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Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului „Biserica lui Horea – un patrimoniu pentru viitor. 
Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul al XVIII-lea prin intermediul realității 
virtuale”, finanțat prin granturile SEE 2014-2021în cadrul programului RO-CULTURA.
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În anul 1966 au fost donate Muzeului Etnografic al Transilvaniei peste 50 obiecte 

(veșminte, cruci, icoane pe sticlă și hârtie, diverse obiecte liturgice etc.) de către Episcopia 

Vadului, Feleacului și Clujului. Acestea sunt expuse în bisericile de lemn din cadrul secției în 

aer liber1, fiind integrate inventarului acestora.   

Conservarea și restaurarea acestor artefacte au făcut obiectul proiectului „Biserica lui 

Horea – un patrimoniu pentru viitor. Valorificarea unui monument de arhitectură din secolul 

al XVIII-lea prin intermediul realității virtuale”, derulat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, 

împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și asociația norvegiană NUDA AS, ceea 

ce a presupus o muncă laboriasă, îndelungată și minuțioasă, muncă făcută de conservatorii și 

restauratorii muzeului, acei specialiști talentați, cu o pregătire complexă, necunoscuți publicului 

vizitator. Rezultatul muncii lor a fost valorificat în cadrul unei expoziții temporare, la care și-

au adus contribuția și muzeografii implicați în proiect, alături de specialiștii Universității 

Tehnice din Cluj-Napoca.  

Restaurarea unui bun cultural, în general, o modalitate de a prelungi viața acelui obiect, 

se face de către un restaurator atestat, un specialist cu o pregătire temeinică, teoretică și practică.  

Conservarea şi restaurarea pieselor textile din cadrul expoziției a presupus o muncă 

complexă, atât în ceea ce privește alegerea materialelor utilizate (piesele fiind confecționate din 

materiale eterogene: fire de in, bumbac, cânepă, lână; fire metalice cu miez textil, benzi 

metalice, elemente de pasmanterie), cât și în ceea ce privește alegerea  tehnicilor de intervenție 

și aplicarea lor.  

Restaurarea pieselor textile în cadrul proiectului mai sus menționat a presupus o 

cercetare științifică temeinică, pluridisciplinară, dar și o execuție tehnică de mare finețe, cu 

respectarea normelor și principiilor restaurării, realizată, cu succes, de către dr. Laura Troșan2 

– expert restaurator textile.  

Împletirea artei cu delicatețea, dar și cu pasiunea pentru salvgardarea patrimoniului 

cultural, se reflectă  în restaurarea unei piese de veșmânt ce face parte din cele cinci veşminte 

liturgice: felonul.  Aceasta face parte din donaţia amintită, aflându-se în patrimoniul Muzeului 

Etnografic al Transilvaniei sub numărul de inventar B.9228. Aceasta este o pelerină scurtă, fără 

mâneci, pe care preotul o îmbracă (pe cap) peste celelalte veșminte, când oficiază slujba. 

Felonul simbolizează hlamida roşie cu care a fost îmbrăcat Mântuitorul în curtea lui Pilat, 

simbolizând totodată şi puterea lui Dumnezeu, dreptatea şi sfinţenia Lui3. 

În ierarhia bisericească ortodoxă există trei trepte distincte, fiecare purtând veşminte 

specifice: diacon poartă stihar, mânecuţele şi orar, iar preotul stiharul, epitrahilul, brâu, 

mânecuţele şi felonul, în vreme ce  arhiereul poartă stihar, epitrahil, brâu, mânecuţele, epigonat, 

sacos şi omofor. La săvârşirea actelor liturgice se mai poartă şi mantia, crucea, engolpionul, 

mitra, toiagul arhieresc, dicherul şi tricherul.  În cadrul veşmintelor diaconeşti întâlnim, stiharu 

care este un veşmânt lung şi larg, acoperind tot corpul. La început se confecţiona din material 

alb, din cauza aceasta se şi numea alba. Azi are mai ales culoarea galbenă sau roşie, în acest din 

urmă caz simbolizând sângele vărsat pe Crucea Golgotei pentru mântuirea noastră. Mânecuţele-

manşete cu care se strâng mânecile stiharului, având rolul practic de a nu împiedica pe slujitor 

în îndeplinirea îndatoririlor în timpul Sfintei Liturghii. Ele simbolizează puterea cu care este 

învrednicit slujitorul şi ne aduce aminte de acele legături cu care a fost legat Iisus.  Orarul la 

început era o bucată de pânză lungă, pe care o purtau diaconii pe umărul stâng, care folosea la 

                                                           
1 Biserica de lemn din Petrind-Sălaj, începutul sec. XVII; biserica de lemn din Chiraleș-Bistrița-Năsăud, sfârșitul 
sec. XVIII 
2 șefa Laboratorului de Conservare-Restaurare al M.E.T., expert restaurator textile. 
3 Vasile Miron, Vesmintele liturgice - origine si semnificatie, p.1,https://www.crestinortodox.ro/liturgica/viata-

liturgica/vesmintele-liturgice-origine-semnificatie-70681.html, (01/17/2022) 
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ştergerea gurii celor ce se împărtăşeau. Orarul simbolizează aripile îngerilor care zboară 

neîncetat în jurul tronului ceresc, slujind Domnului.4  

Între veşmintele preoţeşti un element important îl constituie epitrahilul, căci fără de care 

nici preotul şi nici arhiereul nu pot săvârşi serviciul religios. Epitrahilului are două părţi, care 

simbolizează: cea din dreapta, trestia pe care i-au dat-o în batjocură, iar partea stângă, crucea 

pe care a dus-o Domnul pe umerii săi.  

Peste stihar şi epitrahil preotul îşi încinge mijlocul cu brâul, simbol al puterii slujitoare 

cu care este învrednicit preotul.   

În cazul veşmintelor arhiereşti, pe lângă stihar, mânecuţe, brâu şi epitrahil mai întâlnim 

sacosul, omoforul, epigonatul, mitra și mantia. Sacosul care este un veşmânt în formă de sac, 

mai scurt decât stiharul, cu mâneci scurte şi largi. Sub braţe se închide pe fiecare parte cu câte 

şase clopoţei, care simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, ce trebuia să iasă din gura episcopului. 

Acesta este şi simbolul căinţei şi umilinţei. Omoforul este un veşmânt arhieresc purtat pe ambii 

umeri, închipuind oaia cea pierdută şi apoi aflată, prin aceasta înţelegându-se răscumpărarea 

neamului omenesc şi primirea firii omeneşti de către Iisus Hristos. Epigonatul sau bederniţa - 

este un veşmânt în formă de romb, care se leagă cu un şnur după gât, atârnând pe genunchiul 

drept. Folosirea lui datează din secolul al VI-lea. La început a fost probabil un fel de ştergar de 

care se folosea episcopul la spălarea picioarelor în Joia Patimilor, aducând aminte de spălarea 

picioarelor apostolilor de către Mântuitorul.  Mantia este un veşmânt lung şi larg, fără mâneci, 

care se poartă ca o pelerină, partea din spate fiind mai lungă şi târându-se pe pământ. Este de 

culoare purpurie şi are cusături în formă de valuri ori de râuri, care închipuiesc râurile de apă 

vie de care vorbeşte Mântuitorul. Mantia simbolizează puterea şi plenitudinea demnităţii 

arhiereului. Mitra este acoperământul capului arhiereului în timpul serviciilor religioase. La 

început era o simplă bandă de metal, care înconjura capul. Prin secolul al IV-lea apare mitra 

împodobită cu cusături frumoase şi cu iconiţe, după modelul coroanei împăraţilor bizantini. Ea 

simbolizează atât cununa de spini care a fost pusă pe capul Mântuitorului în timpul patimilor, 

cât şi înălţimea demnităţii arhiereşti. 5   

Arhiereii poartă în timpul slujirii şi insigne, ornate sau podoabe precum engolpion, cruce 

și toiagul, treicherul și dicherul.  Engolpionul  este o icoană mică de metal, care are pe ea chipul 

Maicii Domnului sau al Mântuitorului. Ierarhul poartă această icoană la piept, ca semn că 

trebuie să aibă permanent pe Iisus în inima sa şi pe Maica Domnului ca o mijlocitoare către 

Dumnezeu.  

Crucea este purtată de ierarhi la piept alături de engolpion, ca semn al mărturisirii 

credinţei în Hristos.  Cârja, toiagul sau pateriţa este un fel de baston lung până la 2 metri, care 

în partea de sus are două capete de şerpi cu gurile deschise, cu privirea unul spre celălalt, având 

între ei un glob sau o cruce. Şerpii simbolizează înţelepciunea pastorală, iar globul şi crucea 

înseamnă că arhiereul păstoreşte turma în numele lui Hristos.  

În timpul Sfintei Liturghii, când slujeşte arhiereul se folosesc două sfeşnice, dicherul şi 

tricherul, din care unul cu două lumânări şi altul cu trei cu care arhiereul binecuvântează pe 

credincioşi în anumite momente ale slujbei şi care închipuiesc lumina învăţăturii evanghelice. 

Cele două lumânări ale dicherului simbolizează cele două firi ale Mântuitorului, iar cele trei ale 

tricherului simbolizează Sfânta Treime.6    

                                                           
4 Vasile Miron, Vesmintele liturgice - origine si semnificatie, p.1,https://www.crestinortodox.ro/liturgica/viata-

liturgica/vesmintele-liturgice-origine-semnificatie-70681.html, (01/17/2022) 
5 Nicoleta Oraru, Care sunt şi ce semnificaţie au veşmintele slujitorilor sfintelor altare, pp 2-6, 

https://doxologia.ro/viata-bisericii/interviu/care-sunt-ce-semnificatie-au-vesmintele-slujitorilor-sfintelor-altare, 

(10/20/2021) 
6  Gabriel Kolbay, Cum se numesc  veșmintele preoților şi ce semnificaţii au, pp.2-3, https://www.viata-

libera.ro/societate/57796-galati-viata-libera-cotidian-vesminte-straie-preot-semnificatie, (01/10/2022) 
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Felonul sau sfita – cum i se mai spune la noi, după denumirea slavonă a obiectului – are 

forma unei pelerine, care se îmbracă pe cap, deasupra celorlalte veșminte liturgice, fiind mult 

mai lungă la spate decât în față. Este confecționat frecvent din țesături scumpe, decorate cu 

broderii în fir de aur, de argint și de mătase, reprezentând semnul crucii, motive stilistice 

vegetale, chipuri de sfinți sau praznice împărătești, cum ar fi: Nașterea lui Iisus, Răstignirea, 

Învierea, Înălțarea, Adormirea Maicii Domnului etc., în cele din urmă cazuri, tema iconografică 

reprezintă, de regulă, hramul bisericii pentru care a fost confecționat felonul respectiv.7 

 Din primele veacuri ale creștinismului și până către sfârșitul evului mediu, feloanele se 

executau numai din materiale albe sau roșii, iar decorația lor obișnuită era doar semnul crucii. 

De la culoarea pe care o avea, emana și semnificația veșmântului, felonul alb simbolizând 

„lumina cerească”, sfințenia și bucuria „cu care se cuvine să fie împodobiți sufletește preoții 

când vin să slujească sfânta liturghie”; felonul roșu, dimpotrivă, este menit să aducă aminte 

credincioșilor de patimile Mântuitorului și în special de „hlamida roșie cu care a fost îmbrăcat 

în batjocură de soldați, la curtea lui Pilat”.8       

 Treptat, culorile și decorațiile feloanelor se diversifică în funcție de treptele clericale 

pentru care sunt confecționate, schimbându-și, în unele cazuri, și numele. Felonul alb, de pildă, 

decorat pe toată suprafața lui cu cruci de mici dimensiuni, roșii sau negre, se numește 

polistavrion și a constituit multă vreme veșmântul distinctiv al patriarhilor. Ulterior, privilegiul 

de a purta polistavrion este conferit mitropoliților, patriarhii dobândind între timp dreptul de a 

purta sacos, un veşmânt ceremonial pe care, mai înainte, nu-l purtau decât împărații.9 

¤¤¤ 

La o examinare atentă, în vederea intervenţiei, felonul prezenta următoarele tipuri de 

degradări: uzură funcțională, degradări cromatice, plieri, sfâșieri, scămoșări, fire flotante, 

pierderi de material, intervenții necorespunzătoare, pete de proveniență necunoscută.  

Conform fişei, felonul aparţinea unui costum bisericesc ortodox, fiind intrat în 

patrimoniul muzeului în anul 1966, şi a fost datat ca realizare a sa în prima jumătate a secolului 

al XX-lea.  

Felonul este confecţionat dintr-o ţesătura tip brocart de culoare vișinie, cu fire metalice 

aurii şi cu ornamentică vegetală. Acesta este decorat cu pasmanterie lată de 13 mm, cu fire 

metalice aurii de jur împrejur. Piesa este dublată cu o pânză. Starea de conservare a piesei la 

intrare în laboratorul de restaurare era precară asupra ei acţionând în timp factori de degradare 

fizico-mecanici şi fizico-chimici cu depuneri de praf şi murdărie, cutări, plieri, destrămări, 

rupturi, lipsuri, pete de ceară. Îmbătrânirea materialului textil prin pierderea higroscopicităţii, 

decolorarea, fragilizarea şi deformarea ţesăturii a condus şi la desprinderea, ruperea şi 

desfacerea firelor metalice.  

După studierea atentă, minuţioasă a obiectului şi investigaţiile făcute de restaurator, 

având în vedere degradările existente, a fost aleasă metoda clasică de restaurare.  

După dezasamblarea părţilor componente cu foarte mare atenţie a urmat desprăfuirea, 

iar apoi s-a acţionat pentru scoaterea petelor de ceară. Tratamentul umed de curăţire pentru 

ţesătura suport şi pasmanterie s-a efectuat în mai multe etape. 

Piesa din mătase a fost aşezată pe masa de lucru, iar cu ajutorul unei pensule s-a încercat 

întinderea, alinierea perfecta a tuturor  firelor destrămate, redând forma şi dimensiunile iniţiale 

ale ţesăturii, operație realizată cu ajutorul plăcilor de sticlă.    

 Operaţiunea de consolidare s-a efectuat cu pasul „zig-zag”, “pasul restauratorului” 

folosind fire compatibile. Pentru firele destrămate şi rupte s-au trasat reţele folosind fire 

                                                           
7 Nicoleta Oraru, op. cit. 
8 Vasile Miron, op. cit. 
9 Liliana Condraticova, Valoarea istorico-artistică a veșmintelor, în Patrimoniu bisericesc, pp1-5, 

http://www.akademos.asm.md/files/Valoarea%20istorico_artistica%20a%20vesmintelor%20bisericesti.pdf, 

(01/15/2022) 
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compatibile cu ţesătura suport. După terminarea consolidării au fost asamblate părţilor 

componente ale ţesăturii și s-a aplicat pasmanteria.      

 Deoarece dublura originală prezenta nenumărate rupturi şi nu s-a curăţat corespunzător 

nici după mai multe băi de spălare, a fost înlocuită cu una nouă realizată dintr-o ţesătură de 

bumbac natur, nealbită. După dimensionare şi însăilare dublura din pânză a fost cusută cu mâna. 

Calitățile tehnice și plastice ale artefactului restaurat – felon (B.9228), sunt evidențiate 

prin operațiunile de conservare și restaurare realizate de către dr. Laura Troșan, care a reușit 

să-i redea acestei piese valoarea intrinsecă, fiind apreciată de către publicul vizitator, în cadrul 

expoziției interactive găzduită de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, în 

perioada noiembrie 2021 – mai 2022. 

 

 

 
Felonul înainte de restaurare 
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Felonul în timpul restaurării 

 

 
Felonul - completare lipsuri material 
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Felonul – după restaurare 
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Felonul – expunere față 
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Felonul – expunere spate 
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