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Un argument

Mihaela Murgoci

În anul 2006, în cadrul conferințelor TED, Ken Robinson a ținut un discurs în care explica pe scurt teme din prima ediție a
cărții sale Out of Our Minds: Learning to Be Creative – discurs care are în momentul actual peste 41, 5 milioane de vizualizări1.
Și‑a intitulat atunci discursul Școlile distrug creativitatea, în fapt o pledoarie pentru creativitate, creativitate care este privită de
multe ori ca fiind apanajul artiștilor. Ce afirmă el? “Creativitatea nu are legătură exclusiv cu arta sau cu faptul de a fi artist; eu
cred cu tărie că nu ne dezvoltăm în interiorul creativității, ci ca un produs al ei. Adesea suntem educați în afara ei, neglijând‑o.
Creativitatea este un proces cu mai multe fațete, care presupune, pe lângă multe capacități obișnuite, și anumite abilități și
tehnici specializate; ea poate fi încurajată prin mai multe forme de gândire și se bazează pe judecată critică, la fel de mult ca pe
imaginație, intuiție și, adesea, pe sentimente curajoase.” (Ken Robinson, p. 70)
Într‑un alt discurs, ținut de această dată pentru RSA Animate, în octombrie 2010, numit Changing Education Paradigms, Ken
Robinson explică și mai multe despre ceea ce se întâmplă cu educația, cu studiu de caz Statele Unite ale Americii2. Conform
pledoariei sale, actualul sistem de educație publică, conceput în cultura intelectuală a Iluminismului și în contextul economic al
Revoluției industriale, a rămas în mare parte neschimbat. Reformele sale actuale au mers în direcția unei motivații economice
(cum am putea construi educația pentru a răspunde viitorului), dar și culturale (cum am putea păstra identitatea culturală în
contextul globalizării). Cu toate acestea, modelul intelectual – cel al Iluminismului – continuă să domine prin punerea accentului
pe abilități academice și împărțind oamenii în două categorii – academici ‑ oameni deștepți și non‑academici – oameni mai
puțin deștepți. Școala continuă să funcționeze după modelul fabricilor – program fix, clopoțel pentru pauze, lucru individual,
copii puși pe categorii în funcție de vârstă… Și mai ales oferă copiilor o singură perspectivă de a privi lucrurile, un răspuns
corect, o singură cale de a ajunge la înțelegere. Iar artele sunt victime ale acestui mod de a gândi educația și sunt privite doar ca
experiență estetică și fără rol formativ.
Poate rolul artelor însă să fie altul? Putem privi lumea din mai multe perspective? Tony Wagner, în cartea sa Formarea inovatorilor.
Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, a încercat să refacă traseul educativ al câtorva dintre tinerii inovatori, în
1. https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=ro#t‑33720
2. https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U
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principal din Statele Unite, intervievând zeci de tineri pentru a identifica de ce aceștia au devenit inovatori. Am să iau un singur
exemplu, care are relevanță pentru subiectul nostru – educația și artele.
”Trec printr‑un coșmar împreună cu fiul meu. Are 12 ani și refuză să își facă temele, indiferent de ce ziceam eu, soția sau fiica cea
mare. Îl pedepsim, îi luăm obiectele electronice, nu îi dăm voie să meargă la zile de naștere sau la alte evenimente sociale la care
îi place să participe. Am încercat absolut tot, cu excepția pedepsei corporale (pe care chiar nu am de gând să o pun în practică).
Nu contează… Nu‑i pasă. Nu îl putem forța să facă ceva ce, în opinia lui, e greșit. Și drama personală e că … îmi dau seama că
are dreptate.
…
Ieri am insistat să își termine o temă. M‑am așezat lângă el și am învățat matematica pe care nu am făcut‑o în liceu sau colegiu
(aduceți‑vă aminte, fiul meu are 12 ani). Am stat împreună până la miezul nopții, l‑am terorizat tot timpul, fără să mai stăpânesc
furia. În cele din urmă, am terminat problema care ne cerea să desenăm parabola unei ecuații algebrice de gradul al doilea și să
reducem setul de rezultate la un grafic al unui sistem de inegalități. Proiectul se concentra pe calcularea secțiunii unui râu pe
baza unei ecuații de gradul al doilea.
A doua zi, fiul meu s‑a trezit devreme și a încercat să refacă proiectul în așa fel încât să îl intereseze. S‑a folosit de personaje
animate care explorau adâncimea râului, a desenat un rechin (căruia i‑a dat numele profesorului) gata să înghită o rățușcă
fericită (pe care a botezat‑o Notele mele). A desenat și un echipament de pescar, pești, natură. Nu erau simple mâzgăleli – chiar
a încercat să își clarifice informația care îi provoca greutăți. Desenând personajele, se ajuta pe sine să înțeleagă mesajul pe care
îl transmitea lecția.
Întreaga familie a rămas cu gura căscată. Nu făcuse doar ceva creativ și incitant din punct de vedere artistic, chiar ajuta la
înțelegerea sensului proiectului. Ne‑am simțit mândri în mod justificat și am așteptat cu toții, nerăbdători, reacția profesorului.
Fiul meu s‑a întors de la școală trist, târșindu‑și picioarele. L‑am întrebat ce se întâmplase. ‘Profesorului nu i‑a plăcut proiectul
pentru că nu l‑am făcut pe formatul de hârtie cerut.’” (Wagner, pp. 312‑314)

8

Putem explica lumea atât din perspectiva artei, cât și a științei? Sunt artele și științele separate, fără legături între ele? Trăim
într‑o lume complexă și diversă în care nu există un singur răspuns, ci răspunsuri multiple. Iar artele, cât și științele sunt produse
ale creativității umane. De ce au fost însă separate în sistemul educativ? Nu avem un răspuns concret pentru această întrebare,
dar avem o propunere.
În 2015 am inițiat un proiect numit Patrimoniul muzeal – instrument de învățare. Ne‑am gândit să evidențiem legătura dintre
obiectele de muzeu și disciplinele Biologie și Chimie, să privim patrimoniul cultural material existent în muzee dintr‑o altă
perspectivă. Au fost ținute lecții din disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii” în patru spații muzeale:
Muzeul Theodor Aman, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu‑Storck și Palatul Suțu din cadrul Muzeului Municipiului
București în București și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA în Sibiu.
Experiența acelui proiect ne‑a învățat: 1. Copiii au fost mai atrași de lecție decât într‑o sală de clasă însă... 2. Muzeele nu au spații
adaptate pentru a găzdui ore de școală. Dar... 3. Legătura dintre artă/patrimoniu muzeal și științe a fost firesc realizată, obiectele
de patrimoniu fiind puse într‑un context inedit.
Ora de școală la muzeu a derivat din experiența acumulată în proiectul anterior, însă am propus o altă abordare. Pornind de la
disciplinele Fizică, Chimie şi Biologie din aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, specialiştii în educaţie împreună cu
muzeografii și investigatorii muzeali din patru muzee partenere au identificat obiecte de patrimoniu ale căror povești sunt
relevante nu doar pentru informația istorică, ci și pentru cea științifică și le‑au corelat cu conținuturile educative. Ora de școală la
muzeu este un experiment la care vă invităm să participați și, plecând de la ce am realizat noi, să puteți construi noi punți între
artă și științe, între obiecte din patrimoniul cultural material și școală.

Bibliografie:
Robinson, Ken (2011), O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației, București, Editura Publica
Wagner, Tony (2014), Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, București, Editura Trei
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Științele și patrimoniul cultural

Angelica Mihăilescu

Utilizarea științelor (chimie, fizică, biologie) în studiul patrimoniului cultural este o consecință logică a nevoii de a cunoaște
obiectele prin perspectiva materialelor din care sunt realizate, a metodelor și tehnicilor de prelucrare, cu consecințe în
valorificarea lor corectă în context istoric, precum și în stabilirea condițiilor optime de expunere, depozitare, conservare și
restaurare. Metodele de investigare utilizate de‑a lungul timpului au evoluat în paralel cu dezvoltarea tehnologiei, de la simple
teste la metode complexe, aplicarea acestora fiind în strânsă legătură și cu accesul specialiștilor din muzee la descoperirile
științifice. La modul ideal, pentru investigarea obiectelor de patrimoniu, tehnicile utilizate trebuie să fie nedistructive ‑ să nu
implice prelevarea de probe, adică să fie aplicate direct pe obiect, dar să nu necesite nici manipularea obiectului de analizat în
detrimentul conservării lui. Având în vedere că, în special în cazul materialelor organice, această cerință nu poate fi respectată,
prelevarea de probe este permisă, dar trebuie să fie efectuată în condiții de maximă responsabilitate (nevoia de prelevare versus
rezultate potențiale) și, în general, să se respecte condiția obținerii unui maxim de informație cu un consum minim de probă.
În funcție de materialele analizate și de scopul investigației există o diversitate foarte mare de preocupări asociate domeniului
investigațiilor obiectelor de patrimoniu, oglindită și prin numărul din ce în ce mai mare de studii derulate pentru cunoașterea,
conservarea și restaurarea obiectelor de patrimoniu. Implicit, aceste preocupări conduc la apariția altor nevoi de formare
educativă adecvate societății actuale. Cercetarea cu mijloace științifice a patrimoniului se derulează în echipe interdisciplinare,
în care colaborează specialiști din diferite domenii: istorici, arheologi, istorici de artă, conservatori, restauratori, chimiști, fizicieni,
biologi, geologi etc.
Obiectivele și ariile de intervenție din exemplele următoare ilustrează complexitatea activităților derulate în cadrul acestor
echipe de specialiști pentru identificarea coloranților naturali din textile muzeale, evaluarea nivelului de degradare a materialelor
colagenice (piele și pergament), identificarea pigmenților din piese muzeale pictate, determinarea compoziției obiectelor
metalice, a sticlei și a porțelanului. Exemplele prezentate impun utilizarea diferitelor tehnici de analiză: cromatografia de lichide,
spectrometria de masă, spectrometria în infraroșu, analiza termică, spectrometria cu fluorescență de raze X.
Creșterea aplicabilității științelor în domeniul cultural generează anumite nevoi de reglare a obiectivelor educative, astfel încât
elevii să poată înțelege mai bine faptul că aceste domenii de cunoaștere sunt interconectate și că științele nu reprezintă un
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domeniu abstract, ci le sunt utile în viața de zi cu zi. Prin urmare, legăturile dintre disciplinele școlare „reale”, precum fizică,
chimie, biologie, și disciplinele „umane” ar trebui să fie, în mod clar și perseverent, avute în vedere de profesori, astfel încât să fie
explorat cât mai bine potențialul lor formativ.
Relația dintre cultură și științe în educație
Unul dintre motivele semnificative, pentru care punerea în relație a patrimoniului cultural cu științele se dovedește justificată,
decurge din însăși modalitatea de definire a educației din perspectiva formării competențelor în sistemul preuniversitar
românesc. În acest demers, sunt asumate și cele opt competențe cheie europene și anume: 1. comunicarea în limba maternă;
2.comunicarea în limbi străine; 3.matematica și competențe de bază în științe și tehnologii; 4. sociale și civice; 5. digitale; 6. „ a
învăța să înveți”; 7. inițiativă și antreprenoriat; 8. sensibilizare și exprimare culturală.
Competențele cheie sunt definite ca ansambluri de cunoștințe, aptitudini și atitudini de bază care sprijină dezvoltarea personală
a elevului pe tot parcursul vieții, integrarea activă în viața socială și aptitudinile profesionale pentru integrarea pe piața muncii.
Sunt avute în vedere astfel formarea capitalului cultural, social și uman.
În definiția competențelor cheie intră, de asemenea, trei condiții de reușită. Prima condiție se referă la faptul că acestea trebuie
să fie dezvoltate pe parcursul învățământului obligatoriu, adică începând cu clasa pregătitoare până la sfârșitul clasei a X‑a, în
învățământul preuniversitar românesc. A doua condiție presupune ca aceste competențe să fie transferabile, ceea ce înseamnă
să fie aplicabile în multe situații și contexte concrete. A treia condiție presupune ca aceste competențe să fie multifuncționale,
aceasta însemnând că pot fi utilizate pentru a atinge diverse obiective, pentru a rezolva diferite tipuri de probleme sau pentru a
duce la bun sfârșit diferite tipuri de sarcini în viața de zi cu zi.
În reprezentarea competențelor ca fiind produse ale învățării reale, în măsura în care sunt transferabile și multifuncționale se
află, în mod firesc, și relația dintre cultură și științe. „Obligațiile” disciplinelor școlare constau în contribuția lor la formarea tuturor
competențelor cheie, chiar dacă nu în același grad. Prin urmare, disciplinele dedicate științelor cuprind multiple posibilități
de întâlnire cu arta, cultura și patrimoniul, în momentul în care se discută despre aplicabilitatea științelor în cunoașterea și
conservarea valorilor culturale naționale și internaționale. Întâlnirea dintre ofertele venite dinspre zona de educație nonformală
și nevoile identificate în zona de educație formală produce, astfel, o comunicare care se dovedește nu doar necesară, ci și firească.
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În cadrul acestui ghid am avut în vedere, în principal, competențele de bază în științe și tehnologii și competența sensibilizare
și exprimare culturală descrise în documentul european Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key
competences for lifelong learning, 18 Dec. 2006, 2006/962/EC (traducere accesibilă la adresa http://www.ise.ro/wp‑content/
uplpads/2015/04/Competente‑cheie‑europene.pdf ) și asumate prin Legea educației naționale nr.1/2011.
Structura ghidului
Materialul de față își propune să ofere informații utile pentru profesorii și educatorii culturali care doresc să organizeze activități
educative în context nonformal și presupune o triplă abordare: culturală, științifică și educativă.
Domeniul cultural cuprinde o listă a obiectelor din muzee care pot fi prezentate copiilor, însoțite de imagini. Aceste obiecte
sunt descrise din perspectiva valorii lor culturale și cuprind informații accesibile privind:
• descrierea obiectului: din ce este făcut, valoarea culturală/de patrimoniu, context istoric, funcția pe care a îndeplinit‑o, din ce
perioadă datează, alte particularități etc.;
• proveniența obiectului (locul în care a fost descoperit, momentul, persoane implicate);
• diferite „povești” legate de o operă de artă (din trecut sau din prezent).
Selecția obiectelor este realizată în funcție de patrimoniul muzeal care constituie resursele unui oraș, fiind accesibil în mod
direct copiilor. Completarea informațiilor poate fi realizată de către profesor prin activități de învățare ulterioare, care explorează
resursele digitale.
Domeniul științific cuprinde câteva descrieri ale proceselor științifice, chimice, fizice, biologice, precum și ale metodelor și
tehnicilor utilizate pentru rezolvarea problemelor generate de nevoile de cunoaștere, restaurare și conservare a obiectelor de
patrimoniu. Aceste exemple sunt corelate cu obiectele relevante existente în patrimoniul muzeal.
Selecția informațiilor științifice este realizată în relație cu conținuturile de învățare cuprinse în programele școlare din
învățământul preuniversitar, iar aceste teme sunt expuse prin intermediul unor studii de caz. Sunt prezentate, de exemplu,
procese științifice referitoare la:
• aplicații ale cromatografiei în domeniul obiectelor muzeale;
• identificarea coloranților naturali din piese textile;
• analiza compușilor organici prin spectroscopie;
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• realizarea pergamentului;
• analiza degradării pergamentului și soluții de restaurare;
• identificarea surselor biologice care duc la degradarea obiectelor (rolul microscopului); mijloace de eliminare a surselor de
degradare etc.
Domeniul educativ cuprinde informații succinte privind modul în care organizatorii unor programe educative dedicate copiilor
– profesori sau educatori muzeali – se pot raporta la nevoile de învățare ale elevilor. Din programele școlare, sunt selectate
conținuturile de învățare care pot fi abordate integrator atât din perspectiva relației dintre științe și patrimoniu cultural, cât și din
perspectiva competențelor cheie și a metodelor educative care integrează dimensiunea formală și cea nonformală a educației.
În realizarea acestui material/ghid s‑a ținut cont de faptul că, în acest moment, a fost încheiat procesul de structurare a
curriculumului școlar românesc din perspectiva integrării competențelor la nivelul învățământului primar și că acest proces va
fi continuat și pentru învățământul gimnazial și liceal.
Referirea constantă la competențele cheie europene este justificată atât din perspectiva acestor schimbări la nivelul
învățământului preuniversitar românesc, cât și din perspectivă consecințelor acestei schimbări în plan metodologic. Aceasta
înseamnă, în primul rând, implicarea copiilor în mod activ în procese de cunoaștere care pun împreună dimensiunea investigativă,
reflexivă și evaluativă a învățării. În acest scop, în cadrul acestui ghid, ne‑am propus să oferim un exemplu de unitate de învățare
bazată pe integrarea competențelor axat pe derularea unui proiect de cercetare pentru investigarea și evaluarea stadiului de
conservare a obiectelor din pergament.
Pentru cei care doresc să dezvolte o programă de curriculum la decizia școlii, materialul de față cuprinde câteva repere de
proiectare curriculară, din perspectiva integrării competențelor de bază în științe și tehnologii, a competenței cheie sensibilizare
și exprimare culturală și a competențelor de comunicare.
Proiectul de programă abordează științele și patrimoniul cultural la nivelul gimnaziului și propune următoarea structură a
competențe generale și a competenețelor specifice:
1. Identificarea modalităților de interacțiune între științe și patrimoniul cultural
1.1. Analiza informațiilor cu conținut științific asociate cu un obiect de artă
1.2. Recunoașterea unor metode de investigație utilizate în analiza unui obiect cultural
13

1.3. Conștientizarea faptului că obiectele utilizate în științe și tehnologii reflectă principii estetice în viața cotidiană
2. Înțelegerea importanței cunoștințelor științifice necesare în luarea unor decizii și rezolvarea unor probleme privind păstrarea
patrimoniului cultural local
2.1. Observarea implicațiilor științelor în plan ambiental, social și cultural
2.2. Argumentarea unui punct de vedere prin utilizarea datelor științifice
Ghidul de față poate fi utilizat pentru dezvoltarea unor parteneriate între instituții din zona de educație formală și din zona de
educație non-formală.
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Dâmbovița, scurtă prezentare

Irina Cîrstina

Situat în partea central‑sudică a țării, județul Dâmbovița este așezat pe văile superioare ale râurilor Ialomița și Dâmbovița și
cursul mijlociu al râului Argeș. Cu o suprafață de 4054 km2, județul beneficiază de un cadru natural de excepție, structurat pe un
relief foarte variat ‑ câmpie, dealuri și munți. Altitudinea maximă, 2.505 m, se înregistrează în vârful Omu din Munții Bucegi, al
treilea ca înălțime din România, iar cea minimă, de 120 m, în Câmpia Titu. Apele curgătoare aparțin a două sisteme hidrografice,
Ialomița și Argeș, cu afluentul său cel mai important, Dâmbovița, care conferă și numele județului.
Județul Dâmbovița a fost locuit încă din Paleoliticul inferior, arheologii descoperind o serie de vestigii aparținând Culturii de
Prund, la Petrești și Potlogi, momentul său de maximă importantă situându‑se între sfârșitul veacului al XIV‑lea și începutul
celui de al XVIII‑lea, când orașul Târgoviște a fost capitala Țării Românești. De‑a lungul timpului, hotarele județului au cunoscut
modificări, în primul rând după transformarea fostului târg periodic Târgoviște în reședință domnească, în timpul domniei lui
Mircea cel Bătrân. Vreme de mai bine de 300 ani Târgoviștea, reședința județului, a fost capitala Țării Românești, unde au domnit
33 de voievozi, unul dintre ei fiind legendarul Vlad Țepeș, cel care a construit simbolul Cetății – Turnul Chindiei. Orașul a polarizat
viața economică, politică și culturală a Țării Românești. Numeroase cercetări arheologice o dovedesc cu prisosință, muzeele
dâmbovițene ilustrând diverse aspecte ale evoluției sale. De aici și patrimoniul cultural bogat moștenit, constituit din peste
1.200 monumente istorice și culturale, din care 267 sunt de importantă națională, fiind al patrulea județ din România din punct
de vedere al potențialului cultural.
Izvor și centru de cultură și civilizație românească, orașul Târgoviște și‑a pecetluit prin litera ieșită din teascul primelor tipare,
destinul certificat de vreme, ilustrat într‑un inspirat muzeu. Leagăn al poeziei culte, prin rimele Văcăreștilor, loc de distinsă și
romantică inspirație a poeților Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu și Grigore Alexandrescu, Târgoviștea trăiește prezentul
conturat astăzi de îndrăznețele aspirații pentru mileniul al treilea fără a‑și neglija trecutul, ilustrat romantic în Muzeul Scriitorilor
Târgovișteni. De‑a lungul secolelor, Târgoviștea a continuat să fie un oraș important sau chiar principala cetate de scaun pentru
unii voievozi, cum au fost Vlad Țepeș, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de la Afumați, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Matei
Basarab și Constantin Brâncoveanu.
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Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, câteva repere

Irina Cîrstina

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște îmbrățișează trecutul, prezentul și viitorul Cetății Târgoviștei, dar și al
întregului spațiu cultural dâmbovițean, propunându-și să ofere vizitatorilor experiențe memorabile. Dezvoltarea, conservarea,
restaurarea, studierea și valorificarea colecțiilor sunt activitățile de bază ale muzeului. În egală măsură, însă, urmărim să ne
consolidăm profilul unei instituții comunitare atractive și relevante din punct de vedere cultural, care pune în prim plan
încântarea publicului. Cu alte cuvinte, misiunea muzeului este aceea de a promova întrun mod cât mai atractiv trecutul istoric
și arheologic, tradițiile, obiceiurile și identitatea regională și locală, elementul uman trecut și existent dâmbovițean sub toate
formele lui de manifestare.
Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dorința de a cerceta vestigiile trecutului românesc, pornită sub egida unor părinți ai
arheologiei, precum Alexandru Odobescu, a fost imboldul care a trezit interesul pentru trecutul Cetății Târgoviște, vechea
capitală a Ţării Românești, peste care se așternuse, nemeritat, după martiriul lui Constantin Brâncoveanu, umbra uitării. În acest
context, Dimitrie Papazoglu, în calitate de Comisar al Ministerului Instrucţiunii, avea misiunea de a cerceta vestigiile arheologice
și lăcașurile de cult din mai multe județe, printre care și Dâmbovița1. Conștient de valoarea şi importanta păstrării monumentelor
trecutului, în vizita de la curtea domnească din Târgovişte, din 1874, a cărei stare de deteriorare îl intriga, atrăgea atenția
asupra necesității urgentării măsurilor care se cereau: “de a se aduna şi acele pietre cu inscripţii istorice, ce se vede o mulţime
trântite în preajma mai multor biserici ruinate şi prin răspântii”2. Practic, acest îndemn reprezenta primul semnal oficial asupra
importanței organizării unui muzeu la Târgovişte. Un susținător de seamă al restaurării vestigiilor dâmbovițene a fost, în egală
măsură, arheologul Virgil Drăghiceanu. Activitatea lui s-a concentrat în jurul Comisiunii Monumentelor Istorice, în cadrul căreia
şi-a asumat rolul de apărător al trecutului, aşa cum se mai păstra el în biserici, obiecte de artă, inscripții etc. Deloc întâmplător,
începuturile sale ca istoric sunt legate de judeţul Dâmboviţa, pe care, la cererea proaspătului prefect Constantin Dimitriu (19071910), l-a cercetat în vara anului 1907. Raportul său, întocmit cu acest prilej, este astăzi singurul reper scris pentru stadiul în
care se aflau bisericile şi monumentele în pragul secolului trecut. Rolul primordial în construirea primului muzeu târgoviștean
1. S. Chirici, Dimitrie Papazoglu: boier de neam, militar de carieră și istoric din pasiune, în Gazeta Nouă, 18 aprilie 2012.
2. C. Manolescu, O sută de ani de la prima încercare de organizare a unui muzeu la Târgoviște, în “Documenta Valachica”, nr. 6, 1974, p. 314 – 315.
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instituții l-au avut autoritățile locale, ca urmare a propunerii avocatului Constantin Dimitriu3. Spre sfârșitul anului 1935, acesta a
înaintat Comisiei Monumentelor Istorice un memoriu în care solicita înălțarea unui muzeu în curtea bisericii Domnești. Era luat
în calcul și un teren al Primăriei, aflat pe Bulevardul Carol I. Comisia Monumentelor Istorice transmitea lui Dimitriu și Primăriei,
la 21 ianuarie 1936, “mulțumiri recunoscătoare pentru grija față de monumentele orașului Târgoviște și proiectele făcute”4. În
timp ce ideea prindea contur, Comisia Monumentelor Istorice sugera că pentru construcția muzeului la Curtea Domnească se
impunea “exproprierea clădirilor de la intrare, demolarea clopotniței și reconstrucția ei”. Era imperios necesară și “dărâmarea
imediată a pavilionului de contagioși al fostului spital”5. Toate demersurile erau pregătite pentru ca lucrările să înceapă la Curtea
Domnească, însă evenimentele au luat alt curs. Spre finele anului, s-a hotărât ca edificiul noului muzeu să se realizeze pe terenul
Mănăstirii Stelea. La 24 aprilie 1937, Mitropolia a aprobat amplasarea construcției viitorului muzeu pe proprietatea parohiei
Stelea, punând la dispoziție o suprafață de 1000 m². Terenul era cedat cu condiția păstrării destinaţiei iniţiale, aceea de muzeu.
La 3 octombrie 1937 s-a pus piatra de temelie a muzeului, după planurile arh. Nicolae Ghika-Budești, în prezența oficialităților
locale.
Evenimentul înființării muzeului regional de la Târgoviște a fost considerat drept o mare realizare, consfințită printr-un Decret
Regal (30 octombrie 1937): “s-a așezat temelia muzeului din Târgoviște, vechea capitală a Țărei, pentru păstrarea rămășițelor din
trecut, pentru pomenirea vrednicilor fii ai cetății, care cu scrisul, cu graiul și cu fapta au ajutat la luminarea minților și întărirea
neamului, precum și pentru păstrarea dovezilor de viață nouă din acest județ și oraș”6. Însuși istoricul Nicolae Iorga, prezent la
festivitate (cu ocazia terminării la roșu a clădirii, în vara anului 1938), sublinia, în discursul său, rolul muzeului în societate.
Lucrările de finisare a edificiului s-au prelungit până în anul 19407, când primăria orașului, avariată de cutremurul din noiembrie,
și-a mutat aici o parte din birouri, fără ca muzeul să poată fi deschis atunci. În ciuda condițiilor grele create de războiul care avea
să se dezlănțuie peste un an, preocuparea pentru completarea colecțiilor a continuat datorită pasiunii profesorului Alexandru
3. Arhiva CNMCD, adresa CMI din 14 martie 1940 către Primăria Târgoviște.
4. Arhiva CNMCD, adresa CMI din 21 ianuarie 1936 către Primăria Târgoviște.
5. Arhiva CNMCD, adresa Prefecturii către Primăria Târgoviște, din 4 februarie 1936.
6. Arhiva CNMCD, dos. 2/1944-1945, f. 6.
7. Procesul verbal de recepție definitivă, din 20 mai 1939, îi menționează pe N. Ghika Budești, membru al CMI, Victor Brătulescu, director general al CMI, părintele
Gheorghe Rotaru, paroh al bisericii Stelea, Ion D. Dimitriu, avocat, secretarul Comitetului de construcție al muzeului și maior, Ion Răducănescu, antreprenorul
lucrărilor (Arhiva CNMCD).
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Vasilescu, viitorul director al muzeului. Deschiderea oficială a primei expoziții permanente a avut loc la data de 30 ianuarie 1944.
Noua instituție avea titulatura de Muzeul Regional Local.
Ulterior acestor ani de început, structura muzeului târgoviștean s-a extins considerabil, cuprinzând, în prezent, o rețea de 15
muzee și case memoriale atât în Târgoviște, cât și în alte localități din județul Dâmbovița. În municipiul Târgoviște, este vorba
despre Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”, care include și Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, apoi despre
Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul „Vasile Blendea”, Casa Atelier “Gheorghe Petraşcu”,
Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic, dar și de fosta Școală de Cavalerie (unitatea militară de la Gară unde s-a
desfășurat procesul și execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu, în 1989). Celelalte muzee dâmbovițene se află: în Potlogi
Ansamblul Monumental al Curții Domnești Brâncovenești, în Pucioasa – Muzeul de Etnografie, în Vulcana Pandele Casa Atelier
“Gabriel Popescu”, în Pietroşiţa Muzeul de Etnografie și Folclor, precum și în localitatea I. L. Caragiale (Casa Memorială „Ion Luca
Caragiale”).
Artefactele propuse de echipa de proiect reprezintă un mic eșantion al patrimoniului deținut de muzeu, reprezentativ pentru
obiectivele propuse în cadrul proiectului. Mărturii ale secolelor trecute, cu provenințe și tipologii diferite, unele dintre artefacte
vor beneficia, pe această cale, pentru prima dată de lumina reflectoarelor. În cea mai mare parte, artefactele au fost descoperite
la Târgoviște, în arealul orașului medieval, la Curtea Domnească, ori în imediata apropiere, în Suseni sau în Grădina Nicoară din
actualul Parc Chindia al orașului (în trecut, grădina curții domnești), ori în bisericile din oraș. Alte obiecte provin de la Vulcana
Băi, din sticlăria domnească ce funcționa pe vremea lui Matei Basarab (1632-1654) și de la Finta (spada din secolul al XV-lea).
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Obiecte vedetă

Mariana‑Luminița Anghelescu
Cristina Carșote
Camelia Ciobotaru
Irina Cîrstina
Migdonia Georgescu
Maria Claudia Neacșu
Irina Petroviciu
Nicoleta Zagura
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Curtea Domnească din Târgoviște (jud. Dâmbovița, Țara Românească), secolul al XIV‑lea
Întinsă pe 29.000 m2, Curtea Domnească reprezintă cel mai bine păstrat ansamblu aulic medieval de pe teritoriul României.
Nucleul Curții Domnești, așa cum poate fi el observat acum, a fost construit în timpul voievodului Mircea cel Bătrân, fiind
alcătuit dintr‑un complex de construcții, destinate locuirii familiei domnitoare, demnitarilor curții și slujitorilor acestora. În
timpul domniei lui Vlad Țepeș, Curtea Domnească se extinde și apar noi edificii. Cel mai important dintre acestea este Turnul de
supraveghere și apărare, cunoscut sub numele de Turnul Chindiei. În anii 1583‑1585, se inițiază o serie de lucrări de fortificații și
construcții la cererea și sub directa îndrumare a voievodului Petru Cercel, care construiește un nou palat, Biserica Mare a curții și
primul apeduct, iar la exterior, spre râul Ialomița, „grădinile domnești”. O altă etapă importantă în dezvoltarea Curții Domnești se
înregistrează în timpul domniei lui Matei Basarab, când sunt reparate casele domnești, zidul de incintă este dublat și este ridicată
o baie turcească. Cel care avea să aducă ultimele lucrări semnificative de reparații și extinderi ale Curții Domnești este, totodată,
și cel care avea să încheie seria domniilor la Târgoviște, Constantin Brâncoveanu (1688‑1714).
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Cahlă cu cavaler, Curtea Domnească
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă la organism. Funcţii
de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere)
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Mamifere
• Diversitatea lumii vii. Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie), nomenclatură binară,
procariot, eucariot – Animalia, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Eutelostomi,
Sarcopterygii, Tetrapoda, Amniota, Synapsida, Mammalia, Theria, Eutheria, Perissodactyla, Equidae, Equus, Equus caballus
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
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Date tehnice: Lut, lucrat la roată, ardere oxidantă. H= 4,5 cm; D=16 cm
Datare și locul de proveniență: secolul al XIV‑lea, Târgoviște, Curtea Domnească
Vas încadrat tipologic în categoria cahlelor‑borcan, folosite la construcția sobelor. Corpul vasului lipsește, are marginea evazată,
acoperită cu un disc traforat smălțuit în maroniu și verde‑oliv, reprezentând un cavaler în galop, spre stânga.
Cahlele cu cavaleri în turnir apar în Transilvania și în alte ateliere europene după secolul XV, imitând modelul cahlelor cu cavaleri
în turnir de la curtea Ladislau din Buda. Cahla din Târgoviște este însă datată secolul al XIV‑lea, fapt ce ne trimite către un alt
mediu cultural, cu tradiții și simboluri păstrate din Antichitate. În tradiția dacică anul avea doi protectori: primăvara și vara
aveau ca semn protector calul, toamna și iarna, lupul. Calul era însemn solar, protector al belșugului și roadelor pământului, iar
lupul era simbol al cunoașterii inițiatice, reprezentând lupta pentru supraviețuire. Datorită faptului că este supradimensionat,
cavalerul de pe cahla din Târgoviște ar putea reprezenta o replică a Cavalerului Trac, deseori reprezentat (pe monedele grecilor
și dacilor, pe ceramică sau textile) în ipostaze în care călărețul e mai mare decât calul sau invers. Cavalerul Trac este numit de
greci Theos Heros – stăpân, căpetenie; la români apare că Deus Sanctus Heron Aeternus – Sacrul Stăpân Veșnic, semn că vetrele
asigură căldura atât de necesară vieții, continuității și speranței în ziua de mâine.
Cahlele de tipul acesta, cu cavaleri, sunt o raritate în spațiul sudic românesc. Lucrată într‑un atelier transilvănean, piesa a fost
descoperită în campania arheologică a anului 1976, în incinta Curții Domnești din Târgoviște, contextul arheologic indicând
o încadrare cronologică în a doua jumătate a secolului al XIV‑lea, cel mai probabil, în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân
(1386‑1418). În timpul domniei sale, dar anterior anului 1396, când Târgoviștea este amintită ca o a doua capitală a Țării după
Argeș, are loc edificarea curții domnești pe care o recunoaștem astăzi în zona de nord a ansamblului domnesc. Alături de casa
domnească, ale cărei beciuri încăpătoare le putem observa și astăzi, au mai fost edificate biserica paraclis, cu planul trilobat,
după modelul mănăstirii Cozia, dar și ziduri de incintă și turnuri de apărare. Așezarea geografică favorabilă și stabilirea reședinței
domnești aici au favorizat dezvoltarea orașului sub toate aspectele. În acest climat de accelerare a procesului de urbanizare și
dezvoltare economică tot mai accentuată a orașului regăsim mai multe tipuri de artefacte (vase din ceramică, cahle, elemente
de harnașament, obiecte de podoabă, tezaure monetare).
Obiectul se află în expoziția Muzeului de Istorie, Colecția de Arheologie, Expoziția permanentă, Sala Mircea cel Bătrân.
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Cahlă traforată glazurată (ocru, roșu, verde)
A fost analizat mai întâi calul din centru, apoi verso‑ul cahlei. Pigmenții utilizați sunt ocruri de fier (roșu și galben), verde de
pământ și galben de Sn‑Pb. Glazura aplicată este pe bază de plumb..
Pe revers, se observă că pasta de argilă (Fe, Ca) conține titan (Ti) și nisip (Rb, Zr).
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Strachină cu picior, Curtea Domnească
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
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Date tehnice: Lut, lucrat la roată, ardere oxidantă. H = 9 cm; D = 18,5 cm
Datare și locul de proveniență: secolul al XIV‑lea, Târgoviște/1976, Curtea Domnească, Secțiunea C3 B, Locuința 1
Vas încadrat tipologic în categoria străchinilor cu picior inelar, cu profil în „S“ prelung. Are marginea anvelopată, smălțuită și
sgrafitată cu alb, galben, castaniu și verde. Prezintă central un decor floral.
Vasele de lut, născute din înrudirea lutului cu focul, au menirea de a ne însoți în diverse etape ale vieții. Însemne ale belșugului,
ale rotunjimii pământului roditor, precum pântecele mamei, vasul are valență rituală și magică. Asemeni țăranului care face
însemnul Sfintei Cruci la tăierea pâinii, strachina de față binecuvântează conținutul cu o cruce în formă de floare – pom al rodirii,
al amintirii despre îmbelșugata Grădină a Raiului.
Piesa a fost descoperită în campania arheologică a anului 1976, în incinta Curții Domnești din Târgoviște, contextul arheologic
indicând o încadrare cronologică în a doua jumătate a secolului al XIV‑lea.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Colecția de Arheologie.
***
Au fost analizate culorile alb, verde și ocru. Pigmentul alb este obtinut din alb de plumb, cel verde din verde de cupru, iar cel ocru
din ocru galben de fier. Glazura aplicată pe strachină este pe bază de plumb.
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Cahlă‑placă cu scuturi, Curtea Domnească
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime, forme, alcătuire).
Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare simplă, funcţii).
Planta‑organism viu.
• Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn‑grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului).
Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană). Se insistă pe caracterele
generale ale grupelor.
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
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Date tehnice: Lut, lucrat în tipar. L= 21 cm; La= 21 cm
Datare și locul de proveniență: secolul al XVII‑lea, Târgoviște
Încadrată tipologic în categoria cahlelor‑placă, prezintă o latură evazată spre exterior, smălțuită în verde, decorată cu motive
vegetale și geometrice, dintre care se disting, central, două scuturi triunghiulare. Cu mare probabilitate, cahla a aparținut epocii
lui Matei Basarab (1632‑1654), iar dacă nu, negreșit aceleia a lui Constantin Brâncoveanu (1688‑1714).
Ca motiv vegetal putem distinge bradul. Bradul, un copac mereu verde, este considerat în tradiția populară românească, și nu
numai, un arbore sacru – Pomul vieții sau Arborele cosmic, legătura dintre pământ şi cer. Simbolizează viața veșnică, tinerețea și
vigoarea, mândria, curajul și verticalitatea. Este prezent atât în ritualul de nuntă ca simbol al vieții, cât și în cel de înmormântare
ca simbol al tristeții. În cazul nostru, reprezentarea sa pe cahlă este firească, pentru că în aceeași măsură ca și bradul, focul este
simbol al vieții.
Piesa a fost descoperită fără un context arheologic foarte bine precizat, în anul 1934, în incinta palatului domnesc al Curții
Domnești din Târgoviște. Cu toate aceste neajunsuri, este demn de menționat numele arheologului și istoricului Virgil
Drăghiceanu, cel care, între anii 1934‑1938, conduce primele săpături arheologice din incinta Curţii domneşti, rămase inedite.
Din fericire, în două scrisori adresate conducerii Muzeului din Târgovişte, în august şi decembrie 1954, Virgil Drăghiceanu îşi
evaluează cercetările astfel: „Eu revendic pentru mine numai stabilirea epocii celor două palate, pe care până la mine nimeni
nu a facut‑o. (...) Menţionez că toată latura dinspre Ialomiţa a palatului, cu baia domnească, haznalele, turlele, pivniţele, le‑am
descoperit după o campanie de lucru de cinci ani, sub o adâncime de 6‑7 metri. Am scos afară mii de metri cubi de pământ, ce
se văd în dealul de peste ziduri, unde mai înainte de începerea lucrărilor era o simplă vale” (Arhiva CNMCD Târgoviște. Dosar
114/1954).
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Colecția de Arheologie, Depozit.
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S‑a analizat cahla atât pe avers, cât și pe revers. Pentru realizarea culorii verzi de pe aversul piesei s‑a utilizat un pigment mineral
pe bază de cupru. Glazura aplicată este pe bază de plumb.
Pe revers, se observă că pasta de argilă (Fe, Ca) conține titan (Ti), nisip (Rb, Zr) și, probabil feldspați sau aluminosilicați cu potasiu
(K). Pentru identificarea tuturor mineralelor existente ar putea fi efectuată difracție de raze X.
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Fragment de frescă, Biserica Mare Domnească, Curtea Domnească
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Substanțe compuse cu utilizări practice
• Oxizi
• Săruri
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
• Instrumentele optice: microscopul
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Date tehnice: L= 600 cm; l = 158 cm
Datare și loc de proveniență: Fragmentul este desprins din absidiola Bisericii Mari a Curții Domnești, construcție ridicată în
1584, a cărei frescă datează din anul 1698.
Biserica Mare Domnească, ctitorie a lui Petru Cercel (1583‑1585), construită în anul 1584, reprezintă unul dintre monumentele
de arhitectură cele mai impresionante ale curții domnești de la Târgoviște. Biserica, păstrând forma originală, contribuie la
redarea atmosferei unei curți domnești. Intervenții asupra bisericii sau simple danii au fost făcute de către domnitori precum:
Mihai Viteazul, Radu Șerban, Radu Mihnea, Matei Basarab, Constantin Șerban, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu,
ale căror portrete sunt reprezentate în tabloul votiv din pronaos. Cele mai importante intervenții și modificări au fost făcute de
Constantin Brâncoveanu (1688‑1714) care reface pictura murală, pardosește interiorul cu piatră, construiește scara de acces din
naos în cafas și deschide în naos, pe latura de sud, patru ferestre.
Biserica, ce poartă hramul „Adormirii Maicii Domnului“, a fost construită într‑un plan de cruce greacă înscrisă, asemănător celui
al bisericii Agia Teotocos din Constantinopol din secolul al IX‑lea, modelul fiind biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, din
secolul al V‑lea. Având dimensiuni grandioase (L= 30 m; l= 14 m), fără abside laterale, biserica este împărțită după modelul
bizantin, având pridvor deschis, caracteristic bisericilor din Țara Românească, pronaos, naos și altar.
Picturile murale care acoperă pereții bisericii aparțin epocii brâncovenești, mai exact anului 1698, care este menționat și în
ansamblul iconografic. Meșterii picturii apar în inscripția pictată din naosul și pronaosul bisericii: Constantin, Ioan, Ioachim și
Stan. Se remarcă în stilul pictorilor, ce a dat naștere curentului artistic brâncovenesc, un deosebit simț al culorilor, figuri expresive,
scene mici, cu proporții echilibrate, bogate în detalii, dovedind o pregnantă unitate stilistică.
Descrierea reprezentărilor iconografice ale panoului de frescă aflat la Muzeul de Istorie include 4 registre. De jos în sus, sunt
reprezentați în primul registru Sf. Apostol Partenie și Sf. Toma, deasupra urmează scena Izvorului Tămăduirii, apoi Proorocii Iona
și Maleahi. Al patrulea registrul o înfățișează pe Fecioara Maria . De‑a lungul timpului, Biserica Mare Domnească a beneficiat de
anumite operațiuni de conservare‑restaurare de mai mare sau de mai mică amploare.
Astfel, în timpul desfășurării lucrărilor dintre anii 1961–1964, a fost necesară extragerea unor fragmente de frescă, pentru a
permite desfășurarea lucrărilor de consolidare a bisericii. S‑a optat atunci pentru metoda extragerii strappo (termen italian care
definește extragerea exclusivă a stratului de culoare). Această tehnică permite operarea pe suprafețe mari, prin urmare a fost
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extrasă atunci o suprafață de 2,5 m/8 m, într‑o singură bucată, întreaga suprafață de frescă extrasă sub formă de peliculă fiind
de 182 m2. O parte dintre fresce au fost replantate, altele au fost transpuse pe panouri din lemn, așa cum este cazul și panoului
de frescă care face subiectul prezentării de față. Metoda de extragere și transpunere a fragmentelor de frescă constă în realizarea
unui negativ al frescei care se curăță de mortar, se toarnă un clei sintetic gen prenandez sau hypalon peste care se așterne
imediat pânza ce va constitui noul suport al picturii. Se elimină apoi straturile extrase prin înmuierea cleiului cu apă caldă și se
curăță urmele de clei de pe suprafața pictată, pânza încă umedă fiind fixată pe un șasiu din lemn.
Izvorul Tămăduirii
Legenda spune că înainte ca Leon cel Mare să devină împărat al Bizanțului, acesta se plimba printr‑o pădure din apropierea
Constantinopolelui. În drum i se ivi un orb și îi ceru apă. Se zice că însăși Maica Domnului îl ghidă pe Leon Cel Mare spre un
izvor, acesta conducându‑l pe orb spre sursa de apă. Spălându‑se pe față cu apa acelui izvor, orbul își recăpăta vederea. Astfel,
Izvorul Tămăduirii devine un simbol al grijii pentru cei aflați în nevoie, dar și un model al iubirii vindecătoare a Maicii Domnului.
În erminia bizantină Maica Domnului este reprezentată ca ocrotitoare a Izvorului Tămăduirii, având mâinile întinse spre Cer și în
față ei fiind reprezentat Hristos ca prunc, uneori pruncul ține în mâini o Evanghelie deschisă în care scrie „Eu sunt apa cea vie”. În
stânga și în dreapta Fecioarei sunt pictați îngerii din văzduh. Unul dintre îngeri are scris pe un pergament „Bucură‑te izvorul cel
neîntinat și purtător de viată!”, iar celălalt „Bucură‑te crin preacurat și de Dumnezeu primitor!”.
Loc de amplasare
Fragmentele care nu au fost replantate în biserică au fost păstrate temporar în Biserica Radu‑Vodă din București și transferate
apoi în patrimoniul Muzeului de Artă Ploiești. După reforma administrativă din anul 1964 și organizarea județului Dâmbovița,
unul dintre fragmente a fost readus la Târgoviște și etalat pe galeria de la etajul Muzeului de Istorie.
Bibliografie:
Moisescu, Cristian, 1979, Târgoviște. Monumente de istorie și de artă, Ed. Meridiane, București.
Mihăescu, Gabriel, Fruchter, Eugen, 1986, Curtea Domnească din Târgoviște, Ed. Sport-Turism, București.
Arhiva Institutului Național al Monumentelor istorice, dosar nr. 9192.
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Ducat, Tezaurul „Mircea cel Bătrân”, Suseni
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Biologie:
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Păsări
• Relaţii trofice în ecosisteme. Reţele trofice: categorii trofice, lanţuri şi reţele trofice, niveluri şi piramide trofice în ecosisteme
• Particularităţi structurale şi funcţionale ale locomoţiei la vertebrate
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei
• Organizarea materiei vii. Niveluri de organizare a materiei vii: individ, populaţie, specie
• Factori determinanţi în răspândirea şi adaptarea la mediu a organismelor vii. Factori abiotici: interacţiunea biotop – biocenoză ‑
bioritmuri circadiene şi sezoniere. Factori biotici: relaţiile interspecifice: competiţie, cooperare, exploatare; relaţiile intraspecifice:
comunicarea şi viaţa socială la animale; relaţii trofice în ecosisteme: categorii trofice ‑ lanţuri şi reţele trofice ‑ niveluri şi piramide
trofice în ecosisteme
• Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie) nomenclatură binară, procariot, eucariot
‑ Animalia, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Eutelostomi, Sarcopterygii,
Tetrapoda, Amniota, Reptilia, Aves, Neognathae, Neoaves, Falconiformes, Accipitridae, Accipitrinae, Aquila
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
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Date tehnice: Argint, batere, 13, 06 mm, 0,46 g
Datare și locul de proveniență: Domnia lui Mircea cel Bătrân (1388‑1418), descoperit în Târgul de Sus, Str. Matei Basarab nr. 17,
tezaur datat ante 1437.
Sub această sintagmă, tezaurul „Mircea cel Bătrân”, este cunoscut ca fiind cel mai numeros tezaur de monede medievale
românești descoperit la Târgoviște, în anul 1961, de un localnic în grădina sa. Tezaurul cuprinde 6328 monede de argint, cele
mai multe emise de Mircea cel Bătrân, sub domnia căruia monetăria Țării Românești a atins apogeul. În primul deceniu de
domnie acesta a emis ducați după sistemul lui Dan I, însă, în anii 1395‑1396, pe fondul luptelor pentru tron cu Vlad Uzurpatorul,
le ajustează greutatea până la 0,35 grame. Prin această reformă monetară creste greutatea și titlul ducatului muntean, tezaurul
târgoviștean fiind alcătuit cu preponderență din monede reformate. Tezaurul a fost îngropat după moartea lui Mircea cel Bătrân,
în vremurile atât de incerte ale urmașilor săi, în domnia lui Mihail (1418‑ 1420) ori poate a lui Radu Prasnaglava (1420‑1422),
oricum la cumpăna deceniilor doi și trei ale secolului al XV‑lea, anterior anului 1437.
În anul 1970 tezaurul a fost fragmentat în două loturi, aproximativ jumătate ajungând in patrimoniul Muzeului Național de
Istorie al României. Pe scurt, structura tezaurului, se prezintă astfel: monede străine (câte o piesă de la Ludovic I și Sigismund I,
regii Ungariei, un dinar emis in Serbia de cneazul Lazăr, 3 groși bulgărești (Ivan Sracimir) și o jumătate de gros venețian (Andreea
Contarini, 1368‑1382), monede românești anterioare domniei lui Mircea, inclusiv de la Vladislav I (1364‑1377), monede emise de
marele voievod (ducați anteriori reformei monetare din preajma anului 1405, ducați munteni emiși după reforma monetară și
bani (cel mai mic nominal muntean, 57 de piese anepigrafe), toate din argint de bună calitate.
Aversul monedei îl înfățișează pe Mircea în picioare din față, cu coroană, surcotă și jupă scurtă. Poartă lance dreaptă și glob
cruciger. Reversul are reprezentată stema Țării Românești, adică pasărea heraldică, acvila, deasupra unui coif așezat pe un scut.
Circular, legenda slavonă,+Iω MIP[...]B, atât pe avers, cât și pe revers.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.
Bibliografie:
Octavian Iliescu, Monedele lui Mircea cel Bătrân, ediție îngrijită, note și anexa bibliografică de Ernest Oberländer‑Târnoveanu și
Ionel Cândea, Editura Istros, Brăila, 2008.
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Analizele efectuate pe ambele fețe prin fluorescență de raze X au arătat că moneda este din argint de puritate 95% și conține
cupru (~3%), urme de aur (Au), plumb (Pb) și bismut (Bi).
Zona analizată

Element chimic (%)

		Cu

Au

Pb

Bi

Ag

Avers		

3,44

0,48

1,46

0,24

94,38

Revers		

3,26

0,50

1,48

0,25

94,50
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Ansamblul arhitectural al Mănăstirii Stelea (Târgoviște, Județul Dîmbovița, Țara Românească),
secolul al XIV‑lea
Ansamblul arhitectural al mănăstirii Stelea cuprinde o biserică din veacul al XIV‑lea şi una din veacul al XV‑lea, turnul‑clopotniţă,
toate situate în zona de sud a actualului perimetru al mănăstirii; mănăstirea ridicată în a doua jumătate a secolului al XVI‑lea,
în preajma anului 1582 de negustorul Stelea şi, în sfârşit, mănăstirea cu biserica din secolul al XVII‑lea, ridicată de Vasile
Lupu, domnul Moldovei, între anii 1636–1637, ca semn al împăcării cu Matei Basarab (1632‑1654). În vremea lui Constantin
Brâncoveanu, biserica este reparată, zugrăvită şi înzestrată cu mobilier de cult. Peste un secol, la Stelea, funcţiona o scoală
grecească, unde au învăţat, printre alţii, poetul Grigore Alexandrescu, dar și scriitorul Ioan Heliade Rădulescu și Vasile Cârlova.
Din 1990, Stelea redevine mănăstire şi îşi revendică locul de ctitorie domnească, aflându‑se printre cele mai interesante
monumente care pot fi vizitate în Târgovişte. Numeroase campanii de săpături s‑au desfăşurat la mănăstirea Stelea, începând
cu anul 1969 (Gabriel Mihăescu, Gheorghe Cantacuzino, Petru Diaconescu). Au rezultat artefacte diverse, monede medievale
emise în secolele XIV‑ XVI, printre care remarcăm 2 dinari emişi de Matei Corvin şi un ducat muntean mai rar, emis de Mircea cel
Bătrân înainte de reforma monetară (în jurul anului 1405), dar și o varietate de piese din ceramică.

41

Cahlă‑placă, Mănăstirea Stelea
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare
simplă, funcţii). Planta‑organism viu. Ciclul de viaţă la plante
• Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană). Se insistă pe caracterele
generale ale grupelor
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
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Date tehnice: Lut, lucrat în tipar, ardere oxidantă. L = 22 cm; La = 15,5 cm
Datare și locul de proveniență: secolul al XVI‑lea, Târgoviște, Biserica Stelea, Secțiunea I, ‑1,20m
Încadrată tipologic în categoria cahlelor – placă, piesa este de formă dreptunghiulară, cu margine înaltă, decorată cu un chenar
împărțit în trei registre, în cel central fiind o floare stilizată înscrisă într‑un cerc.
Piesa a fost descoperită în campania arheologică a anului 1969, în perimetrul Bisericii Stelea din Târgoviște. Contextul arheologic
a indicat o încadrare cronologică în secolul al XVI‑lea.
Obiectul se află la Muzeul de Istorie, Colecția de Arheologie, C.N.M.C.D.Târgoviște

Bibliografie:
Cristian Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979, p. 144 ‑164.
Gheorghe Cantacuzino, Gabriel Mihăescu, Cristian Moisescu, Date preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la
ansamblul mănăstiresc Stelea (1969 – 1970), în „Studia Valahica”, 1970, p. 173 – 178.
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Piesa ceramică a fost analizată numai pe avers, pentru identificarea elementelor chimice specifice ceramicii. Conform spectrului,
se poate spune că pasta ceramică este compusă dintr‑o argilă (Fe, Ca) cu mult titan (Ti) și cu nisip (Rb, Zr).
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Cercel, Târgoviște
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare
simplă, funcţii). Planta‑organism viu. Ciclul de viaţă la plante
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
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Date tehnice: Argint, email, turnare, emailare, șlefuire, cizelare, gravare. D = 3,4 cm; L = 5,9 cm; G = 8,33g
Datare și locul de proveniență: Atelier balcanic, secolul al XVIII‑lea, descoperit în Târgoviște
Cercelul, operă a unui atelier balcanic din secolul al XVIII‑lea, este alcătuit dintr‑o toartă, având un chaton rotund decorat cu
șase frunze (email negru) pe un fundal de email verde. În jurul acestei plăci se află 14 bulbi dispuși radial. Toarta este decorată
în partea inferioară cu incizii.
Deși nu se cunoaște în detaliu modul în care a fost descoperit, cercelul a împodobit cu siguranță chipul unei doamne din elita
târgovișteană a secolului al XVIII‑lea.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.

Bibliografie:
Maria Georgescu, 1973, Podoabe din epoca feudală aflate în colecția Muzeului Județean Dâmbovița, Târgoviște, în „Chronica
Valahica“, nr. 5, p. 183, planșa 1, nr. 16.
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Cercelul este realizat din argint (puritate 90%) iar veriga este confecționată dintr‑un aliaj de cupru‑zinc argintat.
Emailul verde din zona centrală este realizat dintr‑un amestec de pigmenți pe bază de mangan (Mn), fier (Fe), plumb (Pb) și
stibiu (Sb).
Analizele au fost efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X.
S‑a analizat reversul cercelului, apoi veriga și floarea centrală, pe zona verde.
În urma analizelor, s‑a observat faptul că cercelul propriu‑zis este din argint (în proporție de peste 90%), iar veriga este
confecționată dintr‑un aliaj de cupru‑zinc argintat.
Zona analizată Element chimic (%)
Ag

Sn

Floare – revers				3,87		0,29

0,59

95,25

Verigă		

31,67

0,67

		Fe

0,13

Ni

0,14

Cu

65,17

Zn

0,29

Au

0,89

Pb

1,04

Emailul verde din zona centrală este alcătuit dintr‑un amestec de pigmenți pe bază de Mn, Fe, Pbși Sb.
Zona analizată		

Element chimic (%)

			Mn

Fe

Cu

Au

Pb

Ag

Sb

Centru avers (verde)

1,59

3,97

0,20

29,29

62,33

0,58

2,04
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Statuetă miniaturală, Târgoviște
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Biologie:
• Noţiuni introductive ‑ Obiectul anatomiei, fiziologiei şi igienei umane

Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
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Date tehnice: Argint, turnare, șlefuire, gravare. L = 2,7 cm; G = 3,72 g, Titlu = 850‰
Datare și locul de proveniență: Încadrată între secolele XVI‑XVII
Statueta feminină a fost descoperită în cea mai veche zonă a orașului Târgoviște, în Suseni (Târgul de Sus) nu departe de Curtea
Domnească, în cadrul unor ample cercetări arheologice, în anul 1974, în spațiul fostului Penitenciar, Secțiunea I, locuința 2, carou
4, la ‑1,15 m, în umplutura șanțului conductei de apă. A fost identificată, de unii cercetători, drept o reprezentare a Fecioarei
Maria. Această ipoteză se bazează pe faptul că Fecioara este patroana orașului Târgoviște încă din secolul al XVI‑lea și că apare
în anumite documente emise de județul și pârgarii orașului în secolul al XVII‑lea. În opinia noastră, silueta feminină cu rochie
lungă și mâneci bufante în stil renascentist, cu brațele spijinite pe corp, părând a avea un acoperământ pe cap, posibil o glugă,
nu pare să o întruchipeze pe Fecioara Maria. Dedesubt, se află un postament trapezoidal, decorat cu incizii în formă de „X“ și
șanț median.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.

Bibliografie
Mihăescu Gabriel, Fruchter Eugen, 1978, Târgoviște. Considerații asupra începuturilor orașului medieval, în „Revista Muzeelor și
Monumentelor. Monumente istorice și de artă“, p. 33, fig. 11.
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Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că statueta este realizată din argint (puritate 96%) și
conține cupru (~3%), urme de aur (Au), plumb (Pb) și bismut (Bi).
Piesa a fost analizată pe ambele fețe, în zona centrală. Elementul chimic predominant este argintul, în proporție de peste 90%.

Zona analizată Element chimic (%)
		

Cu

Au

Pb

Bi

Ag

avers		

2,80

0,52

0,001

0,23

96,45

revers		

3,80

0,50

0,04

0,40

95,26

În tabelul de mai sus, pe avers, apare valoarea de 0,001 pentru plumb, ceea ce înseamnă că acesta se găsește într‑o proporție
sub limita de detecție a aparatului.
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Inel sigilar, Biserica Târgului
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
• Efectele curentului electric: efectul termic; efectul chimic al curentului electric, efectul magnetic al curentului electric
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Date tehnice: Argint, turnare, cizelare, gravare, șlefuire. G = 5, 82 g; D = 19,6 cm
Datare și locul de proveniență: Secolul al XVII‑lea, Biserica Târgului, M. 43, 1795
Inelul sigilar a fost descoperit în mormântul 43 din incinta Bisericii Târgului din Târgoviște, în timpul cercetărilor din anul
1975. Inelul are chatonul oval, este decorat cu o cruce între brațele căreia se află gravate litere chirilice, ce indică o încadrare
cronologică la finalul secolului al XVII‑lea. Veriga face corp comun cu chatonul.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.
Bibliografie:
Ion Chicideanu, 1973, Biserica Târgului (Târgovişte). Raport preliminar asupra celei de‑a doua campanii de săpături arheologice, în
„Chronica Valachica”, 5, p. 77.
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Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că inelul este realizat din argint (puritate 96%) și
conține cupru (~3%), urme de aur (Au), plumb (Pb) și bismut (Bi). Compoziția verigii este similară cu a chatonului.
A fost analizată zona de sigiliu, apoi veriga.

Zona analizată Element chimic (%)
		

Cu

Zn

Au

Pb

Bi

Ag

Sigiliu		

13,72

0,15

0,85

0,79

0,06

84,43

Verigă		

14,02

0

0,87

0,98

0

84,14

În urma analizelor prin fluorescență de raze X s‑a observat că atât sigiliul, cât și veriga inelului au o compoziție uniformă.
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Cercel, Biserica Târgului
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Argint, batere, filigranare, cizelare, șlefuire. G = 2,38 g; L = 2,61 cm
Datare și locul de proveniență: a doua jumătate a secolului al XVII‑lea, Biserica Târgului, 1973, mormântul 30
Descoperit în inventarul unuia dintre mormintele bisericii, cercelul prezintă o tortiță care se continuă cu un bumb răsucit sub
forma unui nod împletit. Trebuie să fi aparținut unei jupânițe, soție sau fiică, de pe la jumătatea secolului al XVI‑lea, așa cum
atestă și monedele ungurești descoperite, contemporane cu domnia lui Radu Paisie (1535‑1545), ori poate chiar din secolul
următor, când este edificată actuala construcție. Un inel cu design identic a fost descoperit în cadrul unui mormânt de la biserica
Krețulescu din Târgoviște, semn că era un model uzitat și apreciat de nobilimea autohtonă.
Obiectul se află la Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.
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Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că cercelul este realizat din argint (puritate 98‑99%) și
conține urme de cupru (~1%). Tortița și bumbul au aceeași compoziție.

Zona analizată Element chimic (%)
		Cu

Zn

Au

Pb

Ag

Pandantiv

1,72

0,08

0,10

0,06

98,05

Verigă

0,65

0

0,001		99,35
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Inel sigilar, Biserica Sfânta Vineri,
Curtea Domnească
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Argint, turnare, cizelare, gravare, șlefuire. G = 10,42 g; D = 22,69 mm
Datare și locul de proveniență: secolul al XVII‑lea, Biserica Sf. Vineri, campania de cercetări din anul 1973, mormântul 1
Cercetările din perimetrul curții domnești s‑au extins și în zona „bisericii mici”, așa cum este cunoscută încă din evul mediu
biserica Sfânta Vineri, monument datat la mijlocul secolului al XV‑lea. Cea mai veche mărturie care atestă existența bisericii este
un ancadrament ce poartă o pisanie pomelnic, în limba slavonă, amintind pe Manea clucerul Perșanul, boierul oltean ce avea
curte la Târgoviște, și pe jupâneasa sa, Vlădaia, purtând data de 13 iulie 1517, adică din vremea domniei lui Neagoe Basarab.
De‑a lungul secolelelor care au urmat, biserica s‑a aflat în grija mai multor familii importante de boieri, așa cum au fost Fuseștii
și Brăteștii, sau familia arheologului Virgil Drăghiceanu.
Chatonul de formă circulară face corp comun cu veriga. În jumătatea de sus a chatonul este gravat, cu litere chirilice, prenumele
„ANDREI”, scris pe două rânduri. Mai apar crucea, motivul solar, în stânga și dreapta și motive vegetale, cu frunze și flori, în partea
de jos.
Cine a fost comanditarul și posesorul inelului, putem bănui analizând componența sfatului domnesc al Țării Românești, unde
întâlnim, chiar la finalul secolului al XVI‑lea, pe Andrei mare vistier (1589‑1591) și apoi mare logofăt al cancelariei lui Mihai
Viteazul (1593‑1594). Un alt Andrei, însă din secolul al XVIII‑lea, a fost membru al familie Fusea, neam ce și‑a legat destinul de
acest lăcaș de cult.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.
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Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că inelul este realizat din argint aurit (93‑94% argint
și 3% aur), conține aproximativ 3% cupru precum și plumb (Pb) și bismut (Bi) în urme. Compoziția verigii este similară cu a
chatonului.
A fost analizată zona de sigiliu, apoi veriga.
Zona analizată Element chimic (%)
		Ni

Cu

Zn

Au

Pb

Bi

Ag

Sigiliu

0,06

3,67

0,08

2,43

0,66

0,11

93,00

Verigă

0,001

2,09

0,001

3,39

0,36

0,09

94,08

Inelul este din argint aurit. Între sigiliu și verigă se observă o mică diferență a compoziției chimice. Pentru realizarea sigiliului
argintul a fost aliat cu nichel, cupru, zinc și plumb în cantitate mai mare, pentru a i se conferi o rezistență mai bună.
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Pereche cercei, Grădina Nicoară, Târgoviște
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
‑ Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
‑ Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene mecanice: determinarea masei corpurilor; densitatea; interacţiunea
• Efectele curentului electric: efectul termic; efectul chimic al curentului electric, efectul magnetic al curentului electric
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Date tehnice: Aur, 833‰, turnare, cizelare, filigranare, G1 = 0,51 g; D1 = 13,12 mm, G2 = 0,44 g; D2 = 13,61 mm
Datare și locul de proveniență: Secolul XVI, Grădina Nicoară, cimitirul Bisericii Mina, la nord de Curtea Domnească, mormânt
neprecizizat, cercetare arheologică din anii 1960, condusă de Radu Geoglovan
Perechea de cercei, dintre care unul încă mai poartă perla albă, provine dintr‑un loc puțin cunoscut al orașului, deși este aflat
la mică distanță de Curtea Domnească. O singură dovadă documentară există despre biserica Sf. Mina și ea datează din timpul
campaniei militare din anul 1595, din vremea luptelor lui Mihai Viteazul (1593‑1601) cu armatele turcești conduse de Sinan
Pașa. Turcii se fortificaseră la nord de curtea domnească și luptele duse acolo au dus la distrugerea și dispariția bisericii și a
istoriei sale. Prin urmare, nu mai putem reconstitui cine au fost ctitorii bisericii, dar, cu singuranță, delicata pereche de cercei a
împodobit chipul unei tinere jupânițe, fiică de mare boier, neam care avea case și paraclis lângă reședința domnească.
Obiectul se află în Muzeul de Istorie, Cabinetul Numismatic.
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Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că cerceii au compoziție chimică diferită. Cel cu perlă
este realizat dintr‑un aliaj de aur și argint (85% aur și 15% argint), iar celălalt din aur cu puritate 99%.

Zona analizată Element chimic (%)
Fe

Cu

Au

Ag

Sr

Cercel 1 (cu perlă)

0,36

0,001

84,90

14,69

0,05

Cercel

0,77

0,001

99,23

0,001

0

2

Se observă o diferență în compoziția chimică a celor doi cercei.
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Hrisov, 26 octombrie 1696
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Săruri. Carbonatul de calciu
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi, baze şi săruri
• Compuşi organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare
simplă, funcţii). Planta ‑ organism viu. Ciclul de viaţă la plante
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor;
• Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă
la organism. Funcţii de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere). Caractere generale morfofuncţionale,
comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal. Vertebrate. Mamifere;
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Nevertebrate. Moluşte
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
• Instrumentele optice: microscopul
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Date tehnice: Pergament, manuscris, cerneală neagră și roșie. L=44cm; l=36,5cm
Datare și locul de proveniență: Constantin Brâncoveanu, 1696, Târgoviște
Documentul, emis de cancelaria domnească de la Târgoviște în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688‑1714), datat
26 octombrie 1696, face referire la dările pe care trebuiau să le plătească orășenii pentru viile de pe dealurile Târgoviștei. Spre
sfârșitul secolului, Constantin Brâncoveanu cumpărase mai multe moșii la Săteni și Doicești, iar Mitropolia cedase viile de acolo,
primind „alte vii în dealul Aninoasei”, lângă Târgoviște, vii ce fuseseră achiziționate de la Ianache Văcărescu și de la Constantin,
feciorul lui Necula logofăt. Viile erau lucrate de orășenii târgovișteni, cărora le aparținea vița de vie; ei plăteau în schimbul
folosinței pământului otaștină (a 20‑a parte din recoltă). În hrisovul dat de Alexandru Moruzi Mitropoliei, la 10 iunie 1783, se
prevedea că acesta avea dreptul să încaseze otaștina „după obicei”, câte doi bani de vadră, de la toți cei care aveau vii in dealul
Aninoasei și perperul „pe unde au luat si înainte”. În această perioadă a crescut suprafața de vie nelucrată, vechile privilegii ale
mitropoliei au fost încălcate, orașenii găsind forme multiple, de multe ori legale, de a le ocoli.
Documentul are însemnări pe față și pe verso într‑o scriere cu alfabet chirilic. Piesa a fost restaurată recent și este în stare bună
de conservare.
Obiectul se află în Colecția de documente, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Documentul este scris cu cerneală neagră și roșie pe un pergament de capră. Identificarea animalului a fost posibilă prin
observarea microscopică a aranjamentului foliculilor piloși (urmele lăsate de firele de păr după operația de depărare).
Pergamentul are o culoare alb‑gălbui, este rigid și are un aspect heterogen. Documentul are formă regulată, este preparat
pentru scris pe partea dinspre carne a pielii și prezintă depozite de carbonat de calciu, rezultat din procesul de prepărare și
din cel de prelucrare. Pe verso, pergamentul are un aspect ceros. Este preparat atent, nu prezintă venozități sau urme de păr.
Pergamentul este murdar, decolorat, prezintă degradări mecanice (inclusiv lacune în zona de pliere) și degradări datorate apei și
grăsimilor. Documentul a fost restaurat, lacunele fiind completate cu hârtie japoneză fixată cu pastă de amidon.
Prin analize, cerneala neagră a fost
identificată ca fiind ferogalică, iar
cea roșie ca fiind pe bază de cinabru.
Cinabrul, sulfura de mercur, este un
minereu utilizat drept pigment roșu.
Cunoscut încă din Antichitate, a fost
utilizat în toate perioadele istorice,
datorită puterii mare de acoperire și
rezistenței bune la acțiunea factorilor
de mediu. În Evul Mediu, cinabrul a
reprezentat principala sursă a culorii
roșii în cernelurile utilizate pentru
scrierea documentelor pe suport
pergament. În documentul de față
cernelurile ‑ neagră și roșie ‑ sunt
decolorate, difuzează în pergament,
prezintă exfolieri și penetrează
materialul, adică sunt vizibile pe verso.
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Hrisov, 20 iulie 1677
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Săruri. Carbonatul de calciu
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi, baze şi săruri
• Compuşi organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare
simplă, funcţii). Planta ‑ organism viu. Ciclul de viaţă la plante
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor;
• Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă
la organism. Funcţii de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere). Caractere generale morfofuncţionale,
comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal. Vertebrate. Mamifere;
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Nevertebrate. Moluşte
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
• Instrumentele optice: microscopul
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Date tehnice: Pergament, manuscris, cerneală neagră și roșie. L=66 cm; l=48 cm
Datare și locul de proveniență: Gheorghe Duca, 1677, cancelaria domnească de la Târgoviște
De origine greacă, Gheorghe Duca a fost domn al Moldovei de mai multe ori, începând cu septembrie 1665. Între aceste domnii
este intercalată și o urcare pe tronul Basarabilor. În 1674, prin mijlocirea Cantacuzinilor din Țara Românească, este numit domn.
La început, relația dintre domn și Cantacuzini a funcționat normal, însă în 1678 puternicii boieri i‑au retras sprijinul și și‑au
impus propriul reprezentant: pe Șerban Cantacuzino (1678‑1688).
Documentul este emis de către voievodul Duca Vodă în cancelaria domnească de la Târgoviște, la 20 iunie 1677, și reprezintă
un hrisov de întărire a unei moșii. Însemnările sunt într‑o scriere cu alfabet chirilic. Piesa a fost restaurată și este în stare bună de
conservare.
Obiectul se află în Colecția de documente, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Documentul este scris cu cerneală neagră și roșie pe un pergament de capră. Identificarea animalului a fost posibilă prin
observarea microscopică a aranjamentului foliculilor piloși (urmele lăsate de firele de păr după operația de depărare).
Pergamentul are o culoare alb‑gălbui, este rigid și are un aspect heterogen. Documentul are formă regulată, este preparat
pentru scris pe partea dispre carne a pielii și prezintă depozite de carbonat de calciu, rezultat din procesul de prepărare și din
cel de prelucrare. Pe verso, pergamentul are un aspect ceros. Nu prezintă venozități dar prezintă urme de păr, vizibile la nivel
microscopic. Pergamentul este murdar, decolorat, prezintă degradări mecanice (inclusiv lacune în zona de pliere) și degradări
datorate apei și grăsimilor. Documentul a fost restaurat, lacunele fiind completate cu pastă de amidon.
Prin analize, cerneala neagră a fost identificată ca fiind ferogalică iar cea roșie ca fiind pe bază de cinabru. Cinabrul, sulfura de
mercur, este un minereu utilizat drept pigment roșu. Cunoscut încă din Antichitate, a fost utilizat în toate perioadele istorice,
datorită puterii mare de acoperire și rezistenței bune la acțiunea factorilor de mediu. În Evul Mediu, cinabrul a reprezentat
principala sursă a culorii roșii în cernelurile utilizate pentru scrierea documentelor pe suport pergament. În documentul de față
cernelurile ‑ neagră și roșie ‑ sunt decolorate, difuzează în pergament, prezintă exfolieri și nu penetrează materialul, adică nu
sunt vizibile pe verso.
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Hrisov, 1646
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Săruri. Carbonatul de calciu
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi, baze şi săruri
• Compuşi organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri‑clasificare
simplă, funcţii). Planta ‑ organism viu. Ciclul de viaţă la plante
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor;
• Medii de viaţă. Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă
la organism. Funcţii de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere). Caractere generale morfofuncţionale,
comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal. Vertebrate. Mamifere;
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Nevertebrate. Moluşte
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire (stare de încălzire, contact termic, echilibru termic); temperatura (unitate de măsură,
termometre); dilatarea ‑ dilatarea solidelor, dilatarea lichidelor, dilatarea gazelor; consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii ‑ corpuri transparente, opace, translucide
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
• Instrumentele optice: microscopul
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Date tehnice: Pergament, manuscris, cerneală neagră și roșie, ceară roșie. L=39cm; l=23cm
Datare și locul de proveniență: Matei Basarab, 1646, Târgoviște
Cu o domnie de lungă de peste 20 de ani, Matei Basarab (1632‑1654) a revigorat vechea capitală a Țării Românești, începând cu
anul 1640, când Târgoviștea redevine principala reședință domnească. Documentele emise de cancelaria domnească atestă o
dezvoltare economico‑socială si culturală fără precedent, fapt ce‑l determină pe călătorul Paul de Alep să considere Târgoviștea
asemănătoare Alepului și Damascului.
Documentul este emis de către Matei Basarab, în anul 1646. Este vorba despre un hrisov de confirmare a moșiei de baștină
pentru o familie de dâmbovițeni, Neagoe și feciorii lui din Bărbuleț. Actul prezintă o pecete aplicată în ceară roșie.
Obiectul se află în Colecția de documente, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Documentul este scris cu cerneală neagră pe un pergament de capră. Identificarea animalului a fost posibilă prin observarea
microscopică a aranjamentului foliculilor piloși (urmele lăsate de firele de păr după operația de depărare). Pergamentul are
culoarea alb‑gălbui, este rigid (chiar foarte rigid) și are un aspect heterogen. Documentul are formă regulată, este preparat
pentru scris pe partea dinspre carne a pielii și prezintă depozite de carbonat de calciu, rezultat din procesul de prepărare și din
cel de prelucrare. Pe verso, pergamentul are un aspect ceros. Este preparat cu atenție, nu prezintă venozități sau urme de păr.
Pergamentul este foarte murdar, decolorat, prezintă degradări mecanice (inclusiv lacune în zona de pliere) și degradări datorate
apei și grăsimilor. Documentul nu a fost restaurat.
Prin analize, cerneala neagră a fost identificată ca fiind ferogalică. Cerneala este decolorată, nu difuzează în pergament, prezintă
exfolieri și nu penetrează materialul, adică nu este vizibilă pe verso.
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Îndreptarea legii, 1652
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Compuşi organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
Biologie:
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Păsări
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Mamifere
• Relaţii trofice în ecosisteme. Reţele trofice - categorii trofice - lanţuri şi reţele trofice - niveluri şi piramide trofice în ecosisteme
• Particularităţi structurale şi funcţionale ale locomoţiei la vertebrate
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei
• Organizarea materiei vii. Niveluri de organizare a materiei vii: individ, populaţie, specie
• Factori determinanţi în răspândirea şi adaptarea la mediu a organismelor vii. Factori abiotici: -iInteracţiunea biotop – biocenoză bioritmuri circadiene şi sezoniere. Factori biotici: relaţiile interspecifice: competiţie, cooperare, exploatare; relaţiile intraspecifice
- comunicarea şi viaţa socială la animale
• Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă la organism. Funcţii
de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere)
• Diversitatea lumii vii. Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie), nomenclatură binară,
procariot, eucariot
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire dilatarea - dilatarea solidelor, consecinţe şi aplicaţii practice
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii - corpuri transparente, opace, translucide
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Hârtie, tipărire, tuș roșu și negru, coperți din lemn și piele, cu încrustații aurii. L=31cm; l=20cm; H=8cm
În Colecţia de carte veche românescă a Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, există trei exemplare din
Îndreptarea legii. Culegerea de legi în limba română a fost tipărită la Târgovişte, în anul 1652, în timpul domniei lui Matei Basarab
(1632‑1654). Marginea coperţilor poartă un chenar cu arabescuri din motive florale şi vegetale, fin stilizate, care evidenţiază
zona centrală compusă din patru vignete de colţ reprezentându‑i pe cei patru evanghelişti împreună cu simbolurile lor (sus: Ev.
Ioan – vulturul, Ev. Matei – îngerul, jos: Ev. Marcu – leul, Ev. Luca ‑ viţelul), iar în mijlocul lor este prezentată Răstignirea lui Hristos,
pe faţă, şi Iisus Împărat (cu Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul) pe coperta a patra. Din cauza uzurii, coperta a patra păstrează
urme de aurire. Decoraţia este imprimată prin presare, fiind astfel clar vizibilă chiuveta ramasă în grosimea pielii. Deschizând
cartea se observă lipsa paginii de titlu, volumul începând direct cu pagina 30 (Λ). Acest exemplar din Îndreptarea legii nu conţine,
ca în cazul majorităţii cărţilor tipărite la Târgovişte, însemnări marginale.
Cartea este, parţial, o prelucrare a Cărţii româneşti de învăţătură apărută la Iaşi, în 1646, din porunca lui Vasile Lupu, la care s‑au
adăugat o serie de texte traduse din greacă de Daniil Panonianul şi de profesorii Şcolii Domneşti din Târgovişte, Pantelimon
Ligaridis şi Ignaţie Patritzidis. Prima parte a cărţii cuprinde legiferarea înăspririi situaţiei iobagilor în relaţiile lor cu marii boieri,
iar cea de‑a doua parte texte de drept canonic. Totodată, sunt consemnate date despre alfabetul slav, definiţia gramaticii,
nomenclatura dregătorilor şi atribuţiile lor şi, deosebit de valoros, un tratat de epistolografie, un fel de manual cu modele de
corespondenţă protocolară între aristocraţia clericală şi laică. Nu în ultimul rând, Pravila adopta principii moderne, progresiste
pentru acea epocă referitoare la cauzele care diminuează răspunderea penală precum: vârsta, beţia, nebunia, obiceiul locului,
ascultarea de cel mai mare, surdo‑mutismul, legitima apărare ş.a.
Datorită conţinutului său variat, Îndreptarea legii a cunoscut o largă circulaţie, cuprinzând întreaga arie geografică locuită de
români şi a contribuit la unificare gândirii juridice româneşti. În ceea ce priveşte aspectul grafic al cărţii, nu se poate trece cu
vederea grija cu care a fost tipărită; literele ornate, paginaţia deosebită, complexitatea gravurilor atât din punct de vedere al
compoziţiei, cât şi a decoraţiei dovedesc clar rafinamentul tipografilor din perioada domniei lui Matei Basarab, care ştiau că
puterea unei cărţi rezidă şi în aspectul ei îngrijit. „Pravila cea Mare“, cum mai este denumit acest codice de legi, se constituie
într‑un îndreptar de credință, fiind tipărit cu aprobarea autorităților bisericești. Ea a devenit, astfel, corpusul oficial de legi al
Bisericii Ortodoxe de Răsărit, fiind aplicat în viața socială a vremii.
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Exemplarul cu numărul de inventar 7894, la care se face referire în acest text, se află într‑o stare de conservare bună, legătura
volumului este în lemn şi piele de culoare brun‑roşcată cu decoraţia aurită, recent restaurată
Obiectul se află în Colecția de carte veche, C.N.M.C.D. Târgoviște.

Bibliografie:
Îndreptarea legii, 1652, ediție critică, București, 1962, versiune digitală.
Cronț, Gheorghe, 1960, Îndreptarea legii din 1652, în „Studii“, tom XIII, nr.1, pp. 57‑82.
Făget, Doina Elena; Calcan, Rodica. Vechi tipărituri târgoviştene în colecţiile Bibliotecii Universitare din Bucureşti, în „Valachica”,
nr. 10‑11, Târgovişte, 1978 ‑ 1979, p. 42).
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Uși împărătești
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Săruri
• Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime,
forme, alcătuire). Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri-clasificare
simplă, funcţii). Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante. Diversitatea lumii vii. Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regngrupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului). Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme,
angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană). Se insistă pe caracterele generale ale grupelor
• Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie), nomenclatură binară, procariot, eucariot
Fizică:
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Fenomene termice: încălzire/răcire dilatarea - dilatarea solidelor, consecinţe şi aplicaţii practice
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: L=129x2cm; l=35x2cm; H=5,5cm
Datare și loc de proveniență: Secolul al XVIII-lea, posibil de la Biserica Sf. Nicolae Geartoglu din Târgoviște
Uși împărătești din secolul al XVIII-lea, cu decor traforat/sculptat cu motive vegetale: viță de vie, frunze și ciorchini policromați
(verde/roșu), cu șase medalioane în formă de frunză dispuse vertical, câte trei pe fiecare ușă, înscrise într-o formă de viță de vie.
La intersecția lujerilor se află mai multe flori cu câte patru petale policrome care întregesc compoziția decorativă. Lujerii viței de
vie și frunzele erau inițial acoperite cu foiță de aur peste un strat de preparație din ipsos la care s-a adăugat clei organic.
Medalioanele sunt pictate cu tempera tot pe un strat de preparație din ipsos, iar portretele sfinților sunt pictate direct pe foița de
aur ale aureolelor, având ca reprezentare în partea superioară pe Maica Domnului și Sf. Arhanghel Gavril, iar la partea inferioară
pe cei patru evangheliști: Ioan, Luca, Matei și Marcu. Policromie există și în redarea elementelor decorative ale stâlpului de
închidere, care constă în frunze și flori.
Materialele utilizate în realizarea ușilor sunt lemnul de nuc, praful de cretă, cleiul organic, foița de aur, culorile tempera, pasta
de bronz și fierul forjat pentru armătură. Ele permiteau accesul principal în altarul bisericii, întregind și îmbogățind iconostasul
acesteia.
Au intrat în patrimoniul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească“ din Târgoviște în anul 1979, în prezent fiind supusă
unor intervenții de restaurare, aflându-se într-o stare medie de conservare.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C. N. M. C. D. Târgoviște
În perioada secolelor XVIII–XIX, cultul icoanei a fost un element decisiv de bogăție și înflorire culturală. Secolele menționate se
caracterizează prin adoptarea unor metode de lucru și a unor materiale noi care se impun sub influența de sorginte europeană
a barocului și neoclasicismului. În realizarea icoanelor se impune tehnica „tempera grasă“ care folosește uleiuri sicative în liantul
pentru culori, diferențiind-se, astfel, de tehnica „tempera cu ou“.
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Etapele realizării unei icoane pe lemn sunt următoarele:
• Pregătirea suportului (panoul din lemn) care constă în consolidarea cu pene pentru evitarea deformărilor în timp, grunduirea
(aplicarea unui amestec de clei, gips, pânză și alte materiale pentru ca suprafața să fie plană și să permită o bună absorbție a
pigmenților
• Trasarea contururilor, de obicei prin transferul unui model de pe hârtie de calc
• Realizarea picturii fondului, apoi a culorilor de bază (proplasma), după care sunt aplicate culorile închise, straturile deschise
fiind aplicate succesiv peste acestea; „luminile“ și ultimele umbre sunt aplicate la final
• Ultima etapă o reprezintă vernisarea icoanei (aplicarea unei pelicule de lac protector pentru stratul pictural)
Bibliografie:
Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, București, 2000.
Dicționar de artă, Forme, tehnici, stiluri artistice N-Z, București, 1998.
Săndulescu, Verna, C., Materiale și tehnica picturii, Timișoara, 2000.
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Icoană cu ferecătură, Sfântul Elefterie
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: L = 1020 mm; LA = 740 mm; Gr = 28 mm
Datare: sfârșitul secolului al XVIII-lea
Icoana de mari dimensiuni ce îl înfățișează pe Sfântul Elefterie în picioare, redat până la brâu, a fost parțial ferecată, iar locurile
în care s-a aplicat ferecătura – dintr-un metal argintiu cu urme ale unei auriri – sunt la aureolă, mâini, Evanghelie, engolpion și
crucea brodată de pe omofor. Prin prezența omoforului alb, cu mici decorații albastre și roșii și câteva cruci mari negre, înțelegem
rangul de arhiereu al Sfântului Mucenic Elefterie. Acesta este îmbrăcat peste felonul roșu deschis, cu bordură decorată cu pietre
prețioase roșii și albastre pe fond auriu. Sub felon, se observă himationul în tonuri de albastru, decorat cu motive vegetal-florale
foarte fine cu desen miniatural. Chipul blajin al sfântului, redat în tonuri de ocruri închise, înfățișează un bărbat matur cu barba
deasă, brună. Este redat după tipic cu influențe rusești în ceea ce privește modelul, forma feței și trăsăturilor. Icoana, destul de
deteriorată, a pierdut din stratul de culoare și din strălucirea inițială.
Pe fondul albastru al icoanei, în partea dreaptă a sfântului, se observă redat cu negru numărul „26”, probabil un număr de
inventar al bisericii de proveniență, rămasă necunoscută. Inscripția de desemnare a scenei („Sf. Sfinților Mucenic Elefterie”) a fost
înscrisă cu alb pe fond albastru, fiind în limba română cu alfabet chirilic, cu o grafie destul de aleasă, fapt care poate ajuta în plus
la datarea icoanei în ultima parte a secolului al XVIII-lea și cel mult la începutul celui următor.
Sfântul Elefterie se naște la Roma, mama sa este ucenica Sfântului Apostol Pavel. Sf. Elefterie provine dintr-o familie de oameni
evlavioși și învățați – din acest motiv este înfățișat cu o carte în mâini, asemeni Mântuitorului- Învățător sau asemeni altui dascăl
- Sf. Ierarh Nicolae. La inimă, în mână stângă, Sf. Elefterie ține cartea – semn al cunoașterii, iar cu mână dreaptă binecuvântează
prin semnul Sf. Treimi. Pe piept are două podoabe – cea rotundă-medalionul Fecioarei are formă de floare cu petale rotunde,
însemnând pântecele roditor al mamei. A doua podoabă este o cruce asemănătoare Rozei Vânturilor, semnele cardinale
formând semnul Crucii răstignirii, din care se întrezărește o floare – însemnul Învierii lui Iisus. Biografia Sf. Elefterie este una plină
de miracole, astfel încât înfățișarea lui în icoane mereu ascunde însemne tainice a puterilor sale nevăzute de a îmblânzi lei și de
a vorbi cu păsările cerului.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Icoană de Palekh, Răstignirea
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Tehnică și material: pictură în tempera pe lemn, panou ușor curbat cu 2 traverse semiîngropate. Dimensiuni: L
- 294 mm; LA - 237 mm; Gr - 18 mm.
Datare și loc de proveniență: Secolul al XIX-lea, Palekh, Rusia
Icoana de mici dimensiuni înfățișează, central, Răstignirea lui Iisus Hristos profilată pe fond albastru – cenușiu, iar în cele patru
colțuri diferite, reprezentări redate pe fundal galben: sus (Cerul) - Maica Domnului cu Pruncul și opus Sf. Tihon – ca particularitate
iconografică, jos (Pâmântul) - Sf. Gheorghe, iar de cealaltă parte Sf. Dimitrie. Sf. Tihon este înfățișat ca un tânăr cu barbă și
calviție. Acesta poartă peste felon un omofor alb, având o decorație simplă sub forma unor cruci mari, desemnând rangul
său de arhiereu. Sf. Tihon este un sfânt hirotonit de tânăr în tainele preoției. În registrul de jos, se află Sfinții legați de tradițiile
calendaristice agrare – Sf. Gheorghe – cel cu care începe anul agrar și Sf. Dimitrie - cel cu care se încheie anul agricol.
Întreaga compoziție este încadrată de un chenar lat roșu (spre orange), delimitat de scene printr-o linie îngustă deschisă. Modul
de tratare și execuție a chipurilor, cailor și veșmintelor, dar și simțul cromatic, este unul de o simplitate schematică și în același
timp de un rafinament specific unei tradiții îndelungate a meșterilor iconari ai centrului rusesc de la Palekh. Inscripțiile de
desemnare a scenei sunt redate cu negru, cursiv, cu caractere chirilice în limba română.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Icoană de Palekh, Răstignirea
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Tehnică și material: pictură în tempera pe lemn, panou ușor curbat cu 2 traverse semiîngropate. Dimensiuni: L =
259 mm; LA = 198 mm; Gr = 14 mm.
Datare și loc de proveniență: a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Palekh, Rusia
Icoana de mici dimensiuni înfățișează, central, Răstignirea lui Iisus Hristos profilată pe fond albastru, iar în cele patru colțuri
diferite reprezentări: sus - Maica Domnului cu Pruncul și opus Sf. Nicolae, jos - Sf. Dimitrie, iar de cealaltă parte Sf. Gheorghe. Sf.
Nicolae este înfățișat bust, matur, cu părul, barbă și mustața albe, având calviție și purtând peste felon omoforul alb, decorat cu
niște cruci mari, ce reprezintă rangul său de arhiereu. Întreaga compoziție este încadrată de un chenar lat roșu (de fier). Modul
de tratare și execuție a chipurilor, cailor și veșmintelor este schematic și, în același timp, de un rafinament specific unei tradiții
îndelungate a meșterilor iconari ai centrului rusesc de la Palekh. Inscripțiile de desemnare a scenei sunt redate cu negru, cursiv,
cu caractere chirilice în limba slavonă. În numeroase locuri stratul pictural prezintă cracliuri și este desprins de pe suport. În zona
superioară, central, este o urmă de cui.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.

***
La analiza marginii roșii a icoanei a fost identificat cinabru peste un strat de ocru de fier cu alb de plumb. Pigmentul cinabru
– HgS – este întrebuințat încă din antichitate până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ocru de fier – FeO(OH)) – este un pigment
mineral permanent, obținut din pământuri și are tonalități de la ocru la maro și a fost utilizat din preistorie. Alb de plumb – 2
PbCO3· Pb(OH)2 – este un pigment mineral, menționat încă de Plinius și Vestruvius care au descris prepararea sa din minereul de
hidrocerusit amestecat cu oțet. A fost utilizat până la începutul secolului al XX-lea, când s-a descoperit toxicitatea sa puternică.
La obținerea culorii verzi s-a folosit verde de pământ – K[(Al,FeIII),(FeII,Mg](AlSi3,Si4)O10(OH)2. Pigmentul verde de pământ era
utilizat din antichitate. Culoarea albă a calului a fost din alb de plumb cu puțin ocru de fier. Culoare ocru de la fundalul Sfântului
Gheorghe s-a obținut din pigmentul galben de staniu-plumb (Pb2SnO4 sau Pb(Sn,Si)O3) în amestec cu pământuri. Pigmentul
galben de staniu-plumb a fost întrebuințat între secolele XIII-XVIII.
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Icoană de Palekh, Răstignirea
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă la organism. Funcţii
de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere)
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Mamifere
• Diversitatea lumii vii. Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie), nomenclatură binară,
procariot, eucariot – Animalia, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Eutelostomi,
Sarcopterygii, Tetrapoda, Amniota, Synapsida, Mammalia, Theria, Eutheria, Perissodactyla, Equidae, Equus, Equus caballus
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Pictură în tempera pe lemn, panou ușor curbat cu 2 traverse semiîngropate, dintre care cea de jos pierdută.
Dimensiuni: L - 254 mm; LA - 195 mm; Gr - 13 mm
Datare și loc de proveniență: A doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Palekh, Rusia
Icoana de mici dimensiuni, destul de deteriorată, înfățișează, central, Răstignirea lui Iisus Hristos, iar în cele patru colțuri diferite
reprezentări: sus - Maica Domnului cu Pruncul și opus Sf. Nicolae, jos - Sf. Dimitrie (pe cal negru), iar de cealaltă parte Sf. Gheorghe
(pe cal alb). Sf. Nicolae este înfățișat bust, bătrân, purtând peste felon omoforul alb, decorat cu niște cruci mari, ce reprezintă
rangul său de arhiereu. Întreaga compoziție este încadrată de un chenar îngust roșu. Modul de tratare și execuție a chipurilor,
cailor și veșmintelor este schematic și, în același timp, foarte rafinat, manieră specifică tradiției îndelungate a meșterilor iconari
ai centrului rusesc de la Palekh. Inscripțiile de desemnare a scenei sunt redate cu negru, cursiv, cu caractere chirilice, în limba
slavonă. În numeroase locuri stratul pictural prezintă cracliuri și este desprins de pe suport. Central prezintă desprinderi de
culoare și chiar pierderi ale stratului de preparație, împreună cu cel pictural, pe o suprafață mare (stabilizat prin adăugarea foiței
japoneze).
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Icoană prăznicară, sec. al XVIII-lea, Adormirea Maicii Domnului
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Pictură în tempera pe lemn, panou ușor curbat fără traverse. Dimensiuni: L - 444 mm; LA - 349 mm; Gr - 17 mm
Datare: Secolul al XVIII-lea
Icoana de mici dimensiuni, foarte deteriorată, înfățișează Adormirea Maicii Domnului după iconografia prestabilită, dar mult
restrânsă datorită dimensiunilor: Maica Domnului așezată pe catafalc, cu Iisus redat central lângă aceasta – și apoi reluat în
aceeași ipostază (cu sufletul Fecioarei pe mâna stângă) în registrul superior – având de-o parte și de alta a sa două uși, ale
arhitecturii în fundal, care Îl separă de restul mulțimii (câte 7 personaje de fiecare parte). La picioarele catafalcului sunt prezentate
îngenunchiate două personaje. Fundalul este constituit dintr-un peisaj cu arhitecturi îngrijit redate. Întreaga compoziție este
încadrată de două chenare – unul deschis (posibil alb) pe care este redată în zona superioară inscripția de desemnare a scenei
și celălalt roșu.
Modul de tratare și execuție a chipurilor, veșmintelor și arhitecturii este deosebit de îngrijit și în același timp foarte rafinat.
Maniera trădează măiestria și înclinația meșterului spre o reprezentare miniaturală, însă fără a încărca scena cu detalii.
Inscripția de desemnare a scenei este redată cu negru, cu caractere chirilice în limba slavonă (Adormirea Fecioarei). Suportul
foarte deteriorat, lipsă și măcinat de un atac xilofag. În numeroase locuri stratul pictural, foarte încărcat de depuneri, prezintă
cracliuri și este desprins de pe suport, mai ales pe margini. Central, prezintă un orificiu de 20x30 mm.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Icoană triptic
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea lumii animale. Elemente generale de etologie. Alcătuirea generală a unui mamifer. De la celulă la organism. Funcţii
de bază ale organismului animal (relaţie, nutriţie, reproducere)
• Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal.
Vertebrate. Mamifere
• Diversitatea lumii vii. Noţiuni introductive: taxoni (regn, încrengătură, clasă, ordin, familie, gen, specie), nomenclatură binară,
procariot, eucariot – Animalia, Eumetazoa, Bilateria, Deuterostomia, Chordata, Craniata, Vertebrata, Gnathostomata, Eutelostomi,
Sarcopterygii, Tetrapoda, Amniota, Synapsida, Mammalia, Theria, Eutheria, Perissodactyla, Equidae, Equus, Equus caballus
• Influenţa omului asupra faunei. Consecinţele activităţii omului asupra faunei. Necesitatea protecţiei animalelor.
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Tehnică și material: pictură în tempera pe lemn, panou central cu predele semicirculare. Dimensiuni închis: L 274 mm; LA - 207 mm; Gr - 33 mm. Dimensiuni deschis: L - 274 mm; LA - 408 mm; Gr - 29 mm
Datare: Începutul sec. al XIX-lea
Icoana triptic de mici dimensiuni, de călătorie, în stare de conservare destul de bună, reprezintă, atunci când este deschisă,
central, pe Maica Domnului cu Pruncul, iar pe predele fiind reprezentați, pe două registre, câte doi sfinți. Astfel, Maica Domnului
este înfățișată cu Pruncul în picioare, susținut cu mâna stângă, iar cu dreapta arătând spre El. Este înveșmântată maforion violet
cu dosul verde, iar rochia albastră prezintă tivit la manșete și la decolteu galonul auriu. Pruncul ține în mâna stângă un rotulus
rulat, iar cu dreapta binecuvântează. Este înveșmântat într-o cămașă lungă roșie.
Pe predela dreaptă: jos, este înfățișat Sf. Gheorghe (pe cal alb cu șa și harnașamentul roșu, pelerină roșie, suliță, armură aurie,
cămașa albastră, fond auriu în zona superioară, albastru central și verde în cea inferioară, de-o parte și de alta a nimbului –
evidențiat cu alb și brun – este inscripția de desemnare a scenei), iar sus, Sf. Metodie (? – redat pe fond auriu, ține cu mâna
stângă, învelită în stiharul roșu-vișiniu Sf. Evanghelie, bătrân, cu mustața, barba lungă și părul alb, înveșmântat într-o cămașă
verde smarald, asemenea omoforului cu trei cruci mari albe).
Pe predela stângă: jos, este înfățișat Sf. Dimitrie (pe cal roșu cu șa și harnașamentul verde, pelerină verde, suliță, armură aurie,
cămașa albastră, fond auriu în zona superioară, albastru central și verde în cea inferioară, de-o parte și de alta a nimbului –
evidențiat cu alb și brun – este inscripția de desemnare a scenei), iar sus, Sf. Atanasie (? – redat pe fond auriu, ține cu mâna
stângă învelită în stiharul roșu Sf. Evanghelie, bătrân, cu mustața, barba scurtă și părul alb, înveșmântat într-o cămașă albastră,
asemenea omoforului cu trei cruci mari albe).
Inscripțiile de desemnare a sfinților de pe predele, din registrul superior, sunt redate pe fundalul auriu cu brun, urmând forma
semicirculară a panoului. Sfinții de pe predele sunt redați detaliat, cu reprezentări miniaturale, destul de îngrijit. Predelele sunt
prinse de corpul central al tripticului cu câte două rânduri de „balamale” din sârmă de fier. Inscripțiile de desemnare a scenelor
sunt redată cu brun, cursiv, cu caractere grecești în limba greacă. Pe alocuri, depuneri de murdărie.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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La analiza pigmentului ocru de la fond, s-au identificat cupru și zinc (alamă). Pigmentul roșu utilizat pentru veșmântul
Mântuitorului este cinabru. Fondul albastru este realizat din albastru de Prusia în amestec cu alb de plumb. La realizarea culorii
verzi a veșmântului Maicii Domnului s-a folosit verde de crom. Cinabrul a ieșit în spectrul rezultat din cauză că fereastra de
citire a aparatului a depășit culoarea verde și a citit și culoarea roșie din vecinătate. Faptul că la interpretarea rezultatelor au fost
evidențiați pigmenții verde de crom și albastru de Prusia înseamnă că icoana a fost repictată sau este mai recentă. Pigmentul
albastru de Prusia a fost fabricat la începutul secolului al XVIII-lea, iar verde de crom a apărut la jumătatea secolului al XIX-lea.
Pentru culoarea de la veșmântul roșu-violet al Maicii Domnului este posibil să se fi utilizat ultramarin natural în amestec cu
cinabru și alb de plumb. Calul este colorat cu alb de plumb.
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Icoană prăznicară, Înălțarea Domnului
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime, forme, alcătuire).
Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri-clasificare simplă, funcţii).
Planta-organism viu
• Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului).
Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană). Se insistă pe caracterele
generale ale grupelor
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Pictură în tempera pe lemn, panou ușor curbat fără traverse. Dimensiuni: L = 393 mm; LA -=327 mm; Gr = 20 mm
Datare: Secolul al XVIII-lea
Icoana de mici dimensiuni, cu depuneri de murdărie care îngreunează descifrarea inscripțiilor, înfățișează câteva din
praznicele împărătești cu accent pe Înălțarea lui Iisus Hristos, scenă redată central și înconjurată de 11 praznice și un tablou
votiv reprezentând donatorii. Astfel, pornind din registrul superior până jos, de la dreapta spre stânga icoanei, sunt înfățișate
următoarele scene:
1. Cina din Mamvri (trei personaje așezate la o masă rotundă albă), 2. Nașterea Fecioarei (iconografie restrânsă înfățișând-o pe
Sf. Ana într-un pat cu baldachin, lateral, la fereastră pe Sf. Ioachim, iar jos, la picioarele patului, scena moașei care îmbăiază
pe Fecioare Maria prunc), 3. Intrarea în templu a Fecioarei Maria (sunt prezentate 4 personaje în picioare: părinții Fecioarei
- Ioachim și Ana – care o încredințează pe Maria preotului templului), 4. Buna Vestire (Arhanghelul Gavril cu un crin în mână –
simbol al veștilor bune – o vizitează pe Fecioara Maria, prezentată în stânga scenei așezată); registrul al doilea – 5. Închinarea
magilor (Părinții Sf. Maria și Iosif îl prezintă pe Iisus unui păstor – înfățișat îngenuncheat în fața Pruncului), 6. Prezentarea la
templu a lui Iisus (un grup de trei personaje redat în partea dreaptă a scenei – dintre care Sf. Maria poartă pe brațe pe Pruncul
Iisus; Iisus este înfățișat central, fiind preluat de preotul cu brațele întinse); registrul al treilea – 7. Botezul Domnului (central,
în apa Iordanului este înfățișat Iisus, fiind botezat de Sf. Ioan – situat în dreapta scenei – și având ca pandant un înger), 8.
Schimbarea la Față (scena împărțită în două de nori verzi, în zona superioară Iisus, redat în mandorlă, este încadrat de 2 sfinți,
iar în zona inferioară 3 apostoli – unul în vârstă cu barbă, mustață și calviție în dreapta scenei, unul tânăr, iar celălalt matur
cu barbă și mustață); registrul al patrulea – 9. Intrarea în Ierusalim (Iisus Hristos pe un măgăruș este întâmpinat de un grup
de oameni), 10. Pogorârea Sf. Duh (Sf. Duh, prezentat sub forma unui cap, este redat în zona superioară a scenei, deasupra
Maicii Domnului care are grupați de-o parte și de alta a sa apostolii), 11. Adormirea Maicii Domnului (Maica Domnului, așezată
pe catafalc, este prezentată central, iar de-o parte și de alta a acesteia sunt înfățișați doi apostoli; între apostoli, central, în
mandorlă, este redat Iisus Hristos cu sufletul Fecioarei pe mâna stângă), 12. Donatorii icoanei (? De-o parte și de alta a unui
personaj vârstnic – cu barbă și păr alb – care are mâinile ridicate în rugăciune, sunt prezentați donatorii purtând coroane: redată
în dreapta scenei este înfățișată o femeie și, pandant, un bărbat cu veșminte lungi; inscripția de desemnare a acestei scene este
subliniată, spre deosebire de cele ale praznicelor). Scena centrală, în jurul căreia se derulează prezentarea celorlalte praznice,
îl înfățișează, central, pe Iisus Hristos, în mandorlă, întors spre grupul de apostoli din spatele său (spre dreapta icoanei) și pe Sf.
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Maria îngenuncheată în fața sa. În zona superioară, central, flancat în colțurile scenei de doi îngeri, este înfățișat pe un nor, în
mandorlă, Iisus Hristos.
Modul de tratare și execuție a chipurilor, veșmintelor și a interioarelor este deosebit de îngrijit și rafinat, trădând măiestria și
înclinația meșterului spre reprezentarea miniaturală, însă eliberând scenele de narativitatea specific iconografică, astfel redând
esența printr-o simplitate extraordinară. Întreaga compoziție este încadrată într-un chenar roșu mărginit de câte două linii
negre. Inscripțiile de desemnare a scenelor sunt redate cu negru, cu caractere chirilice în limba slavonă. Suportul ușor arcuit
este realizat din două fragmente fixate cu 2 traverse îngropate.
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Icoană de coronament, Sf. Apostol Matei
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Oxizi
• Săruri
•Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze şi săruri
Biologie:
• Diversitatea în lumea plantelor. Alcătuirea generală a unei plante cu flori. Celula vegetală (definiţie, mărime, forme, alcătuire).
Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol). Organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri-clasificare simplă, funcţii).
Planta-organism viu
• Clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului).
Regnul Plante – muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme (plante mai des întâlnite în viaţa cotidiană). Se insistă pe caracterele
generale ale grupelor
Fizică:
• Corpuri – proprietăți; schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor; amestecuri și separarea amestecurilor; dizolvarea:
influența temperaturii asupra procesului de dizolvare; ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere
• Fenomene mecanice: masa, măsură a inerţiei; determinarea masei corpurilor; densitatea, interacţiunea
• Radiaţiile şi radioprotecţia: radiaţii X şi γ, radiaţii α şi β, efecte biologice şi radioprotecţie
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Date tehnice: Material/Tehnică: lemn cu strat de preparație, pictat cu culori de ulei, cu elemente decorative traforate, grunduite
și aurite. Lungime: 64 cm, Lățime, 27,3 cm, Grosime: 2,4 cm
Datare: Perioada confecționării - circa 1850
Icoană pe lemn, de formă elipsoidală, aplatizată. Are ca reprezentare pe Sfântul Apostol Matei, alături de care se află omul/înger,
ca simbol al Evangheliarului. La partea superioară și la cea inferioară, icoana este împodobită cu decorațiuni traforate, vegetale
- frunze de acant, aurite, pe strat de preparație (chit și clei organic).
Obiectul se află în Colecția de iconostase, C.N.M.C.D. Târgoviște.
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Flacon din sticlă/Pulverizator, Vulcana - Băi
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Corp. Substanţă. Amestec. Introducere în studiul chimiei şi importanţa acesteia.
• Proprietăţi/ fenomene fizice şi chimice. Amestecuri omogene şi eterogene
• Fenomene termice
Fizică:
• Energie - transferul de căldură între obiecte; materiale conductoare și izolatoare de căldură
• Forțe și efecte - efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare)
• Fenomene termice: încălzire/răcire dilatarea - dilatarea solidelor; consecinţe şi aplicaţii practice; ardere, ruginire, putrezire,
alterare, coacere
• Fenomene optice: surse de lumină; propagarea luminii - corpuri transparente, opace, translucide
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Date tehnice: Sticlă, turnare, cizelare, vopsire. H=25cm; L=11cm; D=4,3cm
Datare și loc de proveniență: Mijlocul secolului al XVII-lea, Sticlăria domnească de la Vulcana Băi, sat Sticlăria, descoperită în
anul 1961
În satul domnesc atestat documentar în vremea lui Vlad Țepeș (1456-1462), la Vulcana-Băi, a funcționat prima sticlărie fondată
de Matei Basarab și reanimată de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Așezată strategic într-o vale, fabrica folosea materii
prime locale sau aduse de la Brașov. Sticlarii erau localnici școliți la Brașov sau în alte centre din țară. Sticla se obținea prin topirea
într-un cuptor care se încălzea până la 1500°C, a unui amestec din nisip și cuarț, carbonat de sodiu și piatră de var. Ca materiale
auxiliare se foloseau oxizi metalici pentru obținerea sticlei colorate, fosfatul de calciu (cenușa de oase) pentru o sticlă opacă,
precum și sulfat de sodiu.
Secretarul italian al lui Constantin Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, se arăta contrariat de faptul că boierii din Țara
Românească foloseau mai ales obiecte din sticlă importate și nu locale, în ciuda calității foarte bune a sticlei realizate de meșterii
autohtoni.
Flaconul din sticlă a fost încadrat tipologic și funcțional în categoria pulverizatoarelor. Corpul principal este fusiform,
pulverizatorul de la un capăt fiind sub formă de ciocan. La capătul opus se păstrează dopul din sticlă cu o agățătoare. Prezintă
decor cu bumbi și urme de pictare.
Obiectul se află în Colecția de arheologie, C.N.M.C.D. Târgoviște.

Bibliografie:
Mareș, Dinu G., 2014, Vulcana-Băi - sat domnesc, p.13-14, p. 33-34.
Anton Maria Del Chiaro Fiorentino, Revoluțiile Valahiei, cu o introducere de Nicolae Iorga, Iași, 1929, p. 15 (Institutul de Memorie
Culturală- cIMeC, 2008).
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Spadă, secolul XV
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului
Chimie:
• Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
• Metale. Aliaje. Proprietăți fizice ale acestora. Coroziunea şi protecţia anticorosivă
Fizică:
• Fenomene termice: încălzire/răcire dilatarea - dilatarea solidelor; consecinţe şi aplicaţii practice; ardere, ruginire, putrezire,
alterare, coacere
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Date tehnice: Metal, turnare, forjare, călire, ciocănire. L=124cm; Lgardă=21,5cm; Buton=5/7cm
Datare și loc de proveniență: Secolul al XV-lea, comuna Finta, descoperire întâmplătoare
Comuna Finta este situată în zona de S-E a județului Dâmbovița. Aici se găsește limesul denumit „Brazda lui Novac“, care datează
din perioada stăpânirii romane asupra Munteniei, în timpul lui Constantin cel Mare. În comună se află și așezarea medievală din
secolele VIII-X, care are statutul de sit arheologic. Ajungând în epoca medievală, în secolul al XV-lea, la 10 Iunie 1432, constatăm
prezența unei armate turcești la Finta. Motivația alegerii Fintei este dată de așezarea satului la întretăierea unor importante
drumuri militare ale Țării Românești, în apropierea capitalei Târgoviște, și pe cale spre munți. Pericolul iminent al prezenței
otomane îl determină pe domnitorul Alexandru I Aldea să trimită mai multe scrisori brașovenilor, cerând ajutor. Sprijinul din
partea ungurilor și al lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei, ajunge prea târziu, astfel încât Alexandru I Aldea este nevoit să
încheie pace cu turcii, mergând la Adrianopol să se închine sultanului.
De asemenea, mult mai târziu, în secolul al XVII-lea, Finta este locul unei cunoscute bătălii moldo-valahe, care a avut loc la 27
mai 1653, între Matei Basarab și Vasile Lupu, care s-a finalizat cu înfrângerea domnului Moldovei, acesta pierzând și tronul.
Spada este rezultatul unei descoperiri întâmplătoare în comuna Finta, în anul 2012. Are gardă dreaptă, fără semne de atelier.
Lama are 2 tăișuri și un șanț median parțial evidențiat. Butonul mânerului este rotund. Părțile constitutive sunt intacte, cu
excepția mânerului care, probabil, a fost din lemn. În procesul de restaurare acesta a fost acoperit cu piele. Tipologia o încadrează
cronologic în secolul al XV-lea. Piesa a fost restaurată și este în stare bună de conservare.
Obiectul se află în Expoziția permanentă a Muzeului de Istorie.

Bibliografie:
Olteanu, Gheorghe, 2002, Repertoriul arheologic al Județului Dâmbovița, Târgoviște, p.131.
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Cercetări fizico-chimice și biologice pentru
investigarea obiectelor de muzeu
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Povestea pergamentului
Elena Badea și Lucreția Miu,
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie (INCDTP),
Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălțăminte (ICPI)
Pergamentul este un suport de scris mult utilizat în antichitate și Evul Mediu realizat din piele de animal preparată special în
acest sens. Denumirea de origine latină provine de la străvechiul oraș Pergam din Asia Mică (orașul Bergama în Turcia din zilele
noastre) căruia legenda îi atribuie invenția noului suport, mult mai puţin perisabil şi mai rezistent decât papirusul1, în secolul
al II-lea î.Hr. Se știe că pieile de animale au fost folosite mult mai de timpuriu pentru scriere, dar este greu de precizat data la
care s-a scris pentru prima dată pe o bucată de piele. Cel mai vechi fragment care a supraviețuit până la noi datează din timpul
Egiptului antic, dinastia a XX-a (1186-1070 î.Hr.). Contribuția regnului animal la progresele scrierii, care a debutat timid cu oase,
carapace sau cochilii, a devenit foarte importantă în momentul în care s-a trecut la utilizarea pieilor de animale. Se pare că încă
din neolitic oamenii foloseau pielea animalelor vânate pentru a picta sau inciza anumite evenimente, pentru a transmite mesaje
și elemente din viața și gândirea comunității, elemente considerate o scriere pictografică incipientă. Mai târziu, egiptenii au
folosit atât papirusul, cât și pielea animalelor pentru a scrie documentele de mare importanță istorică, iar vechii greci ne trimit
către un trecut și mai îndepărtat în care se utiliza pielea animalelor ca suport al scrierii, aceștia susținând că însuși Zeus, stăpânul
Olimpului, folosea pielea de animal ori de câte ori simțea nevoia să-și manifeste talentul la scris.
Impulsul către perfecționarea procesului de realizare a unui suport de scris de o calitate superioară față de papirus îi revine însă,
regelui Eumenes al II-lea al Pergamului (197-159 î. Hr.), care a încurajat scrierea și copierea cărților vremii. Eumenes a fondat
biblioteca din Pergam, devenită rapid o rivală redutabilă a celei mai faimoase și mai mari biblioteci a lumii antice, biblioteca
1. Papirusul (Cyperus papyrus) plantă de (3 – 4) m înălţime din Delta Nilului, era cunoscut din mileniul IV î.Hr., la puţin timp după
tăbliţele de lut. El creştea sălbatic sau se cultiva pe domenii private şi chiar ale statului. Recoltarea plantei şi confecţionarea hârtiei
de papirus erau sarcina sclavilor. Descrierea cea mai cuprinzătoare despre fabricarea papirusului, pregătit astfel să devină un suport
al scrisului, transmisă din antichitate este datorată lui Plinius cel Bătrân (23-79 d.Hr.) în Istoria naturală. Din latinescul papyrus
s-au format cuvintele papier (franceză), papier (germană), paper (engleză). În limba română cuvântul hârtie are ca etimon slavul
vechi chartija.
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din Alexandria. Pentru a o îmbogăți și mai mult, era necesar importul unor mari cantități de papirus din Egipt, numai că, din
dorința de a proteja întâietatea propriilor biblioteci, Egiptul a interzis exportul papirusului în Pergam. Regele Eumenes a cerut
înțelepților și artizanilor săi să caute o soluție pentru realizarea unui alt suport de scriere, acesta fiind găsit în pielea animalelor
de talie mijlocie (oaia și capra). Tehnica desăvârșită de prelucrare elaborată la Pergam a condus la obținerea unui material de
o perfecțiune nemaiîntâlnită altundeva, motiv pentru care romanii l-au numit membrana pergamena sau charta pergamena.
Spre deosebire de pielea tăbăcită care a cunoscut o gamă extrem de vastă de întrebuințări, de la obiectele de uz personal
(îmbrăcăminte, încălțăminte, podoabe) și gospodăresc (corturi, caiace, cufere, recipiente pentru lichide, etc.), la cele de uz
militar (armuri, scuturi, teci de spadă, harnașamente, etc.) și până la obiecte artistice, de cult sau de uz privat, pergamentul nu se
tăbăcea, el fiind folosit aproape în exclusivitate ca suport al scrierii și, mult mai târziu, pentru fabricarea coperților de arhivare.
Elasticitatea și rezistența mecanică ale acestui material au fost însă exploatate la realizarea foalelor, a burdufurilor de orgă și a
instrumentelor muzicale ( tobe, cimpoaie), iar, datorită rezistenței la apă și translucidității, pergamentul a fost folosit la realizarea
ferestrelor. Nu trebuie să uităm că tehnologia de laminare a sticlei care a permis fabricarea geamurilor a fost elaborată abia în
secolul al XVII-lea.
Cele mai vechi rețete care descriu procesul de fabricare a pergamentului în Occident datează din secolele VII-IX, toate fiind relativ
simple și foarte asemănătoare între ele. Cum se prepara acest material foarte rezistent la rupere, dar flexibil, impermeabil și opac,
de culoare deschisă, cu aspect catifelat, perfect pentru scrisul pe ambele fete și pentru realizarea de decorațiuni executate în
culori? Pielea crudă, jupuită și conservată prin uscare sau sărare, era mai întâi spălată în apă rece curgătoare pentru eliminarea
impurităților și a sării, și pentru rehidratare. Pe latura dinspre carne a pielii rehidratate se aplica o pasta de var stins2 care era
lăsată să acționeze o perioadă de timp variabilă, dar nu mai mult de 12 ore. Durata acestei operații, depindea de tipul de animal,
de vârsta acestuia și de temperatura ambiantă, rolul fiind acela de facilita eliminarea părului. La momentul oportun, părul se
înlătura manual folosind un cuțit special, puțin ascuțit, în formă de semilună, cu mânere de lemn, sprijinind pielea pe un suport
de lemn convex. Pielea era apoi înmuiată într-o soluție de lapte de var preparată cu câteva săptămâni înainte astfel încât să își
piardă din alcalinitate, folosind bazine de piatră sau butoaie de lemn și agitând în permanență. După circa 5 zile de înmuiere
sub agitare, pielea se așeza din nou pe suportul de lemn pentru eliminarea resturilor de păr și a reziduurilor de carne. Pentru
această operație se folosea mai întâi un cuţit curb și puțin ascuţit, trecându-l de mai multe ori pe întreaga față a pielii, apoi,
cu ajutorul unei lame ascuţite, se eliminau resturile de carne. Pielea era din nou imersată în baie de lapte de var, după care se
2. Hidroxidul de calciu, cunoscut și sub numele de var stins, este o pulbere albă și se obține în urma reacției dintre varul nestins (oxidul de calciu)
și apă: CaO + H2O ⇒ Ca(OH)2. Varul nestins și cel stins este caustic, având o reacție puternic alcalină (valoare pH 12–13).
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executa răzuirea finală cu ajutorul unui cuţit curb, mișcarea mâinii fiind paralelă cu suprafaţa pielii astfel încât să înlăture stratul
hipodermic fără incizarea acesteia. Se răzuia apoi și faţa pielii (latura dinspre păr). După o spălare temeinică, pielea era întinsă
pe un cadru din lemn și uscată departe de razele solare, într-un ambient cu o bună ventilație astfel încât fibrele de colagen3 să
se orienteze în plan și să confere foii de pergament planaritatea și opacitatea esențiale pentru un suport de scris. În acest timp,
meșterul pergamentar continua să subțieze pergamentul acționând direct pe foaia tensionată cu un cuțit foarte ascuțit. Această
operație de răzuire fină necesită o mare îndemânare, deoarece cea mai mică nebăgare de seamă putea compromite întreaga
muncă.
Finisarea pergamentului uscat se realiza prin șlefuirea cu piatră ponce sau alt material abraziv a ambelor fețe ale pergamentului
sau numai a laturii dinspre carne, în funcție de destinația acestuia. Aceasta operație migăloasă era de obicei lăsată în seama
femeilor și a copiilor. În urma șlefuirii, pe suprafața pergamentului se forma un puf foarte fin, astfel că la atingere senzația
era de catifelare. Spre deosebire de papirus, ambele feţe ale pergamentului sunt bune pentru scris. La manuscrisele în formă
de carte, se scriau ambele feţe ale foii de pergament, însă în cazul documentelor se prefera scrierea pe o singura față, fiind
preferată fața dinspre carne datorită aranjamentului fibros mai dens şi conţinutului mai mic de grăsime. Albirea și degresarea
suplimentară a fețelor pentru scriere necesită o operație de finisare mai laborioasă, constând în aplicarea pe pielea reumectată
și întinsă pe ramă, cu ajutorul unei pensule, a unui strat uniform de praf de cretă (carbonat de calciu) sau gips (sulfat de calciu
dihidratat). După uscarea acestuia se aplica un alt strat, operația repetându-se până la obținerea unei suprafețe plane, albe,
strălucitoare. Pe de o parte, excesul de grăsimi determina o penetrare redusă a cernelii și a pigmenților, iar, pe măsura trecerii
timpului și expunerii la lumină, îngălbenirea foii de pergament. Pe de altă parte, excesul de cretă nu era de dorit deoarece
împiedica cerneala şi culorile să ajungă și să se fixeze pe suprafaţa pergamentului, prejudiciind atât calitatea, cât și durata
scrierii. Carbonatul de calciu superficial, precum și cel format în urma reacției dintre hidroxidul de calciu absorbit de pergament
în cursul procesului de fabricație și dioxidul de carbon din aer, oferă pergamentului o rezervă alcalină care îl pune la adăpost
de efectul coroziv al cernelurile ferogalice și al poluanților atmosferici precum oxizii de azot și dioxidul de sulf, fiind unul din
factorii căruia i se datorează longevitatea excepționala a pergamentului. Foaia de pergament se tăia apoi în forma comandată,
în funcție de uzul ce urma să-i fie dat. Până în secolul al IV lea se scria în special pe suluri de pergament obținute prin lipirea sau
coaserea cap la cap a foilor de pergament. Forma de codex (carte), mult mai ușor de manevrat și de depozitat în rafturi, a intrat
în uz în primele secole ale mileniului nostru, fiind adoptată de primii creștini pentru scrierea și răspândirea textelor religioase.
3. Colagenul este proteina principală din pielea de animal și din alte țesuturi conjunctive precum tendoanele, oasele, cornea.
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Este interesant de amintit că egiptenii şi asiro-babilonienii obişnuiau să imerseze pieile într-o soluţie de fermentare pe bază
de apă şi materiale vegetale (frunze, fructe, cereale, etc.), depărarea fiind rezultatul acțiunii enzimatice a acestor infuzii. De la
Herodot şi Plinius cel Bătrân știm că depărarea era realizată prin călcarea în picioare prelungită (pieile se așezau pe drumurile cele
mai frecventate sau în faţa uşilor), prin batere cu băţul, prin imersarea pieilor în apă, lăsând să acţioneze enzimele proteolitice
de putrefacţie, folosind excremente de porumbel sau urină umană. Sursele ebraice vorbesc despre tratarea pieilor cu o infuzie
de cereale, tehnică provenită probabil din Egipt, în timp ce arabii foloseau cenuşa obţinută prin arderea materialelor vegetale,
bogată în carbonaţi metalici şi oxizi. Procedeul de depărare cu var stins este prima dată citat în rețeta transcrisă în Codex Lucensis
490 (secolele VIII – IX), manuscris miscelaneu4 aflat la Biblioteca Capitolară din Lucca, care conține una dintre cele mai vechi și
bogate culegeri de varii rețete din epoca bizantină ajunse până la noi. Rețeta enumera în doar câteva rânduri etapele principale
ale procesului de fabricație a pergamentului: se pune pielea în var şi se lasă trei zile, se întinde pe cadru şi se răzuieşte cu un cuţit
pe ambele feţe, apoi se lasă să se usuce și se colorează. Această ultimă prescripţie conduce la supoziţia că operaţia de colorare
a pergamentului era o obişnuinţă în perioada antecedentă copierii acestui manuscris. Pergamente purpurii, colorate în albastru
sau negru erau folosite în special în Bizanț și în Islam. Ele necesitau scrierea cu litere de aur sau argint și erau destinate codicelor
de lux.
Prima rețetă mai detaliată privind fabricarea pergamentului o datorăm călugărului Teofil, care a transcris culegerea de rețete De
diversis artibus o Diversarum artium Schedula, considerată o adevărată enciclopedie a artelor și meseriilor medievale. Versiunile
rețetei lui Teofil sunt numeroase, în cele ce urmează fiind prezentată versiunea din manuscrisul Harley 3915 (secolul XII), f. 128R,
aflat la British Library.
„ia piei de capră şi pune-le timp de o zi şi o noapte în apă; scoate-le afară şi clăteşte-le îndelung până ce apa devine curată. Apoi
ia un vas nou şi toarnă în el lapte de var şi apă şi amestecă bine până se obţine un amestec dens; în acest moment se introduc
pieile pliate pe partea dinspre carne. Apoi cu un băţ se mişcă de două sau trei ori pe zi, timp de opt zile în cursul verii şi dublu în
cursul iernii. Apoi, pieile trebuie scoase şi depărate. Se aruncă lichidul din vas şi se înlocuieşte cu o cantitate identică de amestec;
se pun din nou pieile înăuntru, se mişcă şi se întorc în fiecare zi, ca şi prima dată, timp de opt zile. Apoi se scot şi se clătesc bine
până apa rămâne foarte limpede. Pieile se lasă într-un vas cu apă curată timp de două zile, se scot, se întind pe o ramă şi se
răzuiesc cu un cuţit bine ascuţit. Se lasă două zile să se usuce ferite de soare. Când pieile sunt uscate şi netezite se umezesc din
4. Manuscris vechi cu caracter variat (Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2016)
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nou vărsând apă peste ele şi se freacă cu grijă suprafaţa îmbibată, cu piatra ponce. Se corectează întinderea uniformă a pieilor
astfel încât să rămână ca foile de hârtie; nu mai rămâne altceva de făcut decât să se aştepte uscarea completă”.
Datorita calităților sale, pergamentul a devenit suportul de scris preferat în antichitatea greacă și latină, precum și în întreaga
zonă a Orientului Apropiat și Mijlociu. Utilizarea pergamentului s-a afirmat definitiv în domeniul librar începând din secolul al
III-lea d.Hr., iar în domeniul arhivistic din secolul al VII-lea. În Europa, producţia de pergament a atins apogeul în Evul Mediu.
Meșterii pergamentari erau socotiți cetățeni de vază, se bucurau de prețuire și jucau un rol important în conducerea orașelor.
Fiind un material costisitor, dintr-o foaie de pergament nu se irosea nimic, decupajele rămase după tăierea foilor destinate
cărților și documentelor de cancelarie importante fiind vândute notarilor (logofăt sau gramatic, în Țara Românească și Moldova)
care le foloseau pentru redactarea actelor notariale publice și private (ex. vânzare-cumpărare, donații, testamente, litigii etc.).
Pentru scrierea unei cărți se utilizau piei de la câteva zeci sau chiar sute de oi. Prima Biblie a fost tipărită de Gutemberg pe hârtie
și pergament, folosind pieile a 300 de oi. Realizarea sau copierea unui manuscris era o întreprindere migăloasă, îndelungată și
costisitoare, iar fiecare exemplar constituia un unicat. De exemplu, valoarea manufacturii unui simplu volum de cult ortodox,
un tom dintr-o serie de 12 Mineie5, echivala cu o bună parte dintr-o moșie, astfel că doar nobilii, bisericile şi negustorii foarte
bogaţi îşi permiteau să comande cărţi. În perioada Evului Mediu, cărțile era scrise, decorate și legate în cea mai mare parte în
scriptoriile mănăstirilor de către copiști, miniaturiști, legători și meșteri orfevrieri6. Copiștii erau persoane educate în școli de
caligrafie înființate pe lângă mănăstiri și biserici, cunoșteau mai multe limbi (copiștii din Țările Române cunoșteau greaca, latina,
slavona) și aveau abilităţi caligrafice foarte bine dezvoltate.
Costul ridicat, penuria de materie prima datorată crizelor politice și economice (secolele VII–IX), apoi creșterea semnificativă
a cererii datorată apariției primelor universități în Europa (secolele XI–XIII), dar și cenzurile religioase și ideologice, evoluția
stilurilor de scriere, ieșirea din uz a limbilor greacă și latină au contribuit la extinderea practicii de răzuire sau/și spălare a
manuscriselor originale în vederea rescrierii. Pergamentul rescris se numește palimpsest sau rescript. În mod paradoxal, opere
extrem de valoroase au supraviețuit ascunse sub textul secundar până când tehnici moderne (imagistica multispectrală, radiația
sincrotonică) au permis citirea textelor răzuite. Acesta este și cazul celebrului manuscris al lui Arhimede din Siracuza, unul din
principalii oameni de știință din antichitate, dar și din întreaga istorie a civilizației umane.
5. Carte bisericească ortodoxă în care sunt indicate, pe luni și pe zile, slujbele religioase.
6. Orfevrăríe este meșteșugul de a executa obiecte de artă aplicată (vase, bijuterii, obiecte de cult, legături de cărți etc.) din metale prețioase.
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Începând din secolul al XIII-lea, producția de pergament începe să decadă, pergamentul fiind înlocuit treptat cu hârtia. Inventarea
tiparului de către Johannes Gutemberg în a doua jumătate a secolului al XV-lea stabilește în mod aproape definitiv întâietatea
hârtiei în toate domeniile, cu excepția celui juridic, care a continuat să utilizeze pergamentul și în secolul al XV-lea, și al legătoriei,
unde pergamentul a fost folosit până în secolul al XVIII-lea.
Calităţile ieşite din comun ale pergamentelor realizate în epoca medievală sunt rezultatul unui meșteșug ridicat la rang de
artă, bazat pe chibzuirea atentă a fiecărei faze de lucru și a ingredientelor utilizate, a cunoaşterii la nivel empiric a efectelor
pe care acestea le aveau asupra produsului final, a unor metode laborioase și sofisticate de finisare. Exceptând mecanizarea
unor operaţii care necesitau o excelentă manualitate, ex. descărnarea și egalizarea grosimii foii de pergament, procesul de
fabricație al pergamentului nu a fost modificat. Încercările de modernizare prin utilizarea enzimelor în procesul de depărare şi a
produselor tensioactive în scopul degresării nu au condus la obținerea unui produs final care să egaleze calitatea pergamentului
realizat cu metodele inventate acum mai bine de 2000 ani.
Astăzi pergamentul se produce în cantităţi foarte limitate în Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Cehia, Israel şi Germania pentru
documente de stat, certificate, garanţii, dar şi pentru lucrările de restaurare solicitate de biblioteci, arhive şi muzee. Parlamentul
Britanic a continuat să folosească vellum-ul, pergamentul cel mai fin, pentru scrierea actelor legislative până anul acesta,
trecerea la hârtia de arhivă fiind însă impusă de necesitatea adaptării la era digitală. În România, pergamentul este produs
în scopul cercetării pentru operații de conservare și restaurare, în atelierul de micro-producție al Institutului Național de
Cercetare‑Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălțăminte.
Din păcate, din miile de texte care s-au scris pe piei și pergament de-a lungul timpului, s-au păstrat prea puține până în zilele
noastre din cauza circumstanțelor istorice vitrege, a dezastrelor naturale, dar și a condițiilor de păstrare și utilizare improprii,
fără a trece sub tăcere neglijențele oamenilor sau eșecurile tratamentelor de restaurare. Toate acestea au făcut ca în patrimoniul
Muzeului Tiparului și Cărții Vechi din Târgoviște să existe doar trei documente pe pergament. Măsura în care aceste documente
vor continua să fie difuzate, cunoscute și înțelese depinde în mare parte de capacitatea noastră de a păstra cât mai intact
suportul material al scrierii, și anume pergamentul.
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Spectometria de fluorescență de raze X

Migdonia Georgescu

Fluorescenţa de raze X este o metodă de analiză nedistructivă, de suprafață, utilizată pentru investigarea obiectelor din ceramică,
bronz, aliaje metalice prețioase, glazuri, email, obsidian etc. De asemenea, pot fi identificați pigmenții minerali (de natură
anorganică). Spectrometria de fluorescenţă de raze X utilizează un fascicul de radiaţii X monocromatice, de energie ridicată,
pentru a induce emisia radiaţiei materialului iradiat. Fiecare element chimic are configuraţie proprie de nivele de energie, acesta
poate emite un set unic de radiaţii X, ceea ce permite identificarea sa.
Spectrometrele portabile de fluorescență de raze X prezintă avantajul de a putea efectua analize in-situ și de a permite accesul
rapid la informații, timpul de expunere fiind foarte scurt.
Pentru determinarea compoziției obiectelor metalice și pentru identificarea pigmenților și a altor materiale din obiectele pictate
s-a folosit un spectrometru portabil tip InnovX Systems Alpha Series (Fig. 1) dotat cu tub de raze X cu anod din W, cu detector
SiPIN și sistem de răcire prin efect Peltier. Parametrii de lucru au fost diferiți în funcție de aplicație. Pentru obiecte metalice
s-a utilizat o tensiunea de 35 kV, intensitate de 40 microA, timpul de achiziție fiind de 120 s. Pentru identificarea pigmenților
parametri de lucru au fost: tensiunea de 45 kV, intensitatea de 30 microA, timp de achiziţie 30 s (pentru elementele grele) și
tensiunea de 15 kV, intensitatea de 6 microA, timp de achiziţie 30 s (pentru elementele ușoare).
Sistemele InnovX portabile dețin o sursă de raze X, un spectrometru (detector) și o unitate de colectare și procesare a datelor,
zona analizată fiind de cca. 1,8 cm2.
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Spectrometria în infraroşu (FTIR)

Irina Petroviciu, Cristina Carșote

Spectrometria în infraroşu (FTIR) este o metodă de analiză ce permite identificarea materialelor organice şi anorganice pe
baza structurii moleculare, adică în funcție de vibrațiile ce au loc la nivel molecular. Aceste vibrații se măsoară cu ajutorul
spectrometrelor în infraroșu, ceea ce rezultă fiind un spectru în care este afișat răspunsul detectorului în funcție de lungimea de
undă, în intervalul 4000-400 cm-1 care corespunde zonei infraroșu mijlociu (mid-IR).
În funcție de fenomemul asociat modului în care are loc interacția dintre radiația luminoasă și probă, spunem că spectrometrele
operează în transmisie (radiația trece prin probă) sau în reflexie (radiația este reflectată). În funcție de propritățile suprafeței
pe care are loc reflexia, aceasta poate fi externă, difuză sau internă - numită și reflectanță totală atenuată (ATR, Attenuated
Total Reflectance). Fiecare dintre aceste fenomene poate fi pus în evidență prin accesorii specifice, cuplate spectrometrului în
infraroșu.
Investigațiile efectuate pentru obiectele prezentate în dosarul cultural au fost efectuate cu un spectrometru în infraroșu de tip
Alpha, fabricat de Bruker Optics, cu accesoriu Platinium ATR. S-a lucrat în intervalul 4000 – 400 cm-1, fiind colectate 32 scanuri.
Sistemul operează cu o rezolutie de 4 cm-1. A fost ales modul de lucru în ATR deoarece astfel analiza se poate face direct pe
obiect, fără prelevare de probă. În studiul de față, spectrometria FTIR-ATR a fost utilizată în investigarea documentelor pe suport
pergament, pentru identificarea materialelor prezente pe suprafața pergamentului din timpul procesului de fabricare sau ca
rezultat al degradării.
Alte aplicații ale spectrometriei în infraroșu în studiul obiectelor de patrimoniu includ:
• identificarea pigmenţilor din obiecte pictate (pe baza structurii moleculare, complementar cu fluorescenţa de raze X, XRF);
• identificarea produşilor de coroziune de pe obiecte metalice, în special metal arheologic (pe baza structurii moleculare,
complementar cu fluorescenţa de raze X);
• studiul materialelor organice din straturile picturale: răşini utilizate ca vernis, lianţi;
• studiul obiectelor de chihlimbar – determinarea diferenţei între chihlimbar baltic şi romanit (complementar cu tehnicile
cromatografice).
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Cromatografia de lichide cu detecție în UV-Viz și spectrometrie de masă (LC-DAD-MS)
Identificarea coloranților naturali din textile istorice

Irina Petroviciu
Cromatografia este o metodă de separare a compușilor organici dintr-un amestec pe baza repartiției lor diferite între o fază
mobilă și una staționară. Atunci când faza mobilă este un lichid metoda se numește cromatografie de lichide.
Un cromatograf de lichide este alcătuit dintr-un sistem de distribuire a solvenților - care asigură obținerea și transportul fazei
mobile, un injector prin care se introduce proba, o coloană cromatografică în care are loc separarea și un sistem de detecție.
Pentru instrumentele moderne din zilele noastre, funcționarea întregului sistem, respectiv controlul parametrilor implicați în
procesul cromatografic, achiziția și prelucrarea datelor, este controlată de un computer.
Sistemul de detecție se alege astfel încât să aibă un răspuns rapid și să măsoare o proprietate capabilă să diferențieze compușii
separați la ieșirea din coloană. Pentru caracterizarea și identificarea coloranților naturali din textile istorice detectorul standard
este cel bazat pe absorbție moleculară în domeniul UV-Viz, de tip rețea de diode, adică „diode-array detector” (DAD). Într-o
configurație de tip cromatografie de lichide cu detecție diode-array (LC-DAD), identificarea coloranților se face pe baza timpului
de retenție și a spectrului de absorbție în UV-Viz, prin comparație cu informații anterior înregistrate pentru compuși standard.
În aplicațiile dedicate obiectelor de patrimoniu este deosebit de important ca identificarea unui compus să se facă prin mai
multe metode analitice. În cazul coloranților naturali din textile istorice, configurația menționată anterior s-a dovedit uneori
insuficientă pentru o atribuire sigură astfel încât s-a căutat un al doilea detector care să fie cuplat în sistemul cromatografic după
DAD, având în vedere că înregistrarea spectrului de absorbție în UV-Viz este nedistructivă. Detectorul ideal în acest caz este
spectrometrul de masă (MS) care permite determinarea maselor moleculare ale compușilor separați iar în cazul detectorilor cu
trapă ionică sau de tip triplu quadrupol și a spectrului de fragmentare a ionului molecular. Celor două caracteristici menționate
anterior (timpul de retenție și spectrul de absorbție în UV-Viz) li se adaugă astfel ionul molecular și spectrul de fragmentare a
acestuia, identificarea compușilor devenind astfel certă.
Un sistem cromatografic de tip LC-DAD-MS este ilustrat în figura de mai jos.
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Cromatografia de lichide cu detecție de tip DAD și spectrometrie de masă (LC-DAD-MS) a fost utilizată pentru identificarea
coloranților din câteva obiecte din colecția Muzeului Național de Istorie a României, prezentate în ghid ca obiecte vedetă.
Analizele au fost efectuate pe un sistem pus la dispoziție de S.C. Agilrom S.A. probele fiind preparate în Laboratorul de analize
fizico-chimice din Departamentul IRASM, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Condițiile specifice de
efectuare a analizelor sunt prezentate în detaliu în paragrafele următoare.
Extracția coloranților de pe fibră s-a realizat prin adăugarea a 200μl amestec acid clorhidric 37% /metanol /apă, în raport 2:1:1
(v/v/v) peste probe de ~0.5 cm (1-3mg), puse la dispoziție de restauratori. Soluțiile au fost menținute la o temperatură de 100oC,
timp de 10 minute. Solvenții au fost evaporați la sec într-un exicator de vid la o presiune constantă de 50 mbar. Reziduurile au
fost dizolvate în 100μl amestec metanol /apă, în raport 1:1 (v/v) iar din soluțiile rezultate câte 5μl au fost injectați în sistemul
cromatografic.
Experimentele au fost efectuate pe un sistem Agilent 1260LC (Agilent Technology, Germania), alcătuit din: degazor, pompă
cuaternară, injector automat termostatat, coloană termostată. Sistemul a fost echipat cu doi detectori conectați unul după altul:
un detector UV-VIZ de tip DAD și un spectrometru de masă de tip triplu quadrupol. Ionizarea s-a efectuat utilizând o sursă de
ionizare de tip electrospray (ESI), ce operează în modul ioni negativi. Separarea cromatografică a fost efectuată pe o coloană
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Zorbax C18, 150 mm lungime, 4.6 mm diametru intern şi 5 µm dimensiunea particulelor, termostatată la 40oC, precedată de
o precoloană. Faza mobilă a constat dintr-un amestec de soluţie apoasă de acid formic 0.2% (v/v) şi o componentă organică,
metanol/acetonitril (1:1, v/v). Debitul a fost de 0.8 mL/min. A fost aplicată o eluţie în gradient, timpul total de analiză fiind
20 minute. Spectrele în UV-VIZ au fost achiziţionate pentru fiecare probă în intervalul 190-640 nm, cu o rezoluţie de 2 nm.
Detecţia prin spectrometrie de masă (MS) a fost realizată în modul ioni negativi. Parametrii operaţionali ai sursei de ionizare
de tip electrospray (ESI) au fost: temperatura gazului de uscare 350oC, debitul gazului de uscare 8 L/min, presiunea gazului
de nebulizare 40 psi, tensiunea capilarului 2500 V. Atunci când s-a lucrat în modul MS/MS, lăţimea spectrală a fost de 0.07,
tensiunea de fragmentare de 135V; ΔEMV 400V. Intervalul de scanare a fost între 100-600 m/z iar tensiunea de accelerare în
celula de coliziune de 7v.
Coloranții au fost identificați pe baza timpului de retenție, a spectrului de absorbție în UV-VIS, a ionului molecular și a altor ioni
produși în sursa de ionizare și, în unele cazuri, a spectrelor de fragmentare obținute prin fragmentarea ionilor moleculari, prin
comparație cu date înregistrate într-o bibliotecă de compuși de referință. Controlul sistemului cromatografic şi achiziţia datelor
au fost obţinute cu un software specializat, Agilent MassHunter Quantitative Analysis B.06.00 software.
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Exemplu: Identificarea coloranților dintr-o probă de culoare galbenă provenind dintr-o piesă istorică

Cromatogramă înregistrată de detectorul DAD ce ilustrează prezența a trei coloranți (sus:
imagine de ansamblu și jos: detaliu)
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Spectrele în UV-Viz ale celor trei coloranți, identificați ca luteolină, genisteină și apigenină
Succesiune de cromatograme înregistrate dWe detetorul MS ce confirmă prezența celor trei coloranți: luteolină, genisteină și
apigenină

		

Spectrele de fragmentare a ionilor moleculari corespunzători celor
trei coloranți care întăresc identificarea luteolinei, genisteinei și
apigeninei
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Genista tinctoria L. (drobiţă), sursa biologică identificată pe baza determinării luteolinei, genisteinei și apigeninei în proba de
culoare galbenă provenind dintr-o piesă istorică (stânga) și piesa istorică de interes etnografic în care a fost identificată (dreapta)
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