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CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA RESTAURAREA ȘI
CONSERVAREA DESCOPERIRILOR MONETARE ANTICE
DIN CASTRUL AUXILIAR DE LA BUCIUMI, JUD. SĂLAJ
Emanoil Pripon*
* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, jud. Sălaj; emanoilpripon@yahoo.com
Abstract. The auxiliary fortress from Buciumi, Sălaj County, is known in the scientific literature mainly because of the archaeological investigations carried out here throughout several
years (1963–'76, 1996, 2014–'15) and published accordingly through archaeological and numismatic monographs. The present contribution bring forward practical and principle aspects which
stood at the forefront of the restoration of the 220 coins unearthed after 1971.
As it is known, for the objects that stood for a long time in the ground, the peeling of
the artifacts is a critical moment. The danger is represented by the swift change of environment
of the object and bringing it to a new environment. Thus the interventions of restorations conducted between the years 2010 and 2012 were complex and long-standing, because for over
four decades, regardless of the conditions of preservations, the corrosion on the pieces extended
and advanced in depth.
The restorer was faced with a double challenge: to remove the corrosive layers on the
surface of the coins in order to determine them, but also to give it a higher value, through maintaining its noble patina as much as possible. Thus at the basis of the restoration interventions
stood the principal of minimal intervention, applied in this case through restoration techniques
which imply especially mechanical cleaning. Where this was not possible, mixt techniques were
applied for which imply chemical interventions. This kind of an approach made possible for
more than half of the coins made out of copper alloy to preserve the noble patina where this
patina existed and was stable from the chemical point of view, avoiding the damage of the coins.
The patina of a coin is an integral part of the history of it and has to be regarded accordingly. If we want that the numismatic collections from the Romanian museum institutions
to the quality and not only quantity, we have to give up the crafting mentality through which
“silver is white-shining, and copper is red”. The presence of the noble patina on a coin makes
it the more valuable up to 50%.
Keywords: monetary discoveries, conservation, restoration, minimal intervention, noble patina,
auxiliary fortress Buciumi.

Castrul auxiliar de la Buciumi, jud. Sălaj, una dintre fortificațiile de pe granița
de vest a Daciei Porolissensis, este situat la nord de satul actual, între Valea Lupului,
cu afluentul său, Pârâul Izvodului și Valea Mihăiasa1. Castrul a fost amplasat în acest
loc din rațiuni de ordin strategic: posibilitatea de supraveghere a unui sector întins de
1

Chirilă et alii, 1972, p. 8.
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turnuri de pândă și semnalizare de pe Munții Meseș, control simultan a două trecători
importante (Valea Ragului și Valea Poicului – aceasta din urmă făcea legătura cu castrul de la Bologa) și avea legături bune cu linia de castre de pe valea Agrijului2.
Castrul auxiliar de la Buciumi se află printre cele mai cercetate obiective de
acest fel din Dacia, beneficiind până acum de o monografie în limba română și germană,
ce cuprinde cercetările arheologice sistematice din perioada 1963–'703, un ghid de prezentare bilingv (româno-german)4, o monografie numismatică în limba engleză5, o
monografie numismatică în limba română6. La acestea se adaugă o broşură cu caracter
de popularizare a descoperirilor numismatice7, dar şi o serie de articole științifice cu
propuneri de reconstituire grafică8 sau cu descoperiri de artefacte9.
Verificarea inventarului numismatic aflat în patrimoniul Muzeul Județean de
Istorie și Artă din Zalău, jud.Sălaj, a evidențiat existența unui număr de peste 200 de
monede antice nepublicate, descoperite în castrul auxiliar de la Buciumi cu ocazia cercetărilor arheologice sistematice efectuate între anii 1971–'76. De altfel, rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în acest interval de timp, cu excepția publicării câtorva
artefacte, au rămas inedite10.
O listă a materialului numismatic descoperit în perioada 1963–'70 (în total 265
de monede), a fost publicată în monografia inițială11, însă pentru un studiu exhaustiv
în vederea reinterpretării spectrului numismatic al acestui castru, era necesară prelucrarea științifică a întregului material numismatic existent.
Aşa cum se ştie, pentru obiectele arheologice care au zăcut o lungă perioadă de
timp în sol, decopertarea reprezintă un moment critic. Pericolul este dat de schimbarea
bruscă a mediului în care obiectul a existat un timp îndelungat şi mediul nou în care
obiectul este adus12. Aşadar, intervenţiile de restaurare derulate între 2010–'12, au fost
complexe și de durată, deoarece timp de aproape patru decenii, în ciuda condiţiilor bune
de depozitare din muzeu, coroziunea instalată pe monede s-a extins şi a avansat în profunzime.
Metalul arheologic, în general, moneda în special, are o dublă valenţă: materie
cu diverse grade de alterare şi sursă de informaţie istorică13. Aşadar, restauratorul s-a
aflat în faţa unei duble provocări: înlăturarea depunerile de coroziune de pe suprafaţa
monedelor în vederea valorificării informaţiei istorice, dar şi conferirea unei valori adău2

Gudea, 1997, p. 7-9.
Chirilă et alii, 1972, passim.
4
Gudea, 1997, passim.
5
Găzdac, Pripon, 2012a, passim.
6
Găzdac, Pripon, 2012b, passim.
7
Pripon, 2016, passim.
8
Landes, Gudea, 1984, p. 165 – 210.
9
Amintim selectiv: Gudea, 1970, p. 299-311; Isac, 1977, p. 155-172; Gudea, Cociș, 1995, p.
49-58; Timoc, Bejinariu, 2000, p. 345-357.
10
Gudea, 1997, p. 15.
11
Chirilă et alii, 1972, p. 94-107.
12
Moldoveanu, 1999, p. 301-307.
13
Mureşan, 2013, p. 704.
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gate pieselor, prin păstrarea patinei nobile într-o măsură cât mai mare posibilă.
Numim patină nobilă, produşii de coroziune aderenţi la suprafaţa metalului, ce
formează o peliculă compactă, continuă (fără pori, fisuri etc.), cu rol de protecţie pentru obiect. Pe lângă rolul de protecţie, patina nobilă are valoare estetică şi pecuniară,
fiind în acelaşi timp şi o dovadă a autenticităţii piesei.
Termenul de patină nobilă este folosit cu precădere pentru piesele din cupru şi
aliajele acestuia (bronz, alamă). Culoarea şi grosimea patinei nobile diferă de la o piesă
la alta şi sunt date de elementele de aliere a le cuprului (staniu, zinc etc.), dar şi de condiţiile de păstrare sau de zacere în sol, în cazul obiectelor arheologice. Culoarea patinei
este dată şi de prezenţa unor produşi chimici. Spre exemplu, aerosolii de acid sulfuric
determină formarea unei patine verde-pal, hidrogenul sulfurat produce o patină închisă,
iar plumbul o patină cu nuanţe oliv14.
Aşadar, la baza intervenţiilor de restaurare a materialului numismatic a stat
principiul minimei intervenţii, aplicat în practică în acest caz prin tehnici de restaurare
ce au implicat în special curăţiri mecanice. Unde acest lucru nu a fost posibil, s-a apelat la tehnici mixte ce au inclus şi intervenţii de natură chimică. O astfel de abordare,
a permis ca la mai bine de jumătate din lotul de monede realizate din aliaj de cupru,
să se păstreze patina nobilă acolo unde aceasta exista şi era stabilă din punct de vedere
chimic, fără ca lizibilitatea piesei să aibă de suferit.
Redăm în continuare fluxul tehnologic de restaurare urmat de fiecare tip monetar, în funcție de starea de conservare, natura materialului de constituție și rezultatul
obținut.

1. Moneda de aur
Singură monedă de aur descoperită în castrul auxiliar de la Buciumi (1968) a
fost un aureus de la Vespasian15. Starea foarte bună de conservare a piesei (Fig. 1) nu

Fig. 1. Aureus (avers-revers) emis de Vespasian.

14
15

Mureşan, 2013, p. 708.
Chirilă et alii, 1972, p. 94; Găzdac, Pripon, 2012b, p. 17, 47; Pripon, 2014, p. 26.
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a impus nici un fel de intervenție de restaurare, cu excepția imersiei în solvent organic
(acetonă). Degresarea nu a fost urmată de o peliculizare de protecție, pentru ca în viitor, pe suprafața piesei să se formeze aşa-zisa patină “de sertar”. Piesele din metal nobil
nu necesită o conservare suplimentară prin peliculizare, ci doar asigurarea unor condiţii de depozitare şi expunere într-un microclimat optim, în care umiditatea relativă nu
trebuie să depăşească 40%16.

2. Moneda de argint
Din totalul monedelor de argint descoperite în castrul auxiliar de la Buciumi,
denarius-ul este nominalul cel mai bine reprezentat17. De cele mai multe ori, monedele din argint sunt acoperite parţial sau total cu produşi de coroziune ai cuprului din
aliaj. Uneori, acestea pot fi acoperite cu o patină neagră, uniformă. În cazul descoperirilor monetare din castrul auxiliar de la Buciumi, nu am întâlnit nici o situaţie de genul
acesta, monedele fiind acoperite total sau parţial cu produşi de coroziune caracteristici
cuprului, material cu care a fost aliat argintul. Îndepărtarea oxizilor de pe suprafața
monedelor s-a realizat prin imersie în soluție de EDTA (Complexon III) în concentrație de 3,72%, spălare – neutralizare și uscare în baie de alcool etilic (Fig. 2÷3). O
practică larg răspândită în restaurarea românească este aceea de a se utiliza pe parcursul și în special la încheierea tratamentului chimic a unei piese din metal preţios, batonul din fibră de sticlă, în scopul înlăturării depunerilor de reacție. Consider că cel puțin
în cazul monedelor, trebuie să se renunțe la această practică. Utilizarea batonului din
fibră de sticlă, fie şi cu o granulație de mare finețe, provoacă daune iremediabile (zgârieturi) ușor de reperat chiar și cu o lupă obişnuită ce mărește de 10 ori sau mai puțin.
O situație aparte o constituie denarul subaerat. Piese de felul acesta sunt frecvente în castrul auxiliar de la Buciumi și ridică probleme reale de restaurare. Înlăturarea depunerilor prezente pe aceste piese a necesitat intervenții mecanice ușoare pentru îndepărtarea depozitelor de coroziune, combinate cu un tratament chimic pe bază
de EDTA 10%, sulfat de hidrazină 3% și amoniac 25%18. Rezultatul: o suprafaţă curată, informația lizibilă și un aspect plăcut de toning gri pe suprafața piesei (Fig. 4b). În
aceste cazuri, suprafața pieselor a fost protejată cu Paraloid B 72 dizolvat în acetonă
și toluen19.
Din categoria monedelor subaerate rețin atenția piesele care păstrau pe o suprafață relativ întinsă un strat uniform de carbonat bazic de cupru (malachit). În acest caz
s-a optat pentru păstrarea produșilor de coroziune stabili. Operațiunile de restaurare
s-au limitat la imersia în baie de solvent organic, intervenții mecanice, testul clorurilor,
degresare și conservarea finală cu Incrall 44.
Antoninienii din argint sau cei suberați, în funcție de patologia prezentată, au
trecut prin acelaşi operațiuni de restaurare.

16

Moldoveanu, 1999, p. 52-53.
Găzdac, Pripon, 2012b, p. 17-18.
18
Mourey, 1998, p. 64.
19
Mourey, 1998, p. 105.
17
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Fig. 2. Denarius emis de Traian (înainte de restaurare).

Fig. 3. Denarius emis de Traian (după restaurare).

a.

b.
Fig. 4. Denarius subaerat emis de Caracalla (revers)
înainte (a) și după restaurare (b).

1085

Fig. 5. Denarius subaerat emis Septimius Severus pentru Iulia Domna
(avers-revers) - după restaurare.

3. Moneda de bronz
Deși principiile și metodele aplicate în restaurarea denarilor și antoninienilor
subaerați sunt valabile parțial și în cazul monedei de bronz, cazuistica acestor piese
merită abordată puţin mai pe larg.
Pentru piesele ce prezintă patină nobilă, fluxul de restaurare a constat în imersia monedelor într-un solvent organic - de regulă alcool etilic, operaţiune urmată de
intervenţii mecanice uşoare efectuate în scopul îndepărtării depunerilor humice şi a
produşilor de coroziune activi mai puţin aderenţi la suprafaţa monedelor. Următoarea
etapă a constat în degresare prin imersie în solvenţi organici şi periere, operaţiune
urmată de efectuare testului clorurilor.
Apariţia clorurilor a atras după sine intervenţii chimice pentru îndepărtarea
acestora. În acest scop a fost preparată o soluţie de amoniac 30% iar moneda a fost suspendată deasupra acestei soluţii la o temperatură de 80 °C, într-o incintă termoreglabilă.
Clorurile hidratate fac broboane pe suprafaţă şi sunt dizolvate de către vaporii de amoniac20.
Dacă testul clorurilor era negativ, urma o nouă degresare în solvent organic şi
conservarea finală prin imersie în Incrall 44.
Abordarea restaurării pieselor din bronz pe a căror suprafaţă se păstrează patina,
prin prisma principiului minimei intervenţii, este benefică şi recomandată. O astfel de
intervenţie aplicată în cazul unui dupondius emis de de Marcus Aurelius/Commodus
pentru Crispina21 a avut drept rezultat păstrarea patinei de un verde strălucitor pe întreaga suprafaţă a piesei (Fig. 6). Patina asociată cu legenda completă (avers: CRISPINA AVGVSTA şi IVNO - LVCILA; revers: S - C), alături de iconografia bine păstrată,
conferă monedei o valoare numismatică sporită. Prezenţa unei patine intacte pe suprafaţa piesei, face ca valoarea monedei să crească cu până la 50% .
20
21

Mourey, p. 63.
Găzdac, Pripon, 2012b, p. 86, nr. cat. 354.
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Fig. 6. Dupondius emis de Marcus Aurelius/Commodus pentru Crispina
(avers–revers): după restaurare.
Cercetările arheologice nu scot la lumina zilei doar piese excepţional de bine
păstrate precum cea prezentată. Însă, aplicarea principiului minimei intervenţii în scopul păstrării patinei, chiar şi în situaţia în care pe o monedă nu distinge legenda sau
iconografia completă, conferă frumuseţe şi un plus de valoare piesei (Fig. 7).

Fig. 7. Sestertius emis de Traian (avers-revers): după restaurare.
Există de asemenea situaţii în care monede foarte circulate (în special cele emise în sec. I dHr) prezintă doar urme vagi ale iconografiei, legenda fiind total ştearsă.
Pentru exemplificare, am ales un as realizat prin turnare, emis de către Domiţian (Fig.
8), descoperit cu ocazia cercetărilor arheologice sistematice derulate în anul 1972, în
castrul auxiliar de la Buciumi22.
Intervenţia de restaurare efectuată în spiritul principiului minimei intervenţii, cu
scopul păstrări patinei a dus la eliminarea depunerilor humice şi a produşilor de coro22

Găzdac, Pripon, 2012b, p. 52, nr. Cat. 83.
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ziune activi, astfel încât piesa a putut fi determinată iar patina stabilă păstrată pe anumite zone ale piesei (Fig. 8÷9).

Fig. 8. As emis de către Domiţian (avers-revers):
înainte de restaurare.

Fig. 9. As emis de către Domiţian (avers-revers):
după restaurare.
Aversul prezintă un cap laureat, orientat spre dreapta. Elementele anatomice ale
figurii: fruntea largă, bombată, nasul acvilin, bărbia mică și plină în partea inferioară,
se încadrează pefect într-un arc de cerc (Fig. 9). Aceste detalii au permis atribuirea
portretului monetar lui Domitianus (81–96 dHr). Pe revers, chiar dacă este foarte
șters datorită circulaţiei, se poate distinge o siluetă feminină în picioare, orientată
spre stânga, ţinând probabil o balanţă (?) și cornul abundenţei (Aequitas? Moneta?
Pax?).
Nu puţine au fost situaţiile în care patina stabilă s-a păstrată pe o suprafaţă restrânsă a pieselor. Şi în aceste cazuri am optat pentru păstrarea patinei chiar şi pe suprafeţe mai mici, atâta timp cât informaţia dată de legendă şi iconografie a permis deter-
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minarea monedei. Un exemplu relevant în acest sens este o piesă din bronz (dupondius).
Pe aversul monedei se distinge capul cu coroană radiată al lui Hadrian, orientat spre
dreapta, iar pe revers Pegas alergând sau zburând spre dreapta şi în exergă III (Fig. 10).
Datorită intervenţiilor de restaurare pe baza principiului minimei intervenţii, moneda
a putut fi cu uşurinţă determinată. Conform cu RIC, 658, moneda poartă pe avers legenda HADRIANVS-AVGVSTVS iar pe revers deasupra COS, dedesupt SC, iar în exergă III.

Fig. 10. Dupondius emis de Hadrian
(avers-revers): după restaurare .

Fig. 11. As emis de Antoninus Pius pentru Faustina I/
Diva Faustina, Roma, 138–post 141 dHr
înainte de restaurare.
Pe parcursul restaurării patrimoniului numismatic descoperit în castrul auziliar
de la Buciumi au fost şi situaţii în care principiul minimei intervenţii nu a putut fi aplicat. În această situaţie s-a recurs la tratamente chimice pentru îndepărtarea depunerilor
masive de produşi de coroziune şi sol (Fig. 11), prin imersie în soluţie de E.D.T.A.
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(Complexon III) 3,72%, sulfat de hidrazină 3%, amoniac 25%23. În situaţii de felul
acesta, tratamentele chimice au fost repetate până la eliminarea completă a produşilor
de coroziune (Foto 12). După spălare-neutralizare, efectuarea testului clorurilor şi
degresare, a urmat conservarea prin imersie în soluţie de Paraloid B72 dizolvat în toluen şi acetonă.

Fig. 12. As emis de Antoninus Pius pentru Faustina I/
Diva Faustina, Roma, 138–post 141 dHr
după restaurare.
În concluzie, restaurarea materialului numismatic din castrul auxiliar de la
Buciumi a pus la încercare cunoştinţele şi experienţa practică a restauratorului. Deoarece lotul de monede a fost scos la lumina zilei cu mai bine de trei decenii în urmă,
procesul de coroziune s-a extins treptat, în ciuda condiţiilor optime de depozitare din
muzeu, ceea ce a făcut ca intervenţiile de restaurare să fie mult îngreunate. În ciuda
acestui inconvenient, toate intervenţiile de restaurare au gravitat în jurul principiului
minimei intervenţii, rezultatul fiind – acolo unde a fost posibil – păstrarea parţială sau
totală a patinei nobile, acel strat compact de produşi de coroziune stabili ai cuprului
(malachit, azurit), ce oferă protecţie, înfrumuseţează piesa şi îi conferă valoare adăugată.
Articolul de faţă se doreşte a fi o pledoarie în favoarea intervenţiilor de restaurare asupra artefactelor din materiale neferoase, în special a monedelor, în baza principiului minimei intervenţii, chiar dacă această metodă are limitele ei, iar în timp, mai
ales în condiţiile nerespectării unor parametri optimi de expunere sau depozitare, procesul de coroziune poate să reapară. Pentru a avea nu doar cantitate ci şi calitate în
colecţiile de numismatică antică, este necesar să abordăm restaurarea monedelor din
argint şi din aliaje pe bază de cupru, prin prisma principiului minimei intervenţii, păstrând cât mai mult posibil din patina acumulată în timp, acel strat de produşi de coroziune stabili, ce înnobilează şi dă un plus de valoare pieselor.

23

Mouray, p. 64.
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