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Integrat	 în	 peisajul	 încântător	 de	 la	 poalele	 munţilor	
	Făgăraş,	satul	Ohaba,	comuna	Şinca,	judeţul	Braşov	este	
situat la aproximativ 100 km de Sibiu, respectiv 50 km 
de	Braşov,	pe	drumul	spre	Zărneşti,	cu	acces	din	şoseaua	
naţională	Sibiu	–	Braşov.

Parohia	ortodoxă	Ohaba	numără	aproximativ	200	de	
suflete	 şi	 deţine	 o	 biserică	 veche	 datând	 din	 secolul	 al	
XVII-lea1	precum	şi	o	biserică	zidită	în	deceniul	al	trei-
lea	 al	 secolului	 trecut.	 Începând	din	 anul	 2007	 de	 când	
este	preot	paroh,	părintele	Lucian	Tîlvăr	a	realizat	multe	
lucruri	în	mica	parohie.	Prin	reparaţii	şi	modificări	impor-
tante	a	reuşit	să	schimbe	radical	aspectul	bisericii	mai	noi,	
ai	cărei	pereţi	nepictaţi	fuseseră	împodobiţi	cu	icoane	pe	
sticlă,	aflate,	din	păcate,	într-o	avansată	stare	de	degrada-
re.	De	asemenea,	el	intenţionează	să	demareze	restaurarea	
bisericii	vechi	ale	cărei	ziduri	păstrează	încă	pictura	reali-
zată	între	1801	şi	18112,	astfel	că	a	început	să	întocmească	
documentaţia	necesară	unei	asemenea	temerare	întreprin-
deri.	Un	 alt	 gând	 al	 preotului	Tîlvăr	 este	 să	 construias-
că	 în	 proximitatea	 casei	 parohiale	 un	 mic	 muzeu,	 care	
să	adăpostească	cele	40	de	icoane	pe	sticlă	din	biserică,	
precum	şi	alte	comori	de	suflet	ale	satului:	obiecte	vechi,	
fotografii	şi	diverse	alte	mărturii	despre	viaţa	satului	Oha-
ba. Dintre toate aceste probleme, restaurarea icoanelor pe 
sticlă	s-a	conturat	ca	foarte	stringentă,	dată	fiind	starea	de	
conservare	precară	a	acestora.	

Conştient	că	orice	amânare	a	intervenţiilor	de	conser-
vare	şi	restaurare	ar	putea	avea	drept	consecinţă	pierderea	
acestei	valoroase	colecţii,	preotul	Tîlvăr	a	apelat	la	fosţii	
săi	profesori	 în	ale	conservării	şi	restaurării3,	cerându-le	
sfatul	 şi	 sprijinul.	Aşa	 se	 face	 că,	 împreună,	 am	 pus	 la	
punct	o	 strategie	privind	 restaurarea,	 în	condiţii	de	aus-
teritate,	a	40	de	icoane	pe	sticlă	foarte	degradate.	Soluţia	
găsită	a	fost	una,	pe	cât	de	simplă,	pe	atât	de	ieftină:	or-
ganizarea	unei	 tabere	de	 restaurare.	Realizarea	 imediată	
a unui asemenea proiect presupunea trei lucruri impor-
tante:	1)	mobilizarea	studenţilor,	2)	implicarea	coordona-
torilor	şi	3)	obţinerea	unor	sponsorizări.	 În	 timp	extrem	

1 Cele	mai	vechi	 însemnări	despre	acest	 lăcaş	de	cult	 şi	despre	preoţii	
care	au	slujit	aici	datează	de	la	sfârşitul	secolului	al	XVII-lea	Valeriu	
1996. p. 49).

2 Valeriu 1996. p. 47.
3 Preotul	Lucian	Tâlvăr	este	absolvent	al	Facultăţii	de	Teologie	din	Sibiu,	

specializarea Teologie-Conservare, 2007. 

de	scurt	am	obţinut	acordul	Universităţii	„Lucian	Blaga”	
din Sibiu4	care	a	răspuns	pozitiv	oferind	sprijin	prin	core-
larea	taberei	cu	practica	de	vară	a	studenţilor	de	la	speci-
alizarea	Restaurare	şi	Conservare	şi	punerea	la	dispoziţie	
a materialelor necesare. I-am cooptat apoi pe colegii mei 
restauratori	de	la	Muzeul	ASTRA	din	Sibiu,	care	au	îm-
brăţişat	urgent	ideea.	Între	timp,	părintele	Tîlvăr	a	obţinut	
din	partea	a	două	firme	 locale	sponsorizări	pentru	masa	
a	16	persoane	şi	i-a	convins	pe	câţiva	săteni	să	ne	ofere	
cazarea	necesară.

Am	 demarat	 astfel,	 în	 perioada	 16–30	 august	 2010,	
un veritabil proiect, la care au participat Parohia Ohaba, 
deţinătoarea	 colecţiei	 de	 icoane	 pe	 sticlă,	 Universitatea	
	„Lucian	 Blaga”	 din	 Sibiu,	 prin	 studenţii	 săi,	 precum	 şi	
o	serie	de	specialişti,	 în	calitate	de	persoane	particulare.	
Coordonarea	studenţilor,	aparatura	şi	ustensilele	necesa-
re au fost asigurate de coordonatori: dr.	Olimpia	Coman-
Sipeanu,	dr.	Geanina	Ionescu,	dr.	Mirel	Bucur	–	experţi	
restauratori	la	Muzeul	ASTRA,	Sibiu	şi	Marius	Coman-
Sipeanu,	 expert	 restaurator	 independent.	 Investigaţiile	
ştiinţifice	 au	 fost	 executate	 de	dr.	Marta	Guttmann, ex-
pert	 investigaţii	 ştiinţifice	 şi	 conservare	 preventivă,	 dr.	
Livia	Bucşa,	expert	investigaţii	biologice,	şef	de	catedră	
la	 specializarea	Conservare	 –	Restaurare	 a	Universităţii	
„Lucian	Blaga”	din	Sibiu.	Acţiunea	a	fost	imortalizată	pe	
peliculă	de	Florin	Ionescu,	cadru	didactic	al	Universităţii	
Naţionale	de	Artă	Teatrală	şi	Cinematografică	din	Bucu-
reşti	–	imagine	şi	montaj.	

Timp	 de	 două	 săptămâni	 studenţi,	 restauratori	 şi	 in-
vestigatori (foto 1)	am	lucrat	intens	în	sala	de	spectacole	
a	Căminului	cultural	din	Ohaba,	pe	care	am	transformat-o	
într-un	 veritabil	 laborator	 de	 restaurare.	 Munca	 depusă	
acolo	nu	s-a	deosebit	de	activitatea	pe	care	o	desfăşurăm	
în	mod	curent	în	cadrul	laboratoarelor	muzeale	deoarece,	
în	 ciuda	 condiţiilor	 de	 lucru	mai	modeste,	 am	 respectat	
principiile	 restaurării	 ştiinţifice,	 precum	 şi	 metodologia	
specifică	acestei	activităţi.	

În	primele	zile	ne-am	ocupat	cu	studiul	colecţiei,	astfel	
că	după	o	analiză	atentă	a	stării	de	conservare	a	fiecărei	
icoane,	le-am	ales	pe	cele	ce	urmau	să	fie	restaurate,	ţinând	
seama	de	degradările	acestora	şi,	implicit,	de	urgenţa	inter-
venţiilor	de	restaurare	(foto 2). Icoanele au fost repartizate 

4 Instituţie	cu	care	colaborăm	în	calitate	de	cadre	didactice	asociate.

Soluţie	pentru	salvarea	patrimoniului	naţional	 
pe	timp	de	criză.	 

Tabăra	de	restaurare	icoane,	Ohaba,	2010
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studenţilor,	fiecare	„medic”	demarând	studiul	aprofundat	
al	„pacientului”	său	(foto 3).	S-a	început	cu	studiul	icono-
grafic	şi	 stilistic,	 continuându-se	cu	 studiul	din	punct	de	
vedere	 tehnic,	 ceea	 ce	 a	 presupus	măsurarea	 obiectelor,	
observarea	elementelor	constitutive,	 identificarea	materi-
alelor	originale	şi	a	tehnicilor	de	confecţionare,	toate	aces-
tea	ajutându-ne	 la	datarea,	atribuirea	şi,	 respectiv,	 în6ca-
drarea	icoanelor	în	anumite	centre	de	pictură.	Toate	aceste	
activităţi	 au	 fost	 însoţite	de	prelegeri	privind	 restaurarea	
icoanelor	 pe	 sticlă,	 susţinute	 de	 coordonatori.	 Împreună	
cu	investigatorii,	studenţii	au	prelevat	probe	chimice	(pig-
menţi	 şi	 lianţi)	 şi	 biologice	 (lemn,	 insecte,	 mucegaiuri)	
(foto 4),	aceste	operaţii	fiind	posibile	doar	în	urma	demon-
tării	icoanelor,	adică	a	separării	sticlei	pictate	de	elemente-
le	de	protecţie	(rama	şi	capacul)	(foto	5–8).

Studiului	 tehnic	 i-a	 urmat	 studiul	 stării	 de	 conserva-
re,	 cu	 depistarea	 degradărilor	 şi	 factorilor	 de	 degradare.	
	Vechimea	de	aproape	două	secole,	tehnica	deficitară,	pre-
cum	şi	condiţiile	improprii	de	păstrare	a	icoanelor	au	cauzat	
desprinderea sau chiar pierderea stratului de culoare, fragi-
lizarea	extremă	a	ramei	şi	capacului,	uneori	chiar	spargerea	
sticlei.	Un	 element	 specific	 celor	 11	 piese	 pe	 care	 le-am	
restaurat	a	fost	prezenţa	pe	stratul	de	culoare	a	unor	impor-
tante	depozite	de	murdărie	şi	produşi	metabolici	ai	insecte-
lor (foto 4 )	care,	prin	substanţele	conţinute,	au	determinat	
modificări	cromatice,	de	cele	mai	multe	ori,	ireversibile.

Ţinând	seama	de	aceste	degradări,	tratamentul	icoane-
lor	a	constat	 în	numeroase	operaţii	precum	îndepărtarea	
mecanică	a	murdăriei	 superficiale	 (foto 9), consolidarea 
stratului de culoare extrem de fragilizat (foto 10),	îndepăr-
tarea	murdăriei	aderente	şi	ancrasate	de	pe	stratul	pictural	
(foto	11),	reintegrarea	cromatică	a	zonelor	lacunare	(foto 
12).	Aceeaşi	atenţie	de	care	a	beneficiat	pictura	am	acor-
dat-o	şi	suportului	de	sticlă,	în	cazul	icoanelor	sparte	sau	
cu	 fragmente	 lipsă.	De	 o	 atenţie	 sporită	 s-au	 bucurat	 şi	
elementele	de	protecţie	ale	icoanelor	–	ramele	şi	capacele,	
foarte fragilizate, care prin consolidare (foto 13)	şi	com-
pletare	 şi-au	 recăpătat	 rezistenţa	 şi	 integritatea.	 În	final,	
am	efectuat	montarea	corespunzătoare	a	icoanelor	pe	sti-
clă	în	ramă,	aplicând	o	metodă	menită	să	evite	tensionarea	
sticlei	şi	lezarea	stratului	de	culoare	(foto	14–15). 

Fiecare	 etapă	 de	 restaurare,	 susţinută	 de	 fotogra-
fii,	 a	 fost	 consemnată	 în	 documentaţia	 de	 restaurare	 pe	
care	am	întocmit-o	pentru	fiecare	piesă.	După	restaurare	
(foto16–17),	icoanele	au	făcut	obiectul	unei	expoziţii	ver-
nisate	 în	21	noiembrie	2010,	 cu	ocazia	 sfinţirii	bisericii	
noi.	Piesele	expuse	cu	această	ocazie	au	fost	 însoţite	de	
panouri cu imagini care reconstituiau etapele procesului 
de	restaurare,	înlesnind	astfel	perceperea	lor	de	către	par-
ticipanţii	la	eveniment.	

Odată	 încheiată,	 tabăra	de	restaurare	de	 la	Ohaba	ne	
permite	să	concluzionăm	că	cele	două	săptămâni	de	mun-
că	susţinută,	desfăşurată,	cot	la	cot,	de	doar	16	persoane	–	
studenţi	şi	specialişti,	a	contribuit	în	primul	rând	la	salva-
rea	prin	restaurare	a	unor	piese	dintr-o	colecţie	valoroasă.	
Totodată,	 studenţii	 au	 beneficiat	 de	 o	 practică	 intensivă	
ce	 le-a	permis	 însuşirea	 tehnicii	 restaurării	 icoanelor	pe	

sticlă,	 totul	desfăşurându-se	 la	cele	mai	 înalte	standarde	
profesionale.	 Proiectul	 este	 un	 un	 reuşit	 experiment	 şi	
pentru	faptul	că	restituind	comunităţii	satului	Ohaba	pro-
priile	valori,	contribuie	la	punerea	în	valoare	a	culturii	lo-
cale.	Considerăm	că	ne-am	atins	scopul	propus	şi	dacă	ţi-
nem	seama	de	constatarea	unanimă	că	efortul	comun	ne-a	
apropiat,	 că	 studenţi	 şi	profesori	am	format	cu	adevărat	
o	echipă,	fapt	confirmat	şi	de	dorinţa	fiecăruia	de	a	parti-
cipa	şi	la	următoarele	ediţii	ale	taberei.	Cel	mai	important	
este,	însă,	că	am	reuşit	să	dovedim	că,	în	plină	perioadă	de	
criză	economică,	cu	efort	financiar	minim,	dar	prin	muncă	
şi	implicare,	se	poate	salva	un	patrimoniu	altfel	condam-
nat la distrugere. 

Şi	dacă	vorbim	de	implicare,	nu–l	putem	omite	pe	pă-
rintele	Tîlvăr,	cel	care	şi-a	dat	silinţa	să	ne	facă	şederea	
cât	mai	plăcută,	ghidându-ne	prin	cele	mai	pitoreşti	locuri	
din	zona	Făgăraşului,	la	fel	ca	şi	pe	oamenii	harnici	şi	pri-
mitori	din	Ohaba,	care,	la	îndemnul	părintelui,	s-au	impli-
cat	fie	găzduindu-ne,	fie	pregătindu-ne	cele	mai	gustoase	
plăcinte	pe	care	le-am	mâncat	vreodată.	Acţiunnea	nu	ar	
fi	putut	fi	realizată	fără	contribuţia	unor	oameni	de	suflet	
care	au	înţeles	că	orice	lucru,	oricât	de	important	ar	fi,	nu	
se	poate	realiza	fără	un	ajutor5. 

Nu	putem	încheia	aceste	rânduri	fără	a	exprima	ceea	
ce	am	simţit	mereu	în	acele	zile:	că	la	Ohaba,	Dumnezeu	
a	binecuvântat	pământul,	dar	şi	oamenii;	atât	pe	cei	ai	lo-
cului,	cât	şi	pe	noi,	cei	care	am	fost	doar	în	trecere,	dar	
care	am	putut	lăsa	acolo	ceva	din	efortul	minţii	şi	mâinilor	
noastre.	Şi	pentru	că	ne	simţim	cu	toţii	mai	bogaţi	sufle-
teşte,	ne	dorim	să	ne	reîntoarcem	la	Ohaba	spre	a	duce	la	
bun	sfârşit	ceea	ce	am	început.
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