ASPECTE PRIVIND RESTAURAREA UNEI TEXTILE ARHEOLOGICE

Lucrarea reprezintă o sinteză de date, privind complexitatea activităţii de restaurare în cadrul

aplicării tratamentelor fizica-chimice la textilă arheologică - hăinuţă de copil.

Piesa face parte din colecţia Drăghiceanu şi provine de la Biserica Negru Vodă din Câmpulung

Muscel, datată de specialişti la sfârşitul secolului al XVI-lea şi aparţine Muzeului de Artă al României,

secţia Artă veche românească.

Conform investigaţiilor chimice, piesa are în compoziţie mătase naturală, argint şi cupru argintat.

Hăinuţa este confecţionată după un tipar din 7 piese: spatele şi feţele uşor cambrate, mânecile,

cărora li se adaugă câte un elin de fiecare parte. Craiul este rotund în jurul gâtului. Despicată În faţă,

hăinuţa nu prezintă urme de galon sau nasturi, fiind confeclionată probabil special pentru acel moment.

Posibil ca peste ea să se fi aşezat o altă piesă de vestimentaţie (urme de galon din argint). Tehnica de
•

Iesere a mătăsii: contextura saten de tip oriental, cu alesătură de fir lamelar. Motivul decorativ se repetă

alternativ, dând efectul pe fala ţesăturii de urzeală-mătase În fond şi băteală cu fir metalic lamelar. Pe

marginea interioară a pieplilor se poate observa liziera. Culoarea este inegală, de la galben auriu la brun

închrs, căci mătasea mai păstrează colorantul natural.Pentru asamblare s-a folosit tehnica manuală "În
urma acului... ", tot cu mătase naturală, dar cu firul în mănunchiuri foarte strânse în S.
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STAREA DE CONSERVARE
La preluare piesa se afla aşezată Într-o cutie de carton cu urme de pământ, acoperită În totaliate

de săruri de cupru, carbonali, eloruri şi resturi ale compuşi lor organici.

Se ştie că deteriorările materialelor arheologice depind de natura solului in care au fost găsite, de.

umiditaea şi concentraţia În săruri a acestuia.

Soiurile umede descompun repede compuşii organ ici (În cazul climei noastre rar vom recupera

materialele textile, piele, lemn, În slare de conservare relativ bună).

Frecvent la ţesături, vom găsi alături de bumbac in sau mătase naturală, aliaje, fie cupru-argint,

fie argint aurit. De aici comportamentul în soluţie, transformarea acestora În cloruri şi carbonat, peste

stratul de oxid de cupru ca şi În cazul nostru. Şi pentru că metalul utilizat a fost lamelar, Întreaga suprafaţă
s-a transformat În întregime în asemenea produşi de coroziune.

S-a dovedit şi de această dată că clorurile de cupru au corodat chiar şi în condiţiile de depozit,

până la dezintegrarea metalului în pulbere.

Culoarea brună s-a obţinut ca şi În cazul tuturor textilelor arheologice prin descompunerea

colorantului şi oxidarea fibrei. Varialia umidităţii relative a modificat indicii fibrei: greutate, sarcina de

rupere, alungirea la rupere, gradul de ÎmbătrÎnire, moi ici unea şi finelea.

Piesa s-a păstrat În două medii diferite. La Început în mormânt, apoi, după săpături, În depozit,

pe o durată de câţiva ani, fără a se respecta minimele reguli de conservare. Toate acestea au produs
următoarele tipuri de degradare: deshidratare, îmbătrânire, fragilizare, atac chimic activ de săruri de

cupru, pirderi de suprafele destul de mari a firelor de urzeală şi băteală, În special în zonele de tensiune

maximă (piept, mâneci).

Pe o mică porţiune a spatelui, ţesătura era mai relaxată, colorată În brun şi cu masive depuneri de

materie organică (oase). Tot datorită păstrării ulterioare necorespunzătore, piesa suferise şi un atac
biologic cu insecte din grupa dermetes (vezi buletinul de analize biologice), cămăşile nimfale şi insectele
fiind ascunse prin pliurile acesteia.

Examinând cu atenlie lucrarea, diagnosticul a fost evident - fază avansată de deteriorare fizică,

atac chimic activ şi atac biologic inactiv.
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OPERAŢII EFECTUATE

După analizarea piesei şi a stării de conservare, au urmat în ordine, efectuarea de fotografii şi
diapozitive color, apoi prelevarea probelor pentru laboratorul de chimie (Muzeul de Artă al României),
astfel: fragment de ţesătură, granule de săruri, fragmente organice, pământ, nisip. Pentru laboratorul
Muzeului Satului, s-au prelevat probele biologice, constând din două larve şi trei cămăşi nimfale.
După interpretarea buletinelor de analiză şi cu avizul chimistului (d-nul Mihai Lupu) s-a efectuat un
lung şi anevoios tratament. Acesta a constat din (emolieri) scufundarea piesei (demontată în părţile
componente) într-o soluţie de alcool etilic şi glicerină (24 ore), urmat de o imersie În soluţie slabă

(311000) Romopal (48 ore) şi o spălare prin pensulare uşoar;i. S-a Încercat tratamentul cu Complexon 1%
(24 ore), urmat de mentrolizare şi o baie de glicerină, tratament repetat peste două zile.
Datorită actiunii de complexare a ionilor de c1or, a avut loc o masivă decompensare

a

clorurilor,

prin Uffilare o uşoare relaxare a piesei. S-a continuat tratamentul cu Complexon-2% şi mentrolizare şi din
nou, peste două zile, complexon-2%, astfel s-au eliminat aproape în întregime sărurile de cupru.
Pentru că a rămas mătase În proporţie de 95%, chimistul a indicat o mentrolizare cu 1 % acid acetic

(3 ore) urmată de o baie de glicerină şi uscarea piesei pe placa de plexiglas.
S-a lucrat cu temperaturi şi pH-uri admise de legile conservării.
Trat:pnentul s-a întrerupt Într-o fază în care se presupunea că piesa nu are de suferit, moment în
care era hidratată, relaxată, facilitând un studiu atent al motivului ornamental şi al croiului.
Conform rezultatelor anterioare, obţinute în tratamentele fizico-chimice la textilele arheologice,
se ştia că piesa trebuie să fie ţinută câteva luni În laborator, În mediu umed, pentru a ajuta fibra de mătase
să îşi capete propietăţile iniţiale.
S-au mai tăcut lunar băi de glicerină (se ştie că aceasta aderă la fibră, măsurându-i
higroscopicitatea, redându-i supleţea şi tuşeul caracteristic mătăsii).
După 7 luni, la un studiu atent, s-a constatat că la îmbinările părţilor componente şi la margini,
mai ales în interior, au rămas mici depozite de săruri de cupru, ceea ce recomanda reluarea tratamentului.
S-a trecut la măsurarea, apoi la desfacerea piesei În părţile componente şi la stabilirea tiparului,
în vederea reasamblării corecte. S-au scos firele de aţe de la montare şi s-au verificat pliurile. Pentru o
mai bună manipulare În cursul următorului tratament, fragmentele au fost înseilate pe un suport de tul.
CONCLUZII
Inexplicabil, piesa era Înseilată trasversal, peste piept, cu acelaşi fir de mătase utilizat la
confecţionare (pentru a îmbina părţile În lipsă de nasturi sau galoni). Pata brună de pe spate se datorează
descompunerii mai lente a produşilor organici (cheratina din păr), deci tratamentul trebuie să fie riguros,
căci atacul chimic, poate să continue mai ales în mediu umed; efectul binefăcător al pauzelor Îndelungate
între tratamentele cu glicerină pentru textilele fragilizate şi mai ales pentru cele arheologice.
Cu aceste concluzii, s-a continuat tratamentul cu Complexon şi glicerină aproximativ două
săptămâni, în final o atenţie deosebită acordându-se aranjării firelor destrămate În direcţia urzelii,
respectiv a bătelii şi uscarea pe pat de hârtie absorbantă.
Toate aceste rezultate au fost probate ulterior În cazul unei alte textile arheologice, la Alba Iulia.
Este vorba de o pungă de postav din lână, în care au fost descoperite monede de argint, iar mai recent,
de un fragment de dantelă şi galonul care s-au păstrat probabil dintr-o rochie sau şal, pusă la dispoziţie
de către cercetătorul A. A. Rusu.
În toate cazurile, din păcate, piesele nu au fost scoase din pământ în mod corespunzător şi mai ales
nu au fost depozitate, fapt care a dus la distrugerea aproape În totalitate a acestora.
Şi totuşi, după o muncă asiduă, şi folosind cele două metode de cercetare, alături de efectuarea
tratamentelor fizico-chimice, s-a putut data acest fragment, având la bază concluziile chimistului şi
studiul comparat al ţesăturilor. În concluzie avem de-a face cu o ţesătură din argint aurit, databilă În sec.
XVII. Nu vom intra În amănunte privind tratamentul şi cercetările efectuate, piesa constituind obiectul
unui nou studiu odată cu terminarea operaţiilor de restaurare.

Restaurarea unei textile arheologice
-
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CONSIDERAŢII ISTORlCE
Teritoriul României, situat la Întretăierea principalelor căi de comunicalie comerciale Între

Orientul Apropiat şi Europa, a beneficiat de-a lungul veacurilor trecute de marile curente culturale şi

artistice din Apus şi Răsărit, pe care le-a asimilat şi adoptat specificului nalional, constituind totodată,

un centru de iradiere culturală, de păstrare şi dezvoltare a popoarelor învecinate". în colecţiile româneşti

se află un număr mare de lesături, dintre care majoritatea datând din sec. XVII-XVIII, constituie opere
artistice remarcabile, care pOL sta alături de cele mai valoroase exemplare, păstrate în marile muzee ale
lumii".

Importanla acestora derivă din valoarea lor artistică şi prin funclionalitatea lor (erau utilizate la

confectionarea costumelor de ceremonie sau Împodobeau locuinţele); ele ne ajută să desluşim aspectele
vieţii sociale şi pe cele de ordin comercial şi politic, caracteristice statelor feudale româneşti, precum şi
legăturile acestora cu alte ţări În tot cursul Evului Mediu.

Cercetările privind rolul navigatorilor genovczi la Gurile Dunării au pus în lumină documente ce

oferă prelioase informaţii privind circulaţia unui mare număr de ţesături occidentale, începând din sec.

XIII.

Comerţul italian cu ţesături de artă, în plină înflorire în sec. XVI, este o realitate demonstrată şi

de P9rtretele votive ale principilor şi nobililor.
O categorie aparte

O

constituie ţesăturile din fir de argint aurit de tipul "drappi d'oro" realizate din

fir metalic petrecut pe toată lăţimea ţesăturii (lance)".

Repertoriul decorativ este constituit din motive inspirate din medeiul vegetal şi flora!. Din sec.

al XVII-lea, Franţa va influenţa artele textile din Europa, după organizarea acestei industrii de către

Colbert. Astfel epoca lui Ludovic al XIV-lea, moment de referinţă În istoria artelor decorative se

caracterizează printr-o interpretare realistă a florei realizată din mătase broşată cu fir de argint şi argint

aurit, ceea ce le conferă somptuozitate".

In sec. al XVI-lea apare În Italia dantela, care Încearcă adaptarea decorului obişnuit al veşmintelor,

•

adică a broderiilor de mătase şi a pasmanteriilor din aur şi argint.

In prima jumătate a sec. XVII, dantela prezintă suporturi dispuse În colţişori deşi, foarte rotunjite,

•

dantelă numită "Ludovic al XIII-lea" sau "Van Dyck", deoarece ea apare clar pe costumele personajelor

pictate de acest artist''.

In a doua jumătate a sec. al XVII-lea, dantelele veneţiene ating apogeul, cu amplele lor fleuroane

desfăşurate În decor continuu.

Ţesăturile de artă se constituie aşadar nu numai ca o componentă artistică a patrimoniului cultural,

ci şi ca o Însemnată sursă documentară, capabilă să contribuie prin exemplificare la demonstrarea lInor

aspecte economice, sociale şi culturale, mai puţin cercetate şi, În orice caz, mai puţin evidenţiate de
expoziţiile din muzee.
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