adesea bazate pe piretroizi
(permetrină sau delatametrină). Ele pot fi utilizate pentru un tratament local (mai ales
pentru larvele cariului de lemn), ca alternativă pentru tratarea întregului obiect sau a
întregii structuri. S-a pulverizat soluŃie de sulfat de cupru în concentraŃie de 5% pentru
înlăturarea mucegaiurilor şi apoi tratament contra insectelor xilofage (carii de lemn).
Acesta a fost aplicat şi obiectelor din întreaga locuinŃă. Având în vedere că aici
se găsesc şi textile am aplicat câteva tratamente clasice. Cele mai cunoscute sunt:
naftalina, camforul, lemnul de cedru, levănŃica. TradiŃionalele biluŃe cu naftalină:
versiunea modernă conŃine paradiclorbenzen. În general utilizarea lor este descurajată
pentru că dau o falsă senzaŃie de siguranŃă: ele degradează obiectele şi sunt dăunătoare
omului şi mediului.
Tratamentele de acest tip sunt eficiente numai dacă sunt aplicate în perioadele
când au loc procesele de divizare a sporilor. Acest fenomen se petrece primăvara când
înmulŃirea sporilor şi a fungilor este accelerată de căldură şi umiditate. Am propus ca
toate obiectivele să fie tratate chimic cu substanŃe de tip Biocid chiar dacă situaŃia lor nu
este aşa gravă ca la Gospodăria de la Jupâneşti.
Pentru obiectele expuse în aer liber în şopronul deschis al gospodăriei am solicitat
restauratorului pe lemn şi celui pe metal intervenŃie de specialitate. Aici se află o căruŃă
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şi un plug care nefiind conservate a dezvoltat depuneri active de oxiz, cloruri, săruri şi
chiar depuneri minerale şi vegetale.
Obiectele au fost incluse în procesul de restaurare din cadrul Laboratorului
Muzeului Satului BănăŃean. OperaŃiunile de restaurare au fost complexe fiind necesară
înlocuirea elementelor de rezistenŃă de lemn precum şi o parte metalică la căruŃă (Fig.
11), iar la plugul metalic s-a efectuat o curăŃire mecanică, eliminarea depunerilor
minerale, asamblarea elementelor şi înlocuirea celor complet oxidate. Pentru cadru
metalic cu miez complet s-a aplicat tratament chimic cu soluŃie de hidroxid de sodiu.
Pentru o curăŃare completă s-au folosit perii cu fir de bronz urmată de o neutralizare cu
apă distilată prin spălări succesive şi controlul sistematic a clorurilor6. Conservarea a
fost efectuată cu răşini rezistente la umezeală.
În paralel cu activitatea de conservare am efectuat observaŃii asupra impactului
substanŃelor insecticide aplicate pentru lemn şi asupra textilelor din interiorul locuinŃei
şi am remarcat că moliile care atacau Ńesăturile au dispărut. De asemenea, pentru
tratamentul insectelor xilofage este eficient şi tratamentul anticarii şi poate fi aplicat
larvelor şi gândacilor de covoare care necesită o intervenŃie mai complexă, de lungă
durată, dat fiind perioada de incubaŃie, starea vegetativă şi diversele transformări pe care
acestea le suportă.
În activitatea de conservare m-am ghidat după studiile de specialitate şi am
aplicat metodele combinate reducând pe cât posibil gradul de toxicitate pe care
substanŃele chimice îl au asupra mediului7. Trebuie să Ńinem cont de faptul că aceste
obiective sunt deschise publicului iar sarcina noastră este ca toxicitatea să fie minimă
sau deloc fără să afecteze sub nici o formă publicul vizitator.
În concluzie, patrimoniul naŃional cultural etnografic, mobil sau imobil este
supus procesului de degradare permanent, factorii fizici şi chimici care acŃionează
asupra acestora fiind de o mare diversitate8. Conservatorul, restauratorul şi apoi orice
persoană care intră în contact cu obiectele de patrimoniu trebuie să cunoască regulile de
conservare şi restaurare, modul de aplicare corect şi eficient a acestora. De obicei,
bunurile culturale devin victimele condiŃiilor naturale şi a factorului uman. Măsurile
preventive menite să neutralizeze factorii chimici care sunt principalii dăunători trebuie
aplicate corect fără să producă efecte negative, ireversibile şi dăunătoare obiectelor de
patrimoniu.
În ultimă instanŃă conservarea şi restaurarea este impusă de factori obiectivi.
Cele mai multe procese sunt de natură chimică şi este de reŃinut că acestea provoacă
întotdeauna transformări în structura şi compoziŃia bunurilor culturale.
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Fig. 1. Gospodăria de la Jupâneşti, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

Fig. 2. Grajdul gospodăriei, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu
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Fig. 3. CoteŃul de porci, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

Fig. 4. Degradări acoperiş, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu
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Fig. 5. Degradarea pereŃilor, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

Fig. 6. Degradarea elementelor de lemn, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu
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Fig. 7. Tavan cu atac biologic, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

Fig. 8. Depuneri vegetale acoperiş, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu
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Fig. 9. Restaurare parŃială acoperiş, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

Fig. 10. Restaurare tavan, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu
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Fig. 11. CăruŃă după restaurare, fotografie realizată de Ioana PopiŃiu

The Conservation and the Restoration of the Immobile Heritage.
The Jupâneşti Homestead – Banat Village Museum. Case study
Abstract
The conservation and the restoration of the fixed heritage require special
attention because the outdoors objectives are directly affected by the environmental
factors like temperature, humidity, pollution and last but not least the human factor.
These factors influence and impact the endurance of the buildings producing irreversible
effects. That is why operations like conservation and restoration are permanently
applied, depending on the season.
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