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Proiectul	a	fost	elaborat	pe	baza	înţelegerii	între	beneficiari:	
preotul	paroh	al	Bisericii	Reformate	din	Filiaş,	Páll	Attila	
Csaba,	 respectiv	preotul	paroh	al	Bisericii	Unitariene	din	
Filiaş,	Bartha	Alpár	şi	între	Domokos	Levente,	absolvent	al	
Universităţii	„Lucian	Blaga”,	Facultatea	de	Ştiinţe	Socio-
Umane,	Departamentul	de	Istorie,	Patrimoniu	şi	Teologie	
Protestantă,	Specializarea	Conservare	şi	Restaurare	Lemn	
Policrom.	

Prezentarea bisericii şi a interiorului 

Biserica1	 este	 situată	 pe	 malul	 stâng	 al	 pârâului	 „Tem-
plom”,	pe	un	teren	triunghiular,	învecinat	la	nord	cu	pârâ-
ul	„Templom”,	în	sud-est	cu	drumul	principal	al	satului,	
iar	 în	 sud-vest	 cu	 un	 teren	 intravilan.	 Terenul	 bisericii,	
ţintirimul	este	înconjurat	la	nord	cu	un	gard	din	sârmă,	iar	
la	sud-vest	şi	sud-est	cu	un	perete	din	piatră	şi	cărămidă	
(foto	1).	Intrarea	se	face	prin	porţile	situate	pe	laturile	din	
est,	respectiv	din	sud,	care	sunt	situate	vizavi	de	intrările	
bisericii.	

Biserica	are	un	acoperiş	 în	două	ape,	cu	 lungime	de	
24,59	m,	 lăţime	de	12,23	m,	şi	 înălţime	de	11,71	m,	 iar	
înălţimea	turnului	este	de	25,38	m.2	Aspectul	exterior	şi	
interior	actual	se	datorează	lucrărilor	de	renovare	din	pe-
rioada	 1802–1805,	 respectiv	 din	 1893,	 însă	 clarificarea	
detaliilor	diferitelor	faze	de	construcţie,	a	realizării	mobi-
lierului	biserical,	respectiv	a	modificării	acestora	necesită	
mai multe studii	(foto	2–3).

Istoria	bisericii,	 structura	pereţilor	 și	 a	 sistemului	de	
învelitori	 încă	nu	au	 fost	niciodată	 studiate.	Documente	
scrise	referitoare	la	etapele	de	construcţie	timpurie	a	biseri-
cii	comune	din	Filiaş	nu	deţinem.

Conform	opiniei	lui	Dávid	László,3 biserica cu planime-
trie	navă-altar	a	fost	construită	în	Evul	Mediu,	după	care	
a	suferit	mai	multe	modificări	majore.	Din	biserica	cu	zi-
duri	întărite	cu	patru	contraforturi,	înconjurată	cu	un	zid	de	
piatră,	a	fost	îndepărtat	arcul	de	triumf	(la	sfârșitul	secolu-
lui	al	XVIII-lea	și	 începtul	secolului	al	XIX-lea),	 în	anul	

1 Monument	istoric	HR-II-m-B-12820
2 Conform	releveului	Muzeului	Etnografic	în	Aer	Liber	din	Szentendre,	

Ungaria.	În	documente	eclesiastice	este	menţinută	că	înălţimea	turnu-
lui	 este	 de	32	de	metri.	Releveul	 a	 fost	 efectuat	 de	 către	Bordi	Bea,	
Bors	Eszter,	Böröcz	Péter,	Erős	Tamás	György,	Gulyás	Gábor	Gergely,	
	Leposa	Kata	și	Németh	Dia.	Desen:	Leposa	Kata.	Lucrare	condusă	de	
arhitectul	principal	al	Muzeului	în	Aer	Liber	din	Szentendre,	dl.	inginer	
arhitect	Buzás	Miklós.	

3 Dávid	1981.	pp.	133–134.

1803	deasupra	sanctuarului	poligonal	a	fost	înălţat	un	turn	
(cu	 înălțime	de	25,	38	metri),	 iar	 la	 sfârşitul	 secolului	 al	
XIX-lea	și	începutul	secolului	al	XX-lea	acoperişul,	zidu-
rile,	ferestrele	şi	uşile	la	fel	au	fost	modificate,	sau	schim-
bate.	Data	construcţiei	 turnului	 (1803)	a	 fost	preluată	şi	
pentru	navă,	neluând	 în	seamă,	că	biserica	este	marcată	
deja	pe	prima	hartă	militară	(cea	iozefiniană)	a	Transilva-
niei	din	secolul	al	XVIII-lea	(foto	4).	

	 Probabil,	 că	 după	 demolarea	 arcului	 de	 triumf,	 re-
spectiv	după	înălţarea	turnului	a	fost	schimbat	şi	tavanul	
casetat	vechi	(menţionat	în	1784)	la	cel,	care	se	datează	
din	1804.	În	urmă	si	acest	tavan	casetat	a	fost	demolat	şi	
reamenajat	în	1894,	când	atât	nivelul	podelei,	cât	şi	zidu-
rile	au	fost	supraînălţate	cu	aproximativ	2	metri	(fig.	1–4). 
În	timpul	lucrărilor	susmenţionate	a	fost	modificată	şi	şar-
panta	bisericii,	însă	majoritatea	elementelor	şi	înclinarea	
originală	au	fost	păstrate.4

Probabil	înaintea	supraînălţării	zidurilor	navei	cu	apro-
ximativ	2	metri,	în	anul	1894,	a	fost	demontat	şi	tavanul	
casetat	din	1804	 și	 remontat	după	 terminarea	 lucrărilor,	
fără	 respectarea	 ordinii	 originale,	 pe	 bârnele	 amplasate	
mai	liber.	Cu	această	ocazie,	este	posibil	ca	tavanul	să	fi	
fost	revopsit	de	prima	dată	cu	o	vopsea	pe	bază	de	ulei.	
Pe	 baza	 documentelor	 păstrate,	 a	 investigaţiei	 zidurilor	
netencuite	de	sub	acoperişul	bisericii,	cum	și	a	locului	uşii	
de	 intrare	 în	pod	(parţial	zidit),	 respectiv	 în	 turn,	putem	
considera,	 că	 datarea	 construirii	 bisericii	 din	 anul	 1803	
a	fost	greşită,	aceasta,	-marcată	şi	pe	turn-	se	referă	la	data	
construirii	turnului.

Tavanul casetat din Filiaș

În	lipsa	cercetării	nu	se	poate	data	actualul	tavan	al	bise-
ricii,	format	din	150	de	casete,	deoarece	există	mai	multe	
menţiuni	şi	datări	referitoare	la	acesta.	Pe	deasupra	băn-
cilor	tinerilor	există	trei	casete	cu	inscripţii,	care	ne	oferă	
indicii	 sau	 datări	 posibile	 despre	 ultima,	 sau	 penultima	
modificare	 a	 tavanului	 pictat.	 Conform	 discuției	 avute	
cu	localnici,	pe	tavanul	casetat	(sub	mai	multe	straturi	de	
vopsea	de	ulei)	sunt	menţionate	toate	familiile	din	Filiaș	
care	au	contribuit	la	renovarea	bisericii,	respectiv	la	con-
strucţia	tavanului	pictat.5

4	 In	podul	biserici,	pe	suprafata	vestica	a	turnului	se	contureaza	amprenta	
acoperisului	unui	acoperis	mai	vechi,	a	carei	inaltime	era	mai	jos	cu	cu	
aproximativ	2	m.	

5 Lőrinczi	1997.	p.	29.

Tavanul	casetat	din	Biserica	Comună	Reformată-Unitariană,	
oraşul	Cristuru	Secuiesc,	satul	Filiaş
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Tavanul	actual	al	bisericii	din	Filiaș	a	fost	construit	în	
anul	1893,	cu	refolosirea	parțială	a	elementelor	dintr-un	
tavan	casetat	mai	vechi.	

În	conformitate	cu	agenda	de	vizitație	a	bisericii	uni-
tariene6 :„(…)	 Tavanul	 de	 asemenea	 era	 din	 scândură	
vopsită	cu	motive	florale	(…)”. Acest tavan casetat pictat 
a	fost	schimbat	în	30	noiembrie	1804,	datare	apărută	pe	
suprafaţa	casetei	restaurate	în	cadrul	acestei	lucrări.

Conform	 cunoştinţelor	 noastre	 actuale,	 în	 timpul	
construirii	 ultimului	 tavan	 pictat	 (începutul	 secolului	 al	
	XIX-lea),	 au	 fost	 construite	mai	multe	 tavane	asemănă-
toare	în	jurul	Filiașului:	în	Secuieni	(biserica	unitariana),	
în	 Şoimoşul	Mare	 (biserica	 reformată),	 Chedea	 (biseri-
ca	 unitariană),	 Jimbor	 (biserica	 unitariană),	 respectiv	 în	
Medişor	(biserica	unitariană),	dintre	care	cel	din	Secuieni	
a	fost	revopsit	în	albastru.

	Noul	 tavan	casetat	 datând	din	1804,	 este	menționat	
în	 următoarele	 două	 surse.	 Prima	 provine	 din	 notele	
vizitației episcopului unitarian Miklós Székely din Turda 
în	Protopopiatul	Unitarian	Cristuru	Secuiesc	între	ultima	
lună	a	anului	1839	și	prima	luna	a	anului	1840,	păstrate	
în	Arhivele	Bisericii	Unitariene	 din	Transilvania,	 Cluj.7 
Vizitația	în	Filiaș	a	avut	loc	pe	3	februarie	1840,	inscripţia	
fiind	menţinută	pe	paginiile	297–309:

„Ez	a	ditső	hajlék,	két	Ecclesiáé,
Most	is	mint	ez	előtt	egyes	Atyafié.
Ez	után	is	légyen	mint	Istent	félőé.
Egyesség	szerető,	s	aztat	követőjé.
Dersi	Mihály	volt	az	egyik	mozdítója,
Török	Jósef	viszont	egy	jó	pártfogója,
Ez	után	Fazakas	Mihály	formálója,	
Egy	szép	menyezettel	bé	is	borítója.
Irta	Mikvasi	Asztalos	Lang	János	1804	ben	Novem-
bernek	30	diknapján.”

Inscripţia	susmenționată,	apărută	pe	prima	casetă,	ne	
informează,	 că	 tavanul	 casetat	 a	 fost	 construit	 în	 1804,	
pictat	de	tâmplarul	Lang	János	din	Mercheasa.	Pe	a	doua	
casetă	se	găsește	inscripţia	referitoare	la	apartenenţa	bise-
ricii	celor	două	Biserici:	cea	reformată	și	cea	unitariană.	
Pe	a	treia	casetă	se	află	datele	referitoare	la	coordonatorii,	
meşterii	lucrăriilor.

Conform	 lucrării	 învăţătorului	 Tarr	 Domokos	 din	
1944,8	şi	discuției	avute	cu	bătrânii	satului9,	ridicarea	par-
doselii	cu	aproximativ	1	m,	respectiv	a	pereţilor	cu	apro-
ximativ	2	m	a	fost	necesară	din	cauza	ridicării	a	nivelului	
drumului	din	faţa	bisericii	în	1893–1894.10 Atunci au avut 
loc	 reparațiile	 mobilierului	 şi	 a	 tavanului	 casetat,	 care	

6 Unitárius	Vizitációs	jegyzőkönyv	(Agendă	de	vizitație	a	bisericii	unita-
rene).1789.	p.	662.	

7	 Informatii	Oferite	de	arhivistul	Bisericii	Unitariene,	Molnár	Lehel.
8	 Tarr	1944.	p.	25
9	 Informație	primită	de	la	Tánczos	Mihály.
10 Unitárius	Közgyülési	jegyzőkönyv	1893	március	13,	1893	okt.	8,	1893	

december	8,	respectiv	datoriile	enoriaşilor	pentru	lucrările	de	renovare	
în	Unitárius	Közgyülési	jegyzőkönyv	1895	január	25.

a	fost	revopsit	în	gri.	Prin	această	vopsire	au	fost	acoperite	
casetele	cu	numele	familiilor	din	Filiaş.11

Prezentarea operei de artă 

Structura	şarpantei	se	compune	din	18	ferme.	O	fermă	se	
compune	din	coadă,	doi	căpriori,	o	traversă,	două	arbale-
triere	şi	două	colţare.	În	plan	longitudinal,	structura	este	
consolidată	cu	două	sisteme	planare,	formate	din	talpa	in-
ferioară,	talpa	superioară,	picioare,	şi	arbaletriere.	Ferme-
le sunt legate la sistemul planar longitudinal cu ajutorul 
iminarilor	 de	 lemn	 (chertare)	 şi	 fixate	 cu	 cuie	 de	 lemn.	
Pe	 partea	 inferioară	 a	 corzilor,	 sunt	montate	 scândurile	
tavanului	casetat.	

Ca	material	 de	 bază,	 pentru	 construcţia	 tavanului	 şi	
a	mobilierului	bisericesc	s-a	folosit	lemn	de	răşinoase,	în	
general	molid	 (Picea	 abies).	Deasupra	 tavanului	 casetat	
se	găseşte	un	planşeu	de	lemn	din	brad.	Pentru	ornamen-
tele	sculptate	la	coronamentul	amvonului	şi	la	prospectul	
orgii	s-a	folosit	lemn	de	tei	(Tilia	cordata).	Scândurile	ta-
vanului	casetat	sunt	fixate	cu	ajutorul	cuielor	pe	grinzi	de	
răşinoase,	ale	căror	capete	se	sprijină	pe	zidurile	bisericii.	
La	identificarea	provenienţei	lemnului	de	construcţie	a	bi-
sericii,	poate	să	ne	ajute	o	descriere	păstrată	din	1820,	din	
care	 reiese,	că	 lemnul	de	 răşinoase	a	 fost	 transportat	cu	
ajutorul	plutelor,	de-a	lungul	Târnavei,	în	timpul	primăve-
rii,	când	debitul	râurilor	era	mai	semnificativ.12

Suprafaţa	totală	a	tavanului	de	lemn,	a	parapetelor	tri-
bunei	 reformate	şi	unitariene	 (fig.	5,	 foto	5),	 a	 faţadelor	
băncilor,	 respectiv	a	 tavanului	deasupra	porticului	 sudic	
este	acoperită	cu	 strat	de	pictură,	 care	este	 revopsită	cu	
mai	multe	straturi	de	culoare	de	ulei.	Ca	liant	pentru	cu-
lori,	 în	 cazul	 tavanelor	 casetate	 şi	mobilierului	 de	 lemn	
bisericesc	până	la	mijlocul	secolului	al	XIX-lea,	în	gene-
ral	era	folosit	clei	sau	proteină	de	origine	animală	(clei	de	
piele,	cazeină,	temperă	de	ou),	însă	acest	lucru,	în	cazul	
de	prezent,	nu	a	putut	fi	demonstrat	cu	analiză	de	FTIR.	
Pentru	 pictură	 s-au	 folosit	 atât	 pigmenţi	 naturali	 și	 pig-
menţi	sintetici,	cât	 şi	coloranţi	organici.	Conform	anali-
zelor	efectuate,	pentru	pictarea	tavanului	au	fost	folosite	
ghips,	auripigment,	cinabru,	alb	de	zinc,	negru	de	viţă	de	
vie,	anhidrită	şi	indigo.	

Tavanul	casetat,	situat	deasupra	navei,	este	format	din	
150	 de	 casete,	 fixate	 în	 9	 rânduri	 de-a	 lungul	 axei	 lon-
gitudinale	ale	bisericii	 şi	 în	17	 rânduri	de-a	 lungul	 axei	
transversale.	Lungimea	tavanului	casetat	este	de	16,75	m,	
lăţimea	de	7,5	m.	Lungimea	 scândurilor,	 care	 formează	
tavanul	casetat,	este	de	270	cm	(formând	3	casete),	iar	pe	
locul	unde	au	fost	montate	cele	trei	casete	cu	inscripţiile,	
lungimea	scândurilor	este	de	90	cm,	respectiv	de	180	cm	
(formând	o	singură,	respectiv	2	casete).	Lăţimea	şipcilor	
profilate	între	casete	este	de	12	cm.	

Vizavi	 de	 amvon,	 deasupra	 băncii	 tinerilor	 se	 află	
trei	 casete	 cu	 diferite	 inscripţii,	 dintre	 care	 numai	 una,	

11 Tarr	1944.	p.	25
12 Takács	2001.	p.	249
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aflată	 pe	 caseta	 din	mijloc,	 poate	fi	 descifrată	 cu	meto-
de	fotografice.	Pe	o	casetă	aflată	lângă	perete,	se	găsește	
o	inscripție,	acoperită	cu	un	strat	de	culoare	de	ulei,	care	
se	referă	la	meşterul	tâmplar-pictor	şi	la	anul	construcţiei,	
momentan	indescifrabil.	Pe	a	doua	casetă	se	află	inscrip-
ţia	referitoare	la	apartenenţa	bisericii	celor	doua	Biserici:	
cea	reformată	și	cea	unitariană.	A	treia	casetă,	privită	din-
spre	perete,	conţine	o	inscripţie	greu	vizibilă,	deocamdată	
indescifrabilă.	Pe	restul	casetelor	încă	nu	am	găsit	urme	
de	ornamentaţie	florală,	sau	inscripţii,	doar	câteva	casete	
cu	scânduri	refolosite	pe	locuri	neidentice	celor	originale.	
În	jurul	tavanului	casetat,	pe	scândura	traforată	ornamen-
tal,	se	identifică	urmele	picturii	anterioare.	Deasupa	tribu-
nei	reformate,	pe	această	scândură,	se	identifică	o	culoare	
albastră-verzuie	deschisă	şi	o	pictură	 tip	floder	 (pictura,	
care	 imită	 desenul	 lemnului	 mai	 valoros).	Asemănător,	
în	porticul	sudic	al	bisericii,	se	păstrează	tavanul	original	
de	lemn,	în	cazul	căruia	doar	şipcile	despărţitoare	au	fost	
demontate.	

Descrierea obiectului. Starea de conservare

Panoul	pictat	ales	pentru	lucrarea	de	disertaţie	provine	din	
Biserica	Comună	Unitariană-Reformată	din	 satul	Filiaş,	
oraşul	Cristuru	Secuiesc,	şi	face	parte	din	patrimoniul	co-
mun	al	celor	două	Biserici.

Panoul	pictat	a	fost	pictat	cu	tehnici	tradiţionale	spe-
cifice	zonei	şi	începutului	secolului	al	XIX-lea.	Coloritul,	
forma,	şi	motivele	florale	leagă	obiectul	de	celelalte	tava-
ne	casetate,	pictate,	păstrate	într-un	număr	mare	în	zonă.	
Fondul	albastru-verzui	este	împodobit	cu	decoraţie	picta-
tă:	flori	stilizate	şi	inscripţie,	conţinând	anul,	luna	şi	ziua	
execuţiei	(probabil	data	se	referă	la	terminarea	lucrărilor),	
respectiv	numele	tâmplarului-pictor.	Lemnul	prelucrat	cu	
tehnici	tradiţionale	de	tâmplărie,	prezintă	urme	de	prelu-
crare,	care	oferă	indicii	importante	referitoare	la	tehnici	şi	
unelte	folosite	la	confecţionarea	suportului	de	lemn,	care	
pot	fi	şi	elemente	de	datare.

Descrierea panoului pictat din 1804

Panoul	pictat	 din	1804,	 având	o	mărime	de	99X92	cm,	
are	o	formă	pătrată,	 iniţial	având	rol	dublu:	decorativ	şi	
funcţional.	Este	pictată	cu	 tehnici	 tradiţionale	ale	zonei,	
caracteristice	 secolului	 al	XVIII-lea	 –al	XIX-lea.	 Colo-
ritul,	forma,	şi	motivele	florale	leagă	panoul	de	tavanele	
casetate,	pictate	ale	secolului	XVIII-XIX,	şi	în	special	la	
tavanele	 şi	mobilierul	 bisericesc	 ale	 începutului	 secolu-
lui	XIX,	păstrat	într-un	număr	relativ	mare	în	zonă13 (foto	
38).	Rolul	tavanului	casetat	a	fost	în	primul	rând	izolarea	
navei	bisericii	de	şarpantă,	respectiv	decoraţia.	Executa-
rea	tavanelor	a	fost	efectuată	ori	din	donaţiile	enoriaşiilor,	
ori	din	alte	fonduri.

13 Conform	investigaţiilor	proprii	în	anul	2008	în	peste	40	de	biserici	din	
zonă.

Descrierea tehnică

Tavanul	 casetat,	 respectiv	 casetele	 din	 tavan	 fac	 parte	
din	activele	indivizibile	ale	celor	două	Biserici.	Cele	trei	
panouri	cu	inscripţii,	descoperite	în	cadrul	propriilor	 in-
vestigaţii	au	fost	montate	ulterior	una	lângă	alta,	nefiind	
specificat	locul	lor	original,	respectiv	dacă	şi	iniţial	au	fost	
așezate	la	fel,	sau	numai	cu	ocazia	lucrărilor	de	renovare	
de	la	sfârşitul	secolului	al	XIX-lea.	
Dimensiuniile	casetei	alese	pentru	restaurare	sunt	urmă-
toarele:

înălţime:	92cm
lungime:	99	cm
grosimea:	1.8–2.3	cm.

Materiale folosite

Panoul	 pictat	 este	 realizat	 din	 lemn,	 pe	 care	 s-a	 aplicat	
stratul	pictural,	respectiv	revopsiri	în	mai	multe	rânduri.
Suportul	de	lemn:
 – lemnul	este	de	esenţă	moale,	o	specie	de	răşinoase	
 – panoul	este	confecţionat	din	4	scânduri	
 – lemnul	 prelucrat	 cu	 tehnici	 tradiţionale	 de	 tâmplărie	
prezintă	urme	de	prelucrare,	care	oferă	indici	importan-
te	asupra	tehnicilor	şi	sculelor	folosite	la	confecţionarea	
suportului	lemnos.

 – îmbinările	au	fost	prin	încleiere
 – panoul	 pictat	 a	 fost	 prins	 pe	 bârnele	 tavanului	 iniţial	
cu	 cuie	 forjate,	 iar	 după	 renovarea	bisericii	 din	1894,	
scândurile	repictate	au	fost	remontate	cu	cuie	trase.	Tot	
atunci	 a	 fost	mărită	 lungimea	 casetei	 originale,	 iniţial	
având	numai	o	lungime	de	83	cm.	

Stratul	pictural:
 – pigmenţi
 – lianţi
 – coloranţi	naturali
 – straturi de vopsea de ulei
Stratul	pictural	(fondul,	motive	florale	stilizate,	literele	

şi	numere)	gros	este	alcătuit	din	pigmenţi,	 respectiv	din	
coloranţi	naturali	de	origine	vegetală.

	Pe	 toată	suprafaţa	obiectului	predomină	stratul	gros	
al	 revopsirilor	cu	vopsea	de	ulei.	Sub	vopseaua	de	ulei,	
cu	ajutorul	metodei	luminii	razante,	respectiv	pe	unele	lo-
curi,	unde	vopseaua	de	ulei	nu	acoperă	stratul	de	pictură	
original,	se	observă	urme	de	pictură	originale.	Sub	stratul	
pictat	există	preparaţie	uniformă	de	culoare	albastru-ver-
zui	pe	suportul	de	lemn,	culorile	sunt	pictate	pe	acesta.

Decoraţia	 şi	 inscripţia	 sunt	aplicate	pe	aproape	 toată	
suprafaţa	casetei,	inscripţiile	referitoare	la	făurirea	casetei	
(data	şi	meşterul)	sunt	decorate	şi	înconjurate	cu	elemente	
florale	(foto	39).

Analize, probe de curăţire

„Obiectele	 de	 artă,	 ca	 şi	 alte	 produse	 ale	 naturii	 care	
ne	 înconjoară,	 nu	 sunt	 neprieritoare.	 Prin	 operaţiile	 de	
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	combatere	a	fenomenelor	de	degradare,	noi	nu	reuşim	de-
cât	să	amânăm,	cât	este	posibil,	ziua	pierderii.

Cât	de	departe	reuşim	să	împingem	această	distrugere,	
depinde	de	starea	obiectului	primit	la	restaurare,	de	mate-
rialele	componente,	de	posibilităţile	tehnice	pe	care	acesta	
le	prezintă,	în	general	de	epoca	în	care	trăim	şi	în	particu-
lar	de	laboratorul	în	care	lucrăm,	de	calitatea	şi	cantitatea	
de	 informaţie	ştiinţifică	pe	care	 le	reprezintă	 laboratorul	
nostru,	cum	și	de	abilitatea	noastră.”14

La	întocmirea	documentaţiei	s-au	efectuat	analize	pre-
liminare.	De	obicei	la	demontarea	şipcilor	de	împărţire	vor	
ieşi	 la	 iveală	 suprafeţe	 protejate,	 cu	 stare	 de	 conservare	
bună.	Aceste	 locuri,	 suprafeţe	martor,	 asigură	posibilita-
tea	 de	 a	 preleva	 și	 a	 analiza	 probe,	 în	 vederea	 obţinerii	
informaţiilor	 referitoare	 la	 starea	 originală	 a	 tavanului	
pictat,	respectiv	la	lucrările	de	restaurare	în	viitor.	„Aces-
te	informaţii	determină	nu	numai	mersul	viitor	al	conser-
vării	şi	restaurării,	ci	îl	interesează	şi	pe	istoric,	critic	de	
artă	 sau	pe	 specialistul	 care	 se	ocupă	de	depozitare	 sau	
transport.”15

 Scopul	analizelor	şi	probelor	de	curăţire	a	fost	identifi-
carea	pigmenţilor	şi	a	liantului	folosit	la	pictură,	determina-
rea	eficacităţii	unei	posibile	intervenţii	de	curăţire,	decapare,	
restaurare	si	conservare,	respectiv	pregătirea	documentaţiei	
pentru	restaurarea	bisericii.

Au	 fost	prelevate	opt	probe	 în	vederea	efectuării	ana-
lizelor.	Probele	prelevate	 au	dimensiuni	de	 la	1–4	mm	și	
formă	prismatică	cu	aşchii	de	lemn.	O	parte	din	aceste	pro-
be	a	 fost	 înglobată	 în	vederea	 realizării	 secţiunilor	strati-
grafice.

Metode	 de	 analiză	 au	 fost: analiză	 macroscopică	 şi	
prin	microscopie	 optică	 și	 digitală,	 analiză	 cu	microscop	
de	polarizare,	 reflectografie	 în	 infraroşu,	 spectroscopie	 în	
infraroşu,	difracţie	de	raze	X,	respectiv	analiza	la	lumina	
razantă	şi	ultraviolet-luminescenţă	(foto	6–9).

Pe	 baza	 analizelor	 stratigrafice	 şi	 a	 probelor	 de	 de-
capare	 efectuate	 pe	 faţada	 emporei	 reformaților,	 rezultă,	
că	stratul	de	pictură	original	se	păstrează	în	proporţie	de	
95–99%.	Decaparea	se	poate	efectua	fără	pierderi	mari	din	
stratul	 original.	Din	punct	 de	 vedere	 istoric	 şi	 de	 istoria	
artei,	repictările,	revopsirile	propuse	pentru	înlăturare,	nu	
reprezintă	o	importanţă	deosebită	faţă	de	rezultatul	pe	care	
îl	am	avea	 în	urma	prezentării	cromaticii	originale	a	an-
samblului.	Din	punct	de	vedere	estetic	aceste	suprafeţe	nu	
sunt	inferioare	faţă	de	cele	dedesubt	(stratul	original).

Analiza obiectelor. Investigaţii ştiinţifice

Identificarea	esenţei	lemnoase	a	fost	efectuată	pe	baza	ca-
racteristicilor	macro-	şi	microscopice.	Analizele	microsco-
pice	pentru	identificarea	materialului	lemnos	au	fost	efec-
tuate	de	către	biologul	Conf.	Univ.	Dr.	Livia	Bucşa.	Din	
analize	a	rezultat	că	lemnul	folosit	este	molid	(Picea abies).	

14 Mihalcu	1970.	p.	122.
15 Mihalcu	1970.	p.	123.

Analiza stratului pictural

Pentru	efectuarea	testelor,	am	prelevat	probe	din	8	locuri	
diferite,	din	 toate	culorile,	nuanţele	principale	de	pe	su-
prafaţa	 pictată	 (foto	 10–11).	La descrierea probelor am 
menţionat	 atât	 culorile,	 cât	 şi	 stratul	 de	 grund,	 pentru	
a	ajuta	diferenţierea	şi	identificarea	acestora.

Descrierea	detaliată	a	probelor	(tabelul	1):
1.		Verde:	din	centrul	casetei,	de	pe	frunzele	buchetu-
lui	 de	flori.	 Sub	 verde	 grund	 albastru	 verzui	 (foto	
33–34).

2.		Alb:	de	pe	punctul	pe	„i”,	din	inscripţia	„irta”.	Sub	
alb grund albastru verzui (foto	35–36). 

3.		Galben:	din	buchetul	de	flori	din	partea	dreaptă,	sus,	
de	la	baza	frunzei.	Sub	galben	grund	albastru	verzui	
(foto	16–18;19–20).

4.		Roşu:	din	buchetul	de	flori	din	partea	dreaptă,	sus.	
Sub	roşu	verde	cu	auripigment,	respectiv	grund	al-
bastru verzui (foto	21–25).

5.		Negru:	De	pe	buchetul	de	flori	din	stânga,	jos,	din	
modelul	 realizat	 din	 liniile	 negre.	 Sub	 negru	 este	
verde	cu	auripigment,	respectiv	grund	albastru	ver-
zui.

6.		Verde:	cu	auripigment,	respectiv	grund	albastru	ver-
zui.

7.		Brun:	de	pe	floarea	albă,	care	este	pictată	între	nu-
merele	„8”	 şi	 „0”	din	 inscripţia	„1804”.	Sub	brun	
alb,	respectiv	grund	albastru	verzui	(foto	28).

8.		Grund	albastru	verzui,	de	pe	o	suprafaţă	protejată,	
care	a	fost	acoperită	de	şipcă	(foto	12–13;14–15).	

Analize macro- şi microscopice

Analizele microscopice au fost efectuate cu un micro-
scop	digital	(marca	Digimicro),	cu	mărire	de	50	sau	200x.	
Cu	ajutorul	microscopului	am	analizat	suprafaţa	pictată:	
textura,	 depunerile	 de	 murdărie,	 fisurile	 și	 stratigrafia	
stratului	pictural.	Prin	analiza	microscopică	s-a	dovedit,	
că	 textura	fisurilor	 este	 specifică	 pentru	fiecare	 culoare.	
Culorile	prezente	pe	suprafaţa	panoului	pictat	sunt	urmă-
toarele:	verde	(3	nuanţe/tipuri),	alb,	galben,	roşu,	negru,	
brun,	albastru-verzui.	Suprafețele	pictate	analizate	cu	mi-
croscop	au	fost	identice	cu	locurile	preluării	probelor,	cu	
scopul	de	a	putea	compara	rezultatul	diferitelor	teste.	

Deşi	am	avut	posibilitatea	efectuării	analizelor	referi-
toare	la	lianţi	şi	la	vernis,	am	decis	să	păstrez	o	suprafa-
ţă-martor	 intactă	pe	obiect,	de	1	cm²,	care	conţine	 toate	
straturile	existente	în	stadiul	dinaintea	începerii	lucrărilor	
de conservare – restaurare (foto	39).

Paralel	cu	analiza	macroscopică	este	recomandată	re-
alizarea	probelor	de	curăţire respectiv de decapare stra-
tigrafică,	 un	 proces,	 care	 permite	 observarea	 diferitelor	
straturi	 de	 repictări:	 numărul,	 textura	 lor;	 sensibilitatea	
la	anumite	substanţe	şi	implicit	natura	liantului;	existenţa	
posibilă	a	straturilor	de	depuneri	de	murdărie	între	dife-
ritele	stadii	de	repictări,	ceea	ce	dovedeşte	eventual	viaţa	
mai	lungă	sau	mai	scurtă	a	unei	faze	de	repictare.	
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Metode de analize foto-tehnice

Pentru	studiul	suprafeţelor	pictate,	am	folosit	metoda	ob-
servării	în	lumină	razantă,	fotografia	în	UV	luminescenţă,	
respectiv	reflectografia	în	infraroşu	(IR).	Microfotografii-
le	au	fost	efectuate	cu	un	microscop	digital.	

Cu	 ajutorul	 obsevării	 în	 lumină	 razantă,	 am	 studiat	
modul	de	prelucrare	al	 suportului	 (urme	de	 rindea).	S-a	
accentuat,	de	asemenea,	desenul	ornamentaţiei,	inscripţiei	
şi	deteriorările	superficiale.	Am	folosit	lumina	razantă	şi	
înainte,	şi	după	îndepărtarea	straturilor	de	repictare.	

Studiul	suprafeţei	în	IR	nu	a	oferit	informaţii	noi.	
Fotografia	normală,	modificată	digital	a	evidenţiat	de-

taliile	pensulaţiei	şi	ale	umbrelor	efectuate	şi	sub	stratul	
gros,	vopsit.	Cu	ajutorul	acestei	tehnici	am	reuşit	să	gă-
sesc	cele	trei	panouri	pictate	cu	inscripţii,	care	pot	ajuta	la	
definirea	neclarităţilor	legate	de	istoria	bisericii.	

Pe	 baza	 fotografiilor	 UV	 luminescente	 s-a	 constatat	
luminescenţa	liniilor	trase	cu	ceruza,	şi	câtorva	elemente	
de	pe	ornamentul	floral	pictat.	Culoarea,	care	a	prezentat	
luminescenţă	a	fost	neagră	din	viţa	de	vie.	Stratul	de	cu-
loare	şi	vernisul	nu	prezintă	luminescenţă.

Identificarea pigmenţilor prin metoda difracţiei de 
raze X, analize în lumina polarizată transmisă, re-
spectiv analize cu spectroscopia în infraroşu (FTIR)

Identificarea	 pigmenţilor	 şi	 a	materialelor	 de	 umplutură	
folosite	 a	 fost	 efectuată	 prin	 metoda	 difracţiei	 de	 raze	
X	 (XRD).	Metoda	 constă	 în	 interacţiunea	 razelor	X	 cu	
substanţele	 cristaline,	 care	 generează	 un	 spectru	 de	 di-
fracţie,	o	 imagine	caracteristică	fiecărei	 reţele	cristaline.	
Pentru	că	celula	elementară	a	fiecărei	substanţe	cristaline	
este	 diferită,	 în	mod	 teoretic,	 pe	 baza	 acelui	 spectru	 de	
difracţie,	substanţele	pot	fi	identificate.	Cu	ajutorul	meto-
dei	XRD,	putem	să	determinăm	calitativ	şi	cantitativ	faza	
cristalină	a	substanţelor	analizate.	Prin	metoda	susmenţi-
onată	putem	să	identificăm	o	gamă	largă	dintre	pigmenţii	
folosiţi,	materialele	de	umplutură,	 fără	 a	 avea	 succes	 la	
identificarea	 lianţilor	sau	a	vernisurilor.	Nu	se	pot	 iden-
tifica	nici	coloranţii	de	origine	organică,	animală	(de	ex.	
fierea	de	bou),	sau	vegetală	(de	ex.	indigo).	

Pentru	efectuarea	analizelor	prin	metoda	difracţiei	de	
raze	 X,16	 respectiv	 pentru	 analize	 în	 lumina	 polarizată	
transmisă17 s-au prelevat probe din diferite culori de pe 
suprafaţa	obiectelor,	din	locuri,	care	prezentau	degradări	
(desprinderi).	Probele	au	avut	mărimea	de	cca.	0.5	mm².	
Locurile	de	prelevare	sunt	marcate	cu	săgeţi	numerotate	
(foto	10–11). 

16 Probele	au	fost	analizate	de	către	chimistul	Sajó	István,	în	laboratorul	
Institutului	de	Cercetări	Chimice,	care	funcţionează	în	cadrul	Academi-
ei	Maghiare	din	Budapesta.

17 Investigaţiile	 au	 fost	 efectuate	 de	 investigatorul	 specialist	 Galambos	
Éva	din	cadrul	Universităţii	Maghiare	de	Artă	din	Budapesta.	

Rezultatele	acestei	investigaţii	sunt	incluse	în	tabelul	2.	
În	 afara	 testelor	 pentru	 identificarea	 pigmenţilor,	

probele	au	fost	analizate	şi	pentru	 identificarea	 lianţilor,	
a	 coloranţilor	 organici	 folosiţi	 pentru	 prepararea	 fondu-
lui	cu	metoda	spectroscopia	în	infraroşu	(FTIR)18 (fig.	6). 
Pe	baza	buletinului	de	analiză,	în	proba	prelevată	din	fon-
dul	albastru-verzui	al	panoului	pictat	sunt	prezente	urmă-
toarele	substanțe	organice:	celuloză	şi	lignină,	indigo,	ulei	
de	in,	respectiv	gumă	tragacant.	Presupunem,	că	celuloza	
şi	lignina	provin	din	suportul	de	lemn,	iar	uleiul	de	in	şi	
guma	tragacant	din	verniul	folosit.	Trebuie	menţinut,	că	
„în	general,	identificarea	pigmenţilor	anorganici	este	mai	
uşoară	decât	a	celorlalte	materiale	folosite	în	pictură.	Pig-
menţii	organici,	schimbându-şi	compoziţia	 în	 timp	(oxi-
dări,	polimerizări)	şi	fiind	compuşi	din	aceleaşi	elemente	
chimice,	sunt	mai	greu	de	determinat.”19 
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18 Analizele	au	fost	efectuate	de	către	chimistul	Mihály	Judith,	 în	 labo-
ratorul	 Institutului	 de	Cercetări	Chimice,	 care	 funcţionează	 în	 cadrul	
Academiei	Maghiare	din	Budapesta.

19 Mihalcu	1970.	p.	20.
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Tabel 2:	Probele	prelevate	din	tavanul	casetat	al	bisericii	din	Filiaş	(Harghita)

Semn probă Descrierea probei

Identificarea pigmenţilor şi 
a materialelor de umplutură, 

efectuată prin metoda  
difracţiei de raze X 

Analize în lumină  
polarizată transmisă

1.Verde
Filiaş,	1802

Verde,	sub	care	grund	
albastru-verzui

Auripigment	80%,	ghips	5%
Toate	culorile	verzi	sunt	alcătu-
ite	din	galben	(auripigment)	şi	
din	albastru	(indigo?),	respectiv	
din	ghips.

Răzătura	extrasă	din	probă	conţine	agre-
gate	albastru-închise,	având	aspectul	unui	
colorant,	precum	şi	componente	incolore.	
Agregatele	albastru-închise	au	un	indice	
de	refracţie	în	jur	de	1.5,	sunt	izotrope,	au	
o	bună	putere	de	colorare,	un	aspect	uşor	
roşiatic	prin	filtrul	Chelsea.	Nu	se	brunifică	
la	acţiunea	hidroxidului	de	sodiu,	deci	nu	
sunt agregate de albastru de Prusia (feroci-
anură	ferică).	E	mai	probabil	să	fie	indigo	
(presupunerea	se	va	confirma	cu	FTIR).	
Componența	incoloră,	umplutura,	prezintă	
o	slabă	birefringenţă,	are	un	indice	de	refrac-
ţie	în	jur	de	1.5,	est	probabil	ghips.

2.	Alb
Filiaş,	1802

Alb,	sub	care	grund	
albastru-verzui.

Ghips	80%,	anhidrită	20%
Anhidrită	şi	ghips.

Proba	conţine	particule	galbene	şi	roşii	cu	un	
indice	de	refracţie	ridicat.	Ambele	prezintă	
birefringenţă	şi	pleocroism.	Particulele	roşii	
apar	portocalii	în	lumină	transmisă,	forma	
spărturii	este	mai	aşchioasă,	este	probabil	
realgar,	dar	se	impun	şi	alte	analize	pentru	
confirmare.	Particulele	galbene	prezintă	un	
clivaj	mai	bun,	caracteristic	auripigmentului.

3.	Galben	Filiaş,	
1802

Galben,	sub	care	grund	
albastru-verzui.

Ghips	30%,	auripigment	70%. Particulele	galbene	cu	aspect	de	mică	prezin-
tă	un	pleocroism	gălbui	în	lumină	transmi-
să.	Particule	plate,	puternic	birefringente,	
culoarea	proprie	acoperă	parţial	culorile	de	
interferenţă.	Biaxial.	Pe	baza	acestora	este	
fără	echivoc	auripigment.

4.Roşu
Filiaş,	1802

Roşu,	sub	care	verde	cu	
auripigment,	respectiv	
grund	albastru-verzui.

Ghips	10%,	auripigment	20%,	
cinabru	60%.
Probabil	este	alcătuit	dintr-un	
cinabru	sintetic,	şi	din	auri-
pigment,	care	dă	o	nuanţă	mai	
portocalie.	Liantul	acestei	cu-
lori	este	mai	puternic,	proba	nu	
poate	fi	mărunţită	la	fel	de	uşor,	
ca	celelalte	culori.	

Pigment	roşu	foarte	fin	divizat	(1–2	μm),	
cu	indice	de	refracţie	ridicat,	birefringent.	
Culoarea	proprie	a	pigmentului	acoperă	
culorile	de	interferenţă.	Se	va	decide	prin	
analiză	instrumentală	dacă	avem	de	a	face	cu	
cinabru	(obţinut	prin	procedeul	umed),	miniu	
sau	realgar.

5.	Neagră
Filiaş,	1802

Neagră,	sub	care	verde	
cu	auripigment,	respec-
tiv grund albastru-ver-
zui.

Ghips	70%,	auripigment	25%.
Este	probabil	negru	de	viţă,	nu	
se	observă	particule	cristaline

Şi	particulele	negre	apar	sub	forma	unor	
agregate	fin	divizate.	Probabil	un	negru	pe	
bază	de	carbon,	determinările	mai	exacte	
impun	analize	instrumentale.	Pe	lângă	acesta	
apar	particule	galbene	şi	albastre	(indigo	şi	
auripigment).

6.	Verde
Filiaş,	1802

Verde	cu	auripigment,	
sub care grund albas-
tru-verzui.	Cristale	de	
auripigment bine forma-
te,	de	dimensuin	relativ	
mari.

Ghips	60%,	auripigment	30%. Amestec	de	particule	albastre	şi	galbene.	
Albastrul	poate	fi	indigo,	galbenul	un	auri-
pigment	grosier.	
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Repictare?
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verzui.
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adică	 este	posibil	 că	 este	vorba	despre	pigmenți	
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Foto	38.		 Analogie	 din	 cartea	 „Mobilier	 pictat	 transilvă-
nean”.	 Catalog	 de	 expoziţie	 (Malearov-	 Ştefan	
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Foto	39.		 Caseta	restaurată	cu	suprafață	martor	cu	dimensi-
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Fig.	1.		 Odată	 cu	 reconstrucția	 bisericii	 din	 1803–1805,	
arcul	de	triumf	a	fost	demolat,	turnul	a	fost	con-
struit,	cum	și	porticul	sudic.	Desen	după	releveul	
realizat	de	către	Muzeul	Etnografic	în	Aer	Liber	
din	Szentendre.

Fig.	2.		 Odată	 cu	 reconstrucția	 bisericii	 din	 1893–1895,	
podeaua	a	fost	supraînălțată	cu	1	metru,	iar	ziduri-
le	cu	2	metri.	Desen	după	releveul	realizat	de	către	
Muzeul	Etnografic	în	Aer	Liber	din	Szentendre.

Fig.	3.		 Locația	casetelor	pictate	refolosite	pe	tavanul	bi-
sericii.	Desen	după	releveul	realizat	de	către	Mu-
zeul	Etnografic	în	Aer	Liber	din	Szentendre.

Fig.	4.		 Locația	 elementelor	 pictate,	 refolsite,	 neidentifi-
cabile	 pe	 băncile	 bisericii.	 Desen	 după	 releveul	
realizat	de	către	Muzeul	Etnografic	în	Aer	Liber	
din	Szentendre.

Fig.	5.		 Locul probei de decapare pe parapetul tribunei 
estice,	calviniste.	Desen	după	releveul	realizat	de	
către	Muzeul	Etnografic	în	Aer	Liber	din	Szenten-
dre.	Probă	de	decapare	pe	parapetul	tribunei	(foto:	
Domokos	Levente). 

Fig.	6.		 Rezultatele	analizelor	FTIR.

Tabel 1. Înregistrări	 normale,	 macroscopice	 și	 microsco-
pice	 (cu	 mărire	 de	 50-200x)	 despre	 locurile	 de	
prelevare	a	probelor	(foto:	Mihály	Ferenc).	Fond	
albastru-verzui.	 Alb.	 Pe	 suprafaţă	 se	 observă	
urme	de	vernis	de	culoare	galbenă.	Galben.	Roşu.	
	Negru	de	viţă	de	vie.	Verde.	Putem	observa	foarte	
bine	verniul.	Brun.Verde,	tipul	2,	din	buchetul	de	
flori	din	mijlocul	casetei,	sus.


