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      Descriere 

  Piesa pe care o prezint este o haină bisericească de rit catolic. 

 “Casula” este o piesă reprezentativă a stilului baroc, bogat ornamentată cu 

pasmanterie, cu broderie splendid colorată, folosind mătase şi fire de argint aurit de mai 

multe feluri; este confecţionată din şase bucăţi de damasc ocru, tivită cu o pasmanterie din 

argint aurit lată de 1,5 cm. Liniile de îmbinare a bucăţilor sunt acoperite, şi în acelaşi timp 

decorate, cu o pasmanterie mai lată, de 2,7 cm. Motivele florale sunt brodate pe bucăţele 

delimitate de pasmanterie: trei coloane pe faţă, trei pe spate.  

Ţesătura de bază este damascul de in (acesta, ţesut în fire foarte fine, imită pe cel de 

mătase dar este mult mai ieftin), apărut în secolul al XVII-lea în Germania, de unde s-a 

răspândit în ţările central europene. 

Decorul principal din faţă (din coloana din mijloc) este un medalion - scoică cu 

inscripţia “Maria”- din care porneşte un vrej masiv, ondulat, care poartă variante de 

trandafir, garoafe, lujere de zambile, lalele occidentale, boboci, frunze, palmete. 

 Pe spate (tot coloana din mijloc) este un medalion cu însemnele trinităţii. Din 

aceasta porneşte vrejul identic cu faţa.  

Părţile laterale sunt ornamentate cu câte o tijă verticală foarte sinuoasă, pornind din 

câte un corn al abundenţei, ele poartă aceleaşi elemente florale cu banda de pe coloane.  

Motivele interpretate natural se combină cu forme şi cromatică fanteziste, sporind 

efectele estetice şi artistice. Aceste ornamente sunt identice şi pe faţă şi pe spate, numai că 

cele din faţă sunt mai înguste şi mai scurte fiind spaţiile mai mici din cauza croiului special 

de casulă
2
.
 
 Motivele ornamentale sunt brodate cu fire de mătase folosind diferite variante 

ale punctului de broderie plat (3) : de tighel, obişnuit, despicat, culcat, fixat şi punct de 

noduleţe. Mătasea este răsucită în “S”. Firul de efect din coloana principală şi din cornul 

abundenţei este compus din şapte fire de mătase naturală peste care s-a răsucit al 8-lea fir.  

Culorile broderiei sunt nuanţe de verde, de albastru, maro, roşu şi negru. 

Firele metalice din broderie sunt de trei feluri - toate fiind de argint aurit
4
. 

1. bandă răsucită pe mătase pe grosime 150 µm 

2. bandă groasă răsucită pe mătase de grosime 600 µm 

3. bandă răsucită pe mătase alternând cu mătase-briliant. 

Galoanele - şi cea îngustă şi cea lată - sunt confecţionate din fir de mătase naturală 

galbenă şi fir de argint sub formă de bandă de grosime 150 µm, răsucită pe mătase
5
. 

 

  Starea de conservare 

Casula este degradată, se vede o folosinţă intensă în scopurile în care a fost creată
6
. 

Căptuşeala hainei a fost greşit croită, este mai scurtă decât damascul şi din această 
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cauză adună marginile piesei dând cutări şi încreţituri. Pe aceste cute damascul este tăiat, 

rupt, deşirat. Pe lângă aceste degradări damascul este rupt şi destrămat în mai multe locuri 

pe întreaga suprafaţă. Are lipsuri, în unele locuri se vede pânza de întăritură, este un 

contrast inestetic între broderia fină, minunată şi pânza grosolană de sac.  

Broderia s-a păstrat în condiţii bune cu trei excepţii:  

1 -mătasea neagră lipseşte parţial sau integral la câteva frunze, probabil colorantul 

negru a slăbit mătasea în timp. 

2 - în medalionul de pe spate lipsesc fire din “nori”, nuanţa maro, ocru, fiind în 

degradé nu se poate preciza ce nuanţe sunt dispărute. 

3 - din coloanele principale firele groase răsucite din interiorul vrejului lipsesc ( 

nuanţa ocru deschis) mai mult în faţă, mai puţin în spate. 

Galonul este degradat mai mult din cauza uzurii. Cele de pe marginile feţei au cele 

mai multe destrămări, lipsuri ale firelor metalice. Firul de argint aurit este rulat pe miez de 

mătase naturală. Prin uzură, prin atingere continuă, prin fricţionare, metalul se taie şi cade, 

rămâne doar miezul. 

Partea inferioară a feţei este pătată simetric. Se văd două pete maronii, de origine 

necunoscută, pe broderie, pe întăritură şi pe galoane.  

 

  Curăţirea casulei 

Am îndepărtat căptuşeala, principalul vinovat al degradării casulei. Ea este o pânză 

fără valoare artistică, schimbată probabil de mai multe ori de-a lungul anilor. După 

restaurare va fi înlocuită cu o nouă căptuşeală croită la dimensiuni corespunzătoare. 

Am desfăcut piesa în două bucăţi: faţă şi spate. Spatele a intrat primul în lucru. 

Prima curăţire a piesei este o periere cu perie de păr moale pentru îndepărtare 

depunerilor de praf 
7
.  

Pentru următoarea etapă am propus o curăţire uscată care constă în “spălarea “ 

piesei cu un solvent anhidru. Metoda curăţirii cu un solvent este recomandată în 

următoarele cazuri 
8
: 

1. textile fragile foarte oxidate pot fi curăţate cu siguranţă, o oxidare suplimentară 

este puţin probabilă (această oxidare în plus se produce la îndepărtarea rapidă a apei de 

spălare). 

2. textile cu coloranţi care sângerează pentru că solvenţii nu afectează cele mai multe 

vopsele naturale, cu excepţia coloranţilor moderni, sintetici, care nu sunt întâlniţi la textile 

vechi. 

3. textile cu contexturi aparte ca pluşurile, catifelele cu finisări speciale (exemplu clei 

proteinic). 

4. textile compuse, matlasate, care conţin mai multe straturi din materiale diferite, 

sau colorate diferit, apa ar putea cauza sângerarea unor straturi şi ar rezulta apariţia unor 

pete care nu pot fi îndepărtate. 

5. piese cu garnituri de blană sau pene. 

6. textile murdărite sau pătate cu grăsime sau ulei. 

Obiectul meu este compus din 3 straturi diferite:  

 un strat de întăritură - o pânză de in 
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 un strat de damasc de in brodat cu mătase naturală şi diferite fire de argint aurit 

 pasmanterie din fir de argint aurit. 

Straturile ce se văd pe faţa obiectului sunt degradate, slăbite, destrămate, cu lipsuri. 

Analizând starea obiectului, gradul de murdărie, am ales metoda de curăţire cu un 

solvent anhidru. Avantajele acestui tratament sunt: 

- obiectul nu este expus la oxidări suplimentare 

- obiectul nu este solicitat suplimentar la desfăcut şi la recusut, deoarece este curăţat 

în starea în care se află 

- consolidarea o fac pe pânza originală de întăritură. 

Comisia de restaurare a căzut de acord cu metoda de lucru. Luând în consideraţie 

gama solvenţilor sintetici existenţi în laboratoare, rezultatele testelor de curăţire, am ajuns 

la concluzia că alcoolul este mediul de curăţire cel mai adecvat în cazul de faţă: 

- nu atacă coloranţii 

- curăţă, dizolvă murdăria 

- este mai puţin toxic. 

Curăţirea am făcut-o prin tamponare cu alcool şi adaos de glicerină. Glicerina se 

foloseşte pentru emolierea mătăsii. Spatele casulei s-a aşezat pe un pat absorbant care preia 

solventul împreună cu murdăria dizolvată. Am tamponat pe amândouă feţele, una după 

alta, schimbând patul absorbant murdărit. 

Obiectul s-a curăţat dar petele maronii nu au cedat. Pânza de întăritură de in nu s-a 

netezit pe măsura dorită. Cu semnele de întrebare în ceea ce priveşte starea pânzei de in am 

încercat consolidarea pe suport, dar rezultatele nu m-au mulţumit. Am consultat comisia de 

restaurare şi am trecut la o altă metodă de curăţire, la curăţirea umedă. 

 

  Curăţirea umedă 

Riscurile acesteia sunt mai mari: obiectul poate suferi oxidări suplimentare, dar, 

făcând toate testele necesare, luând toate măsurile de siguranţă, rezultatele sunt foarte bune, 

chiar spectaculoase. 

Am desfăcut spatele:  

a - am desfăcut galoanele decorative - au fost cusute şi de damasc şi de pânza de in 

b - am scos pânza de întăritură 

c - au rămas cele trei componente brodate: coloana din dreapta, din mijloc şi din 

stânga. 

De acum înainte bucăţile vor fi tratate separat, pe rând câte una, după aceeaşi metodă. 

Broderia este pregătită pentru imersarea în apă, adică este consolidată provizoriu 

între două plase de perdea
9
, se manipulează cu ajutorul perdelei care protejează, scuteşte de 

tensionări. Este spălată cu un detergent natural - cu decoct de Radix Saponarie
10

, la 

temperatura camerei, prin imersare. Se agită apa de spălare cu un burete, se combină cu o 

uşoară curăţare mecanică: cu ajutorul unor pensule moi se insistă asupra petelor. Se clăteşte 

de mai multe ori, fiind un obiect deteriorat s-a folosit apă distilată. se controlează pH-ul, 

detergentul este neutru, nu a fost nevoie să intervenim. În ultima baie se pune glicerină 

pentru emolierea mătăsii şi acid acetic pentru înviorarea culorilor. pe masă, se îndepărtează 

cu grijă perdeaua şi obiectul se întinde pe orizontală, aranjând ţesătura şi firele în poziţia 
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originală. Această fază de lucru este foarte importantă pentru că după spălat, în stare 

umedă, bătătura şi urzeala se pot aranja foarte bine, dar după uscare acest lucru este deja 

imposibil. se lasă la uscat, la temperatura camerei, urmărind în permanenţă păstrarea 

formei şi se presează broderia dacă este necesar. 

După acest tratament bucăţile au avut alt aspect: culori înviorate, mătasea lucioasă, 

broderia mătăsoasă, fundalul întins, murdăria eliminată, firele de mătase emoliate.  

În acest mod au fost curăţate cele trei bucăţi de pe spate. 

   

  Consolidare - reconstituire 

Broderiile au fost însăilate pe un suport de pânză subţire de bumbac şi au fost 

consolidate cu acul. S-a folosit fir de mătase vopsit bej. S-a consolidat pe linia motivelor 

insistând asupra părţilor slăbite. Damascul deşirat, rupt, slăbit, s-a consolidat cu pas de 

restaurator ( de cărămidă). În zonele în care damascul lipsea se vedea pânza de suport. În 

aceste locuri am înlocuit ţesătura damasc cu fir de mătase naturală, mai groasă, netoarsă, 

vopsită în bej, într-o manieră neutră. Am întins firele de la un capăt al zonei cu lipsă, până 

la celălat capăt, fire paralele, până ce am acoperit toată suprafaţa găurii. Marginile deşirate 

le-am aranjat deasupra firelor noi şi le-am prins. Perpendicular pe firele noi am întins fire 

de fixare - tot mătase naturală integrată cromatic- pe care am cusut cu pas de restaurator 

împunsături perpendiculare la intervale regulate
11

. Lipsurile vrejului din coloanele 

principale au fost reconstituite cu multă răbdare din fire de mătase naturală integrate 

cromatic, răsucite şi punctate la intervale regulate.  

 

  Curăţarea galoanelor 

Galoanele au fost spălate în decoct de Radix Saponariae combinat cu o curăţire 

mecanică uşoară (cu ajutorul unor pensule moi): praful şi murdăria au fost înlăturate, petele 

maronii nu au cedat. 

Galoanele au fost întinse pe orizontală după croiul piesei şi s-au uscat lent la 

temperatura camerei presând cu sticlă pentru netezire. 

 

  Asamblare 

Galoanele tratate s-au aşezat la loc, s-au fixat cu fire sintetice ( nu s-a putut folosi 

mătasea la cusut pentru că ţesătura deasă cu fir metalic a distrus foarte repede firul netors 

de mătase naturală). În acest fel au fost cusute galoanele mai late care delimitează 

coloanele şi cele mai înguste care tivesc piesa. 

Acestea au fost fazele de restaurare ale spatelui casulei. 

Faţa piesei a fost spălată în soluţie de Radix Saponariae.  

Fazele de lucru sunt identice cu cele descrise mai sus. 

 

  Căptuşirea 

S -a croit o căptuşeală nouă, de dimensiuni corespunzătoare, dintr-o pânză subţire de 

bumbac, albă, în paralel spălată de substanţele folosite în procesul de finisare în fabrică.  

S-a cusut căptuşeala cu aţă de bumbac şi pe spate şi pe faţă.  

În final, s-a asamblat faţa cu spatele. 
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Restaurarea piesei ilustrează munca plină de surprize a restauratorlui; în cursul 

tratamentelor se ivesc lucruri neprevăzute care pot schimba metoda de restaurare stabilită 

anterior. 
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                                                         CASULA - ANSAMBLU  DUPĂ  RESTAURARE 


