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Descompunerea textilelor arheologice este un proces deo-
sebit de complex, care, în afara uzurii, rupturii şi deformării 
obişnuite, este determinat de interacţiunea factorilor fi zici, 
chimici şi biologici ai mediului cu obiectul. Procesele amin-
tite sunt de multe ori contradictorii şi extrem de complexe. 
Frigul umed siberian sau căldura uscată egipteană consti-
tuie cele două poluri extreme ale diferitelor varietăţi ambi-
entale, care pot prezenta numeroase variaţii şi care uneori 
stopează, alteori favorizează degradarea şi descompunerea 
obiectelor. Din această cauză, adesea nu putem explica de 
ce în anumite condiţii obiectul se păstrează într-o stare foar-
te bună, iar alteori se degradează complet.1

În procesele de descompunere un rol semnifi cativ îl 
au materialele organice, sărurile, gazele şi apa subterană 
afl ate în sol în cantităţi diferite, precum şi pH-ul solului. 
Obiceiurile funerare, condiţiile în care se efectuează săpă-
turile şi oscilaţiile ambientale continue sunt factorii care 
determină starea textilelor arheologice.

S-a demonstrat în nenumărate rânduri că, între obiec-
tele îngropate în pământ şi ambientul lor, odată cu trece-
rea timpului, se formează o stare de echilibru, stare ce cu 
ocazia săpăturilor arheologice, prin dezvelire, se perturbă. 
Astfel, obiectele excavate dintr-un mormânt, afl ate într-o 
stare bună, se decolorează ori se transformă în praf dato-
rită contactului direct cu aerul ambiental şi a schimbărilor 
bruşte de temperatură. 

Acest proces, în principiu, nu poate fi  stopat, poate fi  
doar încetinit prin asigurarea unui microclimat corespun-
zător. 

Adeseori s-a dovedit că, condiţiile climatice stabile 
sunt mai avantajoase, decât oscilaţiile frecvente ale am-
bientului. Din această cauză este importantă menţinerea 
textilelor arheologice, până la începutul restaurării, în 
condiţii climatice şi de umiditate identice cu cele de la 
locul săpăturii. În cazul în care ţesătura umedă devine us-
cată, se deshidratează îşi pierde iremediabil fl exibilitatea 
şi de asemenea, sărurile cristalizate de pe suprafaţa ei nu 
mai pot fi  eliminate.2

Textilele istorice şi arheologice sunt bunurile culturale 
cele mai sensibile şi cu cea mai scurtă durată de viaţă. 
Metodele de tratare şi restaurare nu pot fi  generalizate, 

1 Brothwell, D. R.: The bog man and the archaeology of people. British 
Museum Publications Ltd, 1988. p. 97.

2 Cronyn, J. M.: The elements of archaeological conservation. London. 
1992. pp. 284–292.

neexistând două obiecte identice, fi ecare dintre acestea 
trebuind să fi e abordate individual.

În cursul restaurării un prim pas trebuie să fi e conser-
varea, păstrarea informaţiilor istorice şi eliminarea tutu-
ror depunerilor, care ar accelera îmbătrânirea obiectului, 
iar intervenţiile trebuie să fi e cât mai limitate. De aceea 
alegerea tratamentului necesită multă precauţie. Trebuie 
să se cunoască istoria obiectului, modul de confecţiona-
re, materialele din care se compune, structura, starea de 
conservare, intervenţiile anterioare existente şi rezultatele 
analizelor efectuate pe probele din material. Aceste infor-
maţii sunt necesare, pentru că numai cu ajutorul lor se 
poate alege modalitatea cea mai sigură de curăţire şi de 
restaurare.3 Deoarece fi ecare obiect este unic, iar metode-
le de restaurare nu sunt general valabile, vom prezenta cu 
ajutorul studiilor de caz diferite moduri de tratare a diferi-
telor tipuri de obiecte.4

Vom studia două haine de fetiţe din secolul al 16-lea, 
o scufi e din aceeaşi perioadă, ne vom referi la fragmentele 
hainei funerare a prinţului stirian Ernst der Eiserne şi, de 
asemenea, la un posibil mod de fabricare al mantiei de 
încoronare maghiare.

Textilele amintite au fost alese datorită faptului că mo-
dul de tratare al materialelor descoperite în săpătură dife-
ră foarte mult de abordarea celorlaltor materiale, care nu 
sunt excavate. Mantia de încoronare a fost aleasă pentru 
că reprezintă un caz specifi c. Aparţinând tezaurului naţio-
nal reparaţiile, reconstituirile, completările anterioare de-
vin şi ele elemente valoroase din punct de vedere istoric, 
elemente ce trebuie păstrate. În acest caz paşii urmaţi au 
fost: identifi carea materialelor componente, descrierea di-
feritelor tehnici de confecţionare, măsurarea părţilor lipsă 
şi stabilirea stării obiectului. 

Restaurarea şi conservarea obiectelor amintite a fost 
realizată de către autor şi de către Fikó Katalin, restaura-
tor textile.

Haină de fetiţă din secolul al 16-lea

Haina de fetiţă din secolul al 16-lea a fost găsită odată 
cu renovarea bisericii reformate din Szikszó, în 1996 

3 Janaway, R.: The conservation and analysis of textiles from Christ 
Church, Spitelfi elds, London, Archaeological textiles, Occasional 
 Papers Number 10. the United Kingdom Institute for Conservation, 
1990. pp. 36–40.

4 Sipos E: Bazele conservării textilelor arheologice. Manuscris
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(foto 1). Fetiţa a fost îngropată într-un sicriu de lemn. 
Acesta, împreună cu partea de mijloc a cadavrului au pu-
trezit şi s-au descompus în totalitate. Fragmentele au fost 
excavate împreună cu pământul înconjurător şi aşezate în-
tr-o cutie de carton, căptuşită cu o folie de plastic, pentru 
a evita deshidratarea. În această stare a ajuns obiectul în 
atelierul de restaurare.

Din punct de vedere istoric şi artistic artefactul are o va-
loare semnifi cativă, deoarece se păstrează foarte puţine 
costume maghiare din a doua jumătate a secolului al 16-lea.

Cunoaştem tipurile de haine ale epocii respective mai 
ales din ilustraţii, însă acestea nu sunt considerate a fi  sufi -
ciente mărturii pentru reconstituirea croielii hainelor.

Resturile au fost mai întâi înmuiate în apă de robinet; 
astfel s-a reuşit detaşarea impurităţilor şi desprinderea 
straturilor lipite de ţesătură. După aceste procese am putut 
defi ni părţile hainei. 

Obiectul reprezintă portul tipic maghiar cu corsaj. 
Fusta este croită din bucăţi drepte, este bogat plisată la ni-
velul taliei şi cusută pe corsaj. Croiala corsajului confi rmă 
datarea obiectului din secolul 16: decolteu pătrat anterior 
şi posterior, iar breteaua croită dintr-o bucată se închide 
în faţă cu copci.5 Materialul din care este confecţionată 
fusta şi corsajul este satin din mătase. Partea inferioară 
a fustei şi faţa corsajului sunt decorate cu romburi din ca-
tifea. Aplicaţia de catifea este încadrată de o pasmanterie 
îngustă, împletită din fi r metalic. 

Pe capul defunctei a fost aşezată o cunună împletită 
cu fi re deschise, din mătase. La capătul împletiturii cu 
trei toroane sunt cusute bucăţi de satin, având scopul de 
a împiedica despletirea materialului. Haina a fost prinsă la 
spate cu o fundă de dantelă.

Cum se întâmplă în general, textilele arheologice erau 
decolorate, deformate şi prezentau numeroase lipsuri. 
Piesele au fost aşezate pe o folie de plastic şi curăţate cu 
detergent anionic dizolvat în apă distilată.6

După aranjarea tuturor fragmentelor am reuşit recon-
stituirea corectă a croielii costumului, analizând cutele, 
urmele de cusături şi tivurile. Fragmentele au fost întinse 
pe o bucată de bumbac integrat cromatic, şi le-am acoperit 
cu o ţesătură subţire de mătase (creplin). După aceea cele 
trei straturi au fost fi xate prin însăilări regulate, fi rele au 
rămas în material. Straturile au fost fi xate şi de-a lungul 
contururilor fragmentelor.

În fi nal am confecţionat un manechin potrivit formei şi 
croielii hainei şi am pregătit un jupon, în vederea expune-
rii adecvate a piesei (foto 2).

Haină de fetiţă din Sárospatak

Dezvelirea criptelor din biserica parohială din Sárospatak 
s-a desfăşurat în două perioade, în toamna anului 1964 

5 V. Ember Mária: Porturi maghiare în secolul XVI-XVII. In. Arch. 18. 
1966–67. pp. 205–226.

6 Hostapon TPHC, product code 102529. Clariant GmbH. Division 
Functional Chemicals, 65843 Sulzbach Germany 

şi în primăvara anului 1965. Analizând artefactele, care 
aparţin sfârşitului secolului 16 şi începutului secolului ur-
mător, Dr. Ember Mária a făcut o prezentare a tipurilor de 
haine, a diferitelor porturi bărbăteşti şi femeieşti, şi a fă-
cut referire la desenul croielii accesorilor şi la materialele 
folosite la confecţionare. 

Marea majoritate a artefactelor găsite în criptele bi-
sericii prezintă portul maghiar cu corsaj. Ilustraţiile şi 
artefactele demonstrează faptul că femeile maghiare au 
purtat, cu mare plăcere şi costume de infl uenţă spaniolă, 
pe lângă porturile maghiare7 (foto 3).

Fata, de aproximativ 10 ani, a avut şi ea un costum de 
modă spaniolă. Materialul din care a fost confecţionată 
haina este satin din mătase,; decoraţia constă din benzi de 
catifea cu găici oblice pe care era lucrată o pasmanterie ţe-
sută din fi r metalic buclat. Partea superioară a hainei se în-
chide prin copci, are guler tare iar la nivelul taliei prezintă 
volane. Este realizată fără mâneci şi la umeri are epoleţi. 
Fusta este croită din patru segmente, partea din spate, la 
nivelul taliei este plisată, se lărgeşte treptat de sus în jos 
şi pe cele două laturi cu câte un clin de forma unei pene. 
Tivul inferior este căptuşit cu postav cu lăţimea de 9 cm. 
Se pare că fusta era prea lungă pentru purtătoarea ei, pen-
tru că 7 cm din partea inferioară a postavului a fost îndoit. 
Cămaşa, care odată cu dezvelirea sicriului s-a transformat 
în praf, avea iniţial guler înalt cu tiv de dantelă cu volane, 
iar mâneca lungă şi amplă era decorată cu manşetă cu vo-
lane de dantelă. La fel a dispărut şi corola, care era deco-
rată cu o gaică de catifea de 1,2 cm lăţime ornată bogat cu 
boglari de argint. Cele două cosiţe ale fetiţei erau aranjate 
în formă de cunună.

Restaurarea anterioară a obiectului a avut loc la înce-
putul anilor 1970, când a fost curăţat umed iar îndoitura 
fustei a fost uscată întinsă.

Rupturile şi lipsurile din partea superioară a hainei au 
fost peticite cu bucăţi de mătase. Peticele au fost lipite 
pe materialul de suport original prin călcarea unei folii 
plastice, care cu trecerea timpului s-a înăsprit, suprafaţa 
ei a devenit poluantă, lipicioasă şi alocuri s-a desprins de 
pe suport. În consecinţă a devenit o urgenţă pentru con-
servare.

Primul pas a constat în îndepărtarea peticelor lipite cu 
ajutorul aburilor de apă distilată, după care a urmat în-
tinderea fragmentelor din fustă şi corsaj pe o bucată de 
bumbac integrat cromatic. Peste acest strat am pus unul de 
mătase şi le-am fi xat prin însăilare, ca şi în cazul artefac-
tului din Szikszó. Din nefericire îndoitura fustei nu a mai 
putut fi  restabilită, satinul din mătase fi ind foarte fragil. 
Găicile oblice din catifea au fost consolidate cu o bandă 
din bumbac şi recusute în locurile originale.

Asemănător cazului anterior, munca a luat sfârşit oda-
tă cu confecţionarea unui manechin pe măsura hainei şi 
a unui jupon (foto 4).

7 V. Ember Mária: Piese de veşminte din secolele XVI-XVII din cripta de 
la Sárospatak. In. Folia Arch. 19. 1968. p. 151
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Haina funerară a prinţului stirian Ernst der Eiserne

Fragmentele hainei funerare au fost descoperite în biseri-
ca mănăstirii din Rein, în sicriul prinţului decedat în anul 
1424. Artefactul constă din trei fragmente trapezoidale, 
dintre care unul este mai mare.

Materialul folosit la confecţionarea veşmântului este 
brocart de catifea adus din Veneţia. Acesta este brodat cu 
argint aurit, acoperit cu rânduri ordonate de embleme, re-
prezentând ordinul fondat de către regele ceh Wenceslaus8 
(foto 5-6).

Scopul tratării a fost acela de a pregăti obiectul de artă 
pentru o depozitare permanentă adecvată şi pentru o ex-
punere muzeală temporară.

Obiectul a ajuns în atelierul de restaurare într-o stare 
foarte degradată. Catifeaua, de culoare purpurie iniţial, 
s-a îmbrunit, s-a deshidratat, a devenit rigidă şi fragilă ca 
hârtia, datorită acţiunii microorganismelor şi depunerilor. 
Suprafaţa hainei prezenta lipsuri, rupturi şi decolorări din 
cauza coroziunii fi relor metalice.

Tratamentul potrivit a fost ales după ce s-au efectuat 
analiza probelor de material şi testele de curăţire necesa-
re. Tehnica microanalizei energo-dispersive a dovedit că 
la fabricarea fi rului metalic s-a folosit pe o parte a fi rului 
bandă de argint şi că acesta s-a corodat, transformându-
se în clorură de argint. Tehnica de confecţionare a fi rului 
metalic este următoarea: o bandă tăiată dintr-o placă de 
argint aurită este răsucită în S în jurul fi rului de suport in-
tern; lăţimea benzii este de aprox. 0,30 cm, folia de metal 
folosită este de grosime necunoscută, iar modul de aurire 
este cu mare probabilitate cel cu amalgam.9

Primul pas al conservării a fost curăţarea ţesăturii cu 
micro-aspiratorul şi cu o pensulă moale, îndepărtând ast-
fel praful şi depunerile aderente de pe suprafaţă.

Urmele coroziunii metalice lipite de catifea au fost 
eliminate cu ajutorul dispozitivului de curăţare cu ultra-
sunet, evitând, pe cât este posibil, deteriorarea ţesăturii.

Atât curăţarea umedă cât şi dezinfecţia au fost inevi-
tabile, artefactul fi ind scos din mormânt. Acordând mare 
atenţie evitării acţiunii dăunătoare a umezirii bruşte am 
protejat obiectul instalând deasupra lui un cort din folie. 
Sub acest cort am ridicat nivelul de umiditate încet şi trep-
tat cu ajutorul vaporilor de apă distilată. În acelaşi timp 
am aşezat sub folie o bucată de cristal de timol substanţă, 
care are un efect puternic antibacterial şi fungicid şi pre-
zintă, de asemenea, avantajul de a sublima sub tempera-
tura camerei.

Prin urmare am aşezat textila umezită pe o folie de 
policarbonat şi am stropit-o cu apă distilată după care am 
tamponat depunerile astfel dizolvate cu un material higro-
scopic. În fi nal am rearanjat la forma originală deformări-

8 Lővei Pál: Fragmentul hainei funerare a prinţului stirian Ernst der  Eiserne. 
In. Sigismundus Rex et Imperator. Arta şi cultura în perioada lui Sigis-
mund de Luxemburg. 1387–1437. Budapesta, 2006. Kat. 4. 58. p. 352

9 Analizele fi rului metalic s-au realizat graţie dr. Járó Márta, chimist 
(Muzeul Naţional al Ungariei) şi fi zicianului dr. Tóth Attila (MTA Insti-
tutul de Cercetare Fizică)

le şi fi rele fl otante. După uscare am amplasat o bucată de 
bumbac sub ţesătură.

Ultimele intervenţii s-au efectuat asemănător cu cele 
două cazuri amintite anterior: s-a realizat conservarea prin 
coasere în punct de broderie sau însăilare. Intervenţia s-a 
efectuat pe suport de sprijin.

În ultimul rând am aşezat obiectul pe o placă de poli-
carbonat celular ţinând cont de manipularea, depozitarea 
şi expunerea adecvată a obiectului.

Problematica restaurării unei scufi i 
din secolul al 16-lea

Scufi a din secolele 16–17 poate fi  defi nită ca fi ind orice 
acoperământ de cap, confecţionat pe o anumită structură 
şi care este prins în jurul capului.

Diferitele tipuri de croială şi decoraţie afl ate în inven-
tare şi în registrele de zestre nu pot fi  identifi cate de fi eca-
re dată numai prin descrieri.

Cu mare probabilitate scufi ile aveau structuri similare, 
iar materialul lor de bază era stuful sau vergeaua îndoi-
tă în aburi. Scufi a interioară, avea forma unei bule şi era 
legată cu o basma, care acoperea fruntea, gâtul şi bărbia. 
Exemple de acest gen putem vedea deja în ilustraţiile din 
secolul al 15-lea. În Vest acest tip s-a demodat pe la sfâr-
şitul secolului 16, dar la noi femeile mai în vârstă au con-
tinuat să îl poarte şi în secolul 17.

Mai târziu scufi ile au devenit mai uşoare, suple, fi ind 
acoperite cu materiale de voal, care lăsau libere bărbia şi 
gâtul. Pe lângă pernele, care aveau rolul de a da o formă 
scufi ilor au apărut şi meşele realizate din diferite materi-
ale. Cele două tipuri de scufi i se găseau în diferite culori 
şi mărimi.

Conform descrierii unui călugăr din Ordinul Augus-
tinian, femeile la modă din secolul 15 purtau podoabe de 
cap alcătuite din scufi e, ac de păr, voal şi o meşă de păr 
strălucitor cumpărată, care aparţinea unei femei moarte.

Moda acestor meşe artifi ciale a pornit din Italia, iar în 
secolele 15–17 au fost frecvent purtate şi în Ungaria.

Artefactele excavate din săpăturile efectuate în Unga-
ria erau confecţionate din mătase cu fi r deschis, răsucit cu 
bandă de mătase sau de catifea. Părţile împletiturilor erau 
cusute din ţesături de catifea, de pânză, de bumbac, uşoare 
sau tricotate din fi re policrome, iar tuburile astfel obţinute 
erau umplute cu resturi de lână. Culoarea lor se asorta cu 
culoarea scufi ei sau a părului purtătoarei.

Materialul şi decoraţia scufi ilor erau foarte variate în 
funcţie de rang şi de ocazie. Uneori erau croite din mă-
tase policromă sau confecţionate din perle, prinse pe un 
schelet din sârmă, alteori erau croşetate din fi re metalice, 
decorate cu boglari, pietre preţioase sau fl ori brodate.

În cursul sec. 16 a crescut numărul scufi ilor confecţi-
onate din fi r de mătase policromă, de aur sau argint. Scu-
fi ile croşetate descrise, afl ate în inventare, fără îndoială, 
sunt dantele croşetate în tehnica macrame sau zimţi. Apa-
riţia simultană a acestor două tehnici pe aceeaşi piesă nu 
este excepţională.
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Tipul de scufi e, numit ,,calott”, croşetată din fi r, are 
ca origine fi leul, apărut în secolul 12 în Franţa. Având în 
vedere forma lui, fi leul putea fi  prins în două feluri: ori pe 
o gaică decorată ori era legat cu o rozetă (ac de voal) de 
mărimea unei palme, care era fi xată pe cap.

O scufi e croşetată cu fi r aurit a fost găsită în Szombat-
hely, în cripta bisericii Sf. Martin în 1992 (foto 7). Materia-
lul folosit la realizarea acesteia este fi rul metalic confecţio-
nat din bandă de argint aurită, cu fi r intern de mătase.

Decoraţia consta în fl ori realizate din argint aurit, cu-
pru argintat, sârmă de fi er, piele şi din bănuţi auriţi sau 
argintaţi având forma unei picături. Ca accesoriu al scufi ei 
a existat şi o perucă din mătase împletită cu fi re deschise 
cu trei toroane.

Obiectul a ajuns în atelierul de restaurare într-o stare 
foarte deshidratată şi prezenta lipsuri semnifi cative.

Firele metalice s-au corodat parţial sau total, acoperind 
masiv toată suprafaţa obiectului cu produşi de coroziune, 
policromi, ai fi erului, cuprului şi argintului. Între aceste 
depuneri au mai fost identifi cate şi pământ, păr, plante şi 
săruri de calciu (foto 8).

Înainte de conservare s-a efectuat analiza morfologică 
a fi relor metalice şi s-a defi nit caracterul şi nivelul corozi-
unii, la fel s-a procedat şi pentru materialul şi tipul fi relor 
metalice, cu scopul de a alege cel mai potrivit tratament.10

S-au efectuat analize privind efectul substanţelor de 
tratament şi s-a reconstituit tehnica de lucru. Curăţarea s-a 
realizat cu apă distilată şi emulsie pe o formă de plastic 
identică formei obiectului.11 După clătirea emulsiei şi re-
stabilirea formei originale a obiectului am aşezat scufi a pe 
o formă de plastic cu partea stângă spre exterior. În partea 
interioară a obiectului am făcut un fi leu înnodat din bum-
bac, care a constituit baza completării şi a avut scopul de 
a sprijini şi de a consolida obiectul. Completarea s-a rea-
lizat cu un fi r de bumbac, care se armonizează cu culoa-
rea fi rului intern de suport al fi rului metalic şi cu modul de 
confecţionare a scufi ei, respectiv tehnica macrame (foto 9).

În fi nal am aşezat obiectul, potrivit modului de purta-
re, pe o formă de cap acoperită cu bumbac în aşa fel, încât 
să poată fi , mai târziu, depozitată şi expusă12 (foto 10).

Analiza tehnicii de confecţionare a mantiei 
de încoronare

Mantia de încoronare a regilor maghiari este o pluvială 
în formă de clopot acoperită cu broderie aurită, pe care 

10 Járó M. – Tóth A. – Kiss-Bendefy M.: Investigation of metal threads 
and metallic decorations of a 16th century  bonnet. In. Internatio-
nal Perspectives of Textile Conservation, eds.: Á. Tímár-Balázsy, D. 
Eastop, Papers from the ICOM CC Textiles Working Group Meetings, 
Amsterdam 13-14 October 1994 and Budapest 11-15 September 1995, 
Archetype Publications, London, 1998, 127-132.

11 Componenţa emulsiei: apă distilată 90%, detergent anionic 3% şi etanol 
10% într-un litru

12 Sipos, E.: Restoration of a sixteenth-century bonnet from St Martin’s 
church in Szombathely. In International Perspectives on Textile Conser-
vation, Papers from the ICOM-CC textiles Working Group Meetings, 
Amsterdam 13–14 October 1994 and 11–15 September 1995. 121–127.

regele Ştefan cel Sfânt împreună cu regina Gizela au do-
nat-o bisericii din Székesfehérvár, conform inscripţiei de 
donaţie din 1031 (foto 11).

Puviala este un obiect special în rândul celor contem-
porane ei. Cert este că a fost confecţionată de meşteri spe-
cializaţi ai unor ateliere afl ate sub autorizaţie regală sau 
sub protecţia arhiereului.

Cu cea mai mare probabilitate inscripţiile şi programul 
iconografi c erau formulate de către cleric. Rândul brodat 
cu imagini ar fi  putut fi  realizat cu ocazia unui jubileu. 
Data brodată poate însemna simultan aniversarea a 1030-
de ani a dominaţiei lui Hristos sau jubileul a 30 de ani al 
domniei lui Ştefan cel Sfânt.

Croiala pluvialei este un semicerc regulat, urmărind 
modelul pluvialelor în forma de clopot. De-a lungul axei 
longitudinale, partea de spate este împărţită pe segmente 
prin apariţia decoraţiei caracteristice pluvialelor de acest 
tip, în formă de Y. Aripile oblice sunt decorate cu profi le 
de îngeraşi şi se închid perpendicular în centrul geometric 
al obiectului. Pe aripa verticală este reprezentată fi gura lui 
Hristos ca judecător al lumii şi Hristos Mântuitorul. Dea-
supra crucii apare Fecioara Maria şi fi gura evanghelistului 
Sf. Ioan, înconjuraţi de simbolurile celor patru evanghelişti. 
În partea inferioară a crucii sunt redaţi profeţi şi apostoli, 
iar în rândul următor sunt aşezate medalioane circulare pre-
zentând primii martiri ai bisericii. La piciorul crucii apar 
fi gurile perechii donatoare, Sf. Ştefan şi Gizela.

Materialul din care este confecţionată pluviala este mă-
tasea bizantină cu ornamente de rozete, păstrate doar par-
ţial. A fost necesară efectuarea unui desen de reconstrucţie 
pentru a putea vedea cum arăta obiectul origininal.

Mantia transformată dintr-o pluvială prezintă o supra-
faţă acoperită cu fi guri brodate, aurite, sugerând un obiect 
de orfevrărie. Firele de mătase care susţin fi rele aurite, 
sunt albastre, roşcate şi verzui. Modul de confecţionare ne 
indică calitatea muncii: pe o suprafaţă de 1 cm2 erau legate 
50–56 fi re metalice cu mătase, respectând ţesătura.

Pregătirea broderiei a constat din planifi carea compo-
ziţiei, iar apoi din copierea planului, după care s-a trecut 
la realizarea desenului preliminar pe ţesătura bizantină.

Este foarte probabil ca pe stofa întinsă pe ramă să fi  
fost desenată mai întâi schema geometrică a compoziţiei, 
în care s-au aranjat fi gurile într-o unitate regulată. În ur-
mătoarea etapă în spaţiile împărţite au fost desenate fi gu-
rile alese după modele.

În 1978 mantia a ajuns din nou în Ungaria şi au fost 
iniţate analizele, realizate de istoricii de artă împreună cu 
restauratori şi investigatori biologi. Acestea au scopul de 
defi nire a tehnicii de confecţionare, a intervenţiilor ante-
rioare şi a lipsurilor şi în acelaşi timp de a evalua starea 
obiectului.13 

La începutul acţiunii a ieşit la iveală faptul că dimen-
siunile originale ale obiectului nu pot fi  defi nite, deoarece, 

13 Sipos E.: Proportions and Measurements the Making of the Chasuble. 
The Coronation Mantle of the Hungarian Kings: Budapest, 2005. pp. 
92–107.



147

odată cu transformarea pluvialei în mantie au fost efectuate 
mai multe tăieturi: pe partea din faţă, apoi din cauza degra-
dării obiectului s-a tăiat şi din partea inferioară, şi în sfârşit 
de jur-împrejur. Odată cu reparaţiile mai sus menţionate 
mantia a fost peticită în mai multe locuri şi a fost nevoie 
ca stofa bizantină să fi e consolidată cu mai multe straturi 
de ţesătură din diferite epoci. Broderiile deformate le-au 
cusut cu cusături dure, neregulate şi cu diferite tipuri de 
fi re. Ca urmare am făcut două desene: unul prezentând sta-
rea actuală iar celălalt reprezentând reconstituirea în desen 
a mantiei originale cu scopul de a afl a locul şi dimensiunea 
broderiilor precum şi totalitatea lipsurilor (foto 12).

Şirul de imagini este dispus într-un sistem geometric 
ordonat, semicircular. În consecinţă planul aplicat la con-
fecţionarea mantiei este rezultatul unei construcţii, care 
are la bază conexiunea cercului cu pătratul. Acest princi-
piu al construirii se găseşte într-o caligramă, din secolul 
10, denumită Carmen Pictum,14. Urmele compasului şi ale 
liniarului sunt clar observabile pe pagina originală a codi-
cii15. Această tehnică simplă, era adeseori aplicată de către 
meşteri, în realizarea de clădiri, obiecte compozite, moza-
icuri. Metoda nu necesită cunoştinţe matematice speciale 
ci cunoaşterea proporţiei medievale, care se construieşte 
pe un singur modul, generând un sistem numeric de mă-
suri. De fapt se lucrează cu numere. Este de ajuns să se de-
fi nească dimensiunea unui singur component geometric; 
astfel, cunoscând unitatea, se poate construi opera, prin 
multiplicare sau împărţire, mărire sau micşorare după ne-
voie. Fiecare pas din procedeu depinde de această măsură, 
proporţiile între sectoare rămânând neschimbate.

În cazul mantiei, modulul a însemnat latura unui pă-
trat, a cărei lungime este echivalentă cu raza cercului, pe 
care, în cazul în care o înjumătăţim, obţinem o pereche 
de pătrate mai mici cu jumătatea dimensiunii originale. 
Continuând operaţia, obţinem cinci perechi de pătrate 
care se micşorează proporţional aşezându-se pe cele două 
laturi ale axei centrale împreună cu cercurile înconjură-
toare.  Fiecare punct, mandorlă, fâşie distributivă precum 
şi locul medalioanelor pot fi  defi nite în funcţie de aceste 
cercuri şi pătrate16 (foto 15).

În fi nal am comparat starea actuală cu forma constru-
ită, şi am obţinut, astfel, informaţii despre lipsuri, despre 
părţile deformate şi despre tehnica de lucru a meşterilor 
din perioada lui Ştefan cel Sfânt.

14 Principiul construirii se găseşte într-o caligramă (Carmen Pictum) afl a-
tă pe frontispiciul unui codice. Autorul poeziei este Uffi ngus, călugărul 
mănăstirii Sf. Liudger din Werden

15 OSZK, Clma. 7.2v,3r
16 Unitatea= 1 stânjen = 10 picioare = metric 310 cm
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