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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PIESEI TEXTILE 
 „CAP DE STRĂJAC” 

 
Ruxandra-Ioana Stroia1

Saşii au fost colonizaţi pe teritoriul Transilvaniei în secolul al XII-lea, 
venind în cea mai mare parte din Germania, de pe teritoriul Rin-Mosela. Aceste 
grupe de populaţie veneau cu un statut administrativ propriu, cu un bagaj 
etnografic specific comunităţilor feudale de limbă germană din Europa Centrală 
şi cu deprinderi profesionale specifice, care s-au răsfrânt asupra ocupaţiilor lor 
practice. Aici ei s-au dezvoltat ca popor bine organizat şi unitar din punct de 
vedere social şi economic, îmbogăţindu-şi tezaurul cultural prin forme 
caracteristice etnografice şi prin elemente etnice specifice concretizate în valori 
proprii de artă populară
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Keywords: restoration, interventions, thraw pillow– cap de străjac 
Abstract: This article presents the restoration stages of the textile piece – 

cap de străjac. The item was examined, analyzed and diagnosed to determine 
the best restoration and conservation intervening process on the embroidery 
and textile materials. 
 
Introducere 

2

Paralel cu locuitorii ţărani, au activat meseriaşii din târguri şi oraşe. Aceştia 
şi-au adaptat produsele necesităţilor şi gustului tradiţional al populaţiei satelor şi 
totodată au creat piese sub influenţa modei din acele vremi

. 
Baza populaţiei săseşti a format-o ţărănimea, care în general şi-a executat 

piesele pentru propria trebuinţă. Ţăranii îşi cultivau cânepa sau inul, torceau, 
vopseau, ţeseau, brodau şi confecţionau în gospodăria proprie produsele textile 
necesare pentru satisfacerea nevoilor lor de îmbrăcăminte şi decorare a spaţiului 
de locuit. În secolul al XVIII-lea, meştesugul ţesutului ajungea la o maximă 
dezvoltare fiind practicat în fiecare gospodărie ţărănească. 

3

Pânza se ţesea în două sau patru iţe cu băteala şi urzeala de in, cânepă sau 
bumbac, uneori în combinaţia in şi cânepă sau cânepă şi bumbac. Ţesutul se 

.  
Textilele de casă pentru ornamentarea interiorului se caracterizează printr-o 

mare diversitate şi bogǎţie de forme, de aspect e ornamentale şi cromatice, de 
mare valoare artisticǎ. Aceste piese textile decorative pot fi grupate pe tipuri 
funcţionale: feţe de masă, ştergare de paradă, de sobă, de culme, perne şi capete 
de perne, saltele şi capete de saltele, lepedee, paramente bisericeşti, păretare, 
etc. Ţesăturile pentru împodobirea “patului de paradă” ocupă spaţiul cel mai 
mare în cadrul clasificării textilelor decorative săseşti. 

                                                           
1 Ruxandra-Ioana Stroia, inginer restaurator expert, conservare-restaurare textile-
piele, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu. 
2 Biltz 1956, p. 119-121. 
3 Ibidem, p. 121.  
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făcea în războiul de ţesut orizontal, îngust. Din acestă cauză unele piese care 
necesitau o lăţime mare au fost realizate din două foi ţesute fiecare separat şi 
apoi îmbinate. Prinderea foilor se făcea cu “cheiţă”, care pe lângă funcţia de 
cusătură obişnuită o avea şi pe aceea de broderie cu scop decorativ. Decorarea 
se realiza prin aplicarea pe marginile piesei a unei dantele sub forma unei benzi 
decorative lucrată în diferite tehnici, direct din tesătură, prin nevedire sau 
alesături, printre şi peste fire numărate sau prin brodare. 

Tehnica cea mai des folosită la brodarea motivelor ornamentale este cusătura 
în „cruciuliţe împletite”. Efectul broderiei este cel de împletitură, de aceea 
cusătura se mai numeşte şi “ în pleată”. Se mai întâlneşte cusătura în „cruciuliţe 
simple”, ”cea pe dos” sau „în lanţ”4

Una din trăsăturile caracteristice ale creaţiei artistice populare săseşti este 
datarea pieselor. Astfel, acestea pot fi delimitate în timp, existând posibilitatea 
de a stabili o ordine cronologică sigură şi o delimitare destul de precisă de la o 
epocă la alta a motivelor ornamentale săseşti, supuse mereu stilizării. Inscripţiile 
consemnează anul confecţionării şi numele creatoarei, al fetei sau femeii care a 
brodat piesa sau pentru zestrea căreia s-a pregătit. “Scrierea” realizată prin 
brodarea unor proverbe, zicători, citate, care apare în secolele XVIII – XIX, pe 
lângă exprimarea unor dorinţe, speranţele, cugetări, învăţături, avea şi un rol 
decorativ şi ornamental

. 

5

Vopsirea aţei se făcea în general cu plante. Culoarea roşie se obţinea în 
trecut din garofiţă fiartă în apă cu cenuşă, din roibă sau scoarţă de arin negru şi 
şovârf iar albastrul se obţinea din drobuşor şi indigo fiert în soluţie de urină, 
maro se obţinea din conuri de brad, muşchi de piatră, castane, coji de nucă şi 
ceapă iar verde se extrăgea din frunzele de ferigă. Începând cu secolul al XX-
lea, s-a folosit tot mai mult aţa procurată din comerţ – bumbac mercerizat, 
arnici, care are o culoare mai rezistentă la spălat şi un luciu mai pronunţat

. 
Deşi s-a folosit în general o tehnică a brodatului monocromă, prin alternanţa 

modelului pe câmpul alb al pânzei s-au obţinut efecte cromatice deosebite. De 
exemplu, s-a folosit efectul dat de descompunerea broderiilor în dungi, dungi 
lăsate nelucrate, lăsarea de mici cruciuliţe albe pe câmpul brodat, etc. Culorile 
predominante ale cusăturilor sunt roşu închis sau deschis, albastru, vânăt, negru, 
galben. 

6

                                                           
4 Nagy et alii 1993, p. 71. 
5 Caapesius 1977, p. 151. 
6 Schmidt, Forderreuther 2001, p. 46. 

. 
Compoziţia ornamentală este specifică prin aşezarea ornamentelor. Acestea 

pot avea o dispunere în plan orizontal care se poate repeta la infinit şi o 
dispunere în plan vertical, diferenţiată în părţi distincte şi anume un model 
principal, un model de margine şi linii ornamentale delimitatoare. Se creează, 
astfel, o ornamentaţie a cărui câmp este delimitat de borduri. Dispunerea 
motivelor în cîmpul ornamental este supusă regulilor repetiţiei, alternanţei şi 
simetriei. 



314 

Motivele ornamentale se pot împărţi în motive geometrice şi naturaliste. 
Cele geometrice sunt mai des întâlnite, de la motivele geometrice clasice (romb, 
pătrat, triunghi) până la motivele vegetale geometrizate (frunze, flori, inimi, 
trifoi)7

                                                           
7 Rusu 2008, p. 16. 

. 
 
Descrierea piesei  

Piesa luată în studiu face parte din categoria textilelor de interior, cu rol 
decorativ. Este ţesută în casǎ.  

Căpǎtâiul de străjac se ataşa la unul sau la ambele capete ale străjacului care 
împodobea “patul cer. 

Este o ţesătură dreptunghiulară cu dimensiunile 880/390 mm, ţesută în 2 iţe, 
cu fire de in atât în bǎtǎtură cât şi în urze alǎ. Firele sunt toarse manual, cu 
torsiunea în S şi cu grosimea variind între 0,21-0,26 mm (mǎsurată cu 
micrometrul). Pe lăţime, marginile sunt tivite manual cu fir de bumbac iar pe 
lungime marginile indicǎ lǎţimea foii de ţesǎturǎ. În timp, ţesătura s-a fragilizat, 
ea prezentând 3 zone mici cu rărituri şi una cu pierdere de fir (cca. 1,00 cmp). 
Broderia este executatǎ în tehnica “pe fire numǎrate”, cu cruciuliţe simple şi 
împletite, registrul de  repetiţie fiind pe 4x4 fire. 

Broderia “pe fire numǎrate” presupune calcularea dimensiunilor desenului, 
în funcţie de mǎrimea pânzei şi numǎrarea firelor dupǎ fiecare împunsǎturǎ. De 
grosimea firelor de ţesǎtură şi de desimea ţesǎturii depindeau modelele care se 
brodau. Pe pânza cu fire mai groase numǎrarea firelor este mai uşoarǎ. Pentru 
coasere se prefera acul cu vârf bont şi nu cel ascuţit. 

Tehnica cusutului “în pleată” este o variantǎ mai complexǎ a tehnicilor cu 
punct în cruce. Realizarea punctului împletit presupune trecerea în diagonală 
peste douǎ registre deodatǎ. Modelul poate fi cusut în direcţia firului 
materialului de bazǎ sau într-un unghi de 45 de grade vertical sau orizontal. Din 
această cauzǎ modelul este drept, geometrizat, repetarea lui putând fi fǎcută la 
nesfârşit. Pe dosul pânzei brodate cusătura apare sub formă de linii paralele 
dispuse două câte două, pe verticală. 

Firul broderiei piesei este de lânǎ, cu torsiunea slabǎ, în S, cu grosimea 
neuniformǎ. Are douǎ nuanţe de culoare maro-închis şi măsliniu şi se presupune 
a fi fost vopsit cu coloranţi naturali extraşi din frunze şi coji de nuc. Pe anumite 
porţiuni, firul de lânǎ lipseşte dar existǎ urme ale împunsăturilor de ac, aşa 
numitele probe martor, care pot ajuta la refacerea broderiei. Trebuie remarcat 
faptul cǎ piesa a suferit o completare, probabil fǎcută de cǎtre deţinǎtor, cu 
nuanţǎ diferită faţǎ de broderia originală. 

Compoziţia ornamentală are o dispunere în plan orizontal care se poate 
repeta la infinit şi o dispunere în plan vertical diferenţiată în părţi distincte, şi 
anume: 

- modelul principal, central, cea mai importantă parte a compoziţiei; 
- modelul din margine, care nu este legat de cel principal, fiind diferit ca stil 

şi motive; 
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- linia ornamentală care desparte modelul principal de cel din margine şi care 
limitează desfăşurarea  pe verticală. 

Motivele broderiei sunt specific sǎseşti, fitomorfe şi florale, geometrizate: 
fructul rodie, frunza de acant şi un pom al vieţii cu trei ramuri. 
 
Stare de conservare  

La intrarea în laboratorul de restaurare piesa a fost investigată, constatându-
se prezenţa următoarelor degradări: 

- fizico-mecanice: uzură funcţională, depuneri de praf şi murdărie, pierderea 
aţei de la broderie (cca. 30- 35%), rǎrituri ale ţesǎturii pe trei zone mici, o zonǎ 
a ţesăturii de cca. 1,00 cmp cu pierdere de  material; 

- fizico-chimice: îmbătrânirea şi fragilizarea firului de ţesǎtură, îngǎlbenirea 
ţesaturii, deshidratarea şi rigidizarea firului broderiei, pete de origine 
necunoscutǎ, nu foarte vizibile; 

- biologice: nu s-au observat. 
 
Investigaţii. Buletin de analize 

În vederea începerii operaţiunilor de restaurare s-au efectuat urmǎtoarele 
investigaţii: 

-măsurători şi analize vizuale: măsurarea grosimii firului ţesăturii 0,21- 0,26 
microni, măsurat cu micrometrul, torsiune S, măsurarea grosimii firului de 
broderie, maro-închis: 0,51-0,93 microni (are neuniformitate mare), măsurarea 
grosimii firului de broderie, măsliniu: 0,48-0,97 microni (are neuniformitate 
mare); 

-analize microscopice combinate cu microfotografie pentru identificarea 
firelor textile; 

-testul arderii. 
 
Descrierea lucrărilor de restaurare efectuate 

S-a început cu pregătirea locului de muncă, a instrumentelor şi a materialelor 
pentru tratamente. 

Curăţirea mecanică uscată. S-a făcut o desprăfuire cu miniaspiratorul prin 
intermediul unui ecran (plasă de nylon) aşezat deasupra textilei. 

Testul de migrare a culorii. Pentru efectuarea testului s-au ales două zone pe 
piesă şi trei capete de fire care s-au pierdut.  

Suprafaţa de testat a piesei a fost aşezată peste un pat absorbant format din 
pânză de bumbac şi hârtie de filtru. Cu pipeta s-au pus 15 picături de apă 
distilată şi s-a lăsat lichidul să pătrundă în ţesătură. S-a acoperit aria cu cealaltă 
sugativă, pânză albă şi o placă de marmură. După un minut s-a verificat dacă 
culoarea a migrat şi s-a constatat că rezultatul este negativ. S-a repetat testul şi 
s-au obţinut rezultate negative după două, cinci şi cinsprezece minute. 

S-a trecut apoi la testarea în aceeaşi zonă cu soluţia de spălare în 
concentraţie de trei ori mai mare, la temperatura de 20° C. Rezultatul testului a 
fost negativ. 



316 

Numărul de inventar scris pe piesă s-a considerat a fi accidental şi inestetic şi 
ca atare s-a considerat necesară îndepărtarea lui. S-a presupus că este tip 
cerneală şi s-a constatat că migrează la testul de culoare. Pentru detaşare s-a 
folosit acid citric. 

Curăţirea umedă. Soluţia concentrată de spălare s-a făcut din 50 grame de 
Radix Saponaria şi 2 litri de apă. Soluţia de spălare este de concentraţie 10% 
(1p. sol. conc./10 p. apă distilată) şi temperatură 20-25° C.  

Piesa s-a imersat în baia de spălare şi s-a presat uşor cu mâna. Îndepărtarea 
murdăriei s-a făcut prin pensulare cu perii moi în lungul firelor de bătătură şi 
urzeală, insistându-se asupra zonelor pătate. Clătirea s-a făcut de mai multe ori, 
până la îndepărtarea completă a detergentului. Au mai rămas pete şi puncte dar 
acestea au fost lăsate pentru că presupuneau un tratament mai agresiv de spălare 
care putea deteriora piesa sau putea îndepărta punctele „martor” de coasere. 

Uscarea s-a făcut pe sticlă, în plan orizontal, cu faţa în sus. S-a urmărit ca 
urzeala şi bătătura să fie bine aliniate. Deasupra piesei s-a aşezat hârtie de filtru 
care a fost apoi presată uşor cu degetele, de la centru spre exterior şi ulterior 
îndepărtată. 

Vopsirea firelor. Vopsirea firelor de lână s-a făcut cu coloranţi naturali. S-au 
ales fire de lână asemănătoare ca grosime şi torsiune cu firele broderiei 
originale. Frunzele verzi de nuc s-au  fiert în  apă timp  d e o  o ră şi ap o i s-au 
strecurat. În soluţia caldă, colorată, s-a  adăugat acid acetic în proporţie de 7%. 
S-au introdus firele de lână în soluţia încălzită (t=75°C) şi s-au ţinut 
aproximativ o oră până când s-au colorat la intensitatea dorită. S-a clătit cu apă 
rece pînă la eliminarea surplusului de culoare iar în ultima baie de clătire s-a pus 
acid acetic 3% pentru fixarea culorii. S-a făcut proba de culoare care a ieşit 
negativă. 

Completarea broderiei. Motivul decorativ se poate reface deoarece modelul 
este repetitiv şi punctele martor de coasere nu s-au pierdut. Pentru cusut s-a 
folosit un ac cu vârf tip bilă. 
 
Depozitarea 

S-a ales varianta depozitării plate în acord cu standardele muzeului. 
Depozitarea plată este ideală deoarece oferă suport pentru suprafaţă, ţesătura nu 
mai este supusă stresului suportării greutăţii proprii. Piesa se depozitează în raft, 
între două foi de ţesătură de bumbac, ţesătură care a fost spălată în prealabil. 

Este obligatoriu a se monitoriza factori precum umiditatea relativă, 
temperatura, iluminatul, agenţii biologici de deteriorare, agenţii chimici şi 
mecanici. 

Umiditatea relativă: 45-50%; 
Temperatura: 18-20° C; 
Lumina: 50 lucşi; 
Radiaţia ultravioletă: 75 000 microvaţi-lumen. 
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Ansamblu înainte de restaurare - faţă Ansamblu înainte de restaurare - dos 

   
Raportul compoziţiei 

ornamentale 
Cusătura în cruciuluţe împletite şi cruciuluţe simple - faţă- 

dos 
 
 

 
 
  

Microfotografie -fir de in din ţesătură Microfotografie - fire de lână la broderie 

  
Detaliu - ruptură, cca. 1,00 cmp Detaliu - pete de origine necunoscută 
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Detaliu- pierderi ale firelor de broderie- 

faţă 
Detaliu- pierderi ale firelor de broderie- 

dos 

  
Detaliu - probe martor de coasere 

 
Culorile diferite ale aţei indică o intervenţie anterioară (posibil a posesorului) 

  
Testul şi rezultatul testului pentru migrarea culorilor 
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Pată tip cerneală înainte de detaşare Pată tip cerneală după detaşare 

   
Detaliu- broderie refăcută În lumină UV, firele folosite la restaurare se diferenţiază 

de cele originale 

  
Detaliu- reţeserea zonei rupte cu fire compatibile cu cele ale ţesături                                                         

Foto sub lupă 

 
Ansamblu după restaurare 

 
                                 

                                                                        


