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REZUMAT
Consacrarea conservării patrimoniului ca disciplină de sine stătătoare a avut loc în 

strânsă legătură cu dezvoltarea științelor (Choay, 1998, p. 96). Astfel, încă din perioada teoriilor 
clasice ale restaurării, deciziile privind intervenția practică s-au bazat pe analiza științifică a 
obiectului (Muñoz Viñas, 2005, pp. 5-7). Științele exacte au fost utilizate, de-a lungul timpului, 
pentru a oferi conservatorilor date precise cu privire la materialele componente și la tehniciile 
de execuție ale obiectului pentru o mai bună efectuare practică a intervenției de conservare-
restaurare. În contemporaneitate, înțelegerea conservării patrimoniului ca serviciu social 
(Tonini, 2002, p. 226) a prioritizat păstrarea și transmiterea semnificațiilor obiectului care este 
perceput acum ca vehicul al acestora și nu ca purtător de valoare intrinsecă, mutând accentul 
de pe materialul obiectului  (Muñoz Viñas, 2005, pp. 156-158). Prin studiul de caz propus 
se dorește demonstrarea faptului că analiza științifică a compoziției și a structurii materiale 
a obiectului de conservat își păstrează importanța în contextul actual, deoarece determinarea 
caracteristicilor originale ale obiectului contribuie la înțelegerea semnificației sale culturale 
(Australia ICOMOS , 2013, p. 10), aceasta fiind o etapă esențială în procesul contemporan de 
conservare. 
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ABSTRACT
The establishment of conservation as an independent discipline took place in close 

connection to the development of science (Choay, 1998, p. 96). Therefore, already since the 
time of the classical theories of restoration, decisions regarding the practical interventions were 
based on the scientific analysis of the object (Muñoz Viñas, 2005, pp. 5-7). The hard sciences 
were used, throughout history, for providing the conservators with precise information about 
the component materials of the object and the techniques used in order to improve the practical 
execution of the conservation and restoration treatment. In present time, the understanding 
of conservation as a social service (Tonini, 2002, p. 226) prioritized the preservation and 
transmission of the meanings of the object which is perceived as a vehicle for the former, and 
not a bearer of intrinsic value, thus moving the focus from its material (Muñoz Viñas, 2005, pp. 
156-158).Through the proposed case study I wish to demonstrate that the scientific analysis of 
the composition and structure of the conservation object keeps its importance in the present 
context because the determination of the original characteristics of the object contribute to 
the understanding of its cultural significance (Australia ICOMOS , 2013, p. 10), this being an 
essential stage in contemporary conservation.

KEYWORDS: scientific analysis, contemporary theory of conservation, cultural 
significance, 18th century iconostasis

1. Raportarea științei la teoria conservării
Primele teorii ale conservării au apărut cu scopul de a împiedica abuzurile și practicile 

incoerente aplicate obiectelor considerate valoroase pentru omenire. Teoriile formulate după 
cel de-al doilea război mondial răspundeau problemelor vremii, ridicate de către specialiști, 
care sesizau riscul producerii falsului istoric prin acțiuni necugetate și pripite, cauzate de nevoia 
urgentă de a scoate întreaga Europă din ruină (Logan, 2004, p. 3). În acest context au fost 
concepute principiile minimei intervenții, al reversibilității și al marcării materialului adăugat, 
toate fiind puse în serviciul noțiunii de autenticitate. Accentul cădea pe păstrarea materialului 
original al obiectului de artă ca purtător de valoare intrinsecă, iar întregul demers al conservării 
era văzut ca o operațiune de consolidare a adevărului (Muñoz Viñas, 2005, p. 65). În timp, prin 
evoluția științelor exacte și generalizarea perceperii lor ca unic mijloc de obținere a adevărului, 
rolul acestora devine tot mai pregnant și în procesul de conservare, unde rezultatele analizelor 
științifice ale materialelor componente ale obiectului devin baza deciziilor în conservare.

Perspectiva contemporană asupra conservării se bazează pe funcția de comunicare 
a obiectelor de conservat (Muñoz Viñas, 2005, p. 44), permițând includerea în categoria 
patrimoniului a unei game mult mai variate de elemente tangibile și intangibile valoroase pentru 
omenire. Schimbarea de paradigmă a avut loc odată cu constatarea faptului că, în conservare, 
este improprie raportarea la autenticitate și adevăr deoarece, oricare ar fi starea în care se află 
un obiect, aceasta este rezultatul firesc și sincer al succesiunii de evenimente prin care a trecut 
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(Muñoz Viñas, 2005, pp. 92-93), în timp ce starea la care se tinde prin intervenție este, și a fost 
dintotdeauna, cea determinată de gustul vremii (Muñoz Viñas, 2005, p. 108). 

Acceptând faptul că obiectele sunt conservate pentru că semnifică și realizând caracterul 
subiectiv al demersului, teoria contemporană stabilește scopul final al conservării ca fiind 
satisfacerea unor nevoi umane prin păstrarea și transmiterea unor semnificații, valori sau funcții 
culturale importante pentru societate sau grupuri sociale din prezent și viitor (Muñoz Viñas, 
2005, p. 192). Astfel, materialitatea obiectului de patrimoniu cade în plan secund, acesta fiind 
considerat vehiculul semnificației și nu scopul final al intervenției. Totuși, teoria contemporană 
a conservării nu neagă importanța materialului și a studierii sale științifice, ci doar limitează 
autoritatea științei la anumite etape din procesul de conservare al obiectului.

În Carta de la Burra, unul dintre documentele cel mai recent actualizate care 
reglementează conservarea locurilor cu semnificație culturală, se stabilește ca succesiune ideală 
de etape următoarea: 

„înțelegerea semnificației: 1. înțelegerea locului (...); 2. evaluarea semnificației culturale 
(...); dezvoltarea unei politici; 3. identificarea factorilor și a problemelor (...); 4. dezvoltarea 
politicii (...); 5. pregătirea unui plan de administrare (...); administrare în concordanță cu 
politica stabilită; 6. implementarea planului de administrare (...); 7. monitorizarea rezultatelor 
și revizuirea planului (...)” (Australia ICOMOS , 2013, p. 10).

Atât conform teoriilor clasice, cât și a celor contemporane, mijloacele științifice își 
pot găsi utilitatea pe parcursul oricărei etape în măsura în care folosirea lor are un impact 
pozitiv pentru desfășurarea operațiunilor de conservare. Modificarea de abordare are loc, însă, 
la nivelul primei etape și constă în punerea investigațiilor științifice ale materialului în serviciul 
determinării valorii sale culturale și nu doar în scopul stabilirii stării materiale a obiectului. 
Această utilizare se bazează pe faptul că, deși semnificația este compusă din aspecte atât 
tangibile, cât și intangibile, materialul perceput prin simțuri este răspunzător pentru o mare parte 
din experiența trăită de către receptor, deci studiul acestuia poate oferi informații pertinente cu 
privire la funcția de comunicare a obiectului.

2.  Analizele științifice
Investigarea științifică a obiectului de conservat este un studiu realizat de un grup 

multidisciplinar de profesioniști care urmărește: determinarea formei, tipologiei și a funcției 
obiectului, identificarea materialelor componente, înțelegerea tehnicii de execuție, evaluarea 
stării de conservare și datarea sau atribuirea lucrării. Acest demers presupune următoarele etape: 
colectarea documentației existente, identificarea întrebărilor, formularea ipotezelor, stabilirea 
unei abordări, colectarea de date, concluzionarea și interpretarea rezultatelor investigațiilor 
(Weyer, et al., 2015, p. 252). Metodele practice de realizare a investigațiilor științifice sunt 
observaţiile, examinările, analizele şi testele.

Analizele științifice sunt parte din investigarea științifică și prin această noțiune se 
înțelege folosirea metodelor fizico-chimice în scopul studierii sistematice și aprofundate 
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a materialului obiectului de conservat (Weyer, et al., 2015, p. 277). Există o mare varietate 
de soluții tehnice care servesc acest scop, disponibile în contemporaneitate, iar selectarea lor 
se bazează pe criterii ca: alterarea minimă a obiectului, eficiența și certitudinea în obținerea 
răspunsului, consumul redus de resurse, toxicitatea sau costul. Metodele fizico-chimice, în 
funcție de rezultatele pe care le pot oferi, se împart în: metode de examinare, care studiază 
structura și morfologia obiectului, și metode de analiză, care furnizează informații precise 
despre natura chimică a materialelor ce intră în componența obiectului (Barvinschi & Resiga, 
2013, p. 684).

În ciuda preciziei tot mai mari a rezultatelor datorate progresul tehnicii, complexitatea 
materială a obiectelor de patrimoniu face ca relevanța acestor date să depindă, într-o mare 
măsură, de sensibilitatea cu care specialistul în conservare le interpretează și le pune în context. 

3. Studiu de caz: utilizarea analizelor științifice în conservarea iconostasului din 
secolul al XVIII-lea pictat de Vasilie Zboroski

În vederea conservării iconostasului provenit din biserica cimitirului Mănăștur, Cluj-
Napoca, pentru a suplimenta informațiile obținute prin investigații non-invazive, s-a considerat 
necesară analiza științifică a materialului component. Principalul obiectiv urmărit a fost 
facilitarea planificării și a efectuării practice a intervențiilor prin determinarea materialelor 
componente și a caracteristicilor acestora. Având în vedere insuficiența datelor cu privire la 
tehnica de execuție a acestei tipologii de obiect, cercetarea a urmărit stabilirea cât mai exactă a 
compoziției și a structurii obiectului. 

Pe lângă cele două direcții de studiu, deja consacrate în conservarea clasică, prin 
cercetarea materialului s-a încercat aprofundarea înțelegerii semnificațiilor culturale ale 
obiectului. Existența semnificației, valorii sau funcției culturale a obiectului studiat este 
incontestabilă, multe grupuri sociale fiind interesate de conservarea acestuia din diverse 
motive. Printre acestea se numără: istoricii de artă, amatorii de artă, muzeologii, curatorii, 
lucrători din turism, membrii ai comunității, credincioși, teologi, membrii ai bisericii, etc. 
În scopul păstrării integrității înțelesului obiectului, activitate considerată scopul principal 
al conservării în contemporaneitate (Avrami, et al., 2000, p. 7), este necesară determinarea 
exhaustivă a posibilităților de semnificare ale acestuia, însă, adesea, cele descoperite se pot 
dovedi divergente deoarece păstrarea lor implică intervenții contradictorii asupra materialului 
obiectului. Acesta fiind și cazul iconostasului studiat, a fost necesară o anumită ierarhizare a 
semnificațiilor identificate pentru a se putea aprecia prioritatea unor opinii față de altele în 
procesul de negociere a direcției de conservare și a stării finale a obiectului (Muñoz Viñas, 2005, 
p. 161). Astfel, prin interpretarea rezultatelor analizelor științifice s-a încercat descoperirea de 
semnificații și regândirea ierarhiei acestora. Pentru a demonstra eficiența acestui demers am 
realizat evaluarea semnificației culturale înainte și după analizele științifice, iar prin compararea 
rezultatelor obținute se poate observa o aprofundare în înțelegerea obiectului.
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3.1. Evaluarea semnificațiilor culturale ale obiectului bazată pe examinarea 
vizuală, investigarea non-invazivă și consultarea surselor scriptice

3.1.1. Descrierea obiectului
Obiectul studiat1 este un iconostas înalt de lemn din secolul al XVIII-lea, cu trei registre 

de icoane deasupra arhitravei, compus, în total, din 40 de icoane și panouri cu pictură, la care 
se adaugă peste 50 de piese decorative sculptate, policrome, toate fiind executate individual, 
iar apoi asamblate. Acesta era montat în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cimitirului 
Mănăștur, Cluj-Napoca, până în 2012, când a fost preluat pentru efectuarea unor operațiuni de 
conservare de urgență. Intervenția a fost motivată, în primul rând, de faptul că parohia decisese 
înlocuirea sa cu un iconostas nou, în consecință, după finalizarea intervențiilor de conservare-
restaurare obiectul urmează să fie expus în Muzeul Mitropoliei Clujului, Cluj-Napoca.

Fig. 1. Obiectul de conservat – iconostasul din biserica „Adormirea Maicii Domnului” a cimitirului Mănăștur, 
Cluj-Napoca, 2012.

Istoricul obiectului nu se cunoaște cu certitudine, dar este marcat de evenimentele din 
istoria recentă a României, cum sunt confiscarea bunurilor Bisericii Greco-Catolice de către 
autoritățile comuniste în 1948 sau contactul cu personalități istorice, cardinalul Iuliu Hossu 
preluându-l din satul Certege, județul Alba și remontându-l apoi în capela episcopală de pe 
strada Moților nr. 26, Cluj-Napoca (Porumb, 1998, p. 416). În ciuda convingerii generale privind 
atribuirea lucrării pictorului Ștefan Tenețchi (Sabău, 2005, p. 76), la demontare s-a descoperit 
că iconostasul era semnat și datat: „Vasilie Zboroski Zugravu și Ion Tâmplariu 1752”, ceea ce 

1  Pentru o descrierea mai amănunțită a iconostasului și detalii despre istoricul său a se vedea: Cristina 
Labo, „Uncovering the Great Artistic Value of the 18th Century Iconostasis Painted by Vasilie Zboroski Through 
the Removal of Obscuring Additions”, în Caiete A. R. A., nr. 7, editura Arhitectură. Restaurare. Arheologie., 
București, 2016, pp 155-167.
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implică faptul că acesta este cel mai vechi obiect de acest tip din județul Cluj, dar și unul dintre 
puținele din Transilvania acelei perioade care să se păstreze atât de complet.

Din punctul de vedere al realizării artistice, se observă complexitatea lucrării alături 
de utilizarea unei game variate de tehnici în execuția sa precum sculptura, traforajul, pictura 
de icoană, policromia și poleirea cu foițe metalice. Stilistic, pictura se situează la trecerea de 
la tradiția post-bizantină, care se observă în întreaga configurație a iconostasului și la tratarea 
fondurilor cu foiță metalică, la etapa barocă care se poate recunoaște în modul de aplicare a 
culorii, în posturile dinamice ale personajelor și în alegerea unor compoziții specifice stilului. 
Per ansamblu, obiectul se remarcă prin coerența mesajului artistic, iar bogăția ornamenticii 
crește intensitatea experienței estetice și spirituale a privitorului.

Starea de conservare era instabilă deoarece o mare parte din suprafețele pictate prezentau 
desprinderi ale stratului de grund, existând riscul imediat al unor mari pierderi de material. O 
altă alterare a obiectului, care afecta suprafețe mari (peste 90% din total) era acoperirea picturii 
cu lac de mobilă îmbătrânit și a policromiei cu vopsea de industrială, respectiv, vopsea metalică 
pe zonele reliefate ale sculpturii.

3.1.2. Evaluarea semnificațiilor culturale ale obiectului2

Împărțirea valorilor sau a semnificațiilor pe tipologii, deși sferele acestora sunt adesea 
întrepătrunse și interdependente, reprezintă o abordare reducționistă, dar este necesară pentru 
a facilita operarea cu aceste concepte în procesul decizional al conservării (Avrami, et al., 
2000, p. 8). În acest caz, am utilizat clasificarea cu care operează Carta de la Burra 2013, 
iar interpretând datele prezentate mai sus, am realizat o evaluare a semnificațiilor culturale 
ale iconstasului sintetizată în Tabel 1. Pentru ierahizarea tipologiilor de semnificații, criteriile 
utilizate sunt: contribuția fiecărui sens la semnificația totală a obiectului și pierderea culturală 
care s-ar înregistra în cazul alterării acesteia (Muñoz Viñas, 2005, p. 161).  

Estetică -este o lucrare dintr-o tipologie de artă religioasă, deci a fost făcută pentru 
a fi percepută estetic în context spiritual;
-posedă ritm și echilibru compozițional și cromatic;
-are unitate stilistică; 
-realizarea dovedește măiestria artistică și tehnică a autorului;
-coerența și dimensiunea ansamblului conferă o anumită impozanță;
-prezintă un moment stilistic aparte în îmbinarea stilului post-bizantin cu 
cel baroc;
-unii experți susțin că ar fi fost folosit ca model și sursă de inspirație pen-
tru o serie de alte icoane pictate în zonă (Dumitran, 2015);

2 Pentru evaluarea valorii culturale s-au folosit principiile enunțate în Carta de la Burra și notele practice 
de aplicare ale acestora.
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Istorică -fapt istoric aparte: comisionarea de către o comunitate românească a unui 
artist străin (probabil ucrainean) pentru a efectua o lucrare costisitoare;
-personalitate istorică implicată: cardinalul Iuliu Hossu;
-mărturie a parcursului general al patrimoniului Bisericii Greco-Catolice 
în perioada comunistă;
-moment particular în istoria artei: receptarea treptată a stilului baroc;
-inscripiția de pe verso-ul icoanei de hram este o mărturie istorică a 
prezenței pictorului, a efectuării acestui tip de lucrări în perioada respec-
tivă, etc;
-cel mai vechi iconostas de acest tip din județul Cluj

Științifică -interesul pentru acest obiect este dat de raritatea acestei tipologii pentru 
perioada istorică și zona geografică din care provine;
-analize aprofundate pot oferi informații despre tehnica artistică și, im-
plicit, despre societatea în care a fost produs;
-încă nu există studii amănunțite despre tehnica de lucru specifică iconos-
tasului înalt de lemn transilvănean;

Socială -funcționează mai mult ca parte a identității culturale românești din Tran-
silvania, în general, decât local, pentru comunitatea din jurul bisericii;
-a prezentat o oarecare importanță pentru comunitatea de credincioși din 
Mănăștur, dar aceasta a preferat înlocuirea obiectului, deci nu făcea parte 
din identitatea locală;
-a fost utilizat o lungă perioadă de timp (aproximativ 50 de ani) în bi-
serică, constituindu-se o tradiție și anumite asociații între obiect și eveni-
mente marcante din viața religioasă și cea locală;
-are potențialul de a fi inclus în identitatea locală clujeană fiind un obiect 
deosebit;

Spirituală -are o funcționalitate clar definită în cultul răsăritean (specifică pentru 
iconostase);
-configurația tradițională și realizarea artistică arată o legătură cu trecutul 
comunității românești și a practicilor religioase răsăritene;
-întreaga structură amintește de ritualul răsăritean, iar scenele și pozițion-
area lor au un mesaj foarte clar pentru credincioși, intensificat de compo-
nenta artistică;

Tabel 1.Evaluarea semnificațiilor/valorilor culturale ale iconostasului bazată pe examinarea vizuală, 
investigarea non-invazivă și consultarea surselor scriptice.

 
Din evaluarea expusă mai sus rezultă o ușoară prevalență a valorii spirituale, datorată 

păstrării îndelungate a iconostasului în funcția ritualică pentru care a fost creat și sub forma 



36

IRREGULAR, VOL. 1, ISSUE 1, 2016
Cercetarea despre, prin și pentru artă / Research about, through and for Art

deosebit de specifică destinată acestei funcții. Aceasta este urmată îndeaproape de valorile 
estetică și istorică, ambele marcante și interconectate cu prima. De o importanță mai redusă 
se dovedesc valorile socială și științifică, datorită deconectării față de comunitate, respectiv, 
aparența unei tehnici de execuție tradiționale, comune.

3.2.Reevaluarea semnificațiilor culturale ale obiectului după efectuarea analizelor 
științifice

3.2.1. Metodele de analiză utilizate
 Obiectivele practice propuse au fost: studiul stratigrafiei picturii; identificarea esenței 
lemnoase folosite pentru suport; identificare componentelor stratului de preparație; identificarea 
pigmenților și a liantului; distingerea materialelor adăugate și înțelegerea naturii lor. Selectarea 
metodelor dintre cele disponibile a urmărit obținerea unui răspuns precis folosind o cantitate 
cât mai mică din materialul obiectului, într-un timp rezonabil și cu un consum relativ mic de 
resurse financiare. Inițial am folosit metode de examinare pentru a înțelege stratigrafia probelor, 
iar apoi metode de analiză pentru a determina compoziția fiecărui strat.

Pentru identificarea speciilor de arbori folosite pentru suport a fost necesară prelevarea 
unei probe (dimensiunea aproximativă fiind de 3×3×10 mm (Hoadley, 1998, p. 24)) din care 
s-au tăiat trei secțiuni subțiri, transversală, tangențială și radială, a căror morfologie observată 
la microscop în lumină transmisă a fost comparată cu probe și imagini de referință, folosindu-
se și texte descriptive (Hoadley, 1998, p. 21).

Analiza stratigrafiei straturilor superioare folosește probe stratificate cu o dimensiune 
de aproximativ 0,1-0,5mm³ (Martin, 1998), care trebuie preparate prin înglobarea în rășină 
sintetică Technovit 2000LC, pentru a le păstra integritatea pe timpul analizei și pentru a 
permite șlefuirea. Studiul s-a efectuat la microscopul cu lumină compusă, utilizându-se mărire 
între 50× și 500× și lumină reflectată. Fluorescența în UV a facilitat distincția dintre straturile 
componente ale probei și a evidențiat liantul în raport cu granulele de pigment, oferind indicii 
despre compoziție. Pe aceleași probe stratificate și înglobate am efectuat teste de colorare 
a proteinelor cu colorantul acid Sypro Ruby pentru a determina prezența lor și a le marca 
poziționarea în structura picturii.

Studiul compoziției s-a folosit atât de probe sub formă de particule, cât și de probele 
stratificate, utilizând două metode: microscopie în lumină polarizată (PLM) și microscopie 
eletronică SEM-EDS (scanning electron microscopy – energy dispersive spectrometer). 

Probele de particule, a căror dimensiune minimă este de 0,1 mm³, au fost sfărâmate și 
înglobate în rășina sintetică Meltmount între o lamă și o lamelă de sticlă. Studiul la microscopul 
cu lumină polarizată se bazează pe capacitatea diferitelor particule de a absorbi sau refracta 
lumina polarizată (Martin, 1998, pp. 65-66). Această metodă permite identificarea multora 
dintre pigmenții istorici, majoritatea acestora fiind anorganici. Particulele pot fi caracterizate 
prin proprietăți fizice, cum sunt: culoarea, forma sau dimensiunea, sau prin proprietăți optice, 
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cum sunt: indicele de refracție, pleocroismul, birefringența sau extincția (Martin, 1998, p. 70).
Majoritatea pigmenților și materialul inert din compoziția grundului au putut fi identificați 

prin microscopia cu lumină polarizată, rezultatele fiind apoi confirmate prin cea de-a doua 
metodă. Aceasta s-a aplicat pe probele stratigrafice deja înglobate. Aparatul SEM folosește 
o rază de electroni  pentru a produce imagini alb/negru care servesc la examinarea și analiza 
elementelor din compoziția suprafeței (Martin, 1998, p. 67) și este dotat cu un spectrometru 
de raze X (EDS) care măsoară frecvența razei emise de material în urma razei de electroni, 
răspunsul fiind specific unui element chimic, fiind astfel posibilă stabilirea compoziției într-un 
anumit punct (Martin, 1998, p. 68). 

3.2.2.Rezultatele analizelor științifice cu privire la structura și compoziția obiectului
Cele două esențe lemnoase care au fost identificate sunt molidul și teiul, prima fiind 

folosită pentru panouri, iar a doua pentru piesele cu sculptură. Ambele sunt materiele disponibile 
în zona de proveniență a iconostasului și comune pentru acest tip de lucrare. Sunt esențe cu 
o greutate specifică mică, puțin dure, iar teiul este deseori folosit pentru sculptură, în ciuda 
contractării sale la uscare mai mare decât cea a molidului (Hoadley, 1998, p. 13). 

Fig. 2. Secțiunea radială în care se observă caracteristicile distinctive ale lemnului de tei.

Preparația constă în grund pe bază de ipsos și material proteic, tipic pentru pictura pe 
panou de lemn, iar puține porțiuni sunt asigurate cu pânză aplicată între grund și suport. În 
cazul policromiei grundul are grosimea variabilă, între 0,2 și 0,9 mm, datorită reliefului, iar 
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în cazul picturii icoanelor acesta are o grosime relativ constantă de 0,5 mm. În majoritatea 
probelor este vizibilă o separație pe orizontală a grundului care indică aplicarea pe straturi, dar 
nu se poate distinge o diferență de compoziție între ele. În nici una dintre probe nu a putut fi 
evidențiat stratul de izolație proteic dintre suport și grund care face parte din tehnica tradițională 
a picturii de icoane. O particularitate a grundului icoanelor este prezența unui strat superior, cu 
o grosime de aproximativ 20 micrometri, cu o granulația mult mai mică a ipsosului, asemenea 
unui „gesso sotile”. În aceleași probe se observă interpunerea unui strat de izolație proteic între 
stratul de grund și cel de culoare (Fig. 4.).

Fig. 3. Structura stratigrafică generală a probelor studiate.

Fig. 4. Fotografie la microscop cu filtru albastru I3 (450-490 nm) a unei probe stratificate prelevate din pictura 
icoanei împărătești „Sf. Nicolae” după testul de colorare a proteinelor cu Sypro Ruby – cu oranj este marcat 

materialul proteic din jurul granulelor mai mari (partea inferioară) și mai mici (partea superioară) de ipsos și 
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stratul subțire de izolație dintre grund și stratul de culoare.

Straturile de culoare, atât în cazul policromiei, cât și în cazul picturii icoanelor, sunt 
bine delimitate între ele pe orizontală, ceea ce indică aplicarea straturilor succesive doar după 
solidificarea celor anterioare. Pigmenții folosiți la policromie și la pictura icoanelor sunt 
aproximativ aceiași, dar în timp ce pentru piesele decorative sunt folosiți puri sau doar în 
amestecuri cu alb, în cazul icoanelor apar și amestecuri între culori.

Fondurile și suprafețele joase ale policromiei sunt acoperite cu culoare (pigmenți cu 
liant), în timp ce cele reliefate sunt poleite cu foițe metalice. În cazul culorilor albastru și roșu 
există două straturi de culoare suprapuse, doar primul având un liant pe bază de proteine, iar 
al doilea prezentând o sensibilitate mare la umiditate (un comportament similar s-a înregistrat 
și pentru straturile de culoare ale picturii icoanelor). Pigmenții folosiți sunt: pentru albastru – 
albastru de Prusia în amestec cu alb de plumb (în primul strat proporția de alb este mai mare 
decât în al doilea); pentru roșu – primul strat este din miniu de plumb cu particule de cuarț, iar 
al doilea de cinabru cu o cantitate mare de liant; pentru verde – verdigris în amestec cu alb de 
plumb. Un alt pigment, identificat doar în unele probe, este realgarul care apare în compoziția 
stratului de miniu de plumb. Acesta se afla în starea sa alterată prin expunere la lumină, anume, 
pararealgarul de culoare galbenă. În câteva probe, în stratul de cinabru, apare amestecat lac de 
coșenilă cu amidon, un pigment despre care se cunoaște că ar fi fost folosit pentru a preveni 
întunecarea cinabrului (Gettens, et al., 2012, p. 168).

Fig. 5.,6. Fotografii la microscop a unei secțiuni prelevate din fondul roșu al policromie, în lumină vizibilă și în 
lumină UV.

Foițele metalice folosite sunt de aur și de argint, iar pentru fondul colonetelor din 
registrul inferior (și în alte câteva zone) este folosită tehnica lüster care constă în acoperirea 
foiței de argint cu verde transparent de cupru (verdigris în ulei). Foițele metalice sunt aplicate 
pe un strat de oxid de fier roșu sau ocru care se regăsește și în afara zonei poleite, sub stratul de 
culoare, fiind aplicat probabil nediferențiat pe toată suprafața colonetelor. Sub stratul de oxid 
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de fier, în unele situații, se observă un strat galben de pararealgar.

Fig. 7. Structura stratigrafică a policromiei.

În icoane, o mare parte din suprafață (aproximativ 40%) este acoperită cu foiță de aur 
aplicată peste oxid de fier roșu. Pictura prezintă multe porțiuni monocrome folosite pentru 
veșminte, dar apar și amestecuri de culoare, în special la carnație, la decor, la peisaj și la 
umbre. Carnația este un amestec de alb de plumb cu cinabru la care sunt adăugate cantități 
variabile de lac de coșenilă, oxid de fier roșu sau ocru și negru de cărbune. Stratul de proplasmă 
sau verdaccio recomandat de tehnicile tradiționale nu există în pictura iconostasului studiat. 
Decorul folosește o gamă de brunuri, oranjuri și rozuri compuse din cinabru, lac de coșenilă și 
oxid de fier roșu sau ocru, dar și de griuri formate din albastru de Prusia cu negru de cărbune 
și alb de plumb. Pentru umbrele veșmintelor roșii este folosit un amestec de cinabru cu lac de 
coșenilă, iar pentru cele ale veșmintelor verzi, un amestec de verdigris, albastru de Prusia și 
negru de cărbune. 
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Fig. 8., 9. Particule de verdigris în lumină polarizată transmisă și particule de cinabru între nicoli încrucișați.

Prin analizele științifice am identificat și o serie de materiale adăugate, fie prin datarea 
lor posterioară față de cea a execuție, fie datorită caracteristicilor diferite față de materialele 
originale. Din prima categorie se numără pigmenții verde de crom, galben de Hansa, ultramarinul 
artificial și baritina, toate materiale care au început să fie produse și folosite în pictură doar din 
secolul al XIX-lea (Istudor, 2011, pp. 159, 140, 120). Multe dintre aceste repictări au fost 
insesizabile prin investigațiile non-invazive. Din a doua categorie fac parte albastrul de Prusia, 
oxidul de fier roșu și cel ocru care, deși se numără printre materialele originale, au mai multe 
metode de producție, iar în câteva cazuri prezintă o morfologie diferită și o puritate scăzută a 
pigmentului, specifică sintezei moderne. Prin studiul stratigrafiei am putut confirma distincția 
deja stabilită prin examinarea vizuală dintre materialele originale și cele care le acopereau, 
identificând vopseaua cu pigmenți moderni de sinteză, cea de alamă și lacul nitrocelulozic, 
toate fiind în uz doar de la o dată recentă.

În concluzie, materialele și tehnicile de execuție determinate în cazul iconostasului 
sunt oarecum comune pentru un obiect de acest tip, cu câteva excepții. Folosirea realgarului, 
respectiv a formei sale alterate este atipică deoarece acesta este un pigment rar identificat în 
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lucrări de artă (Thompson, 1956, p. 177) și, de asemenea, prezența sa în straturi slab vizibile 
indică folosirea sa ca umplutură. Un alt pigment interesant datorită utilizării sale într-un mod 
semnificativ este lacul de coșenilă care apare la fondul roșu al policromiei doar la ramele 
icoanelor împărătești, dovedind un tratament special al acestora. Distribuția proteinelor în 
straturi este aparte, grundul și primul strat al policromiei conținând liant proteic, în timp ce al 
doilea strat al policromiei și toate straturile de culoare ale picturii icoanelor sunt aplicate cu 
un alt liant, în condițiile în care ipoteza inițială susținea prezența unui amestec de ou și ulei. 
Folosirea foițelor metalice de aur și de argint denotă o mare cheltuială din partea comanditarului 
și interesul pentru obținerea unei lucrări impresionante. Nu în ultimul rând, pigmenții identificați 
și modul lor de aplicare sugerează intenția artistului de a folosi o cromatică mult mai puternică 
și mai vie decât s-a presupus inițial. De asemenea, prezența unor pigmenți post-datați implică 
fie excluderea ipotezei producerii unor elemente în timpul execuției inițiale, fie prezența unor 
adăugiri care mai necesită cercetare.

3.2.3. Utilizarea rezultatelor analizelor științifice în evaluarea semnificației 
culturale a obiectului

În urma interpretării rezultatelor analizelor științifice am realizat o nouă evaluare 
a semnificațiilor culturale ale iconostasului, iar aspectele descoperite în ultima etapă a 
investigațiilor au fost notate în tabelul de mai jos.

Estetică -calitate artistică deosebită a ansamblului;

-cromatica policromiei este deosebit de vie și intensă, iar pictura influențează 
modul în care este perceput întreg ansamblul;

-alternanța roșu-albastru a policromiei este caracteristică iconostasului brân-
covenesc, o tipologie consacrată;

-meticulozitatea tehnicii de folosirea de „gesso sotile” și a tehnicii lüster dove-
dește și mai mult instruirea artistului în domeniu;

Istorică -materialele componente și structura picturii dovedesc o îmbinare între tradiția 
brâncovenească și influența barocă, multe elemente fiind executate în confor-
mitate cu tehnicile descrise în sursele istorice (poleirea pe bolus, verde trans-
parent de cupru pe foița de argint), în timp ce pentru altele sunt folosite metode 
simplificate (cazul carnației) pentru a obține efecte spontane;

-folosirea cinabrului, un pigment scump, și a foițelor de argint și aur demon-
strează o implicare financiară mare și deci o importanță mare pentru comuni-
tatea comanditară;
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Științifică -aprofundarea studiului materialului, în ceea ce privește liantul, ar putea oferi 
informații relevante despre tehnica vremii și ar putea explica unele caracteris-
tici particulare ale obiectului;

Socială -adăugirile au fost realizate în mai multe etape indicând interesul utilizatorilor 
obiectului pentru păstrarea acestuia funcțional de-a lungul timpului;

Spirituală -estetica originală deosebită este pusă în scopul accentuării experienței spiri-
tuale.

Tabel 2. Evaluarea semnificațiilor/valorilor culturale ale iconostasului bazată pe rezultatele analizelor 
științifice.

 
Deși ierahizarea tipurilor de valori ale obiectului în raport cu importanța lor în funcția 

comunicativă se folosește într-o mare măsură de subiectivitate, este inevitabil ca balanța să 
se modifice în momentul apariției unor noi date cum sunt cele provenite din interpretarea 
rezultatelor analizelor științifice. Simpla suplimentare a informațiilor despre obiect contribuie 
la o mai bună înțelegere a sa. Mai mult decât atât, în cazul de față, aspecte care țin de tehnica de 
execuție și de intențiile estetice ale artistului dezvăluie o realizare artistică aparte, accentuându-
se, astfel, importanța valorilor artistică și istorică. De asemenea, implicarea financiară a 
comanditarului în momentul execuției și a comunității de-a lungul timpului prin repetatele 
reparații dovedesc o legătură strânsă între obiect și societate, fiind până recent un bun cultural 
„viu”. De asemenea, în urma analizelor științifice, aspectele rămase neelucidate cresc interesul 
științific în ideea întregirii cunoștințelor despre acest obiect particular și tipologia din care face 
parte. 

Față de prima evaluare se observă o distribuire ușor diferită a ponderilor pe care 
valorile identificate le au în capacitatea obiectului studiat de a comunica înțelesuri oamenilor. 
Interpretarea rezultatelor analizelor științifice indică și mai mult polisemia obiectului, aspect 
care este considerat o valoare în sine (Muñoz Viñas, 2005, p. 211), iar ierarhia relativă a valorilor 
culturale ale obiectului tinde spre un echilibru între cea spirituală, estetică și istorică, acestea 
fiind urmate de cele științifică și socială. Astfel, părțile interesate de primele trei valori, cu o 
importanță comunicațională mai mare, vor avea prioritate în negocierea direcției de conservare, 
deși se va tinde spre păstrarea întregului ansamblu de semnificații. 

Concluzii
 Utilizarea teoriei contemporane a conservării ca reper nu înseamnă o schimbare generală 
a modului în care a avut loc până acum procesul de conservare, ci doar raportarea tuturor 
acțiunilor întreprinse la scopul final al conservării care este păstrarea semnificației culturale a 
unui obiect pentru părțile interesate din generațiile prezente și viitoare (Muñoz Viñas, 2005, 
p. 192). Astfel, analizele științifice continuă să fie folosite pentru a determina componența 
materială a obiectului de conservat și starea sa de conservare, dar interpretarea lor poate fi 
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deosebit de utilă în cercetarea semnificațiilor obiectului și în stabilirea raportului dintre valorile 
care compun funcția sa de comunicare. Prin studiul de caz prezentat am evidențiat faptul că 
adaosul de date oferit de analizele științifice poate fi benefic pentru procesul de evaluare a 
semnificației culturale și poate influența ponderea pe care fiecare valoare o deține în întregul 
acesteia.

Conștientizând faptul că orice intervenție de conservare a unui obiect are simultan un 
efect secundar vătămător față de aspecte tangibil sau intangibil al obiectului (Muñoz Viñas, 
2005, p. 191), este important să ne folosim de toate mijloacele care ne pot oferi o mai bună 
înțelegere a acestuia, pentru a asigura transmiterea cât mai puțin alterată a semnificație sale 
culturale. Sustenabilitatea conservării depinde în mare măsură de diligența cu care specialiștii 
duc la îndeplinire sarcina de informare cu privire la obiectul de conservat, iar analizele științifice 
pot juca un rol important în acest demers.
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