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În	prezent,	datorită	intensificării	r	construirii	de	autostrăzi,	
a	numărului	din	ce	în	ce	mai	mare	de	construcții	noi,	re-
spectiv	datorită	unor	reconstrucții	de	biserici,	se	descope-
ră	un	număr	tot	mai	mare	de	fragmente	textile,	orientând	
atenția	asupra	dificultăților	de	tratare	ale	acestora.	Studiul	
se	ocupă	cu	cauzele	de	degradare	ale	țesăturilor	în	stare	
precară,	cu	factorii	care	influențează	degradările,	respec-
tiv	 cu	 posibilitățile	 și	 metodele	 de	 conservare	 aplicate.	
Prezintă	impactul	testelor	preliminare	asupra	propunerilor	
de	restaurare,	evidențiind	și	modul	în	care	diversele	tra-
tamente	aplicate	pot	influența	eventuale	analize	viitoare.

Cauzele degradării textilelor arheologice și formele 
de prezentare ale degradărilor

Textile	 arheologice	 pot	 proveni	 direct	 din	 pământ	 (ci-
mitire)	 sau	pot	fi	descoperite	 în	 clădiri	 (biserici,	 puțuri,	
osuare,	cripte);	în	biserici,	textilele	pot	fi	descoperite	deo-
potrivă	din	în	sarcofage	situate	deasupra	pardoselii	sau	în	
pământul	sau	sicriele	situate	sub	pardoseală.

Ele	 se	pot	grupa	 în	 funcție	de	 compoziție	materială,	
mod	de	realizare,	formă,	mărime	sau	utilizare.	Textile	ar-
heologice	apar	nu	numai	ca	atare,	ci	și	în	combinație	cu	
materiale organice (piele, lemn) sau anorganice (metale, 
ceramică,	sticlă).

Starea de conservare a textilelor arheologice este 
influențată	de	o	serie	de	factori:
 – tipul materialului
 – vârsta	obiectului
 – starea	obiectului	în	momentul	amplasării	în	sit	(obice-

iurile funerare)
 – perioada	petrecută	în	sit
 – condițiile	din	perioada	petrecută	în	sit
 – macroclimatul	sitului	(compoziția	și	pH-ul	solului,	cli-
mă,	temperatură,	precipitații)

 – microclimatul	sitului	(degradări	fizice,	chimice	și	bio-
logice	survenite	în	preajma	obiectului)

 – condițiile	din	timpul	săpăturilor	arheologice.
Diferitele	tipuri	de	degradări	au	efecte	diferite	asupra	

textilelor arheologice.		
Deteriorările	fizice	apar	în	formă	de	uzură	funcțională,	

plieri,	rupturi,	deformări.
Într-un	mediu	uscat,	cald,	fibrele	textile	se	contractă,	

se	usucă,	în	condiții	umede	ele	se	umflă,	se	dezintegrează.	
Din	cauza	schimbării	dinamice	a	mediului,	fibrele	când	se	
umflă,	când	se	contractează,	ceea	ce	provoacă,	de	aseme-
nea, fragilizare.

Deteriorările	 chimice	 provoacă	modificarea	 culorilor,	
decolorare.	Atât	mediul	 acid,	 cât	 și	 cel	 alcalin	dăunează,	
însă	țesăturile	pe	bază	de	celuloză	(in,	bumbac)	sunt	mai	
rezistente	 în	mediu	 alcalin,	 iar	 cele	 pe	 bază	 de	 proteine	
(mătase,	lână)	sunt	mai	rezistente	în	mediu	acid.	În	cazul	
textilelor	aflate	în	contact	direct	cu	scheletele,	produșii	de	
degradare ale corpului, gazele rezultate prin descompune-
re,	materialele	de	mumificare	utilizate	pentru	conservarea	
corpului	pot	determina	modificări	chimice.	Degradarea	este	
mai	puternică	pe	zonele	mai	moi	ale	corpului,	în	cele	mai	
multe	cazuri	în	aceste	zone	fibrele	fiind	complet	distruse.	

Diferitele	săruri	minerale,	solubilizate	în	apa	freatică,	
pot	 să	 cristalizeze	 pe	 suprafața	 textilelor	 după	 evapora-
rea	umidității,	și	nu	se	mai	pot	îndepărta.	Prezența	apei	și	
temperaturile	ridicate	accelerează	procesele	chimice.

Deteriorările	biologice	pot	fi	provocate	de	rozătoare,	
larve,	insecte,	rezultând	schimbare	de	culoare,	decolorare,	
lipsuri	o.	În	mediu	umed,	cald,	bacteriile	și	fungii	facilitea-
ză	descompunerea	textilelor.	În	cazul	în	care	vestigiul	nu	
constă	numai	din	material	textil,	trebuie	să	ne	așteptăm	și	
la	efectele	degradante	ale	materialelor	însoțitoare.	(de	ex.	
produșii	de	coroziune	ale	metalelor	colorează	țesătura).

Factorii	de	mediu	care	ajută	 la	prezervarea	 textilelor	
arheologice sunt:
 – seceta1

 – temperaturile sub zero grade
 – lipsa	de	oxigen	(sol	umed,	mlăștinos2,	gheața3)
 – sărurile4

 – prezența	metalelor5,	datorită	efectelor	lor	antibacteri-
ene6

 – materialele	de	mumificare	ale	corpului	uman.7
În	general	se	poate	conclude	că	textilele	sunt	mai	puțin	

afectate	de	condițiile	de	mediu	constante,chiar	dacă	aces-
tea	au	valori	extreme,	decât	în	condițiile	climatice	apropi-
ate	de	valorile	normale,	însă	în	continuă	schimbare.

1 Obiecte	de	port	ale	culturii	Nasca,	Peru,	în	vârstă	de	4000	de	ani,	pro-
venind	dintr-un	mediu	uscat,	răcoros.	Frame	2003.

2 Tapiserie	de	Anjou	descoperită	într-un	mediu	umed,	mlăștinos,	în	fân-
tâna	unui	palat	din	Castelul	Buda.	Bakayné.	Perjés	et	al.2004.

3 Obiecte	 aparținând	 culturii	 materiale	 scitice,	 din	 lână	 și	 mătase,	
înghețate	de	2500	de	ani.	Polosmak	1994.

4 Fragmente de țesături	din	epoca	fierului,	dintr-o	mină	de	sare	a	culturii	
Hallstatt. Gengler – Miller 2008.

5 Fragmente	de	mătase,	bumbac	din	perioada	Descălecării,	pe	fragmente	
metalice. E. Nagy et al. 2009.

6 Yamanaka et al. 2005. pp. 89–93.
7 Fragmente	de	in,	lână	și	mătase,	îmbibate	cu	materiale	de	mumificare,	

descoperite la Heténypuszta. Sipos 2003. p. 47.

Posibilitățile	de	studiu	și	de	conservare	ale	textilelor	 
arheologice

Andrea Várfalvi
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Dezvelirea arheologică

Pe	 parcursul	 săpăturilor	 preventive,	 în	 scopul	 colectării	
exacte	 a	 informațiilor,	 este	 foarte	 importantă	 efectuarea	
documentației	 la	 fața	 locului,	prin	fotografii	digitale	(cu	
ruletă	pentru	scară	și	sistem/	etalon	de	culori),	desene	și	
descrieri.	Este	necesar	ca	vestigiul	să	fie	reprezentat	îm-
preună	cu	mediul	înconjurător.	În	momentul	ridicării,	cea	
mai	importantă	sarcină	este	fixarea	țesăturii	slăbite.	Pen-
tru a preveni deplasarea elementelor individuale, se reco-
mandă	glisarea	unei	plăci	rigide	sub	fragmente	și	ridica-
rea	cu	grijă	a	acestora	din	mediul	lor,	cel	mai	preferabil	cu	
cât	mai	multe	straturi	suprapuse	și	cu	solul	 înconjurător	
(bloc	de	pământ	„in	situ”).	Trebuie	considerată	alegerea	
instrumentelor	 potrivite,	 fiindcă	 de	 exemplu,	 umidita-
tea	 condensată	 pe	metale	 poate	 să	 determine	modificări	
chimice	nocive	sau	să	accelereze	procesele	de	degradare	
existente.	Pentru	sănătatea	arheologului	și	a	conservato-
rului,	 este	prioritară	utilizarea	de	 îmbrăcăminte	 și	măști	
de	protecție	adecvate (foto 1).	Materialele	descoperite	în	
condiții	 umede	 trebuie	 transportate	 protejate	 de	 lumină,	
căldură,	în	geantă	frigorifică,	mai	apoi	stocate	într-un	loc	
răcoros	(frigider)	până	la	începerea	tratamentului.	În	ca-
zul	vestigiile	textile	descoperite	la	în	condiţii	de	tempera-
turi	ridicate	şi	secetă,	dimpotrivă,	trebuie	exclusă	umidi-
tatea	ridicată.

Înainte	 de	 conservare,	 restauratorului	 textile	 îi	 revin	
următoarele	sarcini:
 – revizuirea	documentației	de	săpătură8,	a	fotografiilor,	
a	desenelor,	a	eventualelor	restaurări	anterioare	sau	în-
semnări	de	conservare	preventivă

 – studiu	istoric,	identificare	de	analogii
 – cercetare	cazuistică,	bibliografică	de	restaurare,	repe-
rarea	 prezentării	 unor	 intervenții	 pe	 obiecte	 în	 stare	
similară

 – efectuarea	 de	 teste	 pentru	 identificarea	 materialelor	
componente	și	a	tehnicii	de	realizare	a	obiectului,	re-
levarea obiectului

 – realizarea	documentației	fotografice
 – teste	de	curățare
 – realizarea unui context microclimatic potrivit.
Pentru	 înțelegerea	 și	 cunoașterea	 textilelor	 arheologi-

ce	este	necesară	efectuarea	unor	analize	diverse.	Cu	toate	
acestea,	în	multe	cazuri,	țesăturile	trebuie	să	fie	conservate	
pentru a deveni accesibile pentru testare. Din aceste moti-
ve,	testarea	materialelor	se	realizează	nu	numai	înainte	de	
tratamente,	ci,	în	multe	cazuri,	au	loc	în	paralel	cu	acestea.

Analize

Care	este	scopul	examinării	textilelor	arheologice?
 – Determinarea materialelor organice a textilelor.
 – Identificarea	 materialelor	 anorganice	 de	 pe	 obiectul	

textil.
 –  Determinarea naturii depunerilor de pe materialele 

8 Bakayné Perjés J. 2003. p. 43.

componente,	 organice	 și	 anorganice,	 ale	 obiectului,	
și	 evaluarea	 gradului	 de	 degradare	 ale	 acestora.	 (de	
exemplu,	analiza	calitativă	și	cantitativă	a	contamină-
rii cu mucegai9).

 – 	Înțelegerea	tehnicilor	de	realizare	a	textilelor	și	a	or-
namentelor.

 – 	Analiza	coloranților	textili.
 –  În cazul obiectelor tridimensionale, evaluarea prin 
examinări	radiografice	a	straturilor	suprapuse	fără	se-
pararea acestora.

 –  Determinarea pH-ului materialului textil.
Identificarea	 constituenților	 organici	 și	 anorganici	 ai	

obiectelor	 textile	 ajută,	pe	 lângă	caracterizarea	obiectelor,	
la	alegerea	materialelor	și	 tratamentelor	care	urmează	a	fi	
folosite	în	conservarea	acestora.	După	ce	rezultatele	testelor	
privind	depunerile	sunt	examinate,	trebuie	să	se	decidă	dacă	
aceste	 straturi	 de	murdărie	 oferă	 vreo	 informație	 istorică,	
care,	prin	păstrarea	lor,	ar	ajuta	la	interpretarea	vestigiului.	

În	cazul	unui	guler	 răsfrânt,	 circular,	de	 secol	XVII,	
purtat	 peste	 îmbrăcămintea	 defunctului,	 descoperit	 în-
tr-un	 mormânt	 încorporat	 în	 dărâmături,	 la	 examinarea	
microscopică	realizată	înaintea	conservării	s-au	observat	
pe	țesătură	biluțe	de	culoare	mov,	 insolubile	 în	apă.	S-a	
ridicat	 întrebarea	dacă	sunt	rămășițe	din	sol,	produşi	re-
zultaţi	din	procesul	de	descompunere	al	corpului,	sau	mici	
bucăți	de	tencuială.	Investigația	SEM-EDS	(microscopie	
electronică	de	baleiaj,	cuplată	cu	spectrometrie	cu	disper-
sie	energetică)	a	arătat	că	pe	suprafaţa	materialului	erau	
depuse	particulele	de	clorură	de	argint,	produse	de	coro-
ziune	ale	firelor	metalice.	Probabil	că	în	timpul	excavării	
aceste	produse	de	coroziune	s-au	împrăștiat	pe	suprafețele	
materialului	textil,	regăsindu-se	și	în	locuri	în	care	nu	au	
existat	 fire	 metalice.	 Rezultatele	 analizei	 au	 confirmat	
ipoteza	noastră,	precum	că	aceste	particule	nu	au	efecte	
dăunătoare.	La	examinarea	contaminării	cu	mucegai	a	gu-
lerului	s-a	dovedit	însă	că	speciile	de	fungi	cultivate	din	
prelevări	 sunt	nocive	pentru	materialele	fibroase,	așa	că	
îndepărtarea	lor	a	fost	necesară.10

Examinarea	tehnicii	de	realizare	(în	cazul	materialelor	
fibroase	 analiza	firelor,	 analiza,	 tehnicii	 de	 ţesere,	 reali-
zarea tiparelor de croi), poate contribui la datarea obiec-
tului	 textil	și	poate	facilita	alegerea	metodelor	și	 instru-
mentarului pentru conservare. Firele din argint aurit ale 
pasmanturilor	 și	 ale	 căptușelii	 decorative	a	gulerului	 au	
fost	obținute	prin	tehnici	diferite.	Pe	baza	analogiilor	din	
aceeași	perioadă	s-a	stabilit	faptul	că	una	dintre	tehnici	se	
practica	până	în	secolul	XVII	numai	în	Asia,	ceea	ce	a	de-
terminat	perioada	în	care	a	fost	realizat	obiectul.11 

Investigarea	coloranților	din	textilele	arheologice	ajută	
în	special	 în	 înțelegerea	obiectului.12	Câteodată,	arheolo-
gul	mai	observă	culoarea	textilei	în	momentul	descoperi-
rii,	care	mai	apoi	este	transformată	sub	ochii	lui	în	culoare	

9 Analiza	se	efectuează	de	specialiști	micologi.
10 E. Nagy – Várfalvi 2014. 
11 Járó – Tóth 2013. pp. 29–56.
12 În	 prezent,	 în	 țara	 noastră	 nu	 este	 posibilă	 analiza	 cromatografică	

a	coloranților.
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maronie,	 datorită	 unei	 schimbări	 bruște	 a	 condițiilor	 de	
mediu constante de mult timp. Rezultatele studiilor cro-
matografice	pentru	identificarea	coloranților	pot	influența,	
de asemenea, alegerea materialelor de conservare utilizate.

Cunoașterea	 tipului	 de	 colorant	 a	 ajutat	 în	 conserva-
rea	 unor	 fragmente	 dintr-o	mantie	 de	 paradă	 (díszattila),	
din	lână,	din	secolul	XX.	După	realizarea	tratamentelor	de	
curățare	a	ornamentelor	metalice	ale	costumului	tradițional,	
s-a	 observat	 că	 bicarbonatul	 de	 sodiu	 utilizat	 a	 schimbat	
culoarea	țesăturii	în	albastru.	Procesul	a	devenit	reversibil	
prin	aplicarea	unui	tratament	cu	acid	acetic	în	concentrație	
de	5%	asupra	lânii	vopsite	cu	colorant	natural	(coșenilă),	
dar	trebuia	luat	în	calcul	faptul	că	tratamentul	chimic	poate	
provoca	deteriorări	suplimentare	în	textilă.13

Un	bun	 exemplu	 referitor	 la	 radiografierea	 obiectelor	
tridimensionale	îl	reprezintă	ansamblul	de	vestigii	dezve-
lite	arheologic	„in	situ”	(foto 2)14	într-un	mormânt	al	unui	
războinic	din	perioada	Descălecării.	Cele	trei	fragmentele	
mai mari (foto 3)	și	mai	multe	bucăți	mici	au	ajuns	la	Mu-
zeul	Național	Maghiar,	 în	atelierul	de	 textile	al	Centrului	
Național	de	Restaurare	și	Formare	a	Restauratorilor	după	
conservarea	aplicelor	metalice	găsite	pe	fragmente.15 Sco-
pul	 examinărilor	 consta	 din	 relevarea	 aplicelor	 metalice	
din straturile mai profunde ale vestigiilor, conservarea lor, 
și	obținerea	a	cât	mai	multor	informații	posibile	din	frag-
mentele textile de pe schelet.16	În	scopul	rezolvării	rapide	
și	eficiente	a	problemei,	au	fost	făcute	radiografii	ale	frag-
mentelor,	cu	ajutorul	cărora	s-au	determinat	locațiile	exac-
te ale ornamentelor metalice (foto 4).17 Prin analizarea la 
stereomicroscop, centimetru cu centimetru a fragmentelor, 
a	 fost	 posibilă	 realizarea	 releveului	 fragmentelor	 textile.	
Localizarea	acestora	a	fost	documentată	prin	realizarea	de	
macro-	și	micro	fotografii	și	relevee	(foto 5).	După	sepa-
rarea	prin	umidificare	a	fragmentelor	mici	de	țesătură,	au	
ieșit	la	iveală	aplicele	lipsă,18	sub	care	s-au	identificat	alte	
fragmente	textile.	Rezultatele	analizei	au	arătat	că	îmbră-
cămintea	purtată	de	războinic	în	partea	de	sus	a	corpului,	
avea	mâneci	lungi,	ajungea	până	la	genunchi,	până	la	talie	
fiind	mai	îngustă,	apoi	lărgindu-se,	se	închidea	cu	nasturi	
până	 la	 șold,	 apoi	 se	 suprapunea	 liber.	 Vesmintele	 erau	
confecționate	din	mătase19	și	pânză	de	in	(foto	6–7).

Determinarea	 pH-ului	 textilelor	 oferă	 informații	 cu	
privire	 la	 gradul	 de	 degradare	 și	 influențează	 selecția	
agenților	de	curățare.

13 Vágó 1995.
14 Săpăturile	au	fost	conduse	de	Jakab	Attila,	arheologul	Muzeului	Jósa	

András din Nyíregyháza.
15 Conservarea	a	fost	realizată	de	Szinyéri	Péterné,	restaurator	metale	și	

de	Takácsné	Varga	Ágnes,	restaurator	textile,	în	Muzeul	Jósa	András.	
Analizele	au	fost	realizate	de	E.	Nagy	Katalin,	restaurator	textile,	îm-
preună	cu	autorul.

16 Analiza	a	fost	realizată	de	E.	Nagy	Katalin,	restaurator	textile,	împreu-
nă	cu	autorul.

17 Radiografia	a	fost	realizată	de	Dr.	Ízing	Simon.
18 Aplicele dezvelite arheologic au fost conservate de Szatmáriné Bakonyi 

Eszter,	restaurator	metale	al	Muzeului	Național	Maghiar	și	al	Centrului	
Național	de	Restaurare	și	Formare	a	Restauratorilor.

19 Țesătura	materialului:	samit	neornat	și	taqueté	faconné.

Care	sunt	intervențiile	și	tratamentele	care	împiedică	
evaluarea	corectă	a	textilelor	arheologice?
 – După	radiografiere	nu	este	posibilă	datarea,	deoarece	
radiațiile	 X	 induc	 degradări	 oxidative	 ale	 textilelor,	
cauzând	schimbări	structurale	în	țesătură.

 – Utilizarea	 anumitor	 dezinfectanți	 poate	modifica,	 de	
asemenea,	rezultatele	datării	obiectelor.	

 – În	 cazul	 textilelor	 provenite	 din	mediile	 de	 înhuma-
re,	datorită	contactului	direct	cu	cadavrul,	materialele	
folosite	pentru	mumificare	(tămâie,	rășină	de	pin)	pot	
provoca	alipirea	țesăturilor,	complicând	analiza	lor.

 – În	 timpul	 intervențiilor	 preventive	 „in	 situ”	 asupra	
obiectelor,	folia	de	aluminiu	plasată	sub	blocurile	de	
pământ	 blochează	 trecerea	 razelor	 X	 (se	 recomandă	
utilizarea altor materiale izolatoare, de exemplu folia 
alimentară).

 – Impregnarea,	protejarea	 țesăturilor	 și	 a	ornamentelor	
cu materiale plastice (de exemplu cu Paraloid B7220) 
formează	 un	 strat	 pe	 suprafață	 care	 face	 imposibilă	
studiul materialelor. 

 – Tratamentele	 cu	 soluții	 apoase	 pot	 să	 contribuie	 la	
dispariția	 unor	martori	 ai	 tehnicilor	 de	 realizare	 (de	
exemplu,	datorită	gonflării	firelor,	pot	dispare	urme	de	
coasere).

Sarcini premergătoare conservării

Înainte	de	începerea	intervențiilor	trebui	asigurat	un	mi-
croclimat	 corespunzător.	 În	 cazul	 artefactelor	 compuse	
din	mai	multe	 piese,	 trebuie	 asigurată	 depozitarea	 frag-
mentelor	care	pe	moment	nu	sunt	tratate.	Situația	optimă	
ar	fi	un	spațiu	cu	aer	condiționat	amenajat	special	pentru	
acest	scop	sau	crearea	unui	microclimat	adecvat	în	jurul	
textilelor.	Cel	din	urmă	poate	fi	 realizat	sub	un	cort	din	
folie	de	polietilenă,	acoperit	cu	o	pânză	de	culoare	închi-
să.	Utilizarea	uleiurilor	esențiale	volatile	antibacteriene	și	
a unor discuri din lemn de cedru21	în	atmosfera	din	încă-
pere	și	în	proximitatea	țesăturilor	reduce	numărul	de	spori	
de fungi.22	Un	număr	mare	de	 fragmente	pot	fi	păstrate	
într-o	zonă	relativ	mică,	amplasate	între	plase	din	plastic	
întinse	pe	cadre,	suprapuse,	bine	ventilate.

În	 timpul	 conservării,	 pentru	 a	 preveni	 deteriorările	
fizice,	textilele	pot	fi	manevrate,	în	funcție	de	starea	frag-
mentelor,	între	două	folii	de	polietilenă,	între	două	plăci	
din	 polistiren	 expandat	 acoperite	 cu	 folie	 de	 polietilenă	
sau	între	două	plase	din	plastic,	întinse	rigid	pe	un	cadru	
din lemn (foto 8).	 Și	 în	 cazul	 formelor	 tridimensionale	
putem	 folosi	 plăci	 rigide,	 suplimentate	 cu	materiale	 de	
umplutură	mai	moi	(precum	vata	din	hârtie)	sau	cu	o	sită	
flexibilă	din	plastic.	

20 Copolimer	din	acrilat	de	metil	și	etil.
21 Uleiul	 de	 cedru	 are	 efect	 antibacterian.	 În	 timpul	 utilizării	 discul	 de	

lemn trebuie uneori șlefuit	pentru	asigurarea	unei	evaporări	continue.
22 E. Nagy – Várfalvi 2013. 75. p. 11.
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Din	 motive	 de	 protecția	 muncii,	 conservarea	 texti-
lelor	 arheologice	 se	 efectuează	 cu	 mască	 și	 mănuși	 de	
protecție,	într-un	spațiu	cu	aer	condiționat	sau	sub	cort	din	
folie	de	polietilenă.	Dacă	 în	 timpul	curățării	se	 îndepăr-
tează	 rămășițe	umane,	 trebuie	acordată	o	atenție	 sporită	
depozitării	acestora,	din	motive	de	pietate.

Conservarea

Scopul	conservării	textilelor	arheologice	este	împiedica-
rea	răspândirii	în	textilă	a	degradărilor	biologice	și	chimi-
ce	cauzate	de	materiale	organice	și	anorganice	conținute,	
precum	și	prevenirea	degradărilor	suplimentare.	Sarcina	
următoare	este	interpretarea	și	conferirea	unui	aspect	es-
tetic	vestigiilor.	Trebuie	să	 lucrăm	rapid	și	eficient,	prin	
intervenții	minime.

În	cazul	conservărilor	textilelor	arheologice	pot	fi	ne-
cesare	următoarele	tratamente:
Dezinfecția:

 – dezinfecția	fragmentelor
 – dezinfecția	instrumentelor	de	lucru	și	a	suprafeței	de	

lucru.
Demontarea	cusăturilor	
Curățarea:

 – curățare	mecanică
 – curățare	umedă	(doar	cu	apă,	apă	conținând	un	agent	
tensioactiv	și	apă	conținând	un	agent	tensioactiv	și	
alcool)

 – curățare	cu	schimbători	de	ioni.
Emoliere,	umidificare.
Consolidarea prin coasere.
Efectuarea unor reconstituiri.
Depozitare	(conservare	preventivă).

Operațiunile	 care	 se	 vor	 efectua	 în	 cursul	 conservă-
rii sunt determinate de starea de conservarea a obiectelor 
tratate.

Dezinfectarea

Textila	 umedă,	 aflată	 în	 condiții	 anaerobe,	 este	 coloni-
zată	 numai	 de	 bacteriile,	 dar	 în	 prezența	 oxigenului,	 în	
mediu	 umed,	 cald,	 ne	 putem	 aștepta	 și	 la	 dezvoltarea	
mucegaiul.	Fungii	se	hrănesc	cu	produșii	organici	de	de-
gradare,	de	aceea	este	foarte	important	ca	obiectul	să	fie	
cât	mai	 repede	 curățat	 după	 ridicarea	 din	 sit.	Utilizarea	
dezinfectanților	 este	 necesară	 atunci	 când	 a	 apărut	 con-
taminarea.	Folosirea	lor	cu	caracter	preventiv	este	justifi-
cată	numai	în	cazul	în	care	obiectul	cu	un	conținut	ridicat	
de	 umiditate	 va	 fi	 depozitat	mult	 timp.	Clorurile	 de	 al-
chil-dimetil-benzil-amoniu	pot	fi	utilizate	în	mod	eficient	
împotriva	bacteriilor	și	mucegaiurilor,	 însă	nu	au	un	pH	
neutru.23 Timolul este foarte cancerigen, prin urmare, uti-
lizarea	lui	ar	trebui	evitată.	Alcoolii	sunt	eficienți	numai	

23 Soluția	de	0,5–1%	a	Barqat	CB	50	are	un	pH	acid	(pH	6,4–6,6),	Incidin	
8 este bazic (pH 8).

în	soluție	de	70%24,	dar	totodată	extrag	apa	din	structura	
fibrelor,	ducând	astfel	la	fragilizarea	țesăturii.25

Demontarea cusăturilor  

Printre	 obiectivele	 stabilite	 premergător	 procesului	 de	
conservare	 se	 află	 și	 principiul	 intervenției	 minime.	
De	obicei,	la	tratamentul	textilelor	arheologice	încercăm	
să	păstrăm	cusăturile	originale,	însă	este	necesară	desfa-
cerea	cusăturilor,	în	cazul	în	care:
 – curățarea	 anumitor	 elemente,	 straturi	 ale	 obiectului	

devin accesibile numai prin descoasere
 – obiectul	are	o	formă	tridimensională,	însă	conservarea	
se	poate	realiza	doar	în	plan

 – obiectul	conține	și	alte	materiale	în	afară	de	cel	textil,	
iar	 conservarea	 lor	 se	 realizează	 prin	metode	 diferite	
față	de	cele	utilizate	în	cazul	textilelor	(de	ex.	metale,	
piele).
Demontarea	poate	fi	parțială,	 sau	poate	afecta	 toate	

cusăturile,	în	funcție	de	starea	de	conservare	a	obiectului	
textil.	În	timpul	intervenției,	am	desfăcut	fiecare	cusătu-
ră	cu	grijă,	înlăturând	cu	penseta	fiecare	fragment	de	fir	
rezultat.	 Fiecare	 zonă	 descusută,	 precum	 și	 îmbinările	
trebuie	marcate	cu	fire	de	reper,	iar	tehnicile	de	realizare	
observate	 trebuie	consemnate.	După	descoasere,	 înain-
tea	aplicării	 tratamentului	umed,	este	esențială	 realiza-
rea	unui	tipar	de	croi	după	materialul	original.	Tiparele	
vor	 facilita	 stabilirea	dimensiunilor	 corespunzătoare	 în	
cursul	 procesului	 de	 curățare	 și	 uscare,	 determinarea	
poziției	fragmentelor	 individuale,	precum	și	consolida-
rea pe suport nou.

Curățarea

Îndepărtarea	 mecanică	 de	 pe	 suprafața	 textilei	
a	impurităților	slab	aderente	se	poate	realiza	cu	o	pensulă	
moale (foto 9),	o	pensetă	cu	vârf	rotund	și	un	micro-as-
pirator	 (foto	10–11).	Pentru	 îndepărtarea	 reziduurilor	de	
dimensiuni	mai	mari,	a	resturilor	de	sol,	putem	să	folosim	
un	”făraș”	improvizat	din	folie	de	polietilenă	(foto 12). 

Curățarea	 umedă26	 facilitează,	 pe	 lângă	 eliminarea	
impurităților,	 și	 redarea	 flexibilității	 fibrele	 fragilizate,	
prin	 pătrunderea	 apei	 în	 structura	 fibrelor	 deshidratate.	
Ca urmare a efectul de emoliere al apei, textilele defor-
mate	se	pot	netezi.	Trebuie	avute	însă	în	vedere	și	efectul	
apei	de	gonflare	a	firelor	și	descompunerea	hidrolitică	ca-
uzată	de	apă.	

Curățarea	umedă	poate	fi	efectuată	în	moduri	diferite,	
în	funcție	de	gradul	de	degradare	a	textilelor	și	cât	de	mult	
timp	rezistă	în	apă	fără	să	se	producă	deteriorări.	Se	poate	
realiza prin:
 – imersare,	în	căzi

24 Hinkel 2011. pp. 442–449.
25 Dintre	 alcooli,	 alcoolul	 izopropilic	 usucă	 cel	mai	 puțin,	 deoarece	 se	

evaporă	mai	lent.
26 Pentru	detalii	referitoare	la	diferențele	de	calitate	a	apelor	folosite	pen-

tru	curățarea	textilelor	a	se	consulta	T.	Balázsy	1992.	pp.	160–166.
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 – tamponare	pe	suprafețe	plane
 – pulverizare	de	apă	pe	o	suprafață	de	sticlă	
 – pulverizare	de	apă	pe	o	plasă	din	plastic	întins	pe	un	

cadru.
În	 cazul	 spălărilor	 prin	 imersare,	 îndepărtarea	

impurităților	se	poate	realiza	cu	o	strecurătoare	din	plas-
tic,	prin	clătiri	repetate	sau	prin	tamponări	cu	burete.	Tra-
tamentul	apos	îndelungat	al	 țesăturilor	de	mici	dimensi-
uni,	 în	 stare	 de	 conservare	 precară,	 poate	 fi	 evitat	 dacă	
ele	se	așează	pe	o	plasă	din	plastic	 întinsă	pe	un	cadru,	
prin	care	apa	și	murdăria	desprinsă	pot	trece	cu	ușurință.	
În cazul textilelor de dimensiuni mai mari, fragmentate, 
spălarea	poate	fi	efectuată	pe	o	suprafață	plană,	prin	tam-
ponare	atentă.	În	cazul	curățărilor	fără	imersare,	apa	mur-
dară	este	absorbită	de	pe	textilă	cu	vată	din	hârtie.	În	cazul	
în	care	pentru	o	spălare	mai	eficiență	folosim	agenți	ten-
sioactivi27,	 trebuie	să	selectăm	o	metodă	de	spălare	care	
ne	permite	îndepărtarea	reziduurilor	de	detergent.	Aceasta	
este	 cel	mai	ușor	 realizabilă	prin	curățarea	cu	 imersare.	
Ca	agent	tensioactiv	putem	să	adăugăm	în	apa	de	spăla-
re	materiale	tensioactive	anionice	și	neionice,	sub	formă	
lichidă	sau	ca	spumă.28	În	cazul	țesăturilor	cu	decorațiuni	
metalice,	 dacă	 ornamentul	 nu	 poate	 fi	 îndepărtat	 de	 pe	
material,	 putem	 să	 folosim	 în	 afară	 de	 agenți	 tensioac-
tivi	 și	alcooli.29	Alcoolii	ajută	agenții	 tensioactivi	 și	apa	
să	penetreze	în	porii	coroziunilor	metalice,	umflându-le,	
scăzând	aderența	acestor.	Prezența	lor	scade	procentul	de	
apă	 utilizată,	 și	 implicit	 gradul	 de	 degradare	 hidrolitică	
a	 textilelor.	 Datorită	 efectelor	 de	 uscare	 ale	 alcoolului,	
raportul	solventului	din	soluție	nu	trebuie	să	depășească	
50%.	Pentru	asigurarea	eficienței	detergenților,	respectiv	
în	scopul	protejării	textilelor	deteriorate,	trebuie	verificat	
tot	timpul	pH-ul	apei			de	spălare	ca	aceasta	să	fie	neutră.	
În	cazul	curățării	umede	a	obiectelor	textile	fragile	se	poa-
te	folosi	un	suport	(plasă	din	plastic,	plasă	din	tul)	pen-
tru	manipularea	acestora	.	Pentru	protecția	ornamentelor	
slăbite	fragmentul	poate	fi	fixat	provizoriu	prin	însăilare	
între	două	straturi	de	susținere (foto 13). 

Curățirile	 cu	 solvenți	 se	 aplică	 în	 cazul	 textilelor	 cu	
decorațiuni	metalice.	Cei	mai	eficienți	în	acest	scop	sunt	
alcoolii,	dar	având	în	vedere	efectul	lor	de	uscare	a	fibrei,	
aceștia	se	pot	folosi	numai	în	amestec	cu	apă.

În	cazul	 textilelor	foarte	slăbite,	degradate,	curățarea	
se	 face	 sub	microscop,	pentru	 ca	 în	 cazul	 în	 care	 apare	
riscul	de	deteriorare,	activitatea	să	poată	fi	stopată.	

În	cursul	procesului	de	uscare	care	urmează	după	tra-
tamentul	umed	se	realizează	cel	mai	ușor	netezirea	și	re-
darea	 formei	obiectelor	 textile,	alinierea	firelor,	pe	baza	
tiparelor	realizate	înainte	de	spălare.	Stabilizarea	formei	
poate	fi	efectuată:

27 Materialul	tensioactiv	înconjoară	impuritățile	după	îndepărtarea	lor	de	
la	suprafață,	prevenind	astfel	redepunerea	acestora.

28 Dintre	detergenți	se	poate	utilizate	eficient	detergentul	anionic	Hosta-
pon T (metil oleil taurat de sodiu), sau ce neionici Genapol UD 30 sau 
80	(eter	din	poliglicoli	si	alcooli	grași).

29 Putem folosi etanol sau alcool izopropilic.

 – cu	ace	entomologice,	pe	o	placă	de	polistiren	acoperit	
cu	folie	de	polietilenă

 – pe	o	suprafață	plană,	prin	acoperiri	cu	plăci	subțiri	de	
sticlă

 – în	cazul	costumelor,	a	formelor	tridimensionale,	pe	su-
porturi	corespunzătoare	sau	pe	manechin.
Pentru	uscarea	veșmintelor	 istorice	și	a	 textilelor	 tri-

dimensionale care nu au necesitat descoasere, este nevoie 
de	un	suport	sau	un	manechin	de	formă	potrivită.	Pe	su-
portul	fabricat	din	bumbac,	umplut	cu	vatelină	sintetică,	
acoperit	cu	folie	de	polietilenă,	se	pot	netezi	cutele	textilei	
umede, deformate.30

Textilele acoperite cu straturi groase de coroziune pot 
fi	curățate	prin	schimbători	de	ioni.	Pentru	cele	decorate	
cu	elemente	metalice	sensibile	la	mediul	acid,	fără	miez	
metalic,	se	vor	utiliza	rășini	cu	scimbători	anionici,	pen-
tru	 cele	 rezistente	 la	medii	 slab	 acide	 și	 cu	 conținut	 de	
miez	metalic	 se	 recomandă	 rășini	 cu	 schimbători	 catio-
nici.	Înainte	de	tratament,	obiectul	se	recomandă	a	fi	fixat	
provizoriu	prin	coasere	într-un	material	neutru,	permeabil	
față	de	apă,	ce	previne	pătrunderea	particulele	de	rășină	
între	 fibre	 (foto 14). În cazul unor straturi de depunere 
groase,	puternic	corodate,	procesul	de	curățare	este	lent.	
Este	importantă	verificarea	continuă	a	pH-ul	rășinii	pe	tot	
parcursul	curățirii,	păstrând	cu	strictețe	o	valoare	neutră.31

Emoliere, umidificare 

Redarea	formei	textilelor	cu	depuneri	masive	de	murdărie	
se	poate	realiza	prin	umidificare	controlată	dacă:
 – pentru	îndepărtarea	mecanică	a	unor	straturi	aderente	
de	 impurități	 este	 necesară	 slăbirea,	 emolierea	 aces-
tora 

 – textilele	subțiri,	cu	țesătură	rară,	șifonate,	se	lipesc	la	
tratarea	prin	pulverizare	cu	apă,	dar	se	pot	netezi	sub	
acțiunea	umidificării	(foto	15–16)

 – la	 curățirea	 umedă	 fibrele	 uscate	 a	 unor	 materialele	
textile	fragilizate	s-ar	degrada	datorită,	gonflării	rapi-
de,	din	acest	motiv	umidificarea	realizându-se	progre-
siv, atent

 – după	curățarea	umedă	a	textilelor	cu	depuneri	masive	
de	murdărie,	redarea	formei	are	loc	în	mai	multe	etape	
și	se	dorește	evitarea	tratamentului	repetat	cu	apă.
Umidificare	 se	 poate	 realiza	 prin	 tamponări	 cu	 tam-

poane	umede	de	vată	din	hârtie,	utilizând	membrane	se-
mipermeabile32, prin utilizarea unor dispozitive de umi-
dificare	cu	ultrasunete	(direct	sau	în	spații	închise)	sau	în	
spații	închise,	deasupra	unor	soluții	saturate	de	sare.33 

Descoaserea,	curățarea	și	imersarea	textilelor	arheolo-
gice	nu	urmează	întotdeauna	această	ordine,	deoarece	tex-
tilele care provin din medii diferite impun moduri diferite 
de	conservare.	Trebuie	avut	grijă	ca	curățarea	mecanică	

30 Várfalvi – Peller 1997. p. 83.
31 Bakayné Perjés – Kissné Bendefy 1992. pp. 139–151.
32 Goretex sau Sympatex.
33 Orosz et al. (2013). pp. 110–112.
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să	se	facă	întotdeauna	înainte	de	emoliere,	iar	tratamentul	
apos	 după.	 Prin	 umidificare	 gentilă	 impuritățile	 neînde-
părtate	pătrund	și	mai	adânc	între	fibrele	textile	umflate,	
îndepărtarea	lor	devenind	mai	dificilă.

Textilele	ce	provin	din	medii	uscate	se	curăță	mecanic,	
apoi,	dacă	se	justifică	procedeul,	pot	fi	descusute.	Umidi-
ficare	realizată	ca	etapă	următoare,	pregătește	materialul	
pentru	o	eventuală	curățire	umedă.	

Fragmentele	de	veșminte	istorice	găsite	în	sicrie	ajung	
de	obicei	în	atelierul	de	restaurare	în	stare	umedă,	acope-
rite	cu	reziduuri	organice	și	anorganice.	În	timpul	curățării	
mecanice,	 impuritățile	solide,	aderente,	devin	detașabile	
de	pe	suprafață	cu	pensa	după	o	emoliere	prin	umidificare.

Conservarea	unei	haine	de	stofă34 de secol  XVIII, dez-
velite	arheologic	”in	situ”	în	biserica	din	Visonta	era	ine-
vitabilă	dat	fiind	gradului	ridicat	de	umiditate	din	țesătură,	
pentru	evitarea	unei	posibile	apariții	de	infecții	cu	fungi	
(foto	17).	Înainte	de	începerea	procesului	de	curățare,	s-a	
constatat	că	obiectul	avea	depuneri	masive	de	murdărie,	
era	incomplet,	produșii	de	coroziune	ai	nasturilor	pe	bază	
de	cupru	erau	cimentați	pe	 țesătură.	Pe	suprafața	 textilă	
s-au	găsit	resturi	ai	unor	dăunători	biologici	(insecte),	în	
interiorul	hainei	erau	rămășițe	umane,	oase	pulverulente.	
Curățarea	mecanică	a	permis	desfacerea	mânecilor	rigidi-
zate (foto 18),	și	îndepărtarea	unei	garnituri	din	piele,	care	
ulterior	a	fost	tratată	separat.	Pentru	curățarea	interiorului	
hainei	nasturii	ar	fi	trebuit	să	fie	desfăcuți,	lucru	care	nu	
a	fost	posibil	din	cauza	coroziunii	metalului.	Pentru	fina-
lizarea	cu	succes	a	tratamentului	a	fost	inevitabilă	demon-
tarea	ambelor	cusături	laterale,	care	erau,	oricum,	în	mare	
parte	 descusute.	 Prin	 curățarea	 mecanică,	 îndepărtarea	
produșilor	 de	 descompunere	 de	 natură	 organică,	 posibil	
substrat	 pentru	 fungi,	 s-a	 redus	 semnificativ	 riscul	 unor	
degradări	suplimentare (foto 19).	Obiectul	învelit	în	hârtie	
neacidă,	păstrat	în	condiții	adecvate,	poate	fi	depozitat	în	
siguranță	până	la	următoarea	intervenție	(apoasă).35

În cazul textilelor arheologice prelevate din medii 
apoase,	primul	pas	este	curățarea	acestora	prin	 imersare	
îndelungată,	cu	apă	din	abundență,	ceea	ce	permite	ca	stra-
turile	textile	alipite	să	fie	separate	cu	grijă	și	impuritățile	
mai	mari	 să	fie	 eliminate.36	Tiparul	 de	 croi,	 pe	mărime,	
nu	poate	fi	realizat	 înainte	de	curățarea	umedă,	astfel	 la	
uscare	nu	este	posibilă	netezirea	corespunzătoare	a	texti-
lei.	În	cazul	costumelor	de	epocă,	a	obiectelor	trimimen-
sionale,	 se	 impune	 așezarea	 elementelor	 componente	 în	
plan,	sau,	în	cazul	tratamentelor	efectuate	fără	descoase-
re,	este	necesară	realizarea	unui	suport	sau	a	unui	mane-
chin.	Ulterior,	condiția	pentru	netezirea	țesăturii	și	pentru	
reașezarea	firelor	este	o	nouă	umectare,	care	de	obicei	este	
rezolvată	printr-o	umidificare.	

34 Numerele	cusute	pe	săculețele	de	tul,	rezistente	la	tratamentul	apos	ser-
vesc	identificarea	fragmentelor.

35 Materialul	tensioactiv	înconjoară	impuritățile	după	îndepărtarea	lor	de	
la	suprafață,	prevenind	astfel	redepunerea	acestora.

36 B. Perjés et al. 2004. p. 19.

Ordinea	de	intervenție	 în	cazul	 textilelor	care	provin	
din	medii	uscate,	umede	sau	apoase	este	sintetizată	în	ta-
belul 1. 

Tabelul	1.	Posibilitățile	de	conservare	a	textilelor	care	
provin din medii diferite.

Fragmente textile
din mediu uscat

Fragmente textile
din mediu umed

Fragmente textile
din mediu apos

curățare	mecanică curățare	mecanică curățare	apoasă
descoasere emolierea depu-

nerilor	în	scopul	
curățării

descoasere

umidificare	pentru	
curățare

descoasere umidificare	pentru	
redarea formei

curățare	apoasă curățare	apoasă  

Consolidarea prin coasere

Consolidarea prin coasere a textilelor arheologice este 
realizată	 în	 scopul	 consolidării	 pe	 suportul	 nou.	 Origi-
nalul	 este	 cusut	 peste	materialul	 ales	 pentru	 dublare,	 în	
zona	lacunelor,	dacă	este	nevoie,	se	aplică	și	o	fixare	prin	
puncte	 de	 cusătură	mărunte	 sau	 alte	 tehnici	 speciale	 de	
coasere.	În	scopul	realizării	mai	facile	a	consolidării	prin	
coasere	se	recomandă	fixarea	temporară	a	materialului	de	
dublare	pe	o	placă	rigidă.	Țesăturile	de	mici	dimensiuni,	
fragmentare sunt cusute pe un carton neacid acoperit cu 
țesătură	din	bumbac.	În	cazul	în	care	obiectul	nu	este	plan,	
este	deformat,	pentru	realizarea	unei	susțineri	stabile	între	
țesătură	și	carton	se	poate	așeza	un	material	de	umplutură.	
Consolidarea	țesăturii	de	bază	poate	fi	urmată	de	fixarea	
prin coasere a ornamentelor (foto 20). 

Dacă	dublarea	nu	oferă	o	protecție	suficientă	fragmen-
telor	 textile,	 se	 pot	 acoperi	 pe	 suprafață	 cu	un	 strat	 din	
creplin. La utilizarea acestei metode se recomanda ca ma-
terialul	de	dublare	și	stratul	de	protecție	să	se	fixeze	prin	
coasere numai de-a lungul conturului fragmentelor. Astfel 
putem	asigura	o	protecție	adecvată	 țesăturii,	 fără	ca	 îm-
punsăturile	de	ac	să	provoace	noi	degradări	fizice.

Suportul	de	dublare	a	textilelor	fragmentare	va	servi	și	
ca	o	completare	a	zonelor	lacunare,	însă	dacă	fragmentul	
este mult prea gros, se pot realiza acoperiri ale lacunelor 
cu material textil suplimentar, pentru a evita formarea de-
nivelărilor	în	zona	lacunelor.37 Înlocuirea broderiilor este 
justificată	de	considerațiile	statice,	în	locul	firelor	metali-
ce	folosim	fire	vopsite	de	bumbac.38

În	cazul	ținutelor	de	epocă,	a	obiectelor	tridimensiona-
le, pe baza unor analogii potrivite, completarea se poate 
realiza conform tehnicii originale, prin sugerarea princi-
palelor	volume,	evitând	soluțiile	detaliate.

În	 cazul	 în	 care	 conservarea	 a	 fost	 precedată	 de	 de-
montare, elementele textile tratate separate trebuie rea-
samblate pe baza tehnicii originale.

37 Várfalvi 2009. 88. p.
38 Pásztor et al. 2009.
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Tratamentul textilelor arheologice trebuie efectuat 
cu	mare	grijă,	având	în	vedere	sensibilitatea	acestora,	și	
în	 scopul	 eficienței,	 unele	operații	 trebuie	 repetate.	Prin	
urmare,	 la	planificarea	 intervenției	 trebuie	 luat	 în	calcul	
o	durată	mult	mai	mare	de	lucru	pentru	fluxul	de	operații,	
față	de	un	artefact	textil	obișnuit.

Reconstituirea

O	reconstituire	(replică)	după	o	textilă	arheologică	se	re-
alizează	atunci	când	am	dori	să	redăm	aspectul	original	al	
obiectului,	însă:
 – 	prin	 îndepărtarea	 impurităților	 și	 a	 cutelor	 s-ar	 pier-
de	informații	istorice,	de	aceea	obiectul	este	depozitat	
fără	intervenție39

 – elementele	 de	 croi	 componente	 ale	 veșmintelor	 de	
epocă	trebuie	restaurate	în	plan,	datorită	stării	precare	
de conservare

 – în	lipsa	unor	analogii	corespunzătoare	nu	se	poate	des-
cifra	cu	certitudine	tiparul	unor	ținute	de	epocă	frag-
mentare	și	cu	lipsuri,	prin	urmare,	după	restaurare	ele	
se	păstrează	în	plan,	dar	se	încearcă,	totuși,	o	reconsti-
tuire	ipotetică	a	ținutei	originale.	
Reconstituirea	 se	 poate	 realiza	 folosind	materiale	 și	

tehnici similare cu originalul40	sau	sub	formă	grafică.41

Depozitare, expunere

În	cazul	textilelor	arheologice	se	adeverește	în	mod	deo-
sebit	faptul	că	o	metodă	de	stocare	incorect	aleasă	poate	
contribui	la	deteriorarea	continuă	a	obiectului.	Țesăturile	
pot	fi	depozitate	în	mod	corespunzător:
 – suprapuse,	separate	prin	hârtie	neacidă,	în	sertare	fără	
praf,	acoperind	obiectul	de	sus	cu	o	pânză	din	bumbac

 – în	cazul	fragmentelor	textile	în	stare	precară,	înnădite	
pe	 un	 carton	 neacid,	 acoperit	 cu	 o	 țesătură	 din	fibre	
naturale,	 plasate	 în	 cutii	 de	 carton	 neacid,	 dotate	 cu	
”cleme	de	ridicare”	care	să	asigure	o	manevrare	care	
previne	degradările (foto 21)42

 – pe	 un	 carton	 acoperit	 cu	 țesătură	 din	 fibre	 naturale,	
având	o	adâncitură	corespunzătoare	mărimii	obiectu-
lui,	mai	apoi	plasat	într-o	cutie	neacidă

 – în	cazul	textilelor	tridimensionale,	a	costumelor	isto-
rice,	acestea	se	vor	depozita	pe	suport	 sau	cu	mâne-
cile si marginile umplute cu suluri realizate din ma-
teriale	 compatibile,	 corespunzător	 formei,	 acoperite	
cu	 hârtie	 neacidă	 sau	 o	 husă	 din	 pânză	 de	 bumbac,	
depozitate	 în	 cutii	 neacide	 sau	 într-un	 dulap	 închis. 
În	scopul	protecției	împotriva	insectelor	și	a	fungilor,	
substanțele	antimolii,	uleiurile	esențiale	și	discurile	de	
lemn	antifungice	trebuie	amplasate	lângă	obiecte.

39 T. Balázsy 1997. 122. p.
40 Tóth 2006. 135. p.
41 E. Nagy – Várfalvi 2013. 75. p.
42 Peteala	descoperită	arheologic	din	biserica	din	Visonta	a	fost	restaurată	

în	2013	de	Ördög	Edit,	studentă	în	anul	V	la	Universitatea	Maghiară	de	
Arte Plastice.

Un	obiect	de	patrimoniu	poate	fi	expus	luni	sau	ani	la	
rând,	prin	urmare,	restauratorul	are	o	responsabilitate	mare	
în	propunerea	unui	mediu	corespunzător	pentru	expunerea	
obiectului. Expunerea textilelor arheologice plane se poate 
realiza	în	plan	orizontal	sau	ușor	înclinat,	costumele	isto-
rice	în	stare	bună	de	conservare	se	expun	umplute	pe	mar-
gini,	mâneci,	cu	suluri	realizate	din	materiale	compatibile,	
pentru evitarea plierii, sau pe suporturi, manechine. 

Depozitarea,	 transportul	 și	 expunerea	 unor	 obiecte	
textile	pot	fi	 realizate	corespunzător	prin	confecționarea	
unui	suport	de	mărime	adecvată,	în	același	mijloc	de	de-
pozitare (foto 2143, 22–2344).

În	cazul	în	care	verificăm	periodic,	prin	aparate	de	mă-
sură,	condițiile	optime	de	microclimat45 necesare pentru de-
pozitarea sau expunerea textilelor arheologice, stabilitatea 
acestora	este	asigurată	în	mod	satisfăcător	pe	termen	lung.
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