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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)



9

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, 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 spectrometrie în infraroșu;
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• realizarea pergamentului;
• determinarea compoziției obiectelor metalice;
• identificarea pigmenților din obiecte pictate.

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. 

Printre temele dezvoltate în fișele de lucru se află: introducerea în studiul chimiei; săruri: carbonatul de calciu;  separarea 
substanțelor din amestecuri; coloranți naturali etc.

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
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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
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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Muzeul Naţional de Istorie a României

Cornel Constantin Ilie

În anul 1972 a fost deschis pentru public Muzeul Naţional de Istorie a României, cea mai importantă instituţie de profil din ţară. 
Amplasat într-o superbă clădire situată în inima Capitalei României, muzeul reunea tot ceea ce era mai reprezentativ  pentru 
trecutul istoric al ţării.

Ideea unui muzeu de istorie reprezentativ nu era una nouă pentru autorităţi. La mijlocul secolului al XIX-lea se înfiinţase Muzeul 
Naţional de Antichităţi, care, în anii „democraţiei populare”, ajunsese la statutul de secţie a Institutului de Arheologie „Vasile 
Pârvan”; la rândul lor, comuniștii discutaseră de mai multe ori această chestiune, în anii `50 și `60 ai secolului trecut. 

Abia în 1970, Consiliul de Miniștri a emis Hotărârea nr. 294 din 20 martie, privind înfiinţarea Muzeului de Istorie a Republicii 
Socialiste România. Conform acesteia, muzeul trebuia să fie „o instituţie știinţifică și cultural educativă menită să înfăţișeze cele 
mai reprezentative mărturii ale istorie patriei noastre”. Patrimoniul muzeului s-a constituit prin transferul unor piese de  valoare 
„republicană”, aflate la alte instituţii ale statului: muzee, institute, ministere, arhive, biserici, mănăstiri etc. De asemenea, au 
fost achiziţionate diferite exponate sau copii ale acestora (cum a fost copia Columnei lui Traian) din străinătate. Deschiderea 
muzeului a avut loc pe 8 mai 1972, în prezența conducerii de partid și de stat.

Muzeul a fost amplasat în Palatul Poștelor, impunător edificiu neo-clasic, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, care, după 
cum îi spune și numele, fusese sediul central al Poștei Române. Interiorul clădirii a fost reamenajat și recondiţionat pentru a 
corespunde noii destinaţii; mesageria din interiorul curţii a fost demolată, în locul ei ridicându-se o clădire nouă – Lapidarium, 
care trebuia să găzduiască copia Columnei lui Traian. La subsol, în locul centralei termice, a fost amenajată expoziţia permanentă 
„Tezaur Istoric”, iar la etajul doi a fost amenajată o aulă.

Expoziţia permanentă a Muzeului de Istorie al RSR era întinsă în 50 de săli (vizitatorul parcurgând istoria începând din paleolitic 
și până în epoca contemporană), la care se adăugau Cabinetul Numismatic, Lapidarium-ul și Tezaurul Istoric. La acel moment, 
expoziţia permanentă avea, cel puţin în ultima parte, un caracter propagandistic accentuat. Expoziţia a fost reorganizată (la 
sfârșitul anilor 1970 – începutul anilor 1980) pentru a reflecta și mai bine cultul personalității. Expoziţiile temporare, indiferent 
de tematica lor (fie că erau legate de antichitate, de ev mediu, de cultură etc.) aveau o secţiune (cu timpul a ajuns cea mai 



16

importantă) despre „măreţele realizări” ale regimului în anii „Epocii de Aur”. Totul a culminat odată cu organizarea, în anul 
1978, a expoziţiei „Omagiale”, în care, în zece săli, erau expuse toate cadourile (propaganda le numea „dovezi ale dragostei și 
recunoștinţei”) primite de Ceaușescu, din ţară și din străinătate (majoritatea, kitschuri, fără nici un fel de valoare muzeistică).

După Revoluţia din 1989 muzeul a trecut din nou prin transformări majore: a primit o nouă titulatură – Muzeul Naţional de 
Istorie a României și a fost organizată o nouă expoziţie de bază, în concordanţă cu adevărul istoric. Un număr impresionant de 
expoziţii temporare, în care au fost abordate și teme care fuseseră practic „tabu” în anii comunismului, au fost vernisate și s-au 
bucurat de apreciere din partea publicului. 

Lăsând la o parte aspectele mai puţin plăcute din timpul comunismului, muzeul a reușit, de-a lungul existenţei sale, să ofere 
românilor o imagine complexă și dinamică a istoriei, prin intermediul unor exponate de o valoare inestimabilă. Foarte mulţi 
vizitatori, din ţară și străinătate, au putut și pot să intre în contact cu aceste mărturii ale trecutului poporului român. Iată câteva 
dintre acestea:

- copia Columnei lui Traian. Numită pe drept cuvânt „certificatul de naștere al poporului român”, Columna lui Traian 
prezintă istoria celor două războaie dintre daci și romani (101-102, 105-106). Oamenii de cultură români au fost 
preocupaţi, încă de la mijlocul secolului XIX, de aducerea în ţară a unei copii a acesteia. După foarte multe demersuri 
pe lângă autorităţi, s-a contractat executarea și realizarea acesteia la Roma. Copia a fost adusă în ţară în 1967 și a fost 
expusă, iniţial, la Muzeul de Istorie a Partidului Comunist. După crearea Muzeului de Istoria al RSR, copia Columnei 
a intrat în patrimoniul acestuia. S-a construit un corp de clădire special – Lapidarium (din beton armat și sticlă, cu 
acoperișul în formă de stea), unde a fost instalată și unde vizitatorii pot admira, desfășurate pe un întreg nivel, scenele 
de pe Columnă

- monumentele de piatră din epoca elenistică (decrete, piese arhitectonice, reliefuri votive), romană (inscripţii și reliefuri 
funerare și votive, statui și piese arhitectonice), romano-bizantină (inscripţii, piese arhitectonice) și feudală (pisanii, 
inscripţii funerare, coloane), de o mare valoare documentară și artistică se găsesc tot în Lapidarium, la nivelul superior

- Gânditorul și Femeie șezând. Cele două statuete, descoperite în necropola de la Cernavodă, reprezintă capodopere ale 
artei preistorice europene. Atitudinea gânditoare a bărbatului, poziţia de repaus a femei pot fi legate de o meditaţie 
asupra vieţii și a morţii dat fiind faptul că cele două statuete au fost descoperite în context funerar
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- Tezaurul de la Pietroasa. Cunoscut și sub numele de „Cloșca cu puii de aur”, spectaculosul tezaur este compus din 12 
piese, cu o greutate de circa 19 kg. Dintre cele mai valoroase piese amintim: un platou masiv din aur (7,6 kg., 56 cm 
diametru); patera – un platou de dimensiuni mai mici, cu un diametru de 26 cm, lucrat din două foi groase de aur, sudate 
cu multă măiestrie către margine. În mijlocul paterei este montată o statuetă, un personaj feminin cu un pahar în mâini, 
așezat pe un tron împodobit cu un vrej de viţă de vie; patru fibule (două mari și două mici) - varietate a podoabelor antice 
folosite pentru prinderea veșmintelor, se numără printre cele mai somptuoase exemplare ale antichităţii târzi; colanul 
– cu pietre multicolore montate într-o reţea de aur, duce cu gândul la bijuteriile care împodobeau gâtul doamnelor din 
înalta societate a Imperiului Roman Târziu. Deși există mai multe păreri asupra datării și originii entice, cele mai multe 
indicii  plasează tezaurul de la Pietroasa în prima jumătate a secolului V și îl atribuie ostrogoţilor.
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Obiecte-vedetă

Cristina Barbu
Cristina Carșote

Ionuț Valentin Drăgoiescu
Migdonia Georgescu

Irina Petroviciu
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Rhytonul de la Poroina Mare
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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

Biologie:
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări și importanţă ale unor grupe de vieţuitoare. Regnul animal. 
Vertebrate. Mamifere
- Noţiuni introductive; 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)

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

Date tehnice: aur, argint, realizat prin batere și tehnică „au repoussé”; înălţimea 16,00 cm, diametrul maxim exterior la gura 
cornului 9,58 cm, diametrul maxim interior la gura cornului 8,66 cm, grosimea foii din argint 0,9 mm, 279,42 g

Datare și locul de proveniență: secolele IV-III a.Chr.,  Poroina Mare

Rhytonul are forma unui corn din argint, parțial aurit, terminat în protomă de taur. Pe gâtul recipientului este reprezentată o 
scenă de cult înfățișând patru femei așezate pe un scaun fără spătar ținând în mână câte un rhyton și în alta o fială (cupă de 
metal fără toarte și fără picior), iar celelalte două, în picioare, cu mâna dreaptă ridicată. Acest obiect era folosit în timpul unor 
ritualuri în care erau gustate și vărsate băuturi ca omagiu adus unor divinități.

Rhytonul a fost descoperit întâmplător și a intrat în colecția Muzeului Național de Antichități în 1883, fiind evacuat în 1917 
împreună cu restul tezaurului în Rusia și restituit în 1956, odată cu alte obiecte valoroase, printre care s-a numărat și Tezaurul de 
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la Pietroasa. Piesa, care în prezent face parte din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, a fost cercetată de-a lungul 
timpului, Alexandru Odobescu fiind cel care face o descriere completă a rhytonului. În cercetările ulterioare a fost dezbătută 
datarea și proveniența acestuia, Dumitru Berciu stabilind în baza analogiilor cu obiecte din tezaure traco-getice că piesa datează 
de la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al III-lea a. Chr. 

Acest tip de piesă își are originile în arta hitită din secolele XIV - XIII a. Chr. și a fost foarte răspândit în lumea persană, preluat și 
frecvent întâlnit apoi în lumea greacă încă din secolul al V-lea a. Chr.

Analiza efectuată prin spectrometrie cu fluorescență de raze X (XRF) a evidențiat compoziția elementară a rhytonului, cornul 
având peste 99% argint iar decorul 93% argint și peste 6% aur, restul fiind urme ale altor metale, ceea ce confirmă faptul că 
decorul este realizat din argint aurit.

Bibliografie
Alexandru Arbunescu, Rhytonul de la Poroina Mare în ”Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, 
2015
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Drahmă de argint – tip Koson Droyeis
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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

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

Date tehnice: argint prelucrat prin batere; masa=3.96g; diametrul=9mm 

Datare și locul de proveniență: secolul I î.Hr., Sarmizegetusa Regia

Moneda are reprezentat pe avers bustul din profil spre dreapta al zeiței vânătorii, Artemis, în centrul unui scut macedonean, 
pe revers, într-o cunună de stejar un buzdugan dispus orizontal și legenda KOΣΩΝ/ DROYEIΣ., iar în partea stângă un simbol în 
formă de fulger. Iconografia monetară o imită pe cea a tetradrahmelor de tip Macedonia Prima.

Zeița Artemis se numără printre cei doisprezece zei olimpieni. În perioada clasică a mitologiei elene, Artemis era descrisă ca fiind 
fiica lui Zeus și al muritoarei Leto și sora geamănă a lui Apollo. Artemis era zeița pădurilor și a vânătorii, dar și a nașterii copiilor, 
virginității și fertilității și era deseori reprezentată cu arc și săgeți. O întâlnim și în mitologia romană ca zeița Diana. 

Această monedă face parte dintr-un lot de 49 de drahme de argint de tip Koson recuperate în anul 2013 de către autoritățile 
române. Aceste monede au fost emise între anii 44-29 a.Chr. în zona capitalei Sarmizegetusa Regia și au fost descoperite în 
cadrul unor activități de braconaj arheologic între anii 2003-2006, ajungând astfel să fie scoase la vânzare pe piața de antichități 
din Statele Unite ale Americii. Acest tip monetar este excepțional, primele exemplare fiind aduse în atenția specialiștilor în anul 
2004. 

Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că moneda este realizată din argint de puritate 96% și 
conține 2% cupru, restul fiind urme ale altor metale.
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Brățară plurispiralică din aur
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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

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

Date tehnice: aur, realizat prin ciocănire la rece, poansonare și gravare, formată din 6,5 spirale; înălțimea=9 cm; diametrul 
exterior la capete=10,5 – 11,5 cm; diametrul barei=5,6 – 5,9 mm; lungimea totală desfășurată 2,51 m; masă=933,4 g

Datare și locul de proveniență: secolul I,  Sarmizegetusa Regia

Brățara dacică din aur face parte dintr-un grup de cinci brățări descoperite la Sarmizegetusa Regia, în zona Căprăreața, în 
2001. Aceste brăţări au fost scoase ilegal din țară și puse pe piața internațională de antichități. Brățara dacică din aur a fost 
cumpărată, în Germania, de un colecționar de origine balcanică care, în urma anchetei, o returnează statului român în schimbul 
unei recompense juste, astfel fiind recuperată și readusă în țară în luna mai 2011. În cursul anilor 1996-2001, întreaga zonă 
Sarmizegetusa Regia, ultima capitală a Regatului dacic, a fost vizată de activitatea unor grupări ale crimei organizate, care au 
practicat braconajul arheologic și au reușit să extragă numeroase tezaure cu mii de piese, să le sustragă și să le exporte ilegal în 
mai multe țări din Europa Occidentală și din SUA, printre care şi 24 de brățări de aur. După instrumentarea cazurilor, cei vinovati 
au fost condamnati la pedepse care însumau peste 100 de ani de închisoare. În perioada 2007-2011 sunt readuse 13 brățări în 
tară.

Piesa este remarcabilă atât prin masivitate, cât și prin frumusețe. Pe parcursul celor 6,5 spirale sunt reprezentate motive, care 
dovedesc măiestria artizanilor daci - dragon înaripat, ale cărui aripi strânse sunt redate sub forma unor linii oblice. Spatele 
dragonului este reprezentat simbolic, în partea mediană, sub forma unui os de pește redat prin linii de perle și linii oblice.
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Brățara nr. 13 și celelalte 12 piese au fost realizate prin batere la rece cu ciocane de lemn și metal, acoperite cu piele, pe nicovale 
de lemn, precum și dălți de fier, pornindu-se de la un lingou rectangular de aur nativ. 

Conform tuturor aparențelor, brățările dacice au fost depuse ca ofrande valoroase, însoțite de cantități mari de monede dacice 
și grecești de aur, în cadrul unor ceremonii religioase. Pe lângă destinația ritualică, brățările au avut și o funcție laică de simbol al 
autorității politice și religioase a regilor daci și a personajelor importante din familile acestora, pentru perioadă scurtă, de câteva 
decenii, care acoperă două-trei generații între anii 100 și 40-30 a. Chr.

Analiza efectuată prin spectrometrie cu fluorescență de raze X (XRF) pentru diferite zone ale brățării a indicat un conținut de 
90-91% aur și 8-9% argint, restul fiind urme ale altor metale.

Bibliografie
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Brățară plurispiralică din aur în ”Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a 
României”, 2012
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Topor de luptă cu disc
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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

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

Date tehnice: bronz, realizat prin turnare și incizare, L=187 mm; l=45 mm

Datare și locul de proveniență: secolele XIII - XII a. Chr., Comuna Drajna

Toporul de luptă, realizat prin turnare și incizare, se încadrează cronologic în perioada secolelor XIII-XII a. Chr. și a fost descoperit, 
alături de alte piese, de locuitori ai Comunei  Drajna, în 1914. Toporul reprezintă o parte a unui depozit de bronzuri ce a intrat 
în Patrimoniul Muzeului Național de Antichități și a fost transferat, ulterior, la Muzeul Național de Istorie a României. Depozitele 
de bronzuri reprezintă depunerea în diverse contexte naturale a unor obiecte din bronz, fără a mai fi recuperate de către 
depozitarii lor iniţiali, fiind unul dintre cele mai răspândite fenomene la nivel european, în perioada mileniilor III-II a. Chr.  Faptul 
că aceste depozite cuprind atât obiecte finite, întregi sau fragmentare, cât și metal brut a dus la numeroase interpretări. Au fost 
considerate forme de tezaurizare a obiectelor sau a depozitelor unor meșteri, posibil datorită existenței unor conflicte la nivel 
intern, între triburi, sau extern, cum ar fi invaziile. Distrugerea obiectelor a fost considerată un indiciu al folosirii acestora ca 
obiecte cu valoare premonetară (precursoare ale monedelor) sau în scop ritualic. 

Analiza efectuată prin spectrometrie cu fluorescență de raze X (XRF) a relevat următoarea compoziție elementală a bronzului: 
cupru 88 %; staniu 11 %; fier 0,31 %; plumb 0,11 %, restul fiind urme ale altor metale.

Bibliografie
M Petrescu-Dîmbovița, Depozitele de bronzuri din România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1977
Horia Ciugudean, Daniel Bălan, Artizanii Epocii Bronzului, Editura Altip, Alba Iulia, 2015
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Stelă funerară
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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 și săruri 

Date tehnice: marmură prelucrată prin cioplire și gravare; L=1470 mm; l=560 mm; grosime maximă=260 mm

Datare și locul de proveniență: Sfârșitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea, Cetatea Hârșova

Stela funerară de marmură, realizată prin cioplire și gravare, a fost descoperită în anul 1987, în incinta Cetății de la Hârșova, în 
cadrul cercetărilor arheologice ale Muzeului Național de Istorie a României. Face parte din grupa celor din Moesia Inferior și se 
încadrează cronologic la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea.

Cetatea de la Hârșova prezintă caracteristici cu totul aparte: o succesiune de construcții, reconstrucții și refaceri, în același 
spațiu, pe același amplasament, timp de mai bine de 18 secole. Cetatea a fost ridicată, într-o primă fază, în timpul împăratului 
Vespasianus, când a fost ridicată o unitate militară.

Textul care apare gravat este următorul: „Zeilor Mani. Valerius Castus, centurion ordinarius al legiunii I Iovia Scythica, împreună 
cu Valerius Valerianus, centurion, socrul său, a pus (acest monument) fiicelor prea dulci, care au binemeritat: Casta, care a trăit 
un an și 5 zile și Regina, care a trăit 7 ani, 5 luni și 18 zile”.

Reutilizată ulterior ca acoperiș la mormântul cu criptă, stela are reprezentate două fetiţe ţinându-se de mână, cu braţul drept, 
respectiv stâng, la piept, purtând un veșmânt lung cu mâneci largi; chipul redat schematic, cu părul în șuviţe. Acest monument 
oferă informații despre modul în care se îmbrăcau și purtau părul femeile în această perioadă. De asemenea, zeii Mani, la care se 
face referire în inscripție, sunt suflete ale morților și zei ocrotitori ai căminului. 

Bibliografie
C. C. Petolescu, D. Popovici, O inscripţie inedită de la Carsium, SCIVA 40, 1989, 3, 241-247.
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Casula Bisericii Evanghelice Bungard/ Baumgarten
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
- Fibre naturale, articificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

Biologie: 
- Medii de viaţă. Diversitatea în lumea plantelor - Ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol) - Organele plantei (definiţie, 
alcătuire externă, tipuri clasificare simplă, funcţii) - Planta-organism viu. Ciclul de viaţă la plante - Clasificarea lumii vii în cele 
cinci regnuri (regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)
- Relaţia plante-animale
- Medii de viaţă; diversitatea lumii animale; caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări, importanţă; regnul 
animal; nevertebrate
- Influenţa omului asupra faunei; consecinţele activităţii omului asupra faunei; necesitatea protecţiei mediului

Date tehnice: brocart din catifea, broderie, fire de mătase colorată, fire metalice, I=123 cm, LA=99 cm 

Datare și locul de proveniență:  a doua jumătate a secolului al XV-le, Transilvania

Casula, transferată la Muzeul Național de Istorie a României de la Muzeul Național Brukenthal, în 1973, a fost purtată de clerul 
catolic în timpul slujbelor și procesiunilor din perioada anterioară Reformei religioase. Piesa din brocart din catifea este decorată 
cu o cruce din fir metalic auriu și prezintă urme de broderie cu motive vegetale din fir metalic. Iconografia crucii dorsale este 
reprezentativă pentru stilul pictural al broderiilor realizate pe baza unor desene sau tipare și create pentru uzul meșterilor în 
atelierele de broderie. Acest tip de broderie, inspirată din creațiile unuia dintre maeștrii Renașterii italiene timpurii, Piero della 
Francesca, este opera unor broderi italieni foarte talentați, activi în ultimul sfert al secolului al XV-lea.
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Pe braţul vertical al crucii dorsale sunt brodate patru medalioane în cadre arhitectonice de tipul „cupolelor Bazilicii San Marco”, cu 
reprezentări ale Fecioarei Maria cu pruncul și ale Sf. Ioan. Celelalte reprezentări sunt considerate a fi Sf. Cristofor și Sf. Evanghelist 
Ioan, identificarea fiind dificilă din cauza figurilor deteriorate.

Casula este realizată dintr-un brocart din mătase roșie cu fir metalic, decorată pe față cu o cruce din fir metalic auriu, iar pe spate 
cu o broderie în formă de cruce. Din fața piesei se păstrează numai 50%, partea inferioară fiind pierdută. Piesa a fost propusă 
pentru restaurare, context în care au putut fi prelevate câteva probe din zonele degradate.

Analizele au permis identificarea următoarelor surse biologice în firele utilizate pentru realizarea brocardului:  coloranți din 
speciile Rubia în amestec cu taninuri; combinație între Kerria lacca Ker și Rubia peregrina L., iar pentru un fir de culoare galbenă, 
coloranți din Reseda luteola L. Casula are o căptușeală din bumbac roșu pentru care au fost identificați coloranți din speciile 
Rubia, foarte probabil Rubia tinctorum L. și taninuri (probabil pentru creșterea afinității fibrei față de colorant). 

Rubia tinctorum L. este una dintre cele mai vechi surse de roșu, fiind utilizată încă din antichitate. Utilizarea pe scară largă a 
coloranților din Rubia tinctorum L. a fost confirmată de identificarea acesteia în toate categoriile de piese textile din colecții 
muzeale românești studiate: broderii religioase de secol XV-XVI și fire de legare a peceților în documente de cancelarie (alături 
de Kerria lacca Ker), textile orientale, piese etnografice. 

Kerria lacca Ker a fost folosit pentru vopsire în China, India și zonele învecinate încă din Antichitate, mai târziu a fost importat 
în estul Mării Mediterane, fiind utilizat în Palmyra (Siria) începând cu secolul al III-lea d. Cr., precum și în textile din Asia Mică. 
Identificarea sa în broderii religioase de secol XV-XVI sugerează importul materialelor pe o filieră orientală, având în vedere 
că Kerria lacca Ker a fost numai rareori identificat în fire de mătase din textile occidentale. Prezența sa în proba provenită din 
brocart, menționat ca fiind „catifea venețiană”, ar putea fi una din aceste rare detecții sau ar putea sugera faptul că materiale 
precum „catifeaua venețiană” se realizau și în alte ateliere, în care se utiliza pentru vopsire Kerria lacca Ker.

Reseda luteola L. este cea mai veche sursă de culoare galben, fiind utilizată  de triburile africane în Neolitic, cultivată în zona 
Mării Mediterane în epocile greacă și romană, menționată în regulamente europene de breslă  din perioada medievală. Această 
informație este susținută de identificarea Reseda luteola L. în toate categoriile de piese textile din colecții europene, inclusiv în 
broderii liturgice și brocarturi, covoare orientale și textile etnografice din țara noastră. 
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Mantie liturgică
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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 și săruri. 
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice;
- Fibre naturale, articificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

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; 
clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)

Date tehnice: brocart din mătase cu fir metalic; H=145 cm, l=59 cm

Datare și locul de proveniență: prima jumătate a secolului al XVI-lea, Transilvania

Mantia liturgică dalmatică din brocart datează din prima jumătate a secolului al XVI-lea, fiind unul dintre obiectele religioase 
reprezentative pentru relația enoriașilor cu biserica. Această ”haină de aur” era folosită pentru a oferi profunzime serviciului 
religios, având reprezentate simboluri vegetale ale fertilității, ale renașterii și ale imortalității.

Realizarea acestui veșmânt presupunea un lung proces de colaborare între mai mulți artizani, ale căror nume s-au păstrat în 
foarte puține dintre cazuri. Relația complexă dintre pictori, broderi și manufacturieri a dat naștere unor piese excepționale prin 
valoarea artistică. Cel care comanda acest veșmânt liturgic se adresa de regulă unui broder care cumpăra fir de mătase și de aur, 
contacta artistul pentru a crea modelele care urmau a fi transpuse în broderie și alegea cea mai adecvată croială. Comisionarul 
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nu este cunoscut, dar este posibil să fie Biserica, o familie importantă sau o breaslă, al căror devotament profund demonstrat 
față de Biserică, prin acte caritabile, era cunoscut în epocă.

Mantia este realizată într-o tehnică complexă ce cuprinde mai multe suporturi ale broderiei (fiecare având urzeală și băteală), 
fire de brodare, fire metalice (ce ascund fire de mătase colorată), fire de coasere, o dublură a broderiei (cu urzeală și băteală). 
Evident, nu toate aceste componente se află la vedere și cu atât mai puțin există posibilitatea prelevării unei probe de câteva 
miligrame (~5mm fibră) pentru analiză. Totuși, prelevarea câtorva probe a fost posibilă. Analizele au arătat că mătasea galbenă, 
ce reprezintă suportul broderiei (urzeala), a fost vopsită cu drobiță (Genista tinctoria L.), sursă biologică identificată și pentru 
firele galbene de brodare învelite în fir metalic auriu. Conform bibliografiei de specialitate, Genista tinctoria L. este menționată 
în rețete de vopsire europene, din perioada medievală. A fost de asemenea cunoscută și utilizată în Anglia, așa cum reiese 
din cantitățile mari de tulpini descoperite în timpul săpăturilor arheologice. În secolul al XIX-lea a fost utilizată și în Europa de 
Est, fapt confirmat și de numărul mare de detecții ale acestei surse biologice în piese textile etnografice din colecții muzeale 
românești, precum și de frecvența cu care este menționată în culegerea de rețete realizate de Academia Română, în 1914. 

Pentru firele verzi de brodare din mantia liturgică, drobița a fost combinată cu o sursă biologică pentru vopsirea în albastru, 
pentru care a fost identificat indigotinul. Acesta este colorantul principal din speciile Indigofera, naturalizate în zone tropicale 
și temperate din Asia și Africa și din Isatis tinctoria L., cultivată în diverse zone, inclusiv în Europa. Probabil nativă din sud-estul 
Rusiei, Isatis tinctoria L. a fost cultivată pe scară largă în Europa până în prima jumătate a secolului al XX-lea și este, astăzi, o plantă 
spontană în cea mai mare parte a continentului. Cu toate că procesul este complex, Isatis tinctoria L. pare să fi fost utilizată, din 
vremuri străvechi, pentru vopsire și, încă dinainte, pentru pictarea corpurilor și tatuaje, considerându-se ca asigurând protecție 
magică împotriva bolilor sau în timpul luptelor. În perioada medievală, Isatis tinctoria L. fost cultivată, preparată și utilizată în 
cantități mari în Europa, așa cum atestă descoperirile arheologice și menționările bibliografice.

Pentru un fir de coasere, prelevat dintr-o zonă ce necesită restaurare, au fost identificați coloranți din specia Caesalpinia. 
Caesalpinia  sappan L. este originar din India și a fost cunoscut și importat în Europa începând cu Evul Mediu, sub numele de 
„brazil“ (colorant roșu). Abundența unei specii înrudite, Caesalpinia brasiliensis L., de-a lungul coastei Braziliei, este cea care a 
dat numele țării. Coloranții din speciile Caesalpinia au fost utilizați în Europa începând cu Evul Mediu. Coloranții din speciile 
Caesalpinia prezintă rezistență slabă la acțiunea factorilor de mediu, prin urmare, sunt utilizați în zone puțin vizibile ale pieselor 
textile, ceea ce corespunde identificării sale într-un fir de coasere.
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Codex Altemberger
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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 și săruri
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice

Biologie: 
- Noţiuni introductive; 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
- Influenţa omului asupra faunei - Consecinţele activităţii omului asupra faunei - Necesitatea protecţiei animalelor

Date tehnice: coperte din lemn îmbrăcate în piele, protejate și întărite de nituri puternice din metal; foi de pergament scrise cu 
cerneală neagră, roșie, albastră și de aur, miniaturi realizate cu pigmenți și decorate cu foiță de aur; L=36cm; l=25cm 

Datare și locul de proveniență: secolul al XV-lea (a doua jumătate), Transilvania

Codex Altemberger este o primă culegere de legi orășenești compilate după legile burgurilor germane. Conform legislației 
Codexului și adaptărilor sale la realitățile transilvănene, se aduc o serie de modificări privind aspectul cetății și vieții sibienilor. 
Codexul a fost cumpărat de Thomas Altemberger, primarul Sibiului, care a comandat, în 1481, scrierea și realizarea miniaturilor 
ultimelor două file de pergament care conţin o miniatură canonică „Răstignirea Domnului“, textul jurământului ce trebuia rostit 
de fiecare primar la investitură și, sub acesta, stema orașului. Astfel, Codexul, alături de Biblie, era folosit ori de câte ori un 
conducător al orașului depunea jurământul, iar prevederile consemnate în acesta au fost aplicate atât în organizarea politică, cât 
și în cea comercială vreme de mai multe secole. Volumul este bogat ornamentat, având chenare cu elemente de decor vegetal 
și scene religioase, iar unele ilustraţii ocupă întreaga pagină, având iniţiale și ancadramente cu adevărate scene de gen realizate 
cu foiţă de aur și culori naturale, oferind numeroase informaţii asupra modului în care societatea era reprezentată.
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Manuscrisul are coperte din lemn îmbrăcate în piele, protejate și întărite de nituri puternice din metal, material textil și este 
realizat din pergament vitelin, decorat cu foiță de aur și substanţe colorante. Prima colecţie în care apare Codicele aparţinea 
baronului Samuel von Brukenthal. În anul 1817, Codicele a fost preluat de Muzeul Brukenthal, iar în anii 1970 a fost transferat la 
Muzeul Naţional de Istorie a României, fiind integrat în expoziţia permanentă.

Codex Altemberger este scris cu cerneală neagră, roșie și albastră pe un pergament de foarte bună calitate; paginile sunt subțiri, 
rareori prezintă defecte de manufacturare. Analizele efectuate nu au evidențiat prezența carbonatului de calciu rezultat din 
procesul de fabricare, ceea ce sugerează că acesta a fost îndepărtat. Investigarea pergamentului nu a putut evidenția din pielea 
cărui tip de animal a fost realizat. Această identificare se face de obicei prin observarea microscopică a aranjamentului foliculilor 
piloși, imposibil de vizualizat, în cazul de față, din cauza preparării, pergamentul fiind atent răzuit pe ambele părți. Textura ne 
poate face să ne gândim că pergamentul ar fi din vițel, sugestie întărită și de faptul că astfel de pergamente sunt amintite în 
bibliografia de specialitate ca fiind importate în Transilvania.

Prin analize a fost posibilă identificarea cernelurilor. Cea neagră a fost determinată ca fiind ferogalică, cea albastră pe bază 
de cupru, iar cea roșie ca fiind de cinabru. Cerneala ferogalică se obținea prin combinarea a două soluții. Prima rezulta prin 
adăugarea de acid sulfuric peste produse din fier, iar a doua era un extract din „fructe”, numite în engleză oak gall, formate 
pe anumite specii de stejar. Cerneala ferogalică, de culoare negră la început și devenită brun în timp, a reprezentat produsul 
standard utilizat pentru scris și desen în Europa, între secolele V și XIX, fiind încă în uz și în secolul al XX-lea. Cinabrul, sulfura de 
mercur, este un minereu utilizat drept pigment roșu. Cunoscut încă din Antichitate, a fost utilizat în toate perioadele istorice, 
datorită puterii mari 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.

Cartea conține numeroase ornamente realizate cu o varietate mare de culori. Investigarea nedistructivă (fără prelevare de 
probe) a pigmenților a pus în evidență utilizarea cinabrului pentru roșu, a miniului de plumb pentru orange, a unui pigment 
albastru pe bază de cupru (probabil azurit) și a unui pigment verde pe bază de cupru (probabil malahit sau verdigris). Pigmenții 
au fost utilizați individual, combinați sau în amestec cu albul de plumb, pigment care a fost, de asemenea, folosit și individual. 
Conform surselor bibliografice, toți pigmenții identificați erau utilizați în miniaturi, în secolele XIV-XIX, și au fost observați 
și în alte manuscrise din colecții muzeale românești din aceeași perioadă, precum Tetraevangheliarul de la Humor (1473) și 
Tetraevangheliarul Anonim de la Putna (1504). Foița metalică a fost identificată ca fiind din aur.
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Diploma de înnobilare cu blazon acordată de Principele Mihail 
Apafi lui Toma Trâmbițaș din Țara Făgărașului
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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 și săruri. 
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice;
- Fibre naturale, articificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

Biologie:
- Relaţia plante-animale
- Noţiuni introductive; medii de viaţă; diversitatea lumii animale
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare; regnul animal; 
nevertebrate
- Diversitatea în lumea plantelor; ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol); organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri, 
clasificare simplă, funcţii); planta-organism viu; ciclul de viaţă la plante; clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de 
organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)
- Noţiuni introductive; 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)

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 verde, L=62cm; l=32cm

Datare și locul de proveniență: emisă în cancelaria principelui Transilvaniei Mihail Apafi la 1 august 1663, Transilvania

Diploma de înnobilare cu blazon acordată de Mihail Apafi lui Toma Trâmbițaș din Țara Făgărașului, emisă în cancelaria 
principelui Transilvaniei la 1 august 1663 în Sibiu, scrisă în limba latină, pe suport pergament cu sigiliu princiar atârnat, acorda 
acestuia privilegii nobiliare la recomandările nobililor curteni. Documentul original de înnobilare  însoțit de două planșe cu 
arborele genealogic al familiei Trâmbiţaș au fost achiziţionate de MNIR în 1972 de la Constantin Teodorescu.

Cel care se remarca în viața militară sau politică, deși era de condiție modestă, putea face parte din rândurile nobilimii fără a 
primi o moșie, dar i se acordau blazon și privilegii nobiliare. Din această categorie a românilor făcea parte și Toma Trâmbițaș, 
care, prin această scrisoare, cu valoarea unui document de identitate din zilele noastre, avea drepturi să își etaleze stema la 
turniruri, dueluri, exerciții militare, dar și pe steaguri, inele sau scuturi.  Prin acordarea acestei diplome, principele își asigura 
loialitatea din partea acestei categorii de oameni liberi și astfel putea lupta împotriva unor nobili care nu i se supuneau sau 
împotriva Imperiului Otoman.  De asemenea, în document este descris blazonul nobliar, dar care nu a fost însă reprezentat, 
pentru că nu a fost plătită pictorului taxa de reprezentare miniaturală pe document.

Documentul este scris cu cerneală neagră și verde pe pergament de calitate superioară. Investigarea pergamentului nu a putut 
evidenția din pielea cărui tip de animal a fost realizat. Această identificare se face de obicei prin observarea microscopică a 
aranjamentului foliculilor piloși, imposibil de vizualizat în cazul de față din cauza preparării, pergamentul fiind răzuit pe ambele 
părți. Dimensiunile mari ale pergamentului ne pot face să ne gândim că ar fi din vițel.

Prin analize s-a identificat cerneală neagră ca fiind ferogalică iar cea verde ca fiind pe baza de cupru. Cerneala ferogalică se 
obținea prin combinarea a două soluții. Prima rezulta prin adăugarea de acid sulfuric peste produse din fier, iar a doua era un 
extract din „fructe”, numite în engleză oak gall, formate pe anumite specii de stejar. Cerneala ferogalică, de culoare negră la 
început și devenită brun în timp, a reprezentat produsul standard utilizat pentru scris și desen în Europa între secolele V și XIX, 
fiind încă în uz și în secolul al XX-lea.
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Pergamentul păstrează urmele modului de păstrare prin pliere, precum degradări mecanice, mici lacune pe liniile de pliere, 
murdărie neuniformă și ușoară exfoliere a cernelii negre. Atât cerneala neagră, cât și cea verde sunt decolorate și prezintă 
migrare în pergament. Cu toate acestea, documentul este într-o stare bună de conservare. Păstrarea prin pliere a contribuit 
la protejarea părții scrise a pergamentului, degradarea prin oxidare indusă de lumina fiind redusă la zona părții nescrise aflată 
în permanent contact cu mediul ambiant. De-a lungul timpului, documentul a fost păstrat în formă pliată, dar în 2015 a fost 
restaurat, ceea ce  a inclus o hidratare progresivă pentru întinderea documentului. Acum se păstrează întins, într-o cutie special 
fabricată pe dimensiunile documentului. 

Sigiliul este prins de pergament cu un șnur din mătase roșie. Conform investigațiilor, șnurul de prindere a sigiliului s-a realizat cu 
roibă (Rubia tinctorum L.). Rubia tinctorum L. este una dintre cele mai vechi surse de roșu, fiind utilizată încă din Antichitate. Ea se 
bucură de o mare populariate datorită varietății mari de culori ce pot fi obținute (prin numărul ridicat de coloranți conținuți) și 
ușurinței recoltării, comparativ cu coloranții roșii din insecte. Ea a fost identificată - de cele mai multe ori în amestec cu alte surse 
biologice - și în șnururile de legare a sigiliilor în peceți mai vechi, emise de Cancelaria Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare, 
precum și în alte categorii de piese textile din colecții muzeale românești: broderii liturgice de secol XV, textile orientale de secol 
XVI-XIX, textile etnografice de secol XIX-XX. 

În șnurul de legare a sigiliului a fost identificat și acidul elagic, provenit din plante ce conțin taninuri (scoarță de stejar, anumite 
excrescențe pe ramuri, asemănătoare unor fructe, numite oak galls). Taninurile pot fi utilizate fie în cadrul procesului de preparare 
a mătăsii pentru îmbunătățirea calității acesteia, fie în procesul de vopsire, pentru a influența nuanța finală. Cantitatea mare de 
acid elagic identificată sugerează pre-mordanțarea mătăsii cu o plantă ce conține taninuri și apoi vopsirea fibrelor cu Rubia 
tinctorum L. Mordanțarea este o operație ce poate avea loc înainte, în timpul sau după vopsire și presupune tratarea fibrei cu un 
compus pentru creșterea afinității acesteia pentru colorant.

Bibliografie:
Ginel Lazăr, Diploma de înnobilare cu blazon acordată de principele Mihail Apafi I lui Toma Trâmbițaș din Țara Făgărașului în 
”Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, 2015
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Evanghelia greco-română din 1693 
tipărită  de Antim Ivireanul, ferecată și donată de Constantin 

Brâncoveanu ctitoriei sale de la Hurezi
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
- Substanţe compuse cu utilizări practice. Proprietăţi fizice ale unor oxizi, acizi baze și săruri 
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice
- Fibre naturale, articificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

Biologie:
- Diversitatea în lumea plantelor; ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol); organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri, 
clasificare simplă, funcţii); planta-organism viu; ciclul de viaţă la plante; clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de 
organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)

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

 Date tehnice: Ferecătură din argint aurit, lemn, mătase, hârtie, cerneală neagră și roșie, L=34 cm; la=24 cm

Datare și locul de proveniență: 1693, Țara Românească

Activitatea de traducere și tipărire a cărților de cult în limba țării a căpătat un avânt deosebit în timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, un rol important în acest demers avându-l Antim Ivireanul. Astfel, Evanghelia Greco-Română din 1693, cu text 
bilingv inserat pe două coloane, a fost tipărită în Tipografia Domnească a Mitropoliei din București, iar ferecătura a fost realizată 
la Brașov, la comanda lui Constantin Brâncoveanu, apoi a fost donată de către domnitor mănăstirii Hurezi, prima sa ctitorie. 
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Legătura cărții de cult are plăci din argint aurit aplicate pe scoarțe din lemn, acoperite, în prealabil, cu o catifea de mătase de 
culoare vișinie. Ferecătura formată din medalioane de argint aurit conține reprezentări de scene religioase. Lucrarea se remarcă 
prin grija pentru detaliu în redarea costumelor de ceremonie, de factură bizantină, purtate de împărații Constantin și Elena, 
reprezentați pe ferecătura Evangheliei greco-române de la Hurezi. 

Evanghelia a ajuns în patrimoniul Muzeul Național de Antichități din București după secularizarea averilor mănăstirești, iar după 
înființarea Muzeului Național de Istorie a României a fost transferată pentru a face parte din colecțiile muzeului.

Evanghelia este tipărită cu cerneala neagră și roșie pe hârtie manuală de calitate superioară. Are coperțile confecționate din lemn 
de esență tare, învelite în catifea roșie. Pe coperta anterioară se află o ferecătură metalică, ovală în centru, ce reprezintă scena 
Învierii și alte patru ferecături, cu imaginile Evangheliștilor, în colțuri. Pe coperta posterioară, în centru, sunt gravate imaginile 
lui Constantin Brâncoveanu și a soției sale Maria, iar în colțuri sunt fixate mici tije metalice, cu rol de piciorușe. Evanghelia are 
închizători metalice.

Prin analize s-a identificat cerneala neagră ca fiind tipografică, fapt indicat de prezența plumbului în cantitate mare. Cerneala 
roșie a fost determinată 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. A fost identificat și în documente medievale din colecții muzeale românești. Aurul și argintul au 
fost identificați în urma analizei, pentru mai multe zone ale medalioanelor metalice. Prezența celor două metale într-un raport 
de 63% Au, 34% Ag (3% alte metale) sugerează compoziția ferecăturilor metalice, a piciorușelor și a închizătorilor ca fiind argint 
aurit.

Conform analizelor efectuate, Dactylopius coccus C. este principala sursă de culoare în catifeaua roșie din coperta evangheliei, 
fiind însoțit de coloranți din specia Caesalpinia și de taninuri. Taninurile sunt substanțe de origine vegetală utilizate ca mordanți 
(compuși adăugați la vopsire pentru facilitarea fixării coloranților pe fibră) și pentru modificarea nuanței culorii finale.  Dactylopius 
coccus C. este o specie de insecte ce trăiesc ca paraziți pe frunzele de cactus din specia Opuntia, în Mexic. Insectele erau cunoscute 
și utilizate pentru vopsire înainte de cucerirea spaniolă, fapt confirmat și de identificarea lor în textile precolumbiene. Primele 
mostre au ajuns în Spania în 1520-1530 urmând ca, înainte de sfârșitul secolului al XVI-lea, insectele să fie deja exportate către 
Persia și Asia Centrală. Analizele efectuate în laboratoare din Europa de vest, începând cu anii 1970, au arătat că, după 1575, 
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Dactylopius coccus C. a înlocuit toate sursele europene de culoare roșie, de origine vegetală sau animală. Începând cu secolul al 
XVI-lea, a fost identificat în toate categoriile de piese textile studiate din colecții muzeale românești: broderii religioase, covoare 
orientale, textile etnografice precum și în șnururi de legare a sigiliilor în documente. 

Caesalpinia sappan L. este originar din India și a fost cunoscut și importat în Europa începând cu Evul Mediu, sub numele de 
„brazil“ (colorant roșu). Abundența unei specii înrudite, Caesalpinia brasiliensis L., de-a lungul coastei Braziliei este cea care a dat 
numele țării. Coloranții din speciile Caesalpinia au fost utilizați în Europa începând cu Evul Mediu. Deoarece prezintă rezistență 
slabă la acțiunea factorilor de mediu, speciile Caesalpinia au fost de cele mai multe ori folosite în amestec cu coloranți roșii din 
insecte. 

Evanghelia are un semn de carte, un fir subțire împletit, de culoare roz-galben în partea inferioară și roșu în zona superioară. 
Culoarea diferită a firului este o consecință a acțiunii luminii. Zona superioară este puțin expusă radiațiilor ultraviolete întrucât 
evanghelia este în general închisă, cu semnul de carte în interior, prin urmare culoarea roșie se păstrează, spre deosebire de zona 
inferioară ce se prelungește peste dimensiunile cărții, fiind astfel supusă acțiunii luminii, ce schimbă culoarea în roz-galben. Din 
păcate, nu s-au putut efectua analize pentru identificarea sursei biologice, dar rezistența slabă la lumină și culoarea roz-galben 
specifică decolorării fibrelor vopsite cu specia Caesalpinia sugerează utilizarea acesteia pentru vopsire.

Bibliografie 
Ginel Lazăr, Evanghelia greco‑română din 1693 tipărită  de Antim Ivireanul, ferecată și donată de Constantin Brâncoveanu ctitoriei 
sale de la Hurezi în ”Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, 2016
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Pecete domnească Radu Mihnea, 1618
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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 și săruri. 
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice;
- Fibre naturale, artificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

Biologie:
- Relaţia plante-animale
- Noţiuni introductive; medii de viaţă; diversitatea lumii animale
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare; regnul animal; 
nevertebrate
- Diversitatea în lumea plantelor; ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol); organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri, 
clasificare simplă, funcţii); planta-organism viu; ciclul de viaţă la plante; clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de 
organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)

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 aurie, L=70cm; l=45cm

Datare și locul de proveniență: 1618, Țara Românească

Documentul a intrat în colecția Muzeului Național de Istorie a României fiind pliat și a fost păstrat în această formă, din motive 
de conservare. În dorința de a fi valorificat din punct de vedere muzeografic, în anul 2016 documentul a intrat în restaurare. 
Operațiunile vor include întinderea treptată a obiectului într-un microclimat corespunzător, urmate de realizarea unei casete 
în care documentul să fie păstrat și expus. 
Investigarea nedistructivă a pergamentului și identificarea surselor biologice utilizate la vopsirea mătăsii roșii din firul de 
legare a sigiliului fac parte din operațiunile premergătoare restaurării.

Documentul este scris cu cerneală neagră și aurie pe pergament. Investigarea pergamentului nu a putut evidenția din pielea 
cărui tip de animal a fost realizat. Totuși, în unele zone, la nivel microscopic se observă urme ale foliculilor piloși (urmele lăsate 
de firele de păr după operația de depărare). Aranjamentul acestora, precum și  dimensiunile mari ale pergamentului ne pot face 
să ne gândim că ar fi din vițel. 

Conform analizelor, cerneala neagră a fost identificată ca fiind ferogalică iar pentru cerneala aurie s-a identificat aur coloidal, 
utilizat și în realizarea monogramei din partea superioară a documentului. Cerneala ferogalică se obținea prin combinarea a 
două soluții. Prima rezulta prin adăugarea de acid sulfuric peste produse din fier, iar a doua era un extract din „fructe”, numite în 
engleză oak gall, formate pe anumite specii de stejar. Cerneala ferogalică, de culoare negră la început și devenită brun în timp, a 
reprezentat produsul standard utilizat pentru scris și desen în Europa între secolele V și XIX, fiind încă în uz și în secolul al XX-lea. 

Cerneala roșie care împodobește monograma este 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. Cinabrul a fost identificat și în documente medievale românești.

Pergamentul are o culoare galben deschis, este rigid și are un aspect heterogen. Documentul are formă regulată, este preparat 
pentru scris pe ambele părți, preparația este momegenă însă prezintă și unele exfolieri. Nu sunt vizibile depozite de carbonat 
de calciu care ar fi rezultat din procesul de preparare sau din cel de prelucrare. Pe față se observă urme ale linierii pentru scris. 
Pe verso pergamentul are un aspect neted și mat. Pergamentul nu prezintă venozități sau sângerări, dar prezintă urme de păr. 
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Pergamentul prezintă degradări mecanice inclusiv lacune în zona de pliere. De-a lungul timpului documentul a fost păstrat 
în formă pliată dar în 2015 a fost restaurat, ceea ce  a inclus o hidratare progresivă pentru întinderea documentului. Acum se 
păstrează întins, într-o cutie special fabricată pe dimensiunile documentului. 

Documentul are un sigiliu prins de pergament cu un șnur din mătase roșie. Conform investigațiilor, vopsirea șnurului de prindere 
a sigiliului s-a realizat cu roibă (Rubia tinctorum L.). Rubia tinctorum L. este una dintre cele mai vechi surse de roșu fiind utilizată 
încă din antichitate. Ea se bucură de o mare populariate datorită varietății mari de culori ce pot fi obținute (prin numărul ridicat 
de coloranți conținuți) și ușurinței recoltării, comparativ cu coloranții roșii din insecte. Ea a fost identificată - de cele mai multe 
ori în amestec cu alte surse biologice - și în șnururile de legare a sigiliilor în peceți mai vechi, emise de Cancelaria Moldovei în 
vremea lui Ștefan cel Mare precum și în alte categorii de piese textile din colecții muzeale românești: broderii liturgice de secol 
XV, textile orientale de secol XVI-XIX, textile etnografice de secol XIX-XX. 

În șnurul de legare a sigiliului a fost identificat și acidul elagic, provenit din plante ce conțin taninuri (scoarță de stejar, anumite 
excrescențe pe ramuri, asemănătoare unor fructe, numite „oak galls”). Taninurile pot fi utilizate fie în cadrul procesului de 
preparare a mătăsii pentru îmbunătățirea calității acesteia fie în procesul de vopsire, pentru a influența nuanța finală. Cantitatea 
mare de acid elagic identificată sugerează pre-mordanțarea mătăsii  cu o plantă ce conține taninuri și apoi vopsirea fibrelor cu 
Rubia tinctorum L. Mordanțarea este o operație ce poate avea loc înainte, în timpul sau după vopsire și care presupune tratarea 
fibrei cu un compus pentru creșterea afinității acesteia pentru colorant.
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Document Ștefan Lupu Voievod, 1660
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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 și săruri. 
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide – proprietăţi fizice;
- Fibre naturale, artificiale și sintetice
- Coloranți naturali și sintetici

Biologie:
- Relaţia plante-animale
- Noţiuni introductive; medii de viaţă; diversitatea lumii animale
- Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi importanţă ale unor grupe de vieţuitoare; regnul animal; 
nevertebrate
- Diversitatea în lumea plantelor; ţesuturi vegetale (definiţie, enumerare, rol); organele plantei (definiţie, alcătuire externă, tipuri, 
clasificare simplă, funcţii); planta-organism viu; ciclul de viaţă la plante; clasificarea lumii vii în cele cinci regnuri (regn-grupe de 
organisme, exemple, impactul lor asupra mediului şi a vieţii omului)

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 aurie, L=63cm; l=58cm

Datare și locul de proveniență: 1660, Moldova

Textul documentului: Hrisovul emis de cancelaria lui Ștefan (Ștefăniță) Lupu voievod, fiul lui Vasile Lupu voievod, din mila 
lui Dumnezeu, voievod și domn al Țării Moldovei, prin care închină, cu blagoslovenia celor „patru ierarhi ai noștri ai Moldovei 
și cu vrerea a tot sfatul nostru, al boierilor noștri moldoveni“, mănăstirii ce este sub Codru și se numește Hlincea, cu hramul 
Slăvitului marelui martir Gheorghe purtătorul de biruință, satul Hlincea, pe care îl scutește „de toate dările și angăriile“, urmând 
a da numai 60 de galbeni/an la cămara domnească „când va fi darea împărătească a haraciului“. Domnul mai scutea satul și de 
plata dăjdiilor pentru 800 oi ţărănești, care fac 80 de oi domnești, 800 de stupi ţărănești, 30 de mascuri ţărănești și de pecetluit, 
iar în cazul în care s-ar întâmpla „în satul acesta vreo moarte de om“, amenda urma să fie luată de călugării de la mănăstire 
„ca să le fie lor de hrană și îmbrăcăminte“, precum și un preot ce va fi la biserica satului. De asemenea, domnul reconfirma 
închinarea acestei mănăstiri la „Rumeli[a], la sfânta mănăstire Arghirocastro, la Adriano[pol], unde este hramul Adormirii Maicii 
Domnului“, zidită de împăratul Justinian, cum făcuse și tatăl său, Vasile voievod. Textul documentului, de redacție slavonă, a 
fost scris de diacul de cancelarie Ștefan Corlat, în cetatea de scaun din Iași, în anul de la Zidirea Lumii 7168, iar de la Nașterea 
lui Hristos 1660, luna mai, 11 zile. Hrisovul este întărit cu pecetea lui Ștefan Lupu, domnul Moldovei, de către Racoviță Cehan, 
mare boier și mare logofăt al Moldovei, atârnată cu șnur de mătase, de plicatură.

Documentul este scris cu cerneală neagră și aurie 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). Conform 
analizelor, cerneala neagră a fost identificată ca fiind ferogalică, iar pentru cerneala aurie s-a identificat aur coloidal, utilizat 
și în realizarea monogramei din partea superioară a documentului. Cerneala ferogalică se obținea prin combinarea a două 
soluții. Prima rezulta prin adăugarea de acid sulfuric peste produse din fier iar a doua era un extract din „fructe”, numite în 
engleză oak gall, formate pe anumite specii de stejar. Cerneala ferogalică, de culoare negră la început și devenită brun în timp, a 
reprezentat produsul standard utilizat pentru scris și desen în Europa între secolele V și XIX, fiind încă în uz și în secolul al XX-lea. 
Cerneala roșie care împodobește monograma este pe bază de cinabru iar pigmentul verde este pe bază de cupru (malahit sau 
verdigris). 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. De asemenea, 
pigmenții pe bază de cupru au fost utilizați pe scară largă în realizarea decorurilor documentelor și au fost identificați și în 
documente medievale din țara noastră. 
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Pergamentul are o culoare albă pe față și galben deschis pe verso, 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 preparare și din cel de prelucrare. Pe față se observă urme ale linierii pentru scris. Pe verso, unde și depozitele 
de carbonat de calciu sunt mai vizibile, pergamentul are un aspect granular și ceros. Pergamentul prezintă venozități, dar nu 
prezintă alte defecte de prelucrare precum sângerări sau urme de păr. Pergamentul prezintă degradări mecanice (în special 
în zona de pliere), iar  pe verso sunt vizibile degradări datorate grăsimilor. Este subțiat pe zona în care este atașat sigiliul. De-a 
lungul timpului documentul a fost păstrat în formă pliată, dar în 2015 a fost restaurat, ceea ce  a inclus o hidratare progresivă 
pentru întinderea documentului. Acum se păstrează întins, într-o cutie special fabricată pe dimensiunile documentului. 

Documentul are un sigiliu prins de pergament cu un șnur din mătase roșie. Conform investigațiilor, vopsirea șnurului de prindere 
a sigiliului s-a realizat cu roibă (Rubia tinctorum L.). Rubia tinctorum L. este una dintre cele mai vechi surse de roșu fiind utilizată 
încă din Antichitate. Ea se bucură de o mare populariate datorită varietății mari de culori ce pot fi obținute (prin numărul ridicat 
de coloranți conținuți) și ușurinței recoltării, comparativ cu coloranții roșii din insecte. Ea a fost identificată - de cele mai multe 
ori în amestec cu alte surse biologice - și în șnururile de legare a sigiliilor în peceți mai vechi, emise de Cancelaria Moldovei în 
vremea lui Ștefan cel Mare, precum și în alte categorii de piese textile din colecții muzeale românești: broderii liturgice de secol 
XV, textile orientale de secol XVI-XIX, textile etnografice de secol XIX-XX. 

În șnurul de legare a sigiliului a fost identificat și acidul elagic, provenit din plante ce conțin taninuri (scoarță de stejar, anumite 
excrescențe pe ramuri, asemănătoare unor fructe, numite „oak galls”). Taninurile pot fi utilizate fie în cadrul procesului de 
preparare a mătăsii pentru îmbunătățirea calității acesteia fie în procesul de vopsire, pentru a influența nuanța finală. Cantitatea 
mare de acid elagic identificată sugerează pre-mordanțarea mătăsii  cu o plantă ce conține taninuri și apoi vopsirea fibrelor cu 
Rubia tinctorum L. Mordanțarea este o operație ce poate avea loc înainte, în timpul sau după vopsire și care presupune tratarea 
fibrei cu un compus pentru creșterea afinității acesteia pentru colorant.

Bibliografie:
Ginel Lazăr, Fișa tehnică pentru „Hrisov de danie emis de domnitorul Ștefăniță Lupu în 11 mai 1660”, Muzeul Național de Istorie 
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Hartă militară germană a Dobrogei din 1916
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
- Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
- Compuși organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, carbohidrați – proprietăţi fizice

Biologie: 
- 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

Date tehnice: hârtie, L=41cm; l=44cm

Datare și locul de proveniență: 1916, Dobrogea

Documentul este o achiziție recentă, alături de un număr mai mare de hărți, care prezintă evoluția situației militare pe teritoriul 
României în decursul Primei Conflagrații Mondiale. 

Harta este împărțită în trei diviziuni. Primele două, de mici dimensiuni, se află în partea superioară, iar a treia diviziune, de 
dimensiune mare, se află la bază, fiecare dintre cele trei înfățișând frontul din S-E-ul țării într-un moment distinct al campaniei 
din anul 1916. Harta din partea stângă sus prezintă ,,Luptele din Dobrogea de la 1 la 19 septembrie 1916’’, prin desfășurarea 
bătăliei de la Turtucaia (1-6 septembrie), încheiată cu un dezastru militar pentru Armata Română (peste 6.000 de morți și 28.000 
de prizonieri), după cum a notat, în jurnalul său, locotenentul Grigoriu Aurel: ,,... la Orăști unde am poposit la prânz am aflat 
trista veste a căderei dezastruoase a Turtucaei. Consternarea e mare și generală printre noi toți. Începem prost războiul...’’. La 
ordinul feldmareșalului August von Mackensen, pe 16 septembrie, a debutat acțiunea ofensivă a unităților germane, bulgare și 
otomane în Dobrogea, care a fost oprită cu mari dificultăți de trupele române și ruse, 5 zile mai târziu.

În harta de jos este aratătă ,,Traversarea Dunării de către români pe la Flămânda pe 1 octombrie 1916’’, operațiune condusă de 
generalul Alexandru Averescu, comandatul Armatei 3-a, cu scopul de a realiza un cap de pod peste Dunăre, care să permită 
o contralovitură puternică. Însă, după un succes inițial, izbucnirea unei furtuni violente și reacția promptă a forțelor Puterilor 
Centrale au cauzat o nouă retragere a unităților române. 
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În chenarul din partea dreaptă sus sunt înfățișate ,,Evenimentele din Dobrogea de la 1 octombrie la 11 noiembrie 1916’’, perioadă 
în care presiunea militară a adversarilor a crescut gradual, de la o ,,vie canonadă spre Dunăre, unde inamicul pare a masa trupe 
în vederea unui atac’’, la incursiuni ale aviației ,,aeroplanele și-au făcut din nou apariția, aruncând iar o serie de bombe. A fost 
o zi enervantă; au murit mulți oameni și cai...’’. Raportul inegal de forțe, instalarea sentimentului de panică și dezorganizarea 
cvasigenerală care domnea în Armata Română au cauzat spargerea frontului dobrogean în urma lansării ofensivei germano-
bulgare, la 19 octombrie 1916, care a culminat prin ocuparea portului Constanța peste doar 3 zile. Cuvintele încărcate de emoție, 
scrise de locotenentul Grigoriu Aurel, în jurnalul său de campanie încă din 11 octombrie, sunt relevante ,,Dobrogea cred că e 
pierdută. Emoțiunea noastră e nespus de mare, ochii ne lăcrimează, inimile ni-s strânse, un spectacol neînchipuit de trist.’’  
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Pictură „Militar Roșior” de Ștefan Luchian
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Conținuturi ce pot fi abordate cu ajutorul obiectului

Chimie: 
-Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia
- Săruri  
- Substanțe compuse cu utilizări practice. Proprietăți fizice ale unor oxizi, acizi baze și 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

Date tehnice: pictură ulei, L=68 cm; l=43cm

Datare:1896

Ștefan Luchian, fiul maiorului Dumitru Luchian și al Elenei Chiriacescu, denumit poetul plastic al florilor, s-a născut la 1 februarie 
1868, în satul Ștefănești (acum oraș), judeţul Botoșani. În 1873 s-a mutat cu familia la București. Talentul său a fost observat 
încă din copilărie. În anul 1885 s-a înscris la Școala Națională de Arte Frumoase din București, iar în 1889 a absolvit-o obținând 
medalia de bronz pentru operele Cap de expresie și Studiu după natură.

În luna martie 1891 a plecat la Paris pentru a studia la Academia Julian. În februarie 1892 a terminat tabloul „Un convoi la Plevna”, 
pe care intenţiona să-l trimită la Salonul Parizian, dar a fost nevoit să se întoarcă în țară, ca urmare a decesului mamei sale.



64

Pictorul Ștefan Luchian a murit la 28 iunie 1916, în București. I s-a conferit post-mortem titlul de membru de onoare al Academiei 
Române.

Picturile de natură istorică ale sale sunt influențate de operele cu aceeași temă ale lui Nicolae Grigorescu, care i-a fost maestru în 
perioada de formare, la Școala Națională de Arte Frumoase din București. O dovadă a acestei influențe este că pictează scenele 
de război la mai mulți ani după terminarea acestuia.

Două din operele cu tematică istorică ale lui Ștefan Luchian se află la Muzeul Național de Istorie a României, și anume Militar 
Roșior și Un convoi la Plevna.

Tabloul Militar Roșior, datat 1896 de către Dana Crișan, semnat cu o culoare neagră în partea stângă, jos: „Lukian”, a suferit mai 
multe intervenţii anterioare de restaurare. Suportul din pânză  a fost dublat la o altă intervenţie pe un carton subţire. Aderenţa 
între carton și pânza subţire este neuniformă și a provocat deformări. Există numeroase alte deformări provocate de lovituri sau 
zgârieturi, mai ales din faţă spre spate, sau datorate împăstărilor stratului de culoare și craclurilor acestuia. Sunt prezente, de 
asemenea, 4 spărturi recente ale pânzei, cu pierderi de mici dimensiuni și o alta mai veche, de dimensiuni mai mari, în partea 
inferioară, dreapta, unde ruptura pânzei împreună cu cartonul a fost consolidată la o altă intervenţie.

Preparaţia albă, pe bază de clei, a fost aplicată în strat subţire, înainte de întinderea pânzei pe șasiu. Stratul de culoare este aplicat 
în pastă, local destul de groasă, cu pensula și cuţitul de paletă, dar sunt și zone în care autorul a lăsat preparaţia neacoperită. 
Semnătura picturii a fost aplicată după uscarea completă a stratului de culoare și are numeroase eroziuni datorate curăţărilor 
anterioare.

Pictura a fost restaurată recent întrucât stratul pictural prezenta desprinderi și pierderi datorate zgârieturilor sau spărturilor 
prezente în suport. În plus, existau eroziuni extinse ale peliculei de culoare, datorate unor curăţări necorespunzătoare în cadrul 
unor intervenţii mai vechi. Aceste curăţări agresive afectaseră și preparaţia în unele zone, ajungând pe suprafeţe mici, până la 
suportul de pânză. 

Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X au arătat că preparația este realizată din alb de plumb, la fel și 
pigmentul alb, pigmentul roșu este cinabru amestecat cu puțin sulfat de bariu, cel roșu-brun este oxid de fier cu adaos de galben 
de cadmiu, iar pentru pigmentul verde este posibil să se fi utilizat ultramarin sintetic în amestec cu puțin galben de cadmiu.
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Toți pigmenții identificați aparțin perioadei în care a fost realizată pictura.

Bibliografie
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ediţia a XVI-a, Suceava, 2014
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Pictură „Convoi la Plevna” de Ștefan Luchian
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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 și 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

Date tehnice: pictură ulei pe carton, L=90cm;l=71cm

Datare:1892

Tabloul Un convoi la Plevna, datat 1892, a fost realizat în culori de ulei pe suport de carton, este semnat cu o culoare gri închis 
în partea dreaptă, jos: „S.LUCHIAN”, a fost restaurat recent întrucât prezenta numeroase degradări: suportul din pânză din in, 
cu firul de grosime medie și ţesătura densă, era insuficient tensionat pe șasiu, ceea ce a dus la apariţia deformărilor specifice 
ale pânzei, pe toată suprafaţa, precum și la imprimarea pe verticală, a traversei centrale a șasiului. Pe margini sau la colţuri erau 
prezente deformări de mici dimensiuni, datorate de asemenea întinderii incorecte a suportului. Suportul avea, de asemenea, 
deformări provocate de lovituri sau zgârieturi. Stratul pictural prezenta numeroase cracluri, foarte vizibile, fiind cele din jurul 
loviturilor, în cercuri concentrice (zona centrală). Local, craclurile prezentau tendinţe de desprindere, în special cele provenite de 
la zgârieturi sau lovituri. În centru, lângă roata carului, se afla o lovitură din faţă spre spate, ce a deformat suportul, provocând, 
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pe lângă tendiţele de desprindere și mici pierderi ale stratului pictural sau ale peliculei de culoare. Perimetral, contactul cu 
rama a provocat abraziuni ale peliculei de culoare, precum și tendinţe de desprindere și lacune ale stratului pictural. În zona 
superioară, dreaptă, a tabloului, pe zona de cer, existau degradări ale stratului care au fost acoperite cu repictări mult mai 
închise decât nuanţa originală. Tot în partea dreaptă a tabloului, situat central, deasupra carului din depărtare, un chit gros și o 
repictare acopereau lacunele și craclurile picturii originale. În ansamblu, pictura prezenta și urme ale unor intervenţii anterioare 
de restaurare.

Preparaţia este albă, pe bază de clei și praf de cretă. Pigmentul alb de zinc în amestec cu alb de plumb a fost utilizat pentru 
obținerea unei nuanțe mai subtile, pentru a reprezenta zăpada. Stratul de culoare este aplicat în pastă, local destul de groasă, cu 
urme vizibile ale pensulaţiei tușelor. 

Semnătura a fost aplicată după uscarea stratului de culoare și prezintă rosături, mai accentuate la ultima literă (N). Zgârietura 
aflată deasupra semnăturii a produs tendinţe de desprindere și mici pierderi ale stratului pictural sau la nivelul peliculei de 
culoare.

Analizele efectuate prin spectrometrie cu fluorescență de raze X (XRF) au arătat că pictura a fost realizată pe un strat alb de 
amestec din alb de plumb, alb de zinc, puțin galben de staniu-plumb și galben de cadmiu. Pentru culoarea roșie a fost utilizat 
cinabru, pentru brun oxid de fier, iar pentru pigmentul gri-albăstrui, cu care au fost realizate umbrele, este posibil să se fi utilizat 
ultramarin sintetic. Din păcate, atribuirea nu este certă deoarece prin metoda de analiză folosită nu pot fi determinate toate 
elementele chimice din compoziția ultramarinului sintetic, dar lipsesc cele prezente în alți pigmenți albaștri, precum pigmenți 
pe bază de cupru, cobalt sau albastru de Prusia.

Toți pigmenții identificați aparțin perioadei în care a fost realizată pictura.
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Cravașa lui Emil Rebreanu
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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
- Compuși 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, tipuriclasificare 
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 

Date tehnice: piele tăbăcită, mâner din argint modelat prin batere, suportul cravașei realizat din lemn; l=63 cm (cravașă piele); 
7 x 9 cm (mâner argint)

Datare: începutul secolului XX

Cravașa din piele împletită, cu mâner din argint, decorat cu motive vegetale, a intrat în patrimoniul MNIR în 1984, fiind oferită 
muzeului de d-na Emilia Cofariu-Dumbreanu. Obiectul are o poveste care se împletește cu istoria Primului Război Mondial, în 
timpul căruia Emil Rebreanu protejează familia învățătorului Dumitru Cofariu, aflat în vizorul autorităților Imperiului Austro-
Ungar, din cauza simpatiei manifestate față de Armata Română. Emil Rebreanu îi îndeamnă să treacă peste munți, iar în semn de 
recunoștință, soția învățătorului îi promite acestuia că următorul copil îi va purta numele. Emil Rebreanu le oferă o pereche de 
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cercei, în cazul în care copilul urma să fie fată, și o cravașă, în cazul în care urma să fie băiat. La scurt timp s-a născut o fată, care 
a primit numele de Emilia, iar obiectele dăruite de tânărul ofițer au ajuns în posesia sa.

Tânărul sublocotenet, decorat în timpul războiului, în momentul în care este nevoit să lupte împotriva Armatei Române, 
dezertează pentru a trece de partea acesteia. Prins de o patrulă de ofițeri este judecat de Curtea Marțială a brigăzii și condamnat 
la moarte, fiind executat prin spânzurare la 14 mai 1917. Deși solicită să fie înmormântat pe pământ românesc, dorința nu îi 
este respectată. Liviu Rebreanu află vestea despre moartea fratelu său și începe să caute locul în care acesta a fost executat 
și înmormântat, apoi află povestea sa de la săteni. În momentul în care rememorează procesul creației pentru Pădurea 
Spânzuraților, autorul notează în jurnal: ”Fără de tragedia fratelui meu, Pădurea Spânzuraților sau n-ar fi ieșit deloc, sau ar fi avut 
o înfățișare anemică, livrescă, precum au toate cărțile ticluite din cap, la birou, lipsite de seva vie și înviorătoare pe care numai 
experiența vieții o zămislește în sufletul creatorului.”
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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 Mica (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 următoare. 
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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.

Bibliografie
• David V., Medvedovici A., “Metode de separare în chimia analitică”, Editura Universității din București, 2006
• Petroviciu I., Albu F., Medvedovici A., (2010), “LC/MS and LC/MS/MS based protocol for identification of dyes in historic 

textiles”, Microchemical Journal 95, 247-254.
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Exemplu: Identificarea coloranților dintr-o probă de culoare galbenă provenind dintr-o piesă istorică
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Cromatogramă înregistrată de detectorul DAD ce ilustrează prezența a trei coloranți (sus: 
imagine de ansamblu și jos: detaliu) 

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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