
George IACOBEANU

RESTAURAREA ÎNTRE TEHNICÃ ÆI ZEI

Motto:
 „Nu-mi este permis sã îåi arãt, dar sunt

                lucruri care meritã sã fie cunoscute.“ 
             Euripide

Descoperirea, în fortificaåia de la Drumul Carului (judeåul Braæov), a unui vas ceramic
roman de cult prilejuieæte întâlnirea cu enigmaticul zeu Dionysos, „cel de douã ori nãscut“. 

Noutatea pe care aceastã piesã o aduce constã în faptul cã „imaginea zeului mai apare o
singurã datã în Dacia, pe vasul de la Barboæi, unde este asociat cu Libera æi alte elemente decorative
bachice“. Un alt amãnunt interesant subliniat de cãtre cercetãtor (dl. Florea Costea) ar fi acela cã
reproducerea imaginii lui Dionysos tânãr este aproape identicã cu cea reprezentatã pe vasul de la
Barboæi, mai ales în ceea ce priveæte frizura. De asemeni, cercetãtorul nu exclude asocierea dintre
Liber Pater Dionysos æi Cernunnos (din mitologia galicã), însã nu se poate determina perioada în care 
militarii de origine galicã au fost prezenåi la Drumul Carului. 

Piesa este deosebitã atât ca valoare documentarã, cât æi ca tehnicã de reprezentare a
imaginilor. 

Vasul a fost descoperit în stare fragmentarã, „din ansamblu fiind recuperatã partea
superioarã, respectiv 21 de fragmente împrãætiate pe o suprafaåã de aproximativ 2 m

2
“. 

Studiul asupra fragmentelor indicã faptul cã piesa a fost modelatã la roatã, examenul
microscopic relevând o texturã finã cuprinsã între 0,25 æi 1,25 mm, conform scãrii Wenthworth. Ca 
degresant a fost utilizat nisip, pietricele mici de naturã calcaroasã. Culoarea este datoratã oxizilor
de fier, luturilor feruginoase, materialelor de naturã organicã, precum æi carbonaåilor paråiali
oxidaåi, care în urma proceselor de ardere au dat piesei o culoare de ansamblu cenuæie, cu tonalitãåi
ce variazã de la brun spre negru, iar pe alocuri pete de culoare roæiaticã. Grosimea fragmentelor
variazã între 2 æi 4 mm. 

Dupã operaåiunile de curãåare æi conservare, realizate cu mijloace specifice, asamblarea
fragmentelor prin lipire a fost realizatã cu adeziv fãrã constituent de plastifiere, grosimea
fragmentelor æi gradul deteriorãrii muchiilor acestora impunând consolidarea întregului ansamblu cu 
ajutorul ætifturilor fixate cu rãæina epoxy bicomponentã. Reticularea localã a fost efectuatã sub
acåiunea unui catalizator la cald. 

Piesa rezultatã în urma acestor operaåiuni prezintã urmãtoarele caracteristici:
• GURA de formã ovalã, finisatã perfect. Privitã lateral, poate fi comparatã cu o

„æa“, consecinåã a fenomenului de ardere secundarã. Cercetãtorul nu exclude ipoteza ca aceastã
formã sã fi fost iniåial conceputã în acest fel. 

• BUZA rotunjitã æi discret profilatã în afarã, modelatã cu grijã æi atent finisatã
demonstreazã siguranåa unui îndelungat exerciåiu meæteæugãresc. 

• GÂTUL arcuit æi accentuat la bazã de o „nervurã“ conturatã cu fineåe, având un
rol însemnat în estetica formei. 
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• UMÃRUL aproape orizontal (ca æi corpul cu pereåii uæor curbaåi) vine sã
completeze în mod fericit subtilitatea formei æi, implicit, pe cea a meæteæugului. 

Completarea zonelor lipsã s-a realizat cu ipsos de modelaj mixat cu pigmenåi minerali. În
acest caz, integrarea cromaticã a avut rolul de a crea efectul optic care sã plaseze zona completatã în
spatele originalului fãrã a distorsiona forma de ansamblu. 

Înãlåimea pãråii recuperate dupã integrarea formei este de 128 mm.
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La exterior, sub umãr, de jur-împrejurul vasului, la distanåe care oscileazã între 30 æi 41 mm, 
se aflã dispuse douã imagini în relief, care înfãåiæeazã chipul zeului Dionysos tânãr. Imaginea este
înscrisã „într-un perimetru quasi-ovoidal“, comportând aceleaæi dimensiuni la toate cele nouã
medalioane, adicã 44 mm înãlåime æi 31 mm lãåimea maximã. Plasat între douã imagini ale zeului, se
identificã un alt relief, care ilustreazã dupã toate probabilitãåile un åap. Al treilea element profilat
configureazã o marcã de olar. 

Toate imaginile pãstreazã semnele caracteristice mediului de zãcere, precum æi ale poziåiei
pe care fragmentele au avut-o în acesta. Din cele nouã profile s-au pãstrat integral æase, din care patru
au fost bine conservate, douã au lipsuri nesemnificative care nu pun în pericol lizibilitatea imaginii,
unul cu lipsã 1/3 din ansamblu, iar douã lipsesc. 

TEHNICA de execuåie a acestor imagini în relief a fost fãrã îndoialã stamparea. Metoda în
sine este relativ simplã æi constã în apãsarea din interior cu degetul a pastei încã moi, pentru ca aceasta 
sã se muleze æi sã ia forma negativului fixat pe exterior. 

Studiate în mod repetat, utilizând surse de luminã poziåionate diferit, precum æi instrumente
optice diverse, constatãm cã imaginile care-l înfãåiæeazã pe Dionysos sunt uæor, aproape imperceptibil
„miæcate“, în sensul cã expresia figurii pare modificatã, deæi ele au fost realizate în aceeaæi tehnicã, cu
utilizarea probabilã a aceluiaæi negativ. 

Explicaåia ar putea fi pusã pe seama faptului cã negativul nu a fost fixat în aceeaæi poziåie.
Aceasta explicã æi unele retuæuri care au fost efectuate ulterior operaåiunii de stampare. 

Reconstituirea celor douã imagini în relief care lipsesc s-a realizat utilizând ca mediu de
amprentare ceara calibratã de uz dentar de 3 æi respectiv 5 mm grosime, ghips de modelaj mixat cu
pigmenåi minerali în tonalitãåi apropiate de original. 

O altã imagine în relief de formã „aproape circularã“, cu dimensiunile de 28x24 mm,
realizatã tot prin tehnica stampãrii, înfãåiæeazã dupã toate probabilitãåile un åap cu picioarele din faåã
îndoite, sugerând o poziåie de repaus. Excavarea depozitelor de sol s-a realizat, în acest caz, prin
tamponare localã æi utilizarea unor tije subåiri din lemn de balsa ascuåite oblic. 

Se pune întrebarea dacã prin poziåionarea acestui relief æi imaginea lui Dionysos meæterul a
dorit sã sugereze o legãturã. 

Potrivit mitologiei, Dionysos era înfãåiæat uneori ca åap, alteori ca taur. Sub aceastã primã
înfãåiæare „putea fi cu greu deosebit de divinitãåile minore, pani, satiri æi sileni, care cu toåi sunt
corelaåi cu el æi sunt înfãåiæaåi pe de-a întregul sau paråial în chip de åap“. 

Ultimul element decorativ în relief reprezintã, potrivit cercetãtorului, o marcã de olar, sau
de atelier ceramic, caracterizatã printr-un „arc de cerc cu deschiderea în jos, terminat la capete în
douã desene deltoide ce înscriu câte o palmetã (sau o creangã de brad), delimitate de câte o bordurã“.
Pe arcul de cerc sunt configurate motive decorative în formã de V. Datoritã stãrii de conservare, cât æi
modului de aplicare, ele creeazã impresia cã nu ar avea forma literei V, ci ar fi simple linii paralele. În
cazul acestei imagini, tehnica de execuåie a fost ætampilarea, întrucât pe interior amprenta este abia
vizibilã æi poate fi interpretatã mai degrabã ca un element de siguranåã a operaåiunii. Imaginea este
lizibilã, uæor estompatã în partea dreaptã, însã acest amãnunt nu pune în pericol lectura imaginii. La o
analizã mai aprofundatã, remarcãm æi aici poziåia de fixare a ætampilei, mai pronunåatã în partea
stângã. Este dificil de precizat dacã, în cazul acestei imagini, cât æi în cazul celorlalte, s-a urmãrit un
efect optic dictat de un simå estetic neobiænuit, a fost doar un joc al întâmplãrii, sau un viciu
tehnologic mascat de un retuæ abia perceptibil. 
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Dincolo de „realismul“ reprezentãrilor, imaginea lui Dionysos ne oferã expresia unei
intense trãiri interioare „sugerând parcã modelul de experienåã religioasã pe care acesta îl
inaugureazã“. 

Neîndoielnic, piesa ceramicã de la Drumul Carului (jud. Braæov) se înscrie într-o notã
aparte, împletind imaginaåia, tehnica cu estetica, mitul cu simbolul, aæezând restaurarea mai aproape
de zei, dar niciodatã suficient de aproape. 
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Notã: Pe aceastã cale aducem mulåumiri domnului Stelian Coæuleå pentru amabilitatea cu care ne-a

pus la dispoziåie materialul fotografic. 
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