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RESTAURAREA A DOUÃ PIESE CERAMICE
DESCOPERITE LA AUGUSTIN – TIPIA ORMENIÆULUI

„Pretutindeni pe cuprinsul patriei noastre sau pe teritoriile învecinate s-au
descoperit nenumãrate aæezãri fortificate sau deschise, ori necropole geto-dacice. În toate acestea
urma cea mai frecventã o constituie ceramica de diferite categorii“

1
. Aceastã afirmaåie este valabilã æi 

în cazul cetãåii dacice cu ziduri de piatrã de la Augustin – Tipia Ormeniæului, din judeåul Braæov.
Aici, la sud de cetate, într-o locuinåã distrusã de incendiu (de pe terasa I) s-au descoperit peste o sutã
de piese ceramice modelate cu mâna æi la roatã, piese care au intrat în posesia Muzeului Judeåean de
Istorie Braæov æi, implicit, au necesitat conservare æi restaurare.

Articolul de faåã prezintã restaurarea a douã dintre aceste piese, descoperite, în
campania din anul 1999, în acelaæi loc (suprapuse) æi cu aceeaæi datare (conform F.A.E.): sfâræitul sec.
II – începutul sec. I î.H. Cele douã piese sunt un capac æi o fructierã care fac parte din categoria
„ceramicii de lux“, ele fiind lucrate la roatã, din pastã finã, ca degresanåi folosindu-se nisip fin æi paiete
de micã. Iniåial, arderea reducãtoare a conferit pieselor culoarea cenuæie, dar, în urma arderii secundare
provocate de incendiu, capacul a devenit cenuæiu-negricios (cu pete), iar fructiera cenuæie-roæcatã.

Capacul (inv. II/6397) este înalt, de formã tronconicã æi are apucãtoarea-mâner
profilatã, cu alveolã æi buton tronconic, suprafaåa exterioarã este netedã, iar în interior prezintã
„coaste“ æi un prag (guler); la îmbinarea corpului cu mânerul prezintã o canelurã æi douã nervuri
circulare, iar pe partea exterioarã a buzei, la îmbinarea acesteia cu corpul, o canelurã incompletã.

Fructiera (inv. II/6398) are cavitatea puåin adâncã, tronconicã în secåiune, cu buza
arcuitã spre exterior æi o faåetã oblicã cu umãr în interior. Vasul are piciorul îngust, înalt æi gol pânã
aproape de îmbinarea cu cavitatea recipientului, sprijinul fiind asigurat de rãsfrângerea bazei acestuia.

Iniåial, cele douã piese au fost lustruite atât în interior, cât æi în exterior în scop
decorativ, dar æi pentru a le conferi impermeabilitate, însã datoritã condiåiilor de zãcere æi arderii
secundare la care au fost supuse sunt paråial exfoliate. Un motiv în plus ar fi æi intervenåiile
inadecvate, anterioare restaurãrii, pe care le-au comportat piesele, pentru cã, deæi au fost descoperite
în anul 1999, în laboratorul de restaurare au fost aduse în luna februarie 2000, iar fragmentele
fuseserã asamblate cu aracet din abundenåã peste depunerile de sol æi praf (foto 1 a, b).

     Foto 1 a
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1 I. H. Criæan, Ceramica geto-dacicã, Editura Meridiane, Bucureæti, 1968, p. 6



     Foto 1 b

Astfel, datã fiind starea de conservare, procesul de restaurare a început cu desprãfuirea
pieselor æi imersarea acestora în bãi calde de apã distilatã pentru a realiza dezasamblarea
fragmentelor. Dupã dezasamblare, în timpul curãåãrii fiecãrui fragment ceramic în parte, am
constatat cã fragmentarea capacului – în condiåiile de zãcere – s-a realizat într-un mod mai puåin

obiænuit, prin clivaj, deoarece cele 75 de
fragmente aveau aspectul unor lamele. Atât
fragmentele capacului, cât æi cele 95 de
fragmente componente ale fructierei erau
foarte rulate în zonele de îmbinare, sub
stratul de aracet existau depuneri de sol
ancrasat æi prezentau urme de perieri cu
materiale grosiere. Toate acestea au fãcut ca
operaåia de curãåare a fragmentelor sã fie de
duratã æi executatã cu foarte mare atenåie la
microscop, folosind instrumentar de
detartraj adecvat æi evitând perierea lor
pentru a nu afecta æi mai mult zonele de
îmbinare. Dupã curãåare, fragmentele au fost 

Foto 2 a      neutralizate prin bãi repetate de apã distilatã –
pânã când testul clorurilor nu a mai
evidenåiat prezenåa acestora în ultima baie
de spãlare – æi au fost lãsate sã se usuce la
temperatura mediului ambiant. Au urmat
conservarea prin imersarea fragmentelor
într-o soluåie 10% de nitrolac (în acetonã) æi
uscarea liberã (foto 2 a, b). 

Foto 2 b
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Reasamblarea fragmentelor celor douã piese s-a efectuat în funcåie de „cerinåele“ pieselor, începând
cu partea superioarã (foto 3 a, b), fructierei aplicându-i-se câteva armãturi (din sârmã confecåionatã
din material neferos) pentru o mai mare rezistenåã, åinând cont de faptul cã materialul ceramic lipsea
æi în partea inferioarã, de sprijin, a piesei. 

          Foto 3 a

Foto 3 b

Dupã asamblare æi uscare s-a trecut la pregãtirea pieselor în vederea completãrii zonelor lipsã. S-a
realizat amprentarea folosind cearã de modelaj, iar pentru a completa zonele lipsã ale piciorului
fructierei (cu diametrul între 9,5-11,5 cm) s-a folosit un balon. 
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Dupã completarea formei – folosind ipsos mojarat cu pigmenåi minerali –, piesele au fost lãsate sã se
usuce liber, apoi au fost finisate æi conservate (foto 4 a, b).

Foto 4 a

Foto 4 b

Procesul de restaurare fiind încheiat, piesele au fost predate în vedera expunerii lor în cadrul
expoziåiei de bazã, însã, înainte de a fi expuse, acestea au staåionat în biroul arheologului.

În prezent, piesele sunt expuse în subsolul Casei Sfatului, care adãposteæte
expoziåia de arheologie, dar înainte de a încheia acest articol se cuvine a aminti faptul cã ambele piese 
au participat la câteva expoziåii

2
, iar imaginile lor au fost publicate în cataloage de expoziåii æi pe

copertele unor publicaåii de specialitate
3
.

Lista ilustraåiilor:

1a- Capacul înainte de restaurare
1b- Fructiera înainte de restaurare
2a- Fragmentele capacului dupã curãåare æi conservare
2b- Fragmentele fructierei dupã curãåare æi conservare
3a- Capacul în timpul asamblãrii fragmentelor
3b- Fructiera dupã asamblare, în timpul completãrii formei
4a- Aspectul capacului dupã restaurare
4b- Aspectul fructierei dupã restaurare
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2 Fructiera a participat la Salonul Naåional de Conservare-Restaurare, Bucureæti, 2001. Ambele piese au participat la
expoziåiile: Arta Restaurãrii – Restaurarea Artei (Muzeul de Istorie Roman, 2002) æi Noi descoperiri arheologice în
sud-estul Transilvaniei (Covasna, 2003)

3 Imaginile celor douã piese reproduse pe coperta a IV-a a lucrãrii lui Florea Costea Dacii în sud-estul Transilvaniei înaintea 
æi în timpul stãpânirii romane, Editura C2 Design, Braæov, 2002; pe coperta I a anuarului Cumidava, nr. XXV, Editura C2
Design, Braæov, 2002; pe CD-ul Arta Restaurãrii – Restaurarea Artei (Muzeul de Istorie Roman) æi în catalogul de
expoziåie: Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei, Editura Angvstia, Covasna, 2003, p. 23


