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PARATHËNIE

Ky libër merret me fushën e gjerë të konservimit dhe të restaurimit të
antikave dhe të veprave të artit. Libri është hartuar si një manual për
t’u përdorur nga koleksionistët, nga arkeologët dhe nga muzeologët.
Gjithashtu është një udhëheqës praktik. Koleksionistët nuk e dinë  mirë,
se të fituarit ose blerja e një objekti nuk është veçse etapa e parë drejt
përfshirjes së tij në koleksion. Për t’u çmuar dhe studiuar objektet
duhet të pastrohen, të restaurohen dhe të riparohen. Ato duhet të ruhen
në një ambient të përshtatshëm, që siguron qëndrueshmërinë e tyre si
në depot, ashtu dhe në sallat e ekspozimit. Kapitujt që pasojnë
përmbajnë udhëzime të thjeshta për pastrimin dhe ruajtjen e objekteve.
Koleksionistët që merren me problemet praktike do të gjejnë të
përshkruara metodat që do të mund të aplikojnë vetë, pa patur nevojë
për një formim të veçantë teknik. Ata do të gjejnë mjaft shmbuj, që
sqarojnë se sa gjëra të papritura mund të dalin gjatë një ekzaminimi
ose trajtimi të rëndomtë laboratorik.
Kërkesat e muzeologut, që mund të kërkojnë ndihmën e specialistit të
laboratorit, janë marrë në konsideratë, me shpresën që kjo vepër, që
merret me shkaqet e shumta të prishjes së objekteve të muzeut dhe të
trajtimit të tyre, i lejon atij që të zbulojë dhe të ndalojë proçeset e
prishjes që në fillim dhe të plotësojë punimet e thjeshta të pastrimit, të
cilat e ringrejnë kaq shpesh vlerën dhe interesin e një koleksioni.
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Subjektet e trajtuara janë të ndryshme. Ato janë  bazuar mbi problemet
e përditshme që i dalin Laboratorit  Kërkimor  të British Muzeum dhe
i përkasin librave, shtypshkrimeve, dorëshkrimeve, tekstileve,
monedhave, objekteve të artit, mostrave, modeleve etnografike dhe
antikave të çdo lloji. Në këtë gamë të gjerë materialesh janë zgjedhur
disa shëmbuj, që përshkruajnë tipet e dëmtimeve më të rëndomta dhe
jemi munduar që të rekomandojmë ndërmjet disa metodave të shumta
të trajtimit që disponohen, ato që kanë rezultuar më të dobishme dhe
që aplikohen lehtë. Megjithatë për të siguruar ekuilibrin, kemi
përshkruar në mënyrë të detajuar disa restaurime  të rëndësishme qoftë
për shkak të interesit të problemit të ngritur, qoftë për të nënvizuar
rëndësinë e rasteve specifike. Çdo objekt për t’u trajtuar ka proçesin
e vet,  metodat standarde duhet të adaptohen, ose duhet të përfytyrohen
disa metoda të reja. Por cilado qoftë metoda e zgjedhur, ajo duhet të
aplikohet në mënyrë të tillë, që të evitojë ekstremet të shkaktuara nga
pastrimi i teperuar dhe nga pastrimi i pamjaftueshëm, duke patur për
qëllim që të realizohet masa ideale që të plotësojë njëkohësisht kërkesat
e shkencës, të artit dhe të arkeologjisë.
Problemet e veçanta të galerive të pikturës  nuk janë lënë mbas dore.
Ashtu si muzetë edhe galeritë e pikturave janë të interesuar për
restaurimin e objekteve dhe për metodat e konservimit. Restaurimi i
pikturave është një displinë shumë e specializuar. Këtu do të gjenden
udhëzimet e nevojshme për zbatimin e disa operacioneve të thjeshta;
por nuk është në qëllimin e autorit që të inkurajojë amatorin (diletantin)
që të futet në veprime delikate mbi vepra të vlefshme. Efektivisht për
artistin teknik, që ka një përvojë praktike të bazuar mbi njohjen e
teknikave të mjeshtrave të vjetër të shkollave të ndryshme, por
megjithatë është e domosdoshme që koleksionisti ose muzeologu të
familjarizohet në të gjitha aspektet e konservimit të pikturave, me qëllim
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që të mund të diskutojë problemet si kompetent me restauratorin dhe
të mund të ndjekë personalisht operacionet që dalin.
Të gjitha metodat e përshkruara në këtë libër janë eksperimentuar
nga vetë autori. Një numër i madh i tyre janë  metoda standarde, të
trasmetuara nga një brez në tjetrin, por disa prej tyre janë të aplikuara
për herë të parë. Megjithatë  metodat e rekomanduara janë të bazuara
mbi kërkime shkencore. Ky libër nuk është i shkruar për njeriun e
shkencës. Përkundrazi autori është munduar që të shkruajë për
personat përgjegjës, për konservimin e veprave të artit, por që nuk
kanë një formim shkencor. Ai shpreson në këtë mënyrë, që lëndën ta
bëjë të pranueshme për masën e gjerë, jo vetëm në botën e muzeve,
por edhe në mes të koleksionistëve privatë, të cilët zotërojnë një numër
të madh thesaresh të artit.
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HYRJE

Ndikimi i ambientit
Gjendja materiale e veprave të artit dhe të antikave varet nga materialet
me të cilat janë të përbëra, si edhe nga ambienti në të cilin janë të
ekspozuara. Konservimi i tyre do të varet jo vetëm nga mënyra e
trajtimit që ato kërkojnë, por edhe nga mbatja e tyre në një klimë të
favorshme. Ambienti  luan një rol të rëndësishëm lidhur me konservimin,
prandaj çdo studim i aspekteve të panumërta të konsevimit të objekteve
të muzeut duhet të vijë pas një paraqitjeje të përgjithshme të efekteve
të ndryshimit të ambientit dhe sidomos të ndryshimeve të temperaturës
dhe të lagështirës relative. Problemi ka të bëjë me ndryshimin e ambientit
ku janë të ekpozuara objektet dhe me krijmin e një klime të favorshme
për konservimin e koleksioneve muzeale.
Ndryshimi i lagështirës dhe i temperaturës gjatë gërmimeve
Arkeologët e kuptonin efektin e ndryshimeve të menjëhershme të
lagështirës relative, sa herë që hapej një varr, përmbajtja e të cilit ishte
në gjendje të përsosur konservimi. Ata e shihnin që të tkurrej, të
përdridhej dhe disa herë edhe të plurëzohej, pas pak kohe ekspozimi
në një atmosferë të ndryshme. Kur objektet janë të shtira nën tokë
për një periudhë të gjatë dhe në kushte pak a shumë konstante, ato
arrijnë në një gjendje ekuilibri në ambientin e tyre. Mirëpo, duke u
ekspozuar në një klimë krejtësisht të ndryshme ekuilibri prishet. Me
rastin e hapjes të një varri hyrja e ajrit të ftohtë e rrit lagështirën relative
në një masë të atillë, që mund të shkojë deri në tërheqjen e depozitimit
të ujit të kondensimit. Ndërsa hyrja e ajrit të ngrohtë dhe të thatë e
pakëson lagështirën relative.



7

Lagështia relative është raporti ndërmjet sasisë së lagështirës të
përmbajtur (h) në një vëllim të dhënë dhe sasisë të nevojshme për të
arrritr ngopjen (H), në të njejtën temperaturë, ose; H.R. = (h/Hx100%)
Ajri quhet i ngopur kur nuk mund të thithë lagështi në formë avulli.
Duke ftohur ajrin e ngopur, shkaktohet  kondesimi i ujit, që depozitohet
në formën e vesës, sepse ajri në temperaturë më të ulët nuk mund më
të përmbajë të njenjtën sasi uji. Këto ndryshime shkaktojnë në lëndët
organike këmbime të përmasave të shkaktuara nga thithja ose nga
humbja e lagështirës, të cilat  sjellin në fryrje, tkurrje ose shtrembërim
të objekteve. Një fenomen analog shkaktohet atëherë kur thahen me
shpejtësi objektet e nxjerra nga toka e lagur. Në vend që të lihen të
adaptohen gradualisht me ambientin e tyre të ri. Një humbje e shpejtë
e lagështirës mund të shkaktojë tkurrje dhe shtrembërim të materialeve
organike dhe dizintegrimin e gurëve dhe të qeramikave. Për të
mënjanuar këto dëmtime, duhet  që  gjatë gërmimeve objektet e nxjerra
në dritë të ruhen në një vend të frekët dhe të mbrojtur nga dielli, ku ato
mund të çlirojnë dalëngadalë lagështirën e tyre.
Çështja është më e rëndë kur materialet qelizore si druri, kocka dhe
fildishi janë me ujë. Është e domosdoshme që këto objekte të mbahen
nën ujë deri në momentin kur do të  ambalazhohen në tekstile të lagëta
dhe të transportohen në  laborator, ose disa herë të thahen me ngadalë,
nën kontroll, në mënyrë që të pakësohet tkurrja dhe shtrembërimi.
Kur tharja është shumë e shpejtë struktura qelizore ka rrezik që të
shembet dhe nuk duhet të kryhet asnjë futje në ujë, atëherë mund të
rivendosë formën origjinale. Një rast i fundit është ai i materialeve
organike të lagëta të mbuluar me një cipëz të padepërtueshme që
duhet të ruhet, p.sh, vernikët kinez. Me objekte të  kësaj natyre edhe
trajtimi më i vëmendshëm nuk është gjithmonë një garanci për sukses,
siç e tregon shembulli që pason. Në vitin 1949, katër tabaka prej
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druri të lustruar shumë hollë u zbuluan gjatë gërmimeve në Chang Shah.
Ato qenë të njomura me ujë. Menjëherë tabakatë u ambalazhuan në
kuti të mbuluara prej zingu, ku kishte lesh me lagështi dhe u nisën me
avion në British Museum. Pasi u thanë për një periudhë prej 12 majsh
në një seri enësh me ajër, ku u ul progresivisht lagështia relative.
Megjithëse të katër copat iu nënshtruan të njejtit trajtim vetëm tre u
ruajtën, ndërsa e katërta, u tkurr, u shtrembërua dhe ra copë copë.
1. Në temperaturën prej 21 o C, lagështia relative e ajrit me solucione
ujore të ngopura me kripë është 94% për nitrat të caliumit, 86% për
klorurin e caliumit, 76% klorur natriumi, 66 për nitrit natriumit dhe 53
% për nitritan e magneziumit. Kjo sjellje jo normale mund të jetë
shkaktuar nga natyra, cilësia ose nga dobësia e drurit. Nga ana tjetër
ka të ngjarë që kjo tabaka të ketë  pasur disa periudha të ndërmjetme
tharjeje, atëhëre kur është fshehur nën tokë ose të jetë tharë pjesërisht
gjatë zbulimit.
Objektet e fshehura nën tokë nuk janë vetëm të ekspozuara ndaj
lagështirës, por edhe ndaj kripërave në ujin e tokës. Kur nxirren nga
toka materialet me lagështi që të mbajnë kripëra të tretshme, uji
avullohet dhe kripërat kristalizohen, gjë kjo që e dobëson objektin
dhe shpesh thahet në sipërfaqe. Në këtë rast këshillohet, kur
disponohet një burim uji jo i kripur,  të mënjanohen kripërat më anë të
larjes para se të shkaktohet kristalizimi.
Edhe objektet prej metali prishen në një tokë kripore. Megjithatë
mbajtja nën tokë shkakton gërryerje të tyre dhe mund të vijë një kohë
kur ato arrijnë një gjendje ekuilibri në gjendjen e tyre dhe kur proçesi
i gërryrjes gjendet virtualisht i ndaluar. Gërmimi, duke i ekspozuar në
një ambient të ri, mund të shkaktojë një rifillim të gërryerjes gjatë
adaptimit në këto kushte të reja.
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Ndryshimet e lagështirës në muze
Ashtu si antikat mund të dëmtohen pas ekspozimit në ndryshime të
shpejta të temperaturës dhe të lagështirës gjatë gërmimeve, disa vepra
arti mund të vuajnë nga ekspozimi, si edhe nga ndryshimet ditore të
atmosferës. Pikturat e këmbalecit p.sh nëqoftëse janë në dru ose mbi
pëlhurë janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të klimës, sidomos
ndaj lagështirës relative. Druri pëson ndryshime në përmasat që
kushtëzojnë acarime gjatë përgatitjes dhe në shtratin e pikturimit ku
ato shkaktojnë krisje, flluska dhe gërvishtjen e pikturës. Në National
Galery të Londrës para Luftës së Dytë Botërore ajri nuk ishte i
kondicionuar. Riparimi i këtyre dëmtimeve kërkonte një restaurator
për 8 muaj në vit, mirëpo në rastin kur këto piktura kanë qenë të
depozituara gjatë luftës dhe ajri ishte i klimatizuar në 58% të lagështirës
relative dhe në 17,5 oC, puna e këtyre teknikëve u reduktua në rreth
1 muaj gjatë vitit të parë dhe u pakësua progresisvisht gjatë viteve në
vazhdim, derisa u kufizua. Pas 5 viteve në disa vizita formale u pa se
gjendja e pikturave nuk kërkonte asnjë ndërhyrje. Kuptimi i lagështirës
relative, për ruajtjen e pikturave u theksua akoma nga fakti se; atëherë
kur u kthyen në Londër ato reaguan si më parë dhe gërvishtjet rifilluan
prapë në sallat që nuk ishin të klimatizuara.
Gjithashtu, në një strehim të gjerë të përdorur gjatë luftës për të
depozituar koleksionet e British Muzeum dhe Victoria Albert Museum
(antike, libra, tekstile, skalitje, vizatime, dorëshkrime, mobilje etj) dhe
ku ajri mbahet vazhdimisht në 60% të lagështirës  dhe në temperaturë
15oC nuk u pa asnjë rast dëmtimi.
Është për t’u theksuar për muzetë dhe galeritë e pikturave rëndësia
themelore e mbajtjes konstante e temperaturës dhe lagështirës relative
të atmosferës në një nivel të përshtatshëm. Kushtet janë ideale atëherë
kur mund të bashkohet një sistem i kondicionimit të ajrit me thithës të
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pluhurit, ashtu siç bëhet në mënyrë të rëndomtë në instalimet moderne.
Në këtë mënyrë mënjanohen të gjitha rreziqet e prishjes së objektit
nga ndryshimet atmosferike; mbasi ajri nuk përmban më grimca bloze.
Mund të hiqen xhamat që mbrojnë pikturat dhe të soditen këto pa u
besdisur nga reflekset (pasqyrimet).
Megjthatë shumica e koleksioneve nuk kërkojnë kushte atmosferike
kaq të rrepta me 60% të lagështirës relative dhe në 15,5 oC nuk
humbasin asgjë kur caktojmë një maksimum dhe një minimum të
lagështirës relative dhe të temperaurës, duke u siguruar, përsa është e
mundur, që kushtet klimatike të mos i kalojnë kurrë këto kufij. Kjo
gjë kërkon disa të dhëna të rregullta dhe mundësi për të siguruar ngrohje
dhe ajrimin.
Diafragma higrometrike
Në fig. 1 kemi një paraqitje grafike të lidhjeve ndërmjet temperaturës
dhe lagështirës relative, ku mund të shihet se kur temperatura është
21oC lagështia relative është 50% (vija kurbë) kondita që mund të
shihen ditën mjafton një ulje e temperaturës prej 5,5 oC për të ngritur
lagështirën nga 70 në 100 %. Në këtë mënyrë ajo prek kuotën e
alarmit për materialet që i nënshtrohen njollave të lagështirës dhe të
mykut dhe kur këto kushte vazhdojnë, prishja do të jetë e
pashmangshme. Ky diagram mund të përdoret me një sikrometër hobé
për të arritur një vlerë të përafërt të lagështirës relative në vend që të
përdoren tabelat. Kështu, që atëherë kur termometri me bulbë të thatë
tregon 21 oC dhe ai me të lagët 15,5 oC do të vërrejmë se lagështia
relative vendoset ndërmjet kurbave 50 dhe 60% dhe mund të çmohet
në 54%.
Është interesant krahasimi i regjistrimeve të vazhdueshme të matjeve
të lagështisë relative dhe të temperaturës së jashtme (instrumenta të
vendosura në disa kondita standard) me ato të matjeve të bëra
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njëkohësisht brenda dhe me ato të dhëna nga një instrument i vendosur
brenda në një vitrinë të mbyllur. Ekstremet ditore të lagështirës relative
të jashtme në Londër për periudhën qershor – shtator kapin shifrat
rreth 30 deri në 90 % të lagështirës relative. Mirëpo këto reduktohen
në 40-70% lagështirë relative në një muze ku temperatura mesatare e
brendshme është prej 19,5 oC, ndërsa ndryshimet e regjistruara në
një vitrinë ishin kaq të reduktuara saqë mezi mund të kapeshin. Këto
rezultate krahasuese paraqiten grafikisht, në diagramën e fig.2. Vitrina
e ekspozimit e përdorur në këtë provë kishte një kapacitet prej 5 m3

dhe një sipërfaqe xhami prej 820 cm 2. Vitrina e mbyllur ngadalësonte
ndryshimet atmosferike deri në pikën që kushtet klimatike mbeteshin
thuajse konstante. Roli i arkës ose i një kornize me xham si mbrojtje
kundër pluhurit mund të jetë më spektakolar, por vlera e tij si pakësues
i ndryshimeve atmosferike nuk është me më pak rëndësi për ruajtjen
për një kohë të gjatë. Përvoja krahasuese tregon interesin që ka për
të ruajtur në vitrina të mbylura objektet e ndjeshme ndaj ndryshimeve
të lagështirës.
Në banesat private, temperatura mund të ketë një rëndësi të barabartë
me atë të lagështirës relative, nga fati se koleksionet në përgjthësi janë
të ruajtura në vende të vogla ku qarkullimi i ajrit aktivizohet me anë të
hapjes së portave dhe të dritareve dhe me anë të ngrohjes. Kështu që
ndryshimet e temperaturës këtu janë më të forta se në salat e mëdha
të muzeut dhe përdorimi i vitrinave dhe kornizave me xhama për
objektet delikate është e  padiskutueshme.
Klima e muzeut
Në shembujt e mësipërm treguam se temperatura dhe lagështira reative
varen nga njera-tjetra. Në muze temperatura do të fiksohet që më
parë sipas rehatisë së vizitorëve ndërmjet kufijve prej 15,5 dhe 24
oC. Rehatia (konforti) varet nga lagështia relative dhe nga temperatura.
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Ne do të na duhet të përcaktojmë kufijtë e lagështirës relative, si edhe
sigurimin e koleksioneve në kuadrin e këtyre konditave të
temperaturës. Këto kufinj përcaktohen duke parë se kur materialet
më të ndjeshme fillojnë të dëmtohen kur i ekspozojmë në ndryshimet
më të mëdha të lagështisë relative.
a.Kufiri  më i ulët i lagështirës relative që mund të durohet
Materialet hidroskopike  janë më të ndjeshme ndaj tepricës së thatësisë,
sepse përmbajnë ujë. Druri i thatë derisa të gjindet në ekuilibër në
ambjentin e tij përmban gjithmonë ujë për rreth 12 deri në 15% të
peshës së tij. Kur tharja e kalon këtë kufi shkakton shtrembërim. Druri
i tharë vazhdon të adaptohet për shkak se ndryshimet e lagështirës
relative të ambientit dhe grada e këtij adaptimi është në funksion me
natyrën dhe me përmasat e drurit, si dhe me ndryshimet ndaj të cilave
është i ekspozuar. Luhatjet e lehta ndërmjet 55-65% të lagështirës
relative nuk kanë rëndësi veçse për pëlhurat e pikturave me trashësi
të dobët, ku adaptimet e përsëritura me kohën mund të shkaktojnë
ndarjen ndërmjet drurit dhe cipës (shtresës) së pikturës. Për ndërtimet
me drurë masiv efektet nuk merren në konsideratë veçse atëhere kur
kemi të bëjmë me ndryshime të gjera dhe të shpejta të lagështirës
relative.
Veç drurit materialet që vuajnë nga një thatësirë e tepruar janë letra,
pergamenet, lëkura dhe sidomos substancat ngjitëse që përdoren në
fabrikat e mobiljeve dhe të lidhjeve. Mobiljet e dekoruara janë
veçanërisht të ndjeshme ndaj tharjes së zamkës dhe thatësia e tepruar
është po ashtu një nga faktorët kryesorë të dëmtimeve të lidhjeve.
Këto prishen me shpejtësi kur mbahen  për shumë kohë pranë një
radiatori ose mbi një oxhak, ose kur lihen të ekspozuara për kohë të
gjatë ndaj dritës së diellit.
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Po të kemi parasysh ndjeshmërinë ndaj thatësirës të të gjithë
materialeve organike, kufiri më i ulët i sigurimit duhet të fiksohet në
505 të lagështirës relative, si një minimum i durueshëm në kuadrin e
temperaturave. Do të konstatojmë një ulje të lagështirës relative në
45% për shembull, kjo nuk do të ishte ndonjë dëmtim i madh, por kur
kushte të tilla do të vazhdojnë për një farë kohe, ky rrezik mund të
shfaqet dhe do të ishte nevoja, që të kompesohej kjo prirje për
thatësirën me anë të një paksimi të ngrohjes ose me anë të rritjes së
ajrosjes. Për librat dhe letrat, mund të përdoren metoda të tjera, por
kur kemi të bëjmë me pëlhra të pikturuara, një rrymë e shpejtë e ajrit
mund të shkaktojë të çara. Në këtë rast është më mirë që të rrisim
lagështrën relative, duke e ndërprerë ngrohjen.
b.Kufiri më i lartë i lagështirës relative që mund të durohet
 Rreziku më i madh që mund të vijë nga një lagështirë relative e tepruar
është tendenca për zhvillimin e mykeve mbi të gjithë materialet me të
cilët ato mund të ushqehen, siç janë zamkat, lëkura dhe letra. Prania e
mykut është një paralajmërim që tregon se lagështira reative e ka
tejkaluar kufirin. Kur kushtet janë të vaforshme për zhvillimin e mykut,
në një bibliotekë p.sh, në fillim shihen mbi lidhjet më të zymta disa
njolla prej pluhuri ngjyrë hiri; këto shpejt bëhen leshtore dhe kanë
tendencë të shpërndahen në njolla në formë rrethi.
Fjalët myk dhe “mildion” (sëmundje e shkaktuar nga myku) përdoren
pa dallim në gjuhën e rëndomtë për të përcaktuar këto zhvillime të
kërpudhave të vogla. Ato përbëhen nga filamente të vogla që quhen
Hife. Hifet bashkohen për të formuar në mycelium, që prodhon frakte
të qujtura spore, që gjenden në sasi shumë të mëdha. Këto myke
zhvillohen me ndihmën e lagështirës, të nxehtësisë dhe të errësirës dhe
materialet mbi të cilat ngjten rrezikojnë të preken në kontakt me
miceliumet ose me substancat ngjyrosëse të formuara gjatë ritjes së
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tyre. Zhvillimi i mykut mud të ndalohet duke e mbajtur lagështirën
relative të atmosferës në një temperaturë nën 68%, shifër që duhet të
konsiderohet  si kufiri  më i lartë i lagështirës relative në një temperaturë
që ndryshon ndërmjet  15,5 dhe 24 oC. Në praktikë preferohet që të
konsiderohet 65% sesa 68% si kufiri më i lartë i lagështirës relative,
gjë kjo  ka parasysh faktin se higroskopiciteti i letrave ndryshon shumë
sipas fabrikimit, pastës së tyre etj.
Kutitë ose arkat sigurojnë një mbrojtje të konsiderushme kundra
tepricës së lagështirës. Kjo  është vërtetuar me anë të vërejtjeve të
bëra gjatë luftës. Ndërsa myket zhvillohen lirisht në një bodrum të
përmbytur, u gjet një dollap me materiae të së njëjtës natyrë që i kishte
shpëtuar tërësisht sulmit. Ashtu  siç e pamë më parë, një arkë e mbyllur
mund të ngadalësojë ndryshimet atmosferike dhe në rastin e përmendur,
ndonëse dollapi nuk ishte i mbyllur hermetikiht, ajri kishte mbetur mjaft
i thatë brenda për të ruajtur përmbajtjen. Anasjeltas, është parë se
kur janë  amballazhuar pergamenë ose letra në një ditë me lagështi
ose në një vend të lagur, mund të shkaktohet më vonë një zhvillim
mykesh, natyrisht për shkak të ajrit  të njomë të mbyllur në ambalazh.
Kufijtë e lagështirës relative që mund të durohet janë prej  50 deri
65% të lagështirës relative për një temperaturë prej 15,5 deri në 24
oC. Nuk është e vështirë që këto të respektohen në një klimë të butë
dhe japin komoditet për muzetë, bibliotekat dhe depot e arkivave.
Galeritë e pikturave ndërkaq formojnë  një kategori në vehte, sipas
ndjeshmërisë  së veçantë të koleksioneve të tyre dhe duhet të mbahet
lagështira relative në 58% për një temperaturë  prej 17 oC.
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Ndotja atmosferike
Së fundmi na mbetet të flasim për probleme që shtrohen nga prania e
disa papastërtive në atmosferë. Këto janë problem të një karakteri
regjional (krahinor). Pikë së pari ka vështirësi ruajtja e objekteve të
muzeve që janë në afërsi të detit. Ajri i detit, i larë dhe i kripur, mund
të depërtojë thellë në brendësinë e tokës, të humbasë lagështirën e saj
dhe të mbetet i ngarkuar me një dispersion të hollë prej kristalesh të
vogla kripe që në rradhën e tyre mund të përbëjnë disa bërthama
rreth të cilave depozitohet lagështira, gjë kjo që tërheq formimin e
mjegullës. Në një formë ose në një tjetër, ajri i detit hap një kalim në
brendinë e ndërtesave dhe depoziton sasi të vogla të kripës. Kjo duke
qenë higroskopike, mban në vend një lagështirë relative të lartë që
favorizon zhvillimin e mikro-organizmave edhe në një ambient që duket
i thatë. Mund të dali një problem i madh kur kemi të bëjmë me
koleksione librash dhe letrash dhe pasi është e vështirë që të ndalohet
një ndotje e tillë. Në këto kushte këshillohet që objektet të mbulohen
dhe të ruhen materialet e ndjeshme nëpër dollape ose vitrina, duke
shmangur ruajtjen e tyre në vende të hapura.
Gjithashtu kemi problemin e dëmeve të shkaktuara nga ndotja
atmosferike në afërsi të qyteteve dhe të zonave industriale. Këto për
llojet e ndryshme të koleksioneve, janë një kërcënim që i shpëton
praktikisht çdo kontrolli, sepse ndërsa mund të mënjanojmë blozën
dhe rërën, nuk ka mjete që të ndalojnë depërtimin e gazit sulfuror
veçse me mjete të kushtueshme siç është instalimi i një sistemi për
kondicionimin e ajrit. Gazet sulfurore janë shkaku i prishjeve
(dëmtimeve) në shkalë të gjerë. Hidrogjeni  i sulfuruar me të gjithë
metalet e vjetra  ka tendencë për të formuar disa sulfure me ngjyrë të
errët dhe dëmton veçanërisht shtresat e pikturave që kanë të bardhë
plumbi. Anhidriti sulfuror është më i dëmshëm akoma sepse mund
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të transformohet në acid sulfuric, gjë që prek një gamë të gjerë
materialesh. Efektet e tij korrozive janë të habitshme mbi objektet e
ekspozuara; gurë ndërtimi ose metale. Një formë dëmtimi më e hollë
por njëkohësisht e rëndë i detyrohet, në rradhë të parë, anhidridit
sulfuror dhe kjo shihet në materialet organike të ekspozuara ndaj
gjurmëve të acidit sulfuric për një periudhë të zgjatur. Kalbësira e
letrës dhe e tekstileve e ka prejardhjen nga veprimi i acidit sulfuric dhe
është ky acid që mund të vijë nga një sobë me qymyr në afërsi, shkaktari
i shpeshtë i dëmtimeve dhe i pluhurizimit të lidhjeve të vjetra të lëkurës.
Squfuri i atmosferës vjen nga djegia e qymyrit dhe e mazutit. Sasia e
squfurit që përmbajnë këto produkte lidhet me konsumin vjetor të
lëndës djegëse. Duke ditur këtë të fundit bëhet e mundur llogaritja me
përafërsi të sasisë vjetore të squfurit, që ndot atmosferën. Në
Mbretërinë së Bashkuar është baraz me 9 milion ton acid sulfuric ose
e thënë ndryshe më shumë se pesë fishi i prodhimit tregtar vjetor të
këtij acidi. Nga shifra të tilla mund të theksohet rëndësia e problemit,
i cili e tejkalon arsyetimin, por efektet tragjike të tij shfaqen përditë.
Në zonat e industrializuara ose në ato bregdetare e vetmja mbrojtje
qëndron në përjashtimin, brenda mundësive, të shkaqeve  të dëmtimit,
gjë që kërkon përdorimin e kornizave me xham dhe të arkave të
mbyllura, qoftë për koleksionet e ekspozuara në një muze ose në një
ambientin  më intim të një banese. Në një arkë të mbullur, acidi sulfuric
i ajrit zhduket me shpejtësi në sajë të reaksionit të tij me lëndët e
pranishme dhe ndotja ndodh vetëm atëherë kur do të hapim arkën,
duke shkatuar hyrjen e ajrit të ndotur brenda saj. Këto janë ndikimet
kryesore të ambientit që prekin antikat dhe veprat e artit. E vetmja
mënyrë për të siguruar një mbrojtje absolute është ajo e përdorimit të
metodave të izolimit hermetik me anë të enëve të mbushura me gaz
inert (ose helium), por këto janë masa që nuk mund të merren veçse
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në raste të jashtëzakonshme dhe që nuk janë të aplikueshme në shkallë
të gjerë mbi objektet muzeale.E shumta që mud të bëjë një muzeolog
është të njohë rreziqet potenciale lidhur me atmosferën dhe t’u përgjigjet
atyre, duke siguruar klimën më të mirë të mundëshme për koleksionet
e tij. Në rast se antikat dhe veprat e artit kanë pësuar dëmtime është
e domosdoshme që ato të trajtohen (përpunohen) për parandalimin e
prishjes së mëtejshme. Në faqet që pasojnë  shpresojmë se  muzeologu
do të gjejë mjetet për të arritur këtë qëllim.
Respektimi i elementeve me vlerë dokumentare
Një objekt nën ndikimin e ambientit, mund të marrë disa pamje
karakteristike të moshës së tij, të autencitetit tij ose të prejardhjes së
tij. Bëhet fjalë për veprime të sipërfaqes si larje ose ngjyrosje, por
ekzaminimi paraprak duhet të ketë parasysh strukturën dhe teknikën,
si edhe të zgjedhë metodat e ruajtjes që nuk shkaktojnë  humbjen e
karakteristikave esenciale.
Shkaqe të degradimit të ojekteve të muzeve
Larzine (ngjyrosja) Para se të fillojnë pastrimin e një objekti të larzuar,
është mirë që të kujtojmë  se larzimi mund të ketë një vlerë në vetvehte.
Ai mund të japë çelsin e vendit të saktë të zbulimit, të përmbajë kokrriza
pjalmi të vlefshme me datën ose kur kemi të bëjmë me një enë që ka
patur ushqime, mund të na japë informata interesante për identifikimin
e përmbajtjes. Duhet të mbajmë shënime për të gjitha detajet e vëna
në dukje mbi larzimet në baltë që mund të provojnë një kontakt me
qilima, shportari ose tekstile, etj. Kur kemi të bëjmë me një numër
objektesh të të njejtit tip, do të  ruhen veças disa prej tyre, duke patur
kujdes që të mos pastrohen depozitimet mbi  to, për t’i patur si
dokumenta të gjendjes së objektit në kohën e zbulimit me kusht që
gjithmonë të ruhen në këtë gjendje në klimën e muzeut. Larzimet
ngushtësisht solidare të një objekti, që nuk  fshehin mbishkrime ose
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stolisje, parimisht nuk duhet të hiqen me përjashtim të rasteve kur ato
nuk janë të qëndrueshme ose kur është një objekt i fortë që mund të
durojë trajtimin. Kur një objekt është i thyer cope-copë, në përgjithësi
është më lehtë për shkak të  njollave të shihet se cilat janë fragmente
që ngjiten para pastrimit.
Struktura
Ekzaminimi i strukturës mikro-kristaline të një metali sjell të dhëna
mbi teknikat e vjetra të punimit të metalit. Ka mundësi, p.sh, që të
përcaktohet nëpërmjet një ekzaminimi metalografik në një objekt prej
metali ka qenë derdhur ose punuar dhe në cilën nxehtësi ai i është
nënshtruar përpunimit. Po të ngrohet do të thotë të shtrembërojmë
rezultatet e analizës. Prandaj duhet të kufizohemi, zakonisht, me
metoda që mund të aplikohen pa rrezikuar ndryshimin e
mikrostrukturës. Megjithatë  kjo nuk është e mundshme gjithmonë
dhe nuk mund të bëhet kurrë në rastin e objekteve në argjend të thyer,
që nuk mund të forcohen veçse me anë të  një trajtimi termik.
Dekorimi dhe tekniku
Të gjitha objektet e punuara nga njeriu mund të kenë dekorime të
vendosura mbi sipërfaqen e tyre. Këto, disa herë janë të fshehura nga
larzimet dhe duhet patur kujdes kur i ruajmë ose kur punojmë mbi to
në produkte kimike, në mënyrë që të mos heqim këto elemente
dekorative dhe të mos shënojmë pjesën në një mënyrë që të mund të
shkaktojë dëmtime ose të shtrembërojë mbeturinat e pranishme. Për
të njejtën arsye duhet të preferojmë, për disa lloje riparimesh,
produktet moderne. Kjo ka rëndësi në riparimin e tekstileve të vjetra
dhe të qëndisjeve, ku dallimi i fijeve të vjetra dhe i të rejave rrezikon
të bëhet i pamundur kur nuk përdorim fibra sintetike.
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PJESA E PARË
MATERIALET ORGANIKE

KREU I

PRODHIME PREJ LËKURE SHTAZORE

Në vitin 1843, me rastin e Konferencës në Institutin Mbretëror të
Londrës, Michel Paraday paraqiti një seri punimesh të lidhura në lëkurë.
Ato i përkisnin Athenaeum Club dhe qenë në një gjendje prishjeje.
Këtë gjendje të shkaktuar Michel Paralay ia faturoi prodhimeve të
kondustionit të gazit ndriçues dhe ndërmorri eksperimentin që të
vërtetojë se lagështia e çliruar nga konduksioni i gazit që kondensohet
mbi metalin e ftohtë, përmban acid sulfurik. Efektivisht tubat e ajrosjes
së Athenseumit ishin të mbuluara me një shtresë të sulfatit të hekurit,
që shkaktohej nga veprimi i tymosjeve acide të prodhuara nga
komdustioni. Këto tymosje acide qenë bërë shkaku i dëmtimit të
lidhjeve dhe të lëkurave të mobijeve.
Këto vëzhgime të Paraday lidhur me veprimin shatërrues të acidit
sulfurik mbi lëkurë duket se kanë qenë të parat që janë cituar dhe nuk
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duket të jenë bërë përpjekje për të shkuar më larg se kërkimet në
këtë drejtim. Nga fundi i shekullit, nga ana e Royal Sciety of Arts u
mblodh një komitet me qëllim që të  kërkonte shkaqet e dëmtimit të
lëkurës. Nga kjo doli një raport dhe disa rekomandime, por nuk u
ndërmorr asnjë veprim sistematik nga pikëpamja praktike, deri në
çastin kur çështja u rimuar në vitin 1920 nga British Leater Manufactures
Research Asociaton. Kjo ndërrmori një studim të thellë të tërësisë së
problemit të prishjes dhe të ruajtjes së lëkurëve dhe të derivative të
tyre. Rezultatet e 25 vite kërkimesh u botuan në revistën Progress In
Leatër Scienes. Hartimi i këtij kapitulli trajtohet nga ky studim.
Koleksionet përmbajnë lëkura dhe derivate të çdo natyre, në një
gjendje ruatjeje të ndryshme, që vinë nga të gjithë anët e globit me
prejardhje të kohëve të lashta. Lëkurët mund të jenë të dekoruara
ose jo, dhe të ngjyrosura; ato mund të jenë në gjendje të papunuar
ose të përpunuara sipas metodave të ndryshme. Cilado qoftë natyra e
tyre, laboratori duhet të kujdeset për ruatjen e tyre. Para shqyrtimit të
trajtimeve të ruatjes dhe të restaurimit të tyre, duhet më parë të njohim
përdorimim si dhe metodat e përgatitjes së lëkurëve.
Lëkura në kulturat primitive
Lëkurat nga kafshët kanë qenë përdorur në të kaluarën për qëllime që
nuk janë të përshtatshme sot. Studimi i koleksioneve etnografike na
lejon që të krijojmë një ide. Lëkura e një kafshe e qepur shërbente
për të mbajtur ujë. Lëkura e fryrë me ajër shërbente si mjet pluskues
ose si gomone shpëtimi. Me lëkurë bëheshin varkat ose lundrat. Lëkurat
përdoreshin për qepjen e pëlhurave të çadrave, të objekteve shtëpiake
dhe të gjuetisë. Lëkurat përdoreshin për takëme dhe për veshje të
ndryshme. Gjithashtu përdorim kanë edhe të brendëshmet e disa
kafshëve. Disa enë me veshje të padepërtueshme konfeksionohen me
zorrët e lopës ose të balenave. Disa mjete pluskues bëheshin me
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fshikëzat, si dhe disa orendi bëheshin nga stomaku i deles. Disa maska
qenë të modeluara me lëkura të lagura ose me fshikëza mbi një formë
të modeluar. Forma e imituar në këtë mënyrë stabilizohej me ndihmën
e vajit ose të ngjyrës.
Megjithatë, lëkura dhe derivatet e paregjura nuk janë materiale të
qëndrueshme. Ato preken me lehtësi nga mikro-organizmat dhe janë
shumë të ndjeshme ndaj lagështirës. Këto dobësi mund të mënjanohen
deri në një farë mase me anë të medtodave të ndryshme të mbajtjes
dhe të mbrojtjes dhe nuk ka asnjë dyshim që këto metoda të jenë
aplikuar prej shumë kohësh. Në kohët e lashta aplikohej metoda e
përpunimit të lëkurave me tymosje ose një trajtim me anë të vajit.
Krejtësisht në mënyrë tjetër shtrohet problemi i varreve të thatë dhe
sterilë të Egjiptit të vjetër, ku një numër i madh objektesh prej lëkure
kanë mbetur qysh pas epokës prehistorike. Ato qenë forcuar dhe
thyheshin nga shkaku i tharjes. Është vërtetuar gjerësisht se lëkura ka
qenë përdorur në Egjipt për punë të dobishme, si dhe për të bërë
dekorime të ndryshme. Në varrin e Tutenkamonit e gjejmë të valëzuar
në allçi për formimin e mbështetëses të dalë jashtë me një prarim me
gjethe të pajisur me stolisje; skribët (shkrimtarët) egjiptianë e përdornin
edhe në formën e një rripi të gjerë mbi të cilin shkruanin. Ky përdorim
i dytë nuk do na çudisë sepse faqja e brendëshme e lëkurës e gërryer
dhe e pastruar është me një ngjyrë të ëmbël dhe të bukur dhe e thith
bojën mjaft mirë. Nga kjo pikëpamje ajo mbetet më e dobët se
pergameni.
Pergameni daton para shek. X para Krishtit, në Pergasos (Azi e vogël)
nga ku rrjedh dhe emri i tij. Pergameni përgatitet nga lëkura ose pjesa
e brendëshme e bardhë e qëndrushme e lëkurës së kafshës, në bazë
të një procesi që i shtrin dhe i shtyp kapilarët duke i bërë të mos mund
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të thithin më lagështirën. Megjithatë pergameni njolloset me lehtësi
dhe deformohet nga nxehtësia dhe avulli.
Karakteristikat fizike dhe mikrostruktura
Fjala lëkurë përcakton të gjitha format e materialit, të papunuar ose të
patrajtuar. Ruatja e lëkurës fillon me studimin shkencor të lëkurës të
paregjur d.m.th nga materiali i papërpunuar. Para çdo përgatitjeje do
të jetë e vlefshme për t’u kuptuar karakteristikat fizike dhe të strukturës
mikroskopike të lëkurës së kafshës. Kur rripet një kafshë, lëkura
paraqitet si një membranë e vazhdueshme e indeve peizore, ku dollohet
faqja me qime dhe faqja me mish. E para e shtruar me gjëndra të
djersës dhe me qime, dërsa e dyta mban gjurmë yndyre, muskujsh
dhe enësh të gjakut. Struktura fizike e lëkurës ndryshon shumë nga
një kafshë në tjetrën, sidomos ndërmjet kafshëve me gjak të ngrohtë
dhe atyre me gjak të ftohtë. Por edhe në të njejtën rracë kur  qimet
duken të njëllojta mund të shihen ndryshime të strukturës mikroskopike,
që varen nga faktorët e ndryshëm, si nga mosha e kafshës ashtu edhe
nga natyra e ushqimit. Disa lloj lëkurësh janë të kërkuara për qimet, si
gëzofët, ndërsa disa për veshjet. Lëkura në vetvete përbën një mbrojtje
kundra elementeve, ndërsa gëzofi luan rolin e izoluesit dhe mban
nxehtësinë.
Në strukturën mikroskopike të kafshës, indi i lëkurës ose “koriumi”,
është i formuar nga një rrjet pjesëzash proteike, përbërësi kryesor i të
cilave është një proteinë e njohur me emrin kolagjen që prodhon
zamkën. Lëkura e zierë në ujë për një kohë të gjatë pëson një hidrolizë
dhe transformohet në zamkë. Kërkimet kimike të fundit kanë treguar
se kolagjeni tregon një strukturë zinxhir. Ai është i përbërë nga molekula
të gjata të ndërtuara nga një numër i madh atomesh të lidhura njëra me
tjetrën si në rradhët e zinxhirëve. Me zinxhirë anësorë më të vegjël që
shkëputen nga zinxhiri kryesor. Këto molekula të komplikuara të
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kolagjenit që drejtohen të gjitha në kah të njejtë drejtimi bashkohen
në tufa dhe mbajnë ujë në formën e kombinimit kimik.
Përgatitja e lëkurëve
Lëkura e kafshës së therur bëhet me shpejtësi pre e mykeve dhe e
baktereve, por heqja mekanike e yndyrnave, molekulave dhe e enëve
të gjakut, mënjanon një pjesë të madhe të lëndëve ushqyese. Gjithashtu
tharrja e lëkurës ndihmon për ta mbrojtur nga kalbëzimi. Ndërkaq në
këtë gjendje lëkura nuk ka asnjë vlerë praktike sepse kur peizat e
kolagjenit nuk kanë më ujin e tyre lëkura forcohet si briri dhe rimerr
shkathtësinë e saj vetëm kur lërohen tufat e peizave, në mënyrë që të
shkasin lirisht njëra mbi tjetrën si para tharjes. Ky lërim i lëkurës mund
të arrihet në mënyra të ndryshme, pikërisht me anë të disa formave të
përpunimit të zgjatur, me anë të futjes së lubrifikantëve, ose me anë të
kombinimit të dy metodave.
Në disa zona të globit lyerja e lëkurëve bëhet sipas metodës
tradicionale. Eskimezët i lërojnë lëkurët duke i shakmisur, metodë që
padyshim kombinon me një veprim ezmatik dhe mekanik. Në
përgjithësi arrihen rezultate më të mira, duke kombinuar përdorimin e
disa produkteve si vaji i recinit ose vaji i këmbëve të kaut. Këto shpesh
aplikohen në formën e emulsionit, që depërton në indet dhe i lubrifikon,
duke zëvendësuar pjesërisht lgështirën e kohës që thahet lëkura.
Lëkurë për gëzofë
Një lëkurë mw një gëzof mund të trajtohet me anë të vajit ose mund të
punohet mekanikisht derisa të marrë njëfarë shkathtësie. Një metodë
tjetër është kur lëkura e freskët shtrihet me disa gjilpëra mbi një panel,
duke mbajtur gëzofin. Sipërfaqja nga ana e mishit kruhet me një thikë
me teh të shtrembëruar derisa sipërfaqja e lëkurës të bëhet paka a
shumë uniforme. Pas kësaj thahet, më vonë njomet rishtas dhe përsëritet
veprimi. Duket se është e dobishme që të alternohet tharrja me njomje;
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por, siç është e domosdoshme në përpunimin e gëzofëve, duhet të
mënjanohet kalbëzimi. Mund të përdoret sipas dëshirës pak acid fenik
(fenol) ose shap me qëllim që lëkura të ruhet e butë. Së fundmi lëkura
mund të tërhiqet akoma mbi një vegël ku mund të gërryhet dhe të
lëmohet. Në duart e një eksperti kjo medotë lejon përgatitjen e një
prodhimi të këndshëm dhe të butë.
Përgatitja me anë të shapit
Kjo metodë konsiston në hedhjen mbi lëkurën e pastruar të  një sasie
të bollshme të shapit. Ky i fundit prodhon një substancë me ngjyrë të
bardhë, e cila i ka të gjitha vetitë e lëkurës derisa mbi të qëndron
shapi. Megjithatë, ky veprim është i kthyeshëm, sepse po të hiqet
shtresa e shapit, duke e larë lëkurën, kjo e fundit do të shkatërrrohet.
Lëkurat e trajtuara në këtë mënyrë nuk duhet të bien në kontakt me
ujin. Kjo metodë praktikohet edhe sot në përpunimin e lëkurëve me
lesh. Lëkurët e fituara në këtë mënyrë përdoren për fabrikimin e
dorezave, si dhe për lidhjen e librave.
Përgatitja me anë të vajit
Regja me anë të vajit përdoret në përgatitjen e lëkurave të dhisë së
egër (kamoshit). Lëkura ndahet në dysh me anë të një aparati të veçantë.
Kështu që pjesa e jashtme (epiderma) përpunohet si  lëkurë për lidhje,
ndërsa shtrati i brendshmëm rrihet me vaj peshku derisa të bëhet
kamosh. Në lëkurën e trajtuar në këtë mënyrë, peizat janë të mbrojtura
nga vaji i peshkut i oksiduar dhe lëkura e thith me shpejtësi  ujin,
sepse ka nëpërmjet peizave disa kapilarë relativisht të gjerë. Shtresa
e brendëshme e lëkurës gjithashtu mund të përdoret për përgatitjen e
pergamenit.
Regja
Lëkurës së regjur i duhen hequr qimet dhe yndyra. Ajo është
neutralizuar dhe është bërë e pakalbëzueshme me anë të një trajtimi
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që e bën të padepërtueshme nga uji, duke i ruajtur njëkohësisht
shkathtësinë natyrale. Ky trajtim realizohet me një regjës, që mund të
jetë me origjinë  bimore ose minerale.
Regja bimore
Një nga prodhimet më të vjetra, që përdoret për regjen e lëkurës
është infuzioni e lëvozhgave të lisit. Ky infuzion përmban taninë,
supstanca kimike, që kanë veti të kombinohen me kolagjenin dhe peizat
e tjera proteike të lëkurës, duke ju zëvëndësuar ujin dhe njëkohësisht,
duke ju përforcuar zinxhirët anësorë dhe lidhjet transversale të
molekulave të proteinave. Rezultati është  një material, cilësitë e të cilit
janë më të larta se ato të lëkurës së përpunuar. Në Egjiptin e lashtë,
regja bëhej me bimë akacie në vend të lëkurave të lisit. Artikuj prej
lëkure janë gjetur në varret tasiane, bedariane dhe paradinastike.
Pikturat e varreve egjiptiane japin të dhëna interesante lidhur me metodat
e trajtimit të lëkurës. Këto metoda ndryshojnë  fare pak nga metodat
që përdorim ne sot.
Veç lëkurës së lisit dhe të acacias, ka disa produkte bimore, të
shpërndara gjerësisht në natyrë, që kanë vetinë për të stabilizuar
proteinat e lëkurës dhe për t’i dhënë cilësinë lëkurës së punuar. Këto
produkte bimore nga pikëpamja kimike mund të ndahen në dy grupe,
katekolet dhe perigalolet. Disa prej tyre siç është lëvozhga e lisit u
përkasin të dy kategorive njëkohësisht.
Regja minerale
Pregatitja e shatit mund të konsiderohet si një formë regje me bazë
prodhimet minerale, por ky  kualifikim në përgjithësi është i rezervuar
për metodat moderne, që konsiston në trajtimin e lëkurës me një kripë
të kromit, e cila përforcon zinxhirët anësorë të peizave të kolagjenit
po me kaq dobi si prodhimet bimore dhe prodhon një lëkurë të punuar
të një cilësie të veçantë. Lëkura e përgatitur me anë të kromit,
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praktikisht, nuk preket nga uji dhe është shumë e qëndrueshme, si nga
pikëpamja fizike, ashtu dhe nga ajo kimike, sepse është më pak e
ndieshme ndaj acidit sulfurik ashtu si lëkura e punuar me anë të
prodhimeve bimore.
Po të krahasohen të dy metodat e pergatitjes nga pikëpamja e
përdorimit të tyre ndryshimi kryesor qëndron në faktin se lëkurat e
trajtuara me produkte bimore mund të  zbuten dhe të punohen me
avull dhe të modelohen sipas formës së librit, ndërsa lëkurat e trajtuara
me krom mund të zbuten më pak dhe e ruajnë me vështirësi formën
që u jepet. Lëkurat e trajtuara me prodhime bimore janë të
përshtatshme për stolisje; ndërsa ato të trajtuara me krom janë më
pak të përshtatshme ose nuk janë fare. Përkundrazi ato janë
jashtëzakonisht të qëndrueshme  ndaj mykeve dhe ndaj vepruesve
kimikë. Ka të ngjarë që të vijë një ditë kur do të mund të kombinohet
regja  bimore me regjen minerale, që të mund të prodhohen lëkurë me
lidhje më të qëndrueshme. Kështu do të mënjanohen të metat e dy
metodave.
Veprimi i lagështirës dhe i mykeve mbi lëkurat
Lagështira. Në rastet e fundit (ekstreme), dëmtimi i lëkurës së punuar
nga lagështira mund të shkojë deri në prishjen e plotë dhe ka të ngjarë
që në gërmimet të mos gjendet më asnjë gjurmë. Kështu ngjau në
Sutton Hoo, kur u zbuluan në rërë një grumbull i vogël monedhash
prej ari të shpërndara në formën e stolive metalike që vinin nga nga
mbyllja e një traste, që sigurisht duhet të kishte qenë prej lëkure. Në
rërë u gjetën gjithashtu tufa brezash, ku vetëm një njollë shënonte
vendin ku duhet të kishte qenë fiksuar lëkura e punuar. Nuk ka dyshim
se veprimi i bakterieve ka ndihmuar në këtë dëmtim dhe disa mbeturina
të lëkurës disa herë kanë mbetur atje ku disa njola jeshile të shkaktuara
nga produkte të gërryerjes së bakrit kanë vepruar si sterilizues. Uji i
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turbullt ose shumë i kripur ka gjithashtu një veprim mbrojtës, ndërsa
ekspozimi i zgjatur  në një lagështi të lehtë, siç ka ndodhur në disa
varre egjiptiane, i ka transformuar lëkurat në një lloj shurupi të zi me
pamjen e bitumit, i cili disa herë ka mbetur i ngjitur, kurse disa herë, ka
mbetur si një trup i ngurtë i zi dhe i fortë, që në pamjen sipërfaqësore,
i ngjan sbonitit.  Si shurupi, ashtu dhe trupi i ngurtë janë të tretshëm në
ujë. Janë gjetur dorëshkrime mbi lëkurë të punuar që nuk kanë pësuar
gjë, veçse pjesërisht janë transformuar në substancë të zezë. Problemi
qëndron në faktin se duhet të shpëtojmë atë që ka mbetur. Pra
mbishkrimi të mos zhduket nga njollat që vijnë nga prodhimet e
dekompozimit në formë shurupi.
Myket. Në koleksionet etnografike dhe në bibliotekat ku ruhen
objekte prej lëkure, kontrolli i lagështirës ka një rëndësi të madhe,
mbasi myket zhvilohen me shpejtësi mbi materialet atëherë kur lagështia
relative e atmosferës tejkalon shifrën 58% në një temperaturë normale.
Këto myke shkaktojnë njolla, ndryshimin e ngjyrës të lëkurëve të
piktruara, gjë kjo që vë në rrezik sidomos lidhjet me lëkurë të punuar.
Lagështira përbën rrezik për të gjitha materialet organike dhe masa e
parë që duhet marrë është ajo e vendosjes së një thatësie të
mjaftueshme. Gjithashtu thelbësore është të sigurojmë një ajrosje të
mirë, e cila do të ndalojë zhvillimin e mykut. Megjithatë në krahina ku
lagështira është relativisht e lartë përdorimi i fungicideve është i
domosdoshëm.
Përdorimi i fungicideve për mbrojtjen e lëkurëve të përpunuara nuk
mund të lerë as njolla dhe as të shkaktojë prishje. Paranitrofenoli edhe
në përqëndrim mesatar shkakton njolla të verdha, por është provuar
se ai mbetet një fungicid i mirë për lëkurën e punuar kur përdoret në
një solucion shumë të holluar, në ujë ose në alkol (0,35%);
pentaklorofenoli është i dobishëm duke u nisur nga përqëndrimi prej
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0,25%. National Bureau, ka mundur të përcaktojë se atëhere kur
këto dy fungicidë janë të përzierë në sasi të barabartë në peshë,
kombinimi i fituar në këtë mënyrë siguron një mbrojtje të dobishme
për lëkurën e punuar kundër prekjes nga myket në përqëndrimin prej
0,2%.
Një përzierje e këtij lloji është shpërndarë zyrtarisht nga fundi i Luftës
së Dytë Botërore, ushtrisë amerikane dhe ka qenë shumë i dobishëm.
Kur dëshirojmë të sigurojmë mbrojtjen për një kohë më të gjatë, duhet
të përdorim përqëndrime më të larta të fungicideve. Atëherë nuk është
e mundur të përdorim paranitrofenolin nga shkaku i njollave që
shkakton. Në këto raste duhet të rikthehemi zakonisht tek derivatet e
pentaklorofenolit. Kripa e natriumit e njohur në tregti me emrin
Santobrite, në një solucion prej 2% në ujë ose alkol është e
përshtatshme. Kur preferohet veprimi me anë të plurëzimit, mund të
përdoren derivatet e laurimit, një përgatitje e mirë e të cilit në formë
solucioni në parafinë njihet në tregti me emrin Mystox L.T.
Prekja e lëkurëve nga insektet
Masat të veçanta duhen të merren për të mbrojtur lëkurët nga insektet,
sepse edhe në kushte të mira një pastrim periodik është i nevojshëm.
Gëzofet preken veçanërisht nga larvat e molës dhe nga insekte të tjera
parazite të zakonshme, pikërisht nga koleopterët. Në një muze masat
e para që duhet të merren kundër një sulmi insektesh është tymosja
me acid cianhidrik, bromur metili ose me sulfur karboni. Këto produkte
janë të gjitha të dobishme, por asnjëri prej tyre nuk siguron një mbrojtje
të vazhdushme, kështu që është e domosdoshme të kontrollohen
koleksionet pas këtij veprimi dhe eventualisht të trajtohen edhe vetë
lokalet për të mënjanuar një rifillim të shpejtë të mësymjes.
Në raste mësymjesh të kufizuara në përgjithësi veprohet me anë të
avullimit dhe një pistoletë e mirë në këto raste mund të jetë e dobishme.
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Insekticidi duhet të jetë i plurëzuar shumë hollë dhe duhet të vihet në
kontakt me materialet që duhen mbrojtur. Nëse duam që të punojmë
në mënyrë të dobishme; duhet të hapim dhe të shpalosim lëkurët dhe
gëzofët që mund të jenë të palosura. Plurëzimi depoziton produktin në
një shtresë të hollë që ruan vetitë e tij insecticide për një kohë të
konsiderushme, gjë kjo që tregon epërsinë e madhe të plurëzimit, mbi
tymosjen. Atje ku plurëzimet duhen të bëhen rregullisht dhe në shkalë
të gjerë është i domsdoshëm përdorimi i një plurëzuesi (pulverizatori)
të fuqishëm. Në përgjithësi zgjidhet një presion prej 30 ‘’poncë’’
katrorë, 2 kg për cm katrorë.
Insekticidet që përdoren kundër molës në përgjithësi treten në një
distilat pa erë hidrokarburi paratilik për të cilin jemi të sigurtë se nuk
njollos. Produkti mund të veprojë mbi parazitët në tre mënyra të
ndryshme; me anë të ngrënies, me anë të kontaktit, ose me të dy
mënyrat njëherësh. Është mirë që herë pas here të ndryshohet lloji i
insekticidit, sepse insektet mësohen me një helm dhe rrisin rezistencën
e tyre ndaj veprimit të tij. Kjo është parë me D.D.T. Megjithëse ka
një veprim të ngadalshëm DDT-ja është një insekticid shumë i fortë.
Në tregti ka mjaft produkte të përgatitura, por kur kemi nevojë për
sasira të mëdha është më ekonomike, që të përgatisim vetë solucione
se sa të blejmë solucione që nuk i njohim.
Mund të rekomandohen këto formula;
1. Piretrë. DDT, në solucion për plurëzim. Tretren 50 gr esencë piretrë
të koncentruar dhe 50 gr DDT në pluhur në 1 litër distilat pa erë.
2. Lethanë në solucion për plurëzim. Treten 40 gr lethanë pa erë në 1
lit. destilat po pa erë.
Përpunimi i gëzofëve bëhej në përgjithësi me sapun arseniku, por së
fudmi është zëvendësuar me një trajtim me acid borik ose me borax
që është i aftë të sigurojë një mbrojtje mjaft të fortë kundra insekteve,
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duke mënjanuar rreziqet që rezultojnë për njerëzit që përdorin
arsenikun. Kur kemi lëkura që dimë me siguri se nuk kanë insekte,
është mirë që këto të mbyllen dhe të izolohen në zarfa prej letre ose
celefoni. Në këtë mënyrë do të mbrohen nga pluhuri dhe njëkohësisht
nga insektet parazite. Këllëfët prej celefoni mund të jenë të vlefshme
për të mbuluar lëkurat. Thasët e polietilenit të pajisur me mbyllje janë
shumë të vlefshëm. Në to mund të vihet një grusht me kristale të
diklorobenzenit, vetia insecticide e të cilit vepron për derisa ka akoma
kristale të pa avulluara.
Insektet në libra
Shumë insekte prekin librat duke bërë galerira nëpërmjet lidhjeve dhe
fletëve. Kur vihet re një gjë e tillë mund të jetë e nevojshme një tymosje
e plotë me gaz cianhidrik ose me sulfur karbonit. Kur prekja është e
kufizuar në disa libra, këto mund të ekspozohen për një muaj rresht
ndaj avujve që vijnë nga kristalet e diklorbenzenit (rreth 200 cm për
m3 ajër). Librat duhen të hapen dhe të vendosen, me disa kristale, në
një arkë hermetike. Një shtresë me letër do të pengojë librat që të
vijnë në kontakt me hekurin e kutisë ose me kristalet e insekticidit. Në
rastet kur prekja është e rëndë, ajo mund të luftohet duke pastruar me
kujdes librat dhe bibliotekën, duke fërkuar raftet me një leckë të lagur
me lëng insekticidi, ose duke plurëzuar një mjegull të hollë të insekticidit.
Sulmet e izoluara mund të luftohen duke vënë insekticidet në galeritë e
larvave me anë të një shiringe ose të një furçe akuareli. Lidhjet mund
të trajtohen me anë të plurëzimit, por kjo metodë duhet të mënjanohet
për letrën, një pjesë e mirë e së cilave njollosen me lehtësi. Meqë
insekticidet nuk mbysin gjithmonë vezët, lidhjet e librave duhet të
kontrollohen pas pak kohe dhe eventualisht duhet  të përsëritet. Të dy
solucionet për pluhurëzim që u përmendën më lart (Piretri dhe letani)
janë të mira për këtë përdorim; ato mbysin gjithashtu edhe larvat edhe
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molet dhe bëjnë substancat ushqimore të pangrënëshme për insektet
që normalisht u ngjiten librave. Kur përdorim plurëzimin është mirë që
të sigurohemi, me një provë paraprake, që aparati të lëshojë efektivisht
një mjegull prej pikëzash të vogla dhe jo një hedhje lëngu.
Ruajtja e lëkurave jashtë librave të lidhura
Për mbrojtjen e lëkurëve nuk është e domosdoshme që të identifikojmë
tipin e përgatitjes me të cilin janë trajtuar. Lëkurat e papunuara, të
mbajtura në ambient të lagur kalbëzohen. Në një  atmosferë relativisht
të  thatë, lëkura të papërpunuara ose të trajtuara, kanë prirje, edhe
kur janë të përkulshme, që të rikthehen në gjendjen analoge me atë të
bririt që kemi përshkruar më lart. Lëkurat e punuara janë më pak të
ndjeshme dhe sjellja e tyre ndryshon sipas tipit, por edhe këto kanë
prirje në përgjithësi që të forcohen.
Nuk janë të rralla rastet kur lëkurat, të palosura me kujdes në pako,
të bëhen të ngurta dhe të thyeshme nga mungesa e kujdesit të zgjatur.
Çdo tentativë që të shpalosen pa trajtimin paraprak rrezikon të
shkaktojë një fatkeqësi. Kur lëkura nuk është akoma e çarë, në
përgjithësi mund të rikuperohet pa dëmtim, duke kaluar mbi të,
sidomos gjatë palëve, një sfungjer të lagur. Lagështira do të lehtësojë
disporsionin e këtij të fundit, të cilit i duhet lënë një farë kohe për ta
bërë depërtimin, pas të cilës i jepet lëkurës progresivisht forma e parë
duke e punuar me duar.
Kur lëkura ka marrë lagështirë, dalin në mënyrë të pashmangshme
disa ndërlikime, nga fakti se myket që mbulojnë objektin, fshehin
stolisjet dhe ndyshojnë ngjyrën. Një shembull tipik është ai i një pelerine
që vinte nga Angola, e cila lëshonte një erë të padurueshme kalbëzimi
dhe ishte tërësisht e mbuluar me një shtresë të verdhë myku. Një
pastrim në ajër të lirë me një furçë të butë dhe të thatë, zhduku myket
dhe vuri në dukje një lëkurë të njomë me ngjyrë purpure, të shkaktuar
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nga përdorimi i një ngjyrosje primitive me drurë të Cam-it. Pelerina
atëherë e ekspozuar, e shtrirë me disa paramana, në një arkë të rrafshët,
atmosfera e të cilës u tha progresivisht me anë të gelit të siliciumit. Pas
shumë përsëritje të ngarkesës me gel siliciumi, lagështia relative, u
regjistruar nga një higrometër me letër të vendosur në arkë, preku
60%. Pasi kjo vlerë ishte e kënaqshme për ruajtjen e materialeve
organike kundra sulmit të mykeve, nuk qe nevoja që të trajtohet me
fungicide. Kjo pelerinë, që atëherë nuk ka dhënë asnjë dëmtim.
Ka ngjarë që disa objekte prej lëkure të zbulohen nëpër moçale ose
toka të lagëta. Atëherë këto do të duan një trajtim të veçantë. Megjithëse
e dobësuar dhe e deformuar lëkura  mund të ruajë, në lagështirë një
farë shkathësie, që do të humbiste po të lejohej të thahej. Në këtë
rast, përdorimi i formalinës duhet të eleminohet kategorikisht, sepse
ajo e bën lëkurën të ngurtë. Copa duhet në fillim të fotografohet dhe të
matet. Pas kësaj do të lahet  në sipërfaqe me ujë  me një furçë të butë.
Atëhere do të mund ta fërkojmë me një solucion 2% fenoli në alkol;
pas kësaj lëkura duhet të zhytet menjëherë në vazelinë të tretur, ku do
të mbesë një ditë ose më shumë ditë, në një temperaturë afërsisht prej
80-100 oC. Ky trajtim përmirëson pamjen dhe në rrethana të
favorshme, zbut lëkurën dhe lejon që të rimarri formën e mëparshme.
Por në përgjithësi lëkura është e ngushtuar shumë gjatë veprimit dhe
mbasi vazelina e bën sipërfaqen të ngjitshme është e këshillueshme që
të zëvendësohet me parafinë atëherë kur lëkura ka marrë formën e
mëparshme. Kjo arrihet duke e zhytur për një gjysëm ore në një banjë
parafine të trteur në 110 oC. Pasi të nxirret mund të mbahet në formë
me anë të letrës të shkathët derisa të ftohet. Parafinës mund t’i shtohet
pak pluhur bitumi për ta errësuar, gjë kjo që do të mënjanojë që të
duket si një shtresë e qartë mbi sipërfaqen e lëkurës.
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Riparimi i lëkurëve të vjetra
Kur një copë prej lëkure duhet të ringjitet, restaurohet, përdoret për
këtë qëllim një pastë e posaçme e bërë me miell dhe kauçuk, duhet
të aplikohet para përpunimit, sepse lubrifikimi i lëkurës me anë të
vajit ndalon prezencën e zamkës. Kur është e nevojshme një heqje e
yndyrës më parë, mund të përdoret trikloretileni, por ky veprim duhet
të kufizohet rigorozisht në pjesët që do të ngjiten dhe të pakësohet
vetëm në të domosdoshmen, sepse mund të mënjanohen njëkohësisht
produktet e regjes. Përkundrazi lëkura mund të trajtohet gjithmonë
pas riparimit.
Kur një lëkurë është e kalbëzuar dhe e thyeshme, nuk është e mundur
që të rimarrë vetitë e saj, por gjithnjë është e mundur edhe kur është e
çarë dhe e grisur, që të përforcohet duke u ngjitur nga prapa një materiali
të qëndrueshëm. Kjo bëhet në rastet kur lëkura do të mbesë e sheshuar,
siç janë perdet, ekranet dhe veshjet e mureve dhe elementët e sheshuara
të lëkurës për mobilje. Kur sipërfaqja është shumë e ndotur mund të
pastrohet në fillim, duke e larë me një sfungjer me pak ujë. Lëkura
atëhere mund të shkëputet, kur është e nevojshme nga objekti i saj
dhe të vendoset, me faqe përsipër mbi një tryezë të mbuluar me një
xham ose me një linoleum. Kur është e zhubravitur, do të mundohemi
ta sheshojmë me anë të avullit, duke i lënë lagështirës kohën që të
depërtojë dhe duke vendosur pastaj ngadalë një pllakë xhami për
poshtë. Kur lëkura është e vyshkët, një presion mund të bëhet duke e
vendosur mbi xham në vend të përshtatshëm, disa pesha që do të
lihen aty derisa lëkura të thahet. Një copë e pëlhurës të papunuar, me
madhësi dhe me peshë të përshtatshme, mund të ngjitet nga ana e
prapme e lëkurës mjaft të përforcuar.
Kjo nuk ka shumë dobi kur kemi të bëjmë me një veshje të murit. Kur
kemi të bëjmë më një  ekran, duhet  ta vendosim prapë atje ku ishte,
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duke u pajisur, kur është e mundur, me një pëlhurë që do ta mbrojë
lëkurën kundrejt çdo trajtimi pak brutal. Anët e kolltuqeve prej lëkure
disa herë mund të dublohen me anë të një kartoni të hollë dhe të fortë
para se të bëhet remonti i lëkurës.
Nuk është e thënë që një objekt prej lëkure ose lëkure të punuar,
duhet të trajtohet nga një metodë lubrifikimi. Disa herë është e
dëshirueshme, që lëkurës t’i lihet ngurtësia e saj sesa të bëhet e shkathët
dhe duhet të kemi shumë kujdes në raste me lëkura veprash, kur
qartësia e motiveve rrezikon që të çallatohet, kur zbutet lëkura e punuar.
Kjo vërrejtje synon objektet si kutitë prej druri të mbuluara me lëkurë,
këllëfët, pjesët e armëve, etj. Janë elementet e rastit të llojit që do të
përcaktojnë se cili është trajtimi më i mirë dhe nëse është e nevojshme
të përforcohet objekti me një shtresë të hollë vernikti ose dylli
microcristalinë për t’i dhënë pamjen e parë, ose nëse është më mirë të
përpiqemi, që t’i japin përkulshmërinë e vet.
Ruajtja e lidhjeve prej lëkure të punuar
Lëkurat e punuara me anë të regjes bimore, mund të pësojnë dy forma
prishjeje, fizike dhe kimike, që duhet të dallohen në mënyrë të theksuar,
megjithatë ato mund të paraqiten njëkohësisht në të njejtin rast. Prishja
fizike është ajo që rezulton nga përdorimi i zakonshëm. Ajo zakonisht
merr formën e një dëmtimi të sipërfaqes që zbulon pejzat e shtresave
të poshtme të lëkurës, të cilat mund të kapen më me lehtësi, me anë të
thonjve. Prishja kimike shoqërohet me çarje dhe shpesh me ndryshim
ngjyre, sjell shpejt ose vonë prishjen e të gjithë materialit. Kur lëkurat
janë në këtë gjendje, mund të pluhurohen vetëm duke u kruajtur. Prishja
kimike është më e shpejtë se ajo fizike dhe efektet e saj janë më të
thella. Pasqyrimi tregon prishjen pjesërisht fizike dhe pjesërisht kimike,
që kanë pësuar gjatë lidhjeve librat e lidhura qysh prej viteve 1828-
35.
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Dëmtimi kimik
Kur disa vëllime librash të lidhura me lëkurë, janë të grupuar në rafte
faqet e tyre janë të mbrojtura, por pjesa e prapme dhe ana e sipërme
janë të ekspozuara. Këto pjesë të ekspozuara, sidomos në zonat
industriale thithin dioksidin e squfurit, që vjen nga atmosfera. Mirëpo
librat e lidhur me lëkurë përmbajnë gjithmonë gjurmë të përbërjeve të
Fe; Këto veprojnë si katalizatorë në transformimin e dioksidit të squfurit
në dioksid squfuri, në radhën e tij kombinohet me ujë për të formuar
acidin sulfurik. Ky acid në prani të oksigjenit, sulmon (prek) lëkurën e
punuar dhe  e bën shumë të thyeshme. Librat çahen lart kur hapen dhe
ne gjejmë shenjën e parë të dukshme të dëmtimit kimik. Por ky nuk
është veçse fillimi; shumë shpejt lidhjet dobësohen kaq shumë saqë
mbulesa çahet dhe ka rrezik që edhe pjesa e prapme të bëhet copë
copë.
Studimi i dëmtimit të lëkurës së dëmtuar në një seri të madhe librash të
lidhura me lëkurë prej kohe si ato të vëllimeve të rënda të gazetës
“The Times”, të lidhura me lëkurë derri dhe të ruajtura në British
Museum, lejoi që të shohim disa anomali. Disa nga këto lidhje origjinale
të vjetra prej më shumë se 100 vjetësh dhe gjithmonë në shërbim janë
ashtu siç pritej, të përdorura anëve, por nuk paraqesin asnjë shenjë
plurëzimi të shkaktuar nga dëmtimi kimik, ndërsa këto i shohim mbi
disa prodhime të reja të serisë. Pra, lëkurat më të reja janë dëmtuar,
kurse ato më vjetrat kanë duruar. Një shembull është ai i General
Catalogue Of Printed Books, që ka vëllime prej mëse 50 vjetësh.
Ndonëse janë shumë të dëmtuara, në lidhjen e tyre origjinale prej
marokini të jeshiltë me kokrrizë të drejtë, ndërsa vëllime të së njëjtës
seri që nuk i kanë kaluar të 15 vjetët ka qenë nevoja të riparohen dhe
disa të tjera prej tyre janë rilidhur rishtas.
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Disa kërkime të bëra në British Leater Manufaktures Research
Associaton nga R.Faraday Innes, kanë lejuar që të përcaktohet se në
librat e vjetër është prania e disa substancave të tretshme në ujë, ajo
që ka i mbrojtur kundrejt dëmtimit kimik. Mirëpo ndërsa në të kaluarën
lëkurat ngjyroheshim me një trajtim të kushtëzaur në sipërfaqe, metodat
moderne përdorin zhytjen në një banjë ngjyrosësi. Këto metoda,
sigurisht kanë lehtësuar veprimin e ngjyrosjes, por zhytja e lëkurës ka
sjellë jashtëqitjen e substancave mbrojtëse të tretshme në ujë, gjë që
ka pakësuar qëndrueshmërinë e lëkurës. Innes ka çuar më lart kërkimet
e tij dhe ka vërtetuar se kur substancat e tretshme në ujë, ato jo-
tanike, janë ekstraduar nga një lëkurë e përpunuar në një kohë të
afërt, është e mundur, që të depërtojnë në lëkurë disa kripëra të
thjeshta, që mund të sigurojnë mbrojtjen. Gjithashtu ka realizuar një
provë të shpejtuar, të quajtur prova me peroxide ose “P.I.R.A.”, që
lejon të gjejmë nëse një kampion i dhënë prej lëkure është i
qëndrueshëm, d. m.th. Nëse do të qëndrojë ndaj oksidimit në prani të
acidit sulfuric.
Pasqyra nr 5 tregon rezultatet e salikurit të provës të peroxidit, një
seri librash të lidhura me lëkurë. Rreshti i parë grumbullon kampione
të veçuara që vlejnë si bazë krahasimi, të gjithë duken prej lëkure të
shëndoshë. Rreshti i dytë tregon rezultatet e provës me peroxide të
aplikuara po në këto lëkura të punuara vetëm 10 kanë qëndruar.
Rreshti i tretë tregon rezultatet e ngjashme me atë të së dytës; këtu
mostrat janë larë para se të pësojnë provat, por lëkurës i janë hequr
më parë jo-tanik gjatë përpunimit. Kjo larje nuk ka shkaktuar asnjë
ndryshim. Mostrat e rradhës së 4 janë mbrojtur para se të bëhej prova,
nga një aplikim i laksatit të kaliumit, sipas medodës së përshkruar në
anekse. Këto fotografi tregojnë se trajtimi i rekomanduar i lejon lëkurës
së punuar, që t’i qëndrojë një oksidimi të dendur në prani të acidit
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sulfuric. Kjo gjë bën të mundur, ruajtjen e lëkurave të punuara me
taninë bimore në sajë të trajtimit me laktat. Lëkura e punuar nuk jep
asnjë garanci për lidhjen veçse kur ajo është e mbrojtur mirë nga
prania e elementëve jotanik dhe e kripërave. Është e kotë që t’u
besojmë disa lëkurëve të punuara pa acide, sepse këto thithin gjithnjë
dioksidin e squfurit të pranishëm në atmosferën e ndotur. Duhet shtuar
se kripërat mbrojtëse janë të dobishme vetëm kur aplikohen mbi një
lëkurë të regjur së afërmi. Veprimi i tyre mbrojtës nuk ka kuptim për
lëkurat e vjetra, që kanë thithur më parë një sasi acidi dhe që  kanë
pësuar një dëmtim kimik.
Problemi ruajtjes së lëkurave të përpunuara kundër dëmtimit kimik
tërheq gjithmonë vërrejtje. Disa tregues lejojnë të besohet se ky mund
të zgjidhet me anën e aplikimit të reaktivëve, që mund të heqin Fe në
lëkurë, fuqinë e tij katalizuese në formimin e acidit sulfuric. Kjo
efektivisht mund të realizohet me anën e përdorimit të një oxalate të
tretshëm në ujë dhe me anë të izolomit të Fe, me anë të pirofosfatit të
caliumit. Megjithatë dobia e këtyre metodave nuk mund të përcaktohet
veçse me anën e provës së kohës, pasi prova me peroxide nuk mund
të aplikohet në këtë rast.
Prova me afat të gjatë
Me qëllim që të identifikohen sektorët e ndryshëm që mund të
mendohet se mund të veprojnë mbi qëndrueshmerinë e lëkurëve me
regje bimore janë përgatitur dy seri të ngjashme lidhjesh, nga të cilat
njëra është ruajtur në një atmosferë të pastër të National Library of
Vales, ndërsa tjetra është vendosur në departamentin e shtypshkronjave
të British Museum. Këto lidhje librash janë të bëra prej lëkurë kafshësh
të ndryshme; këtu janë të paraqitur lloje të ndryshme regjesh (sumac,
gambier, lëkurë lisi etj) dhe lëkurat janë lënë pa mbrojtje ose të mrojtura
nga metoda me me lloje të ndryshme kripërash. Disave prej tyre u
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është hequr yndyra, disa janë trajtuar me një lubrifikant me qëllim që
të bëhej seria e provuar kaq më shumë përgjithësuese që ishte e mundur
nga kushtet e ndryshme të mundëshme që mund të paraqiteshin. Çdo
seri përmban më shumë se 600 vëllime. Këto kontrollohen çdo 2-3
vjet dhe megjithatë përpunimi nuk i ka kaluar të njëzet vjetët, ai ka për
të bërë të mundur të mblidhen të dhëna interesante. Ja përfundimet
kryesore;
1. Vëllimet e ruajtjes në British Museum janë shumë më tepër të
dëmtuara se ato të Aberys të Vythit, ku atmosfera praktikisht nuk ka
bioxid të squfurit.
2. Regje pa kripëra të tipit pirogaloli janë më të qëndrueshme se ato
të tipit catecolit dhe ka filuar mundësia që të dallohet se cila nga regjet
e sotme janë më të mira dhe cilat janë ato që durojnë ose qëndrojnë
më pak. Sumaku dhe thelbi i acacias nga Nigeria janë regjësit më të
mirë  të tipit të pirogaloli; Gangieri është ai që qëndron më pak nga ato
të tipit katekolit.
3. Nxjerrrja (rrjeshtimi) i substancave jotanike të tretshme favorizon
dëmtimin. Shtimi i disa kripërave rrit qëndrueshmërinë dhe për lëkurën
e përgatitur me regjës të tipit të katekolit.
4. Prova me peroxide jep një indikim të përafërt të qëndrueshmërisë
së mundëshme në një atmosferë të ndotur të lëkurave të përpunuara
me regjësit tanik bimor.
5. Faktorët që pasojnë nuk janë të tërë thelbësorë në qëndrueshmërinë
e lidhjeve ndaj dëmtimit kimik; lloji i lëkurës, tipi i lëkurës, prania ose
mungesa e yndyrnave, metoda e shtrirjes dhe e kriposjes.
Kjo përmbledhje e shkurtër e kërkimeve shkencore lidhur me lëkurat
e përpunuara me taninë bimore vë në dukje tri pika me një rëndësi
praktike për ruajtjen e lidhjeve të lëkurëve të mobiljeve. Që në fillim
këto lëkurë do të kenë prirje për t’u dëmtuar më shpejt në pjesët kur
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ajri është i dotur nga tymosjet e shaktuara nga kongustioni i gazit,
qymyrit dhe sidomos qymyrit kok. Së dyti, mund të jetë shumë e
dëmshme larja e lëkurave. Ky veprim ka rrezik të heqë substancat
jotanike të tretshme dhe të favorizojë gjithashtu prekjen e indeve. Së
treti trajtimet me anë të lubrifikimit janë pak të dobishme për mbrojtjen
e lëkurës kundrejt dëmtimeve kimike, megjithatë janë shumë të vlefshme
nga pikpamja fizike për të mbajtur shkathtësinë.
Dëmtimi fizik
Dëmtimi fizik në pjesën më të madhe shkaktohet nga mënyra e lidhjes;
ai mund të pakësohet në një masë të gjerë me anë të zgjidhjes të
matur të lëkurës lidhur me përmasat dhe përbërjen me anën e ngjitjes
të përshtatshme. Këndet e ngushta të rafteve prej metali janë një shkak
i dukshëm i dëmeve. Kur librat janë shumë të shtrënguara në një raft
lidhjet deformohen dhe mundimi për të tërhequr një vepër rrezikon  të
grisë pjesën e lartë. Zakoni i keq i vendosjes së një rafti mbi disa
radiatorë shkakton prishjen e shpejtë të librave që vendosen aty;
nxehtësia e bën lëkurën të fortë dhe than zamkën dhe raftet mbeten të
hapur, pluhuri u shtohet atyre të tjerave.
Mirëmajtja e lëkurës për përdorimin e bibliotekave
Kur nuk ka dëmtim kimik, jeta e një libri në pjesën më të madhe varet
nga gjendja e lidhjeve të tij. Duhet të bëhet çmos që këto të mos
forcohen dhe të bëhen të shkrifshme, gjë kjo që mund të bëhet me
anë të aplikimit të përshtatshëm të produkteve të mirëmbajtjes. Më i
ndikuari për përdorim në bibliotekat është një përzierje me bazë
lanoline. Lanolina depërton brenda pak ditëve në thellësinë e indit dhe
lubrifikon peizat. Përzierja duhet të përmbajë gjithashtu pak dyllë që
nuk depërton, por mbetet në sipërfaqe dhe përforcon lëkurët që kanë
pluhur. Ato mund t’i bëjmë që të ndiçojnë pas një dite ose dy, duke i
fërkuar me një leckë të butë. Produkti i mirëmbajtjes, duhet të jetë i
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lëngshëm, që mund të përdoret pa mundim; duhet të përdoret me
ekonomi sepse çdo tepricë yndyre rezikon njollosjen e lëkurës dhe
vetë faqet e librit. Për përbërjen e produktit të përdorur në British
Museum (shih aneksin 10). Disa përgatitje të këtij tipi gjenden në
treg. Po të përdorim me kujdes një trajtim të mirëmbajtjes së kësaj
metode do të zgjasim jetën e një lidhjeje edhe kur ajo ka nga dëmtime
fizike.
Larja e librave
Lidhjet e librave që përdoren shpesh ndoten me shpejtësi dhe do të
ishte mirë që t’i lajmë para se të bëjmë me to një trajtim të mirëmbajtjes.
Por nuk mund të lahen lëkura të regjura me produkte bimore, veçse
atëherë kur menjëherë pas larjes, kemi mundësi që t’i trajtojmë me
kripëra mbrojtëse. Veprohet në këtë mënyrë. Librat fërkohen tërësisht
me një sfungjer që ka pak ujë me sapun spanje, që më vonë e heqim
me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe pas kësaj librat i thajmë.
Këtu i sfungjerosim me laktatin e kaliumit (10 %) (aneksi 9). Pastaj i
lëmë në pushim për një natë. Të nesërmen veprave u japim produktin
e mirëmbajtjes dhe pas një pushimi tjetër i fërkojmë me një leckë të
butë. Me rastin e librave të lara çdo vit, përqëndrimi i laktatit mund të
pakësohet në 5%. Solucioni i laktatit të kaliumit duhet të përgatitet
menjëherë para përdorimit dhe jo të ruhet i ekzpozuar në ajër, sepse
ai mund të myket.
Si mund të hapim rulotë prej lëkure të dëmtuar
Këtu do të tregojmë dy raste të shpëtimit të dokumenteve me një
interes të veçantë të shkruajtur mbi lëkurë dhe të dëmtuara prej shumë
kohe. Që të dyja vënë në lëvizje një parim që përbën në llojin e tij një
të re.
Shembulli i parë është një rrotull prej lëkure me shkrim hieratik qysh
nga epoka e Hyksos ose të shumtën që nga fillimi i dinastisë së XVIII,
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që është gjetur në të njejtin kohë me papirusin Rhind, shumë i
rëndësishëm si dokument matematike me një ngjyrë të errët të zbehtë
dhe shumë të shkrifët. Ky dokument i rrudhosur dhe i shtrënguar ishte
mbajtur në një tub të hollë, sepse nuk kishte qenë e mundur për t’u
shpalosur. Copët e vogla të thyera në anët e rulosë nuk mund të
shkathtësoheshin me anë të ujit, fakt ky shumë i çuditshëm, sepse nuk
kishte asnjë dyshim për identifikimin e materialit; ishte një lëkurë dhie;
ekzaminimi i një mostre në mikroskop provoi praninë e qimeve. Disa
prova të bëra mbi disa fragmente treguan se ndërmjet produkteve që
mund të formonin një film nitroceluloza dallohej në sajë të fuqisë së saj
të përforcimit të peizave dhe u vendos që të aplikohej mbi një rulo.
Fakti që nitroceluloza tkurret shumë duke u tharë, lejonte që të
shpresohej se shpalosja do të lehtësohej. Mbi shpinën e rrudhosur u
aplikua gjerësisht një solucion në formë shurupi i celuloidit, në një
solvent të përbërë nga pjesë të barabarta të acetatit dhe të acetonit në
mënyrë që të impegnohet lëkura duke lënë njëkohësisht një tepricë në
sipërfaqe të kohës që studioheshin mjetet për të kontrolluar palosjen
që filloi të hapej vetë; Pjesa e jashtme e rulosë bëri një hark të gjerë
dora dorës, që celualoidi të tkurrej pas tharjes. Më pas u vazhdua me
salkiminë e nitrocelulozës mbi sipërfaqen e indit jo të trajtuar që edhe
ai po shpengohej. Pas dy orëve, dorëshkrimi që mbahej i sheshuar
midis dy xhamave, pas mënjanimit të celuloidit që tani ishte tepërt me
anë të një larjeje me solvent. Pasqyrat 6 A, 6 B, tregojnë për rulonë
para dhe pas shpalosjes.
Studimi i këtij dokumenti nga ana e Prof. Glanville tregoi se ishte fjala
për një listë të dyfishtë prej 26 shtesash të fraksion edhe se në një
vend sëpaku kishte një gabim të llogaritjeje. Supozohet se kjo rulo ka
qenë përdorur për mësime dhe se nxënësit mësonin mbi disa pllaka të
argjilës ose të gurit.
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Shembulli i dytë është ai i fragmenteve biblike të zbuluara në vitin
1949 në një shpellë në Palestinë me tekstet e famshme të njohura si
dorëshkrimet e Detit të Vdekur. Këto fragmente të përbëra nga
materiale të ndryshme në gurë të punuar dhe në pergamenë, formonin
disa grumbuj me shumë shtresa të ngjitura me anë të lëndës së zezë
dhe të shkaktuar nga dekompozimi i disa lëkurëve të punuara. Problemi
ishte zhdukja e kësaj lënde të zezë dhe ndarja e membranave të
ndryshme; U duk se kur fragmentet mund të zbuteshin me anë të
lagështirës, në këtë mënyrë lënda bëhej më veshtullore dhe kërcënonte
të rrinte dhe të shlyente nga teksti fragmentet më mirë të ruajtura. Kjo
vështirësi u zhduk me anë të ftohjes. Kjo e fundit  ndalonte që produkti
të bëhej ngjitës, pa zbutur njëkohësisht menjëherë  indin e hapur nga
lagështira. Pas këtij veprimi të zbutjes dhe të ftohjes membranat
ndaheshin me anë të një nënshtrese. Kështu bëhej mënjanimi i plotë i
mbeturinave të substancës së zezë, që nuk paraqiste asnjë interes.
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KREU II

PAPIRUSI, PERGAMENI DHE LETRA

Të gjitha materialet që ka përdorur njeriu, metalet, guri, argjili, druri,
fildishi, lëkura në një epokë apo tjetrën, kanë vlerë. Historia ka qenë
e shkruar mbi tre nga këto, të cilat janë; papirusi, pergameni dhe letra.
Këto shkatërrohen nga zjarri dhe uji, njollosen me lehtësi dhe preken
nga myket dhe insektet, por nëse ato mbahen në vend të thatë kanë
jetëgjatësi dhe qëndrueshmëri. Ndonëse ndryshojnë nga përbërja
kimike dhe vetitë fizike, ato kanë një faktor të përbashkët, vetinë që
ndonëse thahen, ato rimarrin fleksibilitetin (përkuljen) në lagështi. Ato
përherë mund të punohen me dorë pa rrezik, të shtypen ose të
montohen në një formë të qëndrueshme. Prania e bojës së qymyrit
nuk ndikon trajtimin dhe vetë gjurmët e ndryshkut të lëna mbi pëlhurë
nga dekompozimi i bojrave më pak të qëndrueshme me bazë Fe, nuk
preken nga një provë e lehtë e lagështirës së nevojshme për zbutje
dhe përpunimin. Pergameni është një substancë me bazë proteinash,
ndërsa papirusi dhe letra janë të përbëra nga celuloza; por metodat e
ruajtjes ndonëse janë të ndryshme për të tre materialet, ato kanë  lidhje
për t’u trajtuar sëbashku në këtë kapitull.



44

Papirusi
Kallamat e letrës së Egjiptit, Cyperus papyrus kultivoheshin në deltën
e Nilit dhe zhfrytëzoheshin prej kohëve më të lashta për fabrikimin e
litarëve, të pëlhurave, të anijeve, të rrobave dhe më vonë për materialin
që do të shërbente si letër për të shkruajtur. Fletët e papirusit
përgatiteshin me këtë metodë. Rradhiten në mënyrë paralele disa tufa
të gjata të palcës së papirusit, në mënyrë që të mbulohen lehtësisht,
pastaj vendoset një seri tjetër e dytë tufash përpendikulare mbi të
parat. Duke i rrahur me një çekiç prej druri, ato ngjiten me të parat në
sajë të lëngut, që në kallamin e freskët, ka një fuqi adezive të
mjaftueshme për të siguruar një ngjitje të përhershme dhe vepron në
të njejtën kohë si ngjitje për të ndaluar përhapjen e bojës mbi letër.
Plisi përmend përdorimin e pastës prej mielli për të ngjitur së bashku
fletët e fituara në mënyrë që të formohet një rulo e gjatë.
Papirusi është përdorur në Egjipt për dokumentet e shkruajtura që
3000 vjet para Krishtit dhe deri në shek. IX. Në këtë kohë shfaqja e
letrës zuri vendin e përpunimit të papirusit. Burimi kryesor lidhur me
dokumentet e shkruara mbi papiruse kanë qenë varret egjiptiane; por
papirusi  është punuar gjithashtu edhe në Sicili. Disa fragmente të
karbonizuara të rulove prej papirusi janë zbuluar në gërmimet e
Herculanumit. Në Egjipt disa papiruse janë gjetur mbi mumjet. Flinders
Petrie ka zbuluar papiruse të vjetra të përdoruna në kartonazhin e
mumjeve. Papiruset ngjallin gjithnjë interesin e koleksionistëve, sidomos
kur duken në formën e rrulove të mbyllur  dhe të vulosur, disa herë
edhe me  fishekë argjile të në. Kur rulotë përmbajnë fragmente
dokumentesh, kemi të bëjmë me tekste të përsëritura të Librit të të
vdekurve; përkundrazi mbeturinat e teksteve të letrare paraqesin interes
dhe egjiptiologët shpesh herë kanë patur fatin e mirë të gjejnë në
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dokumente të tjera elementet e nevojshme për rimëkëmbjen e
framenteve që mungojnë.
Metoda e shpalosjes së rrudhave të papiruseve
Papiruset, që vijnë nga varret egjiptiane paraqiten në formën e rulove
të shtrënguara, diametri i të  cilave varet nga gjatësia e dokumentit,
ndërsa gjerësia ndyshon. Këto rulo shpesh herë janë të  ambalazhuara
në një pëlhurë lini, e cila mund të hiqet me lehtësi. Papirusi në gjendje
të thatë është gjithnjë i shkrifët dhe duhet të zbutet me anë të njomjes
para çdo tentative për shpalosje nëse duam që copat të mos copëtohen.
Prandaj ruloja mbështillet pa u shtrënguar në shumë shtresa letre
thithëse të bardhë të njomur dhe lihet në pushim për rreth 1 orë mbi
një pllakë xhami. Pas kësaj shtresat e jashtme të rulosë zbuten mjaft
që kështu mund të përdoren pa u dëmtuar dhe shpalosja mund të
fillojë.
Pasqyra 7 A tregon një seri papirusesh në gjendje të thatë dhe të
thyeshme, ashtu siç merren për t’u shpalosur. Ndërsa pasqyra 7 B,
tregon punën në zhvillim. Letra thithëse e lagur është hequr  dhe gjendet
në të djathtën e vepruesit; papirusi i shpalosur mbi një pllakë xhami të
mbuluar nga një fletë thithëse e thatë. Sa herë që një pjesë e vogël e
rulosë lërohet, kjo mbulohet me thithëse të thatë dhe mbahet e rrafshët
mbi një xham. Kur kemi shpalosur disa cm veprimi pezullohet.
Aplikohet në shtresa të reja thithëse të lagur mbi mbetjen e rulosë për
të zbutur një pjesë të re. Ky veprim përsëritet kaq shpesh sa ta kërkojë
shpalosja e plotë e papirusit.
Kur papirusi vendoset i rrafshët, duhet të thahet. Kjo realizohet duke
e ndërruar letër-thithësen më shumë herë gjatë një ore. Për ta mbrojtur
nga myket, dokumenti sterilizohet, duke u vënë për disa ditë nën presë
në kontakt me një thithëse të njomur me timel. Pas kësaj ai mund të
vendoset  ndërmjet dy pllakave prej xhami.
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Kur papirusi paraqitet  i copëtuar ose jo i plotë mund të ndodhin disa
komplikacione. Atëherë është e nevojshme, për mbledhjen e
fragmenteve. Ato duhet të studiohen nga pikëpamja e ngjyrës,
trashësisë dhe natyrisht e shkrimit. Këputjet mund të përforcohen me
anë të disa gypave prej katguti. Merimetimet (riparimet) mund të bëhen
me pastë prej mielli ose me një ngjitës të mirë fotografik. Më mirë
është të fiksohen fragmente të ndara me anën e katgutit. Papiruset me
përmasa më të vogla mund të mblidhen me një napë prej mëndafshi
dhe të hidhen në një album, si ato që përdoren për copat e gazetave.
Kjo gjë është praktike si për studimin ashtu dhe për ruajtjen.
Lëvozhga e mështegës ngre të njejtat probleme që ka papirusi. Në
gjendje të thatë, ajo është e shkrifët si shtupi, ajo zbutet nga lagështia.
Pasqyra nr. 8 paraqet një album me një  dokument prej lëkure mështege
para trajtimit dhe një dokument analog pas trajnimit. Një rule prej
lëvozhge mështege është gjetur në një statujë budizmi të shek. XVIII.
Pas çpalosjes ka qenë  e mundur që të rifitohen njëmbëdhjetë
dokumente, të gjithë të lexueshëm. Ishte fjala për kopje të formulave
magjike të adhurimit të Budës, për kërkesa pastrimi, etj,.
Pergameni
Origjina e pergamenit gjendet në Pergamos të Azisë së Vogël.
Pergameni është material më i qëndrueshëm se papirusi ose letra. Ai
mund të durojë një trajtim shumë më të ashpër, ashtu siç mund të
kërkohet nga ana e produktit prej lëkure të kafshës. Megjithatë,
pergameni mund të përgatitet nga lëkura e kafshëve të ndryshme. Në
përgjithësi ai fabrikohet me lëkurë dashi. Pergamenët e cilësisë të
veçantë janë të punuar me lëkurë kamoshi ose antilope. Në përgjithësi
sa më e re që të jetë lëkura, aq më i hollë është pergameni dhe po
ashtu më e madhe është mundësia që ai të mos prishet. Pergameni
prej lëkurës së viçit sot njihet nga të gjitha fabrikat nën emrin “Velin”.
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Në përgjithësi ai është më i fortë se pergameni i dashit dhe për këtë
arsye, ai është më i kërkuar nga libralidhësat.
Fabrikimi dhe cilësitë e pergamenit
Përpunimi i pergamenit përfshin disa veprime, suksesi i të cilave varet
nga përvoja dhe shkathtësia e artizanit. Disa herë hasim një dorëshkrim
të vjetër liturgjik, imtësia e të cilit është një model për prodhimet e
fituara sot me anën e gërryesave dhe të metodave moderne të ndarjes
më dysh. Hollësia nuk është i vetmi kriter për një pergamen të mirë;
përkulshmëria, uniformiteti i sipërfaqes si edhe qëndrueshmëria ndikojnë
në cilësinë e materialit, si mbështetës për shkrimin edhe ngjyrosjen.
Gjatë viteve teknika e fabrikimit të pergamenit nuk ka ndryshuar. Në
fillim lëkura ngjitet, i heqim qimet dhe mbeturinat e mishit dhe pastaj
çahet me makinë. Ana e qartë me të cilën do të bëhet pergameni
shtrihet mbi një kuti druri dhe kruhet me të dy anët me anë të një
kruajtësi në formë kulaçi. Duke u tharë lëkura mblidhet shumë, prandaj
vazhdon kruajtja më një thikë me të njëjtën mënyrë, por më të zbutur.
Në vijim pergameni lahet me ujë të ngrohtë, kruhet prapë dhe kur
është ende i njomë fërkohet në të dy anët me një bllok prej guri pomice.
Së fundmi thahet mbi një kuti prej druri.
Mënyra e përpunimit ndryshon sipas përdorimit. Për dokumentet e
shkruara kërkon material të bardhë dhe pa krisje, i cili mund të ketë
nevojë për një zbardhim dhe një çndyrosje të dytë me ujë gëlqereje.
Pergameni për ngjyrosje duhet të mos jetë i tejdukshëm. Gjithashtu,
ndonjëherë është nevoja që të mbulojmë me talk ndonjë sipërfaqe të
lyer. Një nga mënyrat kryesore të prodhuesit është mënjanimi i
kokrrizave. Në përgjithësi nuk ka vështirësi për të dalluar anën e qartë
nga ajo me kokrriza, që u përkasin respektivisht anës së ashpër dhe
anës së butë të fletës. Në një pergamen të cilësisë së mirë ana e butë
në prekje është si kadife. Gjatë shkrimit paraqet një sipërfaqe të
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pëlqyeshme. Ajo është e imët dhe kërkon kujdes të madh, sepse
gërvishet dhe njolloset me lehtësi. Ana e ashpër është më e fortë. Në
pergamenët me cilësi të ulët ajo ka prirje të bëhet e verdhë dhe e
ngjashme me bririn. Në shkrimet e lidhura në vëllime, ku të dy anët
janë të shkruara, duhet pasur kujdes që të vendosen njera karshi
tjetrës, faqe të së njejtës natyre në mënyrë që kur të hapet libri të
mënjanohet çdo ndryshim nga një faqe në tjetrën.
Alkaliniteti i pergamenit
Një veti e përbashkët e gjithë pergamenëve të çdo lloji është alkaliniteti.
Trajtimi i lëkurave me gëlqere bëhet para heqjes së yndyrës dhe më
vonë nuk bëhet asnjë tratament me acid për t’i neutralizuar. Prandaj
mbeten gjurmë të gëlqeres të mbajtura mirë nga peizat e kalagjenit
nga i cili është i përbërë pergameni. Ky alkalitet siguron në një farë
mase një mbrojtje kundra veprimit të mykeve dhe të mikroorganizmave
që preferojnë një ambjent acid. Kjo mund të shpjegojë
qëndrueshmërinë kimike të materialit, sepse pergameni nuk preket
nga  atmosfera acide. Kjo gjë e bën shumë më të qëndrueshëm se
lëkura e punuar. Një e metë e alkalinitetit është tendenca për zverdhje,
që bëhet e ndjeshme atëherë kur pergameni kalon nëpër përpunime
të shumta. Shkaku kryesor i këtij dëmtimi është formimi i hidroksidit
të ngjyrosur.
Ndjeshmëria ndaj lagështirës
Duke qenë një substancë higroskopike, pergameni thith lagështirën
në sasi të papërcatuar. Si shembull të fundit mund të themi se kur
pergameni ekspozohet në ajër për një kohë mjaft të gjatë ai pëson një
prishje të plotë. Nga shkaku i proçesit kimik të hidrolizës proteinat
dëmtohen. Strukturat e organizuara zhduken dhe rezultati është gjurmë
xhelatine, e njohur ndryshe si zamka e pergamenit. Në kushte normale,
pergameni ka prirje që të thithë lagështirën sipas ngritjes dhe uljes së
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lagështirës relative të atmosferës. Një provë e aplikuar mbi një mostër
të pergamenit ka treguar se në gjendje ekuilibri me ambientin, me
atmosferë prej 40% lagështirë relative, sasia e ujit që përmbante arrinte
në 56% dhe më vonë është rritur në 80%. Pa e ndryshuar temperaturën,
pergameni ka thithur lagështirë, aq sa pas tre ditëve ka prekur ekuilibrin
me ambientin e tij të ri. Sasia e ujit që ai përmbante nuk ishte më e
madhe se 30 % e peshës së tij të thatë. Kjo provë tregon se me çfarë
ndjeshmërie pergameni u përgjigjet ndryshimeve të lagështirës relative.
Ekspozimi ndaj lagështirës ose një thatësire të tepërt nuk shkakton
prishje kur kufizohet me një interval të vogël; përkundrazai kur kushtet
vazhdojnë për një farë kohe, ato patjetër shkaktojnë një prishje të
paevitueshme.
Në një atmosferë shumë të thatë prej 40 % lagështire pergameni është
i ngurtë. Ky ndryshim, ndonëse është i kthyeshëm, përkulshmëria mund
të rivendoset me anën e ekspozimit ndaj lagështirës, por ka mundësi
që bojrat dhe ngjyrat të jenë dëmtuar nga thatësira. Disa bojra kanë
prirje të ndahen nga shkaku i cipëzimit të pergameneve shumë të thata
dhe ngjyrosjet mbi allçi mund të pësojnë të njejtën gjë. Dëmet e
shkaktuara nga teprica e lagështirës janë akoma më të rënda sidomos
kur dorëshkrimet janë të ngjyrosura. Thithja e lagështirës rrudhos cipat
(membranat) dhe shkakton shtrembërime që mund të shkaktojnë
kreshka dhe rrëzime (ulje) të pikturës. Lagështira gjithashtu mund të
theksojë efektin e ngjyrave në raport me faqet e akullta. Një dorëshkrim
i lidhur po të ekspozohet në një atmosferë të lagët, anët e faqeve
thithin lagështirën dhe bëhen valë valë. Libri ka prirje të gungësohet
dhe ekspozon ndaj lagështirës një sipërfaqe gjithnjë e më të madhe.
Kjo gjë shton dallgëzimin derisa nuk është e mundur që ta ndalojmë.
Mirëpo një shtrembërim i tillë nuk mund të mënjanohet duke e vënë
librin në presim. I vetmi trajtim që mund të japë rezultat është copëtimi
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i veprës, gjë kjo që kërkon një përvojë shumë të madhe dhe një punë
me durim për çdo faqe.
Megjithë ndjeshmërinë mes ndryshimeve të lagështirës pergameni ruan
forcën dhe elasticitetin e tij. Ai tregohet shumë i qëndrueshëm kur nuk
ekspozohet më për periudha të gjata në kushte ekstreme. Kodikët e
mëdha që kanë arritur në kohën tonë që nga shek. I pas Krishtit,
shpesh herë kanë një pamje më të freskët sa të duket se janë të punuara
së shpejti. Megjithatë ato kanë qenë pastruar, rrafshuar dhe rilidhur.
Suksesi i këtyre veprimeve tregon qëndrueshmërinë e materialeve.
Shpesh një restauruesi i sillen dokumente pergameni të ngurosura dhe
të tkurrura, një pjesë e fletëve e të cilave nuk ngjiten sëbashku. Në
raste të tilla nuk duhet të provojmë të ndajmë membranat ose copëzat
para se t’i kemi zbutur. Metoda e zbutjes është e njëllojtë me atë të
papirusit, me ndryshimin se këtu lagështira duhet të jetë më e pakët
dhe se duhet të lihet që të veprojë për një kohë më të gjatë. Pëlhura e
ngurtësuar e pergamenit ka nevojë të zbutet për një kohë 20 herë më
të madhe se papirusi dhe çdo orvajtje para kohës për ndarjen e fletëve
çon në aksidente. Në disa raste, mund të ngjasë të mos jetë e mundur
që t’u jepet fletëve forma e tyre e parë. Por edhe atëherë kur cipa
(membranat) janë të tkurrura ka të ngjarë që shkrimi të jetë i lexueshëm
dhe në këto raste është më mirë të mos insistohet se sa të rrezikojmë
që të preket lexueshmëria e tekstit. Për të hequr njollat mbi një lidhje
prej “velini”, kjo shtuposet me një sfungjer të njomur me pak zamkë.
Asnjë aksident nuk ndodh kur bëhet tharja pas këtij veprimi. Pastrimi
dhe riparimi i dorëshkrimeve është një art që fitohet vetëm me anë të
përvojës. Veprimet e thjeshta të zbutjes të mënjanimit të gjurmëve, të
rrudhave të riparimit të vrimave, të restaurimit të këndeve etj, duhet të
mësohen duke punuar më parë me objekte pa rëndësi.
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Myket
Kur një pergamen myket forma e tymosjes më e dobishme dhe më
praktike është ajo e ekspozimit të tij në një dhomë që përmban timol.
Dokumentet me përmasa të mëdha duhen të hapen dhe pasi të
ambalazhohen në kontakt me letra të njomura me fungicide. Kjo
metodë rekomandohet kur duam të sigurojmë një mbrojtje të
vazhdueshme për një farë kohe.
Depot e pergameneve
Kontrolli i lagështirës është një faktor thebësor në depot e pergameneve.
Do të ishte një gjë ideale po të mbahej lagështia relative ndërmjet 55
dhe 60 % dhe në temperaturë 15-24oC. Në këtë mënyrë do të evitohej
shkrifja e shkaktuar nga teprica e thatësirës si dhe nga shtrembërimet
e shkaktuar nga një lagështi e tepruar. Në këtë rast duhet të mënjanohet
në mënyrë apsolute nxehtësia e lagët, e cila shkakton ngushtimin dhe
favorizon zhvillimin e mykeve.
Nuk është e lehtë të mbahen kushtet e kënaqshme ditën dhe natën në
një shtëpi private ose në një dhomë të madhe. Nuk do të ishte e
mundur të mbahej në kushte të tilla, po të mos stabilizonim lagështrën
relative me anë të materialeve siç janë pambuku, qilimat dhe tekstilet
në përgjithësi. Vendosja në rafte në një dhomë në gjendje të ngrohur
dhe jo të ajrosur nuk është e përshtatshme për një pergamen; kur
raftet janë prej metali shtohet dhe rreziku i kondensimit. Kutitë metalike
janë të nevojshme nga pikëpamja e sigurisë, por ato nuk përfaqësojnë
aspak sistemin më të mirë të depozitimit, veçse në rastin kur ato janë
të pajisura me materiale higroskopike që mbedhim pergamenin për të
pakësuar efektet e ndryshimeve të lagështirës. Këshillohet amballazhimi
i dokumenteve në letër ose më mirë në tekstile të zgjedhura mirë duke
patur parasysh rreziqet e prekjes nga insektet. Është parë që pambuku
dhe lini janë më të sigurtët për këtë qëllim.
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Gjithashtu duhet të kemi parasysh, kur vendosim në depo pergamenet
ose letrat, se këto lëndë mund të preken nga minjtë, prandaj duhen
marrë masa edhe në këtë drejtim. Përsa i përket mbrojtjes kundra
zjarrit, duhet të kemi mjete kundra zjarrit që të jenë të atilla që nuk
dëmtojnë dokumentet. Tetrakloruri i karbonit që përdoret në zjarrin e
shkaktuar nga rryma elektrike, mjetet me bromur të metilit dhe ato që
lëshojnë dioksid karboni nën presion mund të përdoren pa rrezik.
Duhet të mos përdoren ato me bazë acidesh. Është mirë që me pajisjet
kundra zjarrit të kemi edhe disa mbulesa me bazë amianti.
Letra
Kinezët kanë nderin të jenë të parët, që kanë zbuluar mjetin e fabrikimit
të letrës. Ata “moderuan’’ në ujë, mëndafsh dhe peiza bimore dhe
nxorën suspensionin ujor të formuar kështu mbi një mbështetës vrima-
vrima (poroz), si p.sh, një pëlhurë të shtrirë. Gjatë kohës që uji derdhej,
ata tundnin mbajtësin, duke shkaktuar kështu një thurrje të peizave në
suspansion, që formonin një fletë të hollë. Kjo fletë, e tharë u duk e
qëndrueshme dhe e vlefshme në mënyrë të theksuar. Shpikja raportohet
në fillimin e shek. II pas Krishtit dhe shembujt më të lashtë të letrës që
na kanë ardhur janë efektivisht prej 50 vjetësh afër në këtë epokë.
Ato u zbuluan nga Sir Aurel Stein në murin e madh të Kinës. Disa nga
këto janë shqyrtuar nga autori që ka mundur të përcaktojë se ishin të
fabrikuara nga leckat. Kjo është një pikë me rëndësi sepse më vonë,
në Lindje u pëlqye bërja e letrës me peiza të manit (broussonetia
papyfera), ndërsa në perëndim u preferua letra e bërë nga leckat e
linit dhe të pambukut. Hunter, që ka dhënë kontribut të madh lidhur
me njohjen e historisë së fabrikimit të letrës, tregon se në Kinë letra e
butë dhe thithëse prej peizave të manit përshtatet për punën me penel
dhe për shtypjen e skalitjeve mbi dru, që përdorim vetëm një anë,
ndërsa në Europë kërkohej një letër e fortë, e bërë prej lecke, që të
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mbante shkrimin me penë në të dy anët e fletës. Ai thekson se janë
dashur 1000 vjet, që shpikja të vinte në Europë dhe se etapat ndërmjet
rrugëve tregtare të Persisë mund të ndiqen, duke studiuar datat e dukjes
së fabrikimit të letrës në krahinat të ndryshme.
Cilësia dhe qëndrushmëria e letrës
Cilësia dhe qëndrueshmëria e letrës varet nga lënda e parë me të cilën
është bërë, si dhe nga llojet e shumta e të ndryshme të pejzave të
celulozës, që janë përdorur në vendet e perëndimit. Letrat më të
qëndrueshme dhe me jetë më të gjatë bëhen me dorë me anë të një
përzierje prej leckash të linit dhe të pambukut të dezintegruara, pejzat
e të cilave janë të ngjitura me anë të xhelatinës, ndërsa letrat më të
dobëta dhe më pak të qëndrueshme janë ato të fabrikuara me anë të
makinerive, duke u nisur nga pasta e drurit dhe të ngjitura me rrëshirën
e terbentinës dhe me rezinatin e aluminiumit. Ndërmjet këtyre dy kufijve
rradhiten një gamë letrash moderne. Një nga më të zakonshmet është
e përbërë në pjesën më të madhe nga pulpa e sulfitit, d.m.th. pasta e
drurit e trajtuar kimikisht për mënjanimin e ligninës dhe të rrëshirave
natyrale. Kjo letër është e mirë për shtypjen e librave dhe të klisheve
me gjysmë-toni. Gazetat moderne, që nuk japin të njëjtat garanci të
qëndrueshmërisë, përmbajnë një përqindje të rëndësishme të peizave
të drurit të njomur, të pazierë dhe vetëm me një sitë të vogël të pulpës
së sulfitit është e lehtë që të përcaktohet origjina e përbërësve të një
letre, duke grisur një mostër në ujë dhe duke kontrolluar peizat në një
zmadhim të dobët. Në këtë mënyrë mund të identifikohet me anë të
krahasimit me mikrofotografitë që janë të botuara në veprat standard
të krahasimit.
Qëndrueshmëria e letrës mund të çmohet në formë; provash të
ndryshme, për shembull me anë të testit të vjetërsimit të shpejtuar
(duke e ngrohur letrën në 1000 gradë C për 72 orë), ose duke matur
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qëndresën në tension, ose së fundmi duke ia nënshtruar letrën provës
së qëndrueshmërisë në një makinë të veçantë, që përkulet përpara
dhe prapa, si dhe regjistron numrin e përkuljeve që ajo duron para
grisjes. Provat mekanike shpesh herë përdoren pas provës së
vjetërsimit të shpejtuar dhe ndërmjet tyre prova e qëndrushmërisë
ndaj përkuljes është më e vlefshmja. Provat, gjithashtu tregojnë se
aciditeti i letrës ka shumë rëndësi nga pikëpamja e qëndrueshmërisë.
Letrat neutrale (ph 7 + - 0, 3) kanë ndjeshmëri të madhe ndaj përkuljes,
ndërsa qëndrueshmëria e letrave acide është e dobët dhe e përpjestuar
me gradën e të aciditetit. Disa letra acide, pH i të cilave ulet në 4-4,5,
mund  të jenë të shkrifta pas ngrohjes në 100 oC, që të mund t’i
nënshtrohen provës së përkuljes në formën e zakonshme.
Letra mund të bëhet acide qoftë nga shkaku i vjetërimit, qoftë nga
natyra e metodës së fabrikimit. Kështu p.sh, fabrikimi i letrës duke
përdorur, shapin në letrat e ngjitura me rrëshirë e bën këtë të një cilësie
të ulët, cilado qofshin peizat me të cilat ajo është e përdorur, sepse
shapi në solucion është një substancë acide. Çdo mbetje e prodhimeve
të zbardhjes e lënë në një letër dokudo është një shkak prishjeje dhe
duhet t’i kushtohet kujdesi më i madh në fabrikimin e letrës mënjanimit
të klorit të pastës pas zbardhjes. Si lëkurat e punuara me regjje bimore
edhe letra është e ndjeshme ndaj sulmit të bioksidit të squfurit; si njëra
ashtu dhe tjetra ruhen më mirë në një atmsferë të pastër, pa prodhime
të kombustionit. Mekanizmi i prishjes është i njëllojtë në dy rastet,
dhe Lansvell ka treguar se një sasi acidi sulfuric formohet në letër,
ashtu si Innes ka treguar formimin në lëkurën e punuar, me ndihmën e
veprimit katalizues të gjurmëve të metaleve, veprimin e të cilëve është
mundur ta mënjanojë duke i kompleksuar. Bojrat e shkrimit me bazë
të arrës “Gala”, që përmbajnë acid sulfuric e bëjnë letrën të shkrifët
dhe mund ta çpojnë atje ku është mbuluar me shkrime. Disa çpime
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mund të shkaktohen edhe nga acidi i çliruar nëpërmjet rritjes së disa
mikro-organizmave Aspergilus.
Metoda të ndryshme për mënjanimin e aciditetit dhe për të mbrojtur
letrën e dobësuar janë  eksperimentuar gjatë  shumë viteve nga
W.J.Barrow, që  është marrë jo vetëm me ruajtjen e letrës, por edhe
me ruajtjen e shkrimeve me bojë. Ekspozimi i letrës në dritën e djellit
është një  nga shkaqet e dëmtimit. Ky fakt është vërtetuar nga gazetat
që ngjyrosen dhe bëhen të thyeshme  pas disa orëve të ekspozimit në
diell. Ky fenomen është i përgjithshëm, ashtu siç ka treguar dhe
vërtetuar Kimberlei dhe Scribner, që kanë konstatuar se edhe vetë
letrat me cilësi të larta janë të dobësuara nga ekspozimi në dritë dhe
ky dobësim mund të shkaktohet në mungesë të çdo zverdhjeje të
dukshme.
Lagështira, myku dhe të çpuarit
Kontrolli i lagështirës ka një rëndësi të madhe në lokalet ku janë të
depozituara libra dhe letra, sepse letra, duke qenë një substancë
higroskopike, thith lagështirën e atmosferës. Mirëpo teprica e
lagështirës mund të dobësojë pëlhurën dhe të favorizojë zhvillimin e
mikroorganizmave që kalbëzojnë ngjitjet dhe shkaktojnë njolla. Sa
shumë kujdes kërkon ky ekuilibër higroskopik mund të kuptohet nga
përllogaritja e përcaktuar në British Museum me rastin e shtrirjes së
një depoje librash. Një mijë ton me libra thithin spaku 10,000 kg ujë
kur lagështia relative e atmosferës rritet nga 57 në 63% për një
temperaturë prej 15oC. Për të mënjanuar çdo dëmtim, librat dhe letrat
duhet të depozitohen në kushte të qëndrueshme (konstante) duke
preferuar 60% të lagështirës relative në 15% oC.
Zamakat me celulozë dhe me xhelatinë ashtu si dhe përbërësit e zamkës
për lidhje (niseshte, miell apo dekstrinë) janë ushqime të shkëlqyeshme
për myket dhe kur lagështira relative e atmosferës i kalon mbi 70%
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dukja e tyre mbi letër nuk vonon. Kur e kapim këtë dhe ndërhyjmë në
kohë, duke tharë letrën e prekur, dëmtimet do të jenë të pakta, por
po t’i lëmë që të zhvillohet infektimi pa ndërhyrë letrat do të zverdhen
dhe do të mbulohen me njolla. Disa mikroorganizma rriten mbi zamkë
dhe disa të tjera mbi peizat e celulozës. Zamka e sulmuar (e prekur)
zhduket dhe zona e prekur bëhet thithëse por si letra thithëse po të
njomët, ajo bëhet e errët dhe ndriçuar në krahasim me pjesët e
shëndosha. Kur kemi të bëjmë me mikroorganizma që prekin celulozën,
sipërfaqja e letrës do të japë gjurmë erozioni dhe mund të ngjasojë që
letra të bëhet e shkrifët. Në të dy rastet, kripërat e Fe (Fe është një
papastërti e rëndomtë në letër) kanë prirje të grumbullohen mbi pjesët
e prekura, ku formojnë njolla ndryshku që në përgjithësi quhen çpime.
Por këto lloj njollash mund të kenë shkaqe të tjera, që mund të jenë,
shpesh ose pjesërisht, substancat e ngjyrosura të prodhuara nga
mikroorganizmat gjatë zhvillimit të tyre.
Trajtimi kundra mykeve
I pari tregues i zhvillimit të mykeve është dukja e një pushi të bardhë,
në fillim vështirë për t’u  dalluar, që formon shpejt njolla leshtore me
një formë rrethi të pagdhendur, që shtohen me shpejtësi nëse nuk
ndërhyhet. Shkaku i parë i aksidentit është lagështira, por përderisa të
ketë material të infektuar në pjesë, çdo tentativë për të rrezikuar me
një rritje të thjeshtë të temperaturës do të jetë e pashmangshme, sepse
ajo do të nxisë  rritjen e organizmave dhe do të përhapë infeksionin.
Që në fillim duhet të përmirësojmë ajrimin me anë të ventilatorëve etj.,
duke i dhënë ose kushtuar një vëmendje të veçantë njollave të
lagështirës. Nuk do të përdorim furça mbi pjesët e librave të pekura
dhe çdo myk do të mënjanohet në fillim para se të fillojë tharrja e
lokalit me anë të plitkave dhe të ventilatorëve, ose me anë të një aparati
të quajtur  qarkullues të ajrit të ngrohtë, që plotëson këto dy funksione
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njëkohësisht dhe që në realitet nuk është veçse një model i zmadhuar
i tharësit për flokët.
Më mirë është që librat dhe dorëshkrimet e infektuara të trajtohen në
ajër të hapët ose në një lokal të madh të ajrosur mirë, duke i fërkuar
me brushë dhe duke i ekspozuar në diell. Librat duhet të vendosen
mbi dërrasa, të hapura për të lejuar qarkullimin e ajrit të freskët dhe
dokumentet duhet të jenë të vendosura dhe të varura me disa fije. Kur
mund të rregullojmë definitivisht problemin e lagështirës së copës dhe
kur kemi marrë masat e sipërshënuara, materiali mund të rivendoset
në vendin e tij pa patur frikë që të na rikthet infeksioni. Por kur kemi
dyshimin më të vogël mbi mbajtjen e kushteve të thatësirës është e
domosdoshme të bëjmë sterilizimin.
Tymosjet
Për sterilizimin e pjesës me letra të prekura nga myket mund të përdoret
formaldehidi në formë gazi, me kusht që copa të mund të vuloset për
këtë qëllim (të mbyllet mirë). Gazi fitohet duke i shtuar formaldehidit
ujor, një substancë si permaganati i kaliumit, me të cilin formon një
reaksion ekzotermik. Walker rekomandon që të shtohen 500 gr
formalinë në 185 gr pergament kaliumi të ngurtë, në një enë të
madhe porcelani. Kjo sasi mjafton për dezinfektimin e një lokali
nga 28 deri në 42 m3.
Pasi gazi zhvillohet menjëherë, personi që ngarkohet me këtë punë
duhet të dalë me shpejtësi jashtë dhe të vulosë mirë portën. Pas 24
orëve ose dhe më shumë, lokali mund të ajroset tërësisht. Era ngulmuese
e tymosjes do të zhduket duke e lagur dyshemenë me kripëra të
amoniakut, gjë që do të ndryshojë mbetjen e formaldehidit në
hekzamatilentetraminë që nuk ka erë. Ka edhe një mundësi tjetër dhe
kjo është sterilizimi me anë të plitkës me paraformaldehidë që kërkon
140 gr paraformaldehidë tregtare për një lokal prej 28 m3.
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Sterilizimi i materialeve
Ka dy mënyra sterilizimi; tymosja që është e dobishme por që nuk
siguron një mbrojtje të vazhdushme dhe një metodë të bazuar mbi
përdorimin e letrës së njomur me një fungicide në një tension të vogël
avulli që siguron një mbrojtje të vazhdushme për një farë kohe.
Tymosja me anë të avujve me timon.
Një dhomë të përshtatshme për këtë qëllim mund të sajojmë aty për
aty që nuk lejon as hyrjen dhe as daljen e ujit, ajrit dhe avullit. Për të
ta përdorur në mënyrë të përgjithshme duhet të jetë shumë e madhe
në mënyrë që të marri në pozicion horizontal të gjitha formatet deri në
formatin perandorak. (Prej 762 x 559 m m). Materialet për t’u
sterilizuar vendosen mbi një kornizë (arkë e mbuluar me një fije, ose
litar), rreth 60 cm mbi dyshemenë e dollapit ku vendoset një llampë
elektrike prej 40 wat, që lëshon një nxehtësi të mjaftueshme për
shkrirjen e kristaleve të timolit, të vendosura në rreth 5 cm mbi të në
një xham sahati ose pjatë të zmaltuar që mbahet nga një monturë prej
fijesh hekuri. Duhen rreth 30 gr timol për të sterilizuar përmbajtjen e
një dollapi prej ½ m3.
Për të përdorur aparatin hapet rryma për 2 orë, pastaj mbyllet. Ngrohja
bëhet për dy orë çdo mëngjes për 14 ditë. Kur trajtojmë shumë material
njëherësh, letrat duhet t’i ndërrojmë nga vendi i tyre në dollap çdo
mëngjes para se të ndezim llampën. Pas çdo trajtimi porta e dollapit
duhet të mbetet e mbyllur për rreth 24 orë. Është e domosdoshme që
kur mbushet dollapi të sigurojmë një qarkullim të lirë të ajrit të timolit
përqark materialeve të infektuara. Për këtë mund të varim dorëshkrime
në përmasa të vogla, të vendosim vertikalisht rulotë dhe të hapim librat
në formë allatke etj. Suksesi i trajtimit varet nga dy faktorë; përqëndrimi
i avullit të timolit, që prek myket dhe tharrja e fituar me rritjen e lehtë
të temperaturës të shkaktuar nga llampa elektrike.
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Tymosja me avujt e formadehidit.
Formoli (formalina 40%) njihet prej shumë kohësh si një antiseptik
dhe germicid shumë i fuqishëm. Ai mund të përdoret për sterilizimin e
letrës, por përdorimi i tij nuk rekomandohet për pergamenin, velinin
dhe lëndët e tjera proteinike, që forcohen. Letrat ekspozohen për 12
orë rreth një pjate që përmban rreth 50 gr formol. Ky sterilizim duhet
të bëhet në një kuti të vulosur dhe gjatë gjithë veprimit temperatura e
brendshme nuk duhet të zbresë nën 18oC. Është e domosdoshme
gjithashtu që lagështira relative të mbahet në 60%, pasi lagështira është
e domosdoshme për një dezinfektim të dobishëm. Pas sterilizimit letra
duhet të ekspozohet për disa orë.
Përdorimi i letrës së njomur
Mund të njomim një sasi letër thithëse të bardhë, duke e zhytur për
një çast në një solucion 10% me timol në alkol, pas kësaj e lëmë të
avullojë teprica e solventit, timoli duke mbetur i shpërndarë mbi fletë
në mënyrë uniforme. Mund të përgatitësh fletë me një përqëndrim më
të fortë, por më pak uniform me timol, duke e shpërndarë një grusht
me kristale të timolit ndërmjet shtresave të ndryshme të letrës thithëse
dhe duke bërë të shkrihen kristalet në pëlhurë me anë të një hekuri
elektrik të ngrohur. Letra me bazë timoli, të pregatitura në njërën dhe
tjetrën mënyrë, përdoren për sterilizimin e papiruseve pas çpalosjes
dhe mund të vendosen përmjet faqeve të librave të prekura nga myku
“mildion”.
Për mbrojtjen e rulove të mëdha të pergamenit të mbrajtura në depo,
duhet të përdorim një fungicid më pak të avullushëm dhe më shumë të
fortë se timoli. Në këtë rast, sasia e fungicidit mund të pakësohet
mjaft dhe letra e përdorur për zhytje mund të jetë e hollë dhe pak
thithëse. Fletët mbrojtëse përgatiten, duke kaluar një rulo letre të hollë
nëpërmjet një solucioni ujor me 10% të kripës sodike të
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pentaklorofenolit (Santobrite). Një letër e tillë siguron një mbrojtje të
mirë të materialeve të librarive në klimat tropikale, ku myket janë një
faktor me rëndësi lidhur me ruajtjen (konservimin).
Insektet parazite
Ashtu si disa substanca të tjera organike pergamenet dhe letra mund
të preken nga disa insekte parazite dhe nuk ka dyshim që prania e
xhelatinës dhe e niseshtesë, rrit numrin e armiqve potencialë dhe se
lagështira shkakton  gjithnjë një acarim të aktivitetit të tyre. Kenny
Hughes ka përshkruar insektet parazitë të librave dhe të letrës të njohur
në Angli në një komunikim në seksionin teknik të British Records
Association. Ai thekson nevojën e pastërtisë së librit dhe të qarkullimit
të lirë të ajrit si mbrojtjen më të mirë dhe çmon se metoda e sterilizimit
më e thjeshtë  dhe më e dobishme për dorëshkrimet është ajo e
ekspozimit në një dollap hermetik që të ketë kristale të
paradiplorobenzenit. Sasia e kristaleve të nevojshme është prej 1600
gr për 1 m3. Dollapi duhet të vendoset me letër ngjitëse dhe vazhdimi
i ekspozimit nuk duhet të jetë më tepër se 15 ditë në një temperaturë
prej 21 oC.
Kur sulmet e insekteve përbëjnë një problem, duhet të rekomandohen
tymosjet në një dhomë me vakum. Kjo metodë është përdorur në një
shkallë më të gjerë për sterilizimin e librave të rrallë dhe të
dorëshkrimeve të biblotekës Hutington në San Marino në Kaliforni,
ku është përdorur gazi i oksidit të etilenit që është vërtetuar se është i
dobishëm dhe pa rrezik.
Sa të zbulohet një sulm insektesh, duhet të pastrohen sirtaret, dollapët,
raftet dhe të pudrosen me një insekticid me veprim të gjatë si; DTT
dhe HCH (izomeri gama i hekzaklorciklohekzanit). Chakrovorti porosit
që të kihet kujdes lidhur me ekspozimin e letrave ndaj tymosjes me
HCH, që pakësojnë qëndrueshmërinë ndaj tensionit dhe përkuljes
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dhe zverdhin ose bëjnë të zbehta bojrat e shkrimit me bazë hekuri dhe
galatesh.
Ringjitja dhe zbardhja
Kur një letër është e dobësuar nga prishja e ngjitjes, ajo humbet vetinë
e saj karakteristike. Bëhet e butë dhe thithëse dhe njolloset shumë
lehtë. Atëherë ajo mund të ringjitet, por duhet të pastrohet me një
metodë zbardhimi.
Zbardhja dhe presimi janë veprime normale të përpunimit të letrës
dhe rreshtohen ndërmjet metodave më të zakonshme të restaurimit të
letrave të lashta. Dikur përdoreshin vetëm disa solucione të
hipokloriteve, për zbardhimin e pulpës në punimin e letrës dhe për
pastrimin e një gravure në punishte. Në vitin 1937 u paraqit Cloramina
T, si një veprues më pak drastik për përdorim në restaurim. Më vonë
Getens përshkruan një metodë me bazë të kloritit të natriumit që
mënjanon rrezikun e oksidimit dhe dobësimit të mëvonshëm të pëlhurës,
që ndodh gjithnjë në prani të hipokloriteve, por kjo kërkon përdorimin
e një aparature që nuk gjendet zakonisht në një laborator restaurimi,
ndërkaq kjo thekson një përparim të rëndësishëm në teknikën e
zbardhjes saqë ja vlen të vihet në dukje.
Getens jep disa metoda të aplikimit që janë të përshtatshme për trajtimin
e tipave të ndryshme të materialeve dhe që të tre janë provuar me
sukses ne laboratorin e British Museum. Këtu do të mjaftojë që të
përshkruhet më e thjeshta e këtyre metodave që rekomandohet për
zbardhjen e stampave, skalitjeve dhe vizatimeve me bojë qymyri ose
me penel, kur këto mund të zhyten në ujë pa dëmtim. Mjafton, për
aplikimin e saj, që të kemi një dhomë për tymosje, në të cilën mund të
bëhen të gjitha veprimet. Dhoma duhet të jetë e ndriçuar mirë, në
mënyrë që të lejojë të ndiqet ndërmjet një xhami zhvillimi i reaksionit
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dhe të mund të lidhet me shpërndarësin e ujit pasi të gjitha veprimet
duhet të bëhen në hapësirë të mbyllur.
Solucioni i zbardhimit përgatitet duke shtuar 75ml formaldehid 40%
(Formol), në një solucion 2% të kloridit të natriumit (të fituar duke
tretur 60 gr klorit natriumi teknik në 3 l ujë), në  një legen të zmaltuar
për fotografi me përmasa të përshtatshme. Do të shihet se solucioni
do të bëhet i verdhë, nga shkaku i formimit të klorit, që është përbërësi
aktiv i zbardhjes. Gravura e njollosur vendoset mbi një pllakë xhami,
që vlen si mbajtëse dhe së bashku zhyten në solucion deri në zhdukjen
e njollave. Kjo do të kërkojë së paku deri në 15 min, por mund të
vazhdojë së paku deri në një orë sipas natyrës së njollave. Përqëndrimi
i solucionit të zbardhjes mund të dobësohet ose të forcohet dhe atij
mund t’i shtohen kur dëshirojmë edhe 10 ml dhe një veprues tjetër
zbutës siç është Jasapoli.
Pas zbardhjes gravura, gjithmonë mbi pllakën e xhamit nxihet nga
solucioni i cloridit dhe lahet në ujë të rrjedhshëm për 15 min, së paku
për mënjanimin e kripërave të natriumit pa qenë nevoja për ndonjë
banjë kundra klorit ndërmjetës. Gravura nuk duhet të hiqet nga pllaka
e xhamit sepse rrezikon të zhytet. Kjo metodë mënjanon njollat e ujit,
vrimat, njollat e mykeve dhe nuk i jep letrës atë shkëlqim të prerë që
zakonisht i japin metodat që kanë për bazë hipokloritin.
Konsolidimi dhe dezacidifikimi
Letrat e prishura ose të shkrifura mund të forcohen me anë të një
veprimi që quhet Laminim (paketim). Kjo bëhet duke mbuluar dy
anët me një mëndafsh të hollë me thyesa të gjera (Crepenine), me
material ngjitës me bazë niseshteje ose dekatrine, qoftë duke rrëshqitur
letrën ndërmjet dy fletëve me acetat celuloze ose duke përdorur një
presë të ngrohtë pa përdorur një ngjitës. Nga Scrihner janë provuar
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letra të laminuara të tipeve të ndryshme dhe ai ka konstatuar një
përforcim të tyre pa asnjë pakësim të qëndrueshmerisë së letrës.
Metoda me mëndafsh që nuk kërkon asnjë paisje të veçantë është
përdorur për përgatitjen e librave të rralla dhe të dorëshkrimeve, por
ajo ka rrezikun që rrit mjaft peshën dhe vëllimin dhe ngjitësi ka një
efekt errësues, që kufizon mundësitë e mëvonshme për studimin e
fotografisë. Pasta bëhet fluorishente në shqyrtimin ose ekzaminimin
me rreze ultraviolet, që kjo që është një pengesë e madhe. Nga ana
tjetër është e vështirë të hiqet mëndafshi, atëherë kur pas njëfarë kohe,
ajo duhet të zëvendësohet; pasi ky veprim duhet të bëhet, sipas një
vlerësimi të ruajtjes, çdo 25 vjet, trajtimi me anë të mëndafshit ka në
të një të metë shumë serioze. Përkundrazi metoda me fletët prej plastike
ka dobi të madhe se është e shpejtë dhe paraqet një film të acetatit të
celulozës të tejdukshëm ndaj të gjitha rrezatimeve, që mund të hiqen
me lehtësi në çdo kohë pa prishur letrën, duke kaluar në në banjë prej
acetone. Letra e laminuar me metodën e acetatit të celulozës pëson
vetëm një ndyshim të vogël në pamje dhe rritja në peshë dhe në vëllim
është shumë e vogël.
E vetmja gjë që bën të kryejmë metodën me acetat të celulozës për
laminimin e dokumenteve të çmueshme diktohet nga fakti se; ndonëse
acetati i celulozës mund të konsiderohet si i padëmshëm dhe i
qëndrueshëm, fletët e përdorura për laminimin kanë një % relativisht
të lartë të plastifikuesit dhe nuk jemi të sigurtë nëse ky do të mbetet
për një kohë të papërcaktuar mbi filmin ose nëse njëri ose tjetri
plastifikues i përdorur nuk do të prishë letrën në një mënyrë akoma të
paërcaktuar. Ndërkaq duhet të shtohet se me anën e metodës Barow,
e cila nuk përdor asnjë ngjitës ndihmës dhe që është provuar në një
shkallë të gjerë që në vitin 1939, asgjë nuk na lejon të besojmë se kjo
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kritikë të ketë themel. Megjithatë do të ishte mirë që të prodhohej një
tip i acetatit të celulozës për laminimin e dokumenteve të çmueshme.
Metoda Barrow përmban dy faza; Mënjanimi i acetatit të letrës
dhe Laminimi
Këto dy veprime janë plotësuese dhe nuk synojnë vetëm mënjanimin
e aciditetit actual, por edhe mbrojtjen e letrës ndaj çdo sulmi të
ardhshëm të acidit. Laminimi i jep letrrës qëndrueshmëri mekanike
dhe mund të ketë efekt në dhënien e intensitetit të një shkrimi të zbehtë.
Detajet e metodës janë këto;
1.Mënjanimi i aciditetit
Letra vendoset ndërmjet dy parmakëve prej bakri të përkulshëm në
mënyrë që të punohet me lehtësi dhe  zhytet për 20 minuta në një
solucion të ngopur të ujit të gëlqeres (rreth 1,15%). Acidi i letrës në
këtë mënyrë është lokalizuar dhe letra përmban tepricë të lehtë të
gëlqeres. Pastaj kalohet në një banjë me bicarbonat calciumi (0,20%),
në të njëjtën kohë. Teprica e ujit të gëlqeres shndërrohet ne carbonat
calciumi, që precipitohet imtësisht në peizat e letrës. Sasia efektive e
karbonatit të calciumit është shumë e vogël, por e mjaftueshme për të
siguruar mbrojtjen kundër çdo lloj sulmi ndaj të cilit letra do të mund
të jetë e ekspozuar në atmosferën e një qyteti.
2.Laminimi
Pas mënjanimit të aciditetit, letra thahet dhe vendoset ndërmjet dy
fletëve të acetatit të celulozës (në trashësi 0,05 metër për metër ose
për punët delikate 0,025 për metër). Pastaj kalohet ndërmjet dy fletëve
prej letre të hollë, në mënyrë që të formohen 5 shtresa. Ky kompleks
vendoset në laminatorin Barrow. Letra dhe pëlhura ngrohen për disa
minuta, pastaj presohen në temperaturën rreth 160 oC, duke i kaluar
ndërmjet dy cilindrave, nga ku del një fletë e vetme e letrës së laminuar.
Letra, pëlhura dhe cipëza e acetatit të celulozës duken si të zhdukura
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në procesin e laminimit dhe shkrimi bëhet shpejt më i lexueshëm nga
fakti se indeksi i reaksionit të rritur acetatin e celulozës dhe e forcon.
Ky system i laminimit e ndryshon shumë lehtë pamjen e letrës dhe rrit
në mënyrë të konsiderushme qëndrueshmërinë esaj.
Aparati Barrow është një instrument precizioni i përbërë nga një sërë
pllakash të parangrohjes të kontrolluara nga një termostat dhe prej
një palë rullash, ndërmjet të cilëve mund të ushtrohet një presion që
shkon nga 20 në 140 kg për cm katror. Kur letrat dhe peizat e celulozës
janë të bashkuara, laminimi i një flete bëhet për afro 30 sekonda. Ky
sistem nga ana tjetër na jep një mjet praktik për të montuar mbi një
pëlhurë disa harta gjeografike dhe ku letra është e mbuluar nga një
cipëz prej acetati të celulozës (por jo prej letër pëlhurës) sepse ajo
nuk mund të njolloset më nga boja e shkrimit dhe nga yndyra.
Boja e shkrimit
Pas këtij shqyrtimi të materialeve kryesore të përdorura si mbështetje
për shkrimin, tani na mbetet të përforcojmë bojrat e shkrimit. Më e
vjetra bojë e shkrimit me një farë gjurme është boja prej qymyri, që
në formën e saj primitive ishte një përzierje prej bloze të hollë në
suspansion në vaj, gomë ose zamkë. Qymyri i qëndron dritës dhe pasi
nuk preket nga vepruesit kimikë ai është ruajtur mirë. Boja prej qymyri
përdorej tradicionalisht në Egjiptin e lashtë. Përdorej për të shkruar
papiruse, gurë, mbi objekte prej kartoni dhe mbi enët prej balte. Papiusi
kur ekspozohet në diell, ngjyra natyrale e kallamit i shuhet gradualisht
dhe kalon nga ngjyra e biskotës në atë të fildishit të zbehtë. Pasi teksti
i shkruar me bojë qymyri mbetet i padryshueshëm del që boja duket
më e errët dhe më e dendur kur kalon në një sfond më të qartë. Lidhësi
i bojës, goma ose zamka ka të ngjarë, të jetë dekompozuar prej shumë
kohe, por pjesëzat e vogla të qymyrit janë fiksuar përfundimisht mbi
pëlhurën dhe mbeten të zeza. Boja e kinës dhe boja indiane janë bojëra
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prej qymyri dhe ruajtja e tyre nuk shtron asnjë problem me përjashtim
të rastit kur ato kanë qenë të aplikuara mbi një shtresë të trashë mbi
një sfond jo thithës, mbi të cilin boja ngjitet keq dhe ka prirjen të
cepiset. Në këtë rast munt të fiksohet me zamkë me xhelatinë të holluar.
Qymyri është baza e shtypshkronjave dhe bojrave të zeza të përdorura
për akuakortet dhe gravurat (skalisjet). Bojrat e qymyrit preferohen
sot për konfeksionimin e dokumenteve; në përgjithësi ato i quajnë
bojra për dorëshkrime. Bojrat për vizatime të zeza të qëndrueshme
ndaj ujit në përgjithësi janë bojra qymyri. Bojrat prej qymyri u
qëndrojnë pa prishje pastrimeve dhe zbardhimeve moderne të bëra
në laborator.
Bojrat me bazë hekuri përbëjnë një kategori tjetër. Ato  përbëhen
prej acidit galotanik në prani të hekurit dhe ashtu si tanatet mund të
vijnë nga burime të ndryshme natyrale. Këto bojra ndryshojnë sipas
cilësisë. Bojrat e hekurit kanë qenë pregatitur që në kohët më të lashta,
sipas recetave të panumërta dhe ky është shkaku që shpjegon
ndryshimet e mëdha  në përbërje dhe në qëndrim. Në disa raste, e
zeza nuk mund të dallohet në dukje nga qymyri; në disa të tjera që nga
i errëti i ndryshkut në të verdhën dhe të zbehet derisa ta bëjë tekstin e
palexueshëm. Nuk do të ishte e drejtë të besojmë, nëse një tekst
është i vjetër dhe i zi, ai është i shkruajtur  patjetër me bojë qmyri. Ka
qenë e mundur të identifikohen bojra të hekurit që prej shek. II para
Krishtit dhe është e arsyeshme të supozohet se këto kanë qenë përdorur
para kësaj date; zbulimi i tyre  duhet të jetë përafërsisht bashkëkohës
me atë të regjes si mjet për të mbrojtur lëkurët e kafshëve nga kalbëzimi.
Aciditetit i bojrave ferogalike mund t’i detyrohet acidit tanik ose sulfuric
që është i pranishëm në sasi të ndryshme. Janë kontrolluar disa
dokumente ku aciditeti i bojës ka çpuar letrën dhe e ka  bërë atë si një
rrip të brishtë që i ngjan tentenes. Ky fenomen, nuk kufizohet vetëm
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në bojrat ferogalike. Çdo bojë acide mund të zhdukë mbajtësin në
këtë mënyrë dhe mbasi janë përdorur të gjitha përzierjet e mundshme
si bojra shkrimi, nuk është për t’u çuditur që të shohim disa herë se si
një bojë qymyri të jetë treguar mjaft acide për të prishur letrën.
Bojrat e hekurit identifikohen me anë të një prove së thjeshtë kimike.
Po të ekspozojmë me anë të një tubi kapilar një pikë të vogël acidi
acetic 1% mbi bojën e tharë, kjo tretet lokalisht. Pika e thithur me anë
të një letre filtri  trajtohet me një pikë ferocianur kaliumi në solucion
1% duhet të kthehet një ngjyrën blu të Prusisë. Megjithatë rrallë herë
përdoret kjo provë. Kur bëhet zbardhimi i një gravure që mban një
mbishkrim është e sigurtë të supozojmë se kjo është shkruar me bojë
hekuri pra është më e ndjeshme dhe duhet ta mbrojmë, si rrjedhim,
para trajtimit me anë të një cipe të hollë pej celuloidi (5%) të tretur në
solvent të përbërë nga vëllime të barabarta të acetonit dhe të acetatit
të amilit. Filmi i nitrocelulozës (cipa) ndalon veprimin e prodhimeve
kimike mbi bojën dhe mund të hiqet me lehtësi pas trajtimit kur vizatimi
është tharrë mirë, duke aplikuar mbi të një  sasi të vogël të të njëjtit
solvent dhe pas kësaj  sipërfaqja e trajtuar do të shtypet me letër
thithëse të bardhë.
Pasi qymyri është i patretshëm, boja e fituar duke u thërmuar në një
lidhës nuk mund të jetë veçse një suspencion i copëzave të vogla në të
çarat e sipërfaqes. Në  bojrat e hekurit pigmenti ka tendencë më të
madhe të përhapet dhe efektivisht fluiditeti (rrjedhshmëria) e këtyre
bojrave  është shkaku që rekomandohen për t’u përdorur me penë,
ndërsa bojrat e qymyrit janë më të  përshtatshme për punime
bukurshkrimi me penel. Në studimin e mbishkrimeve të zverdhura që
duket se janë të shkruara me bojë hekuri, nuk duhet harruar se shkruesit
kanë qenë gjithnjë të tërhequr nga bojrat (ngjyrat) me tonalitetet e
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ndryshkut dhe shpesh herë kanë zgjedhur për të shkruar ose vizatuar
disa materiale, paqëndrushmëria e të cilëve sot është e njohur.
Kemi për shembull rastin e bojës së “sepies’’ (boja e peshkut sepie)
dhe e “bistrës’’ (blozë prej ahu). Në veprimet e pastrimit dhe të
restaurimit është mirë që të kemi parasysh se të gjithë tiparet  e një
toni të ndryshkut të zbehtë janë të paqëndrueshme. Po ashtu kemi
rastin e bojrave prej ngjyrash, nga të cilat ajo më pak e qëndrueshme
është e kuqja. Këto ndryshojnë në përbërje sipas burimit; disa si ato
të bimëve “garence’’ dhe “campeche’’ ekstraktohen nga bimësia; disa
të tjera vijnë nga insektet, p.sh. kermesi i Persisë, gruri i Polonisë
dhe “coccinella’’ (mollëkuqja) e Meksikës. I ashtuquajturi i kuq i bukur
i purpurës së Tyrit vjen nga lloje të ndryshme guackash. Por edhe
këto bojra të kuqe janë të zhdukshme me kalimin e kohës, prandaj
duhet patur kujdes që të mos i nënshtrohen asnjë trajtimi që rrezikon
t’i çngjyrosë ose t’i zhdukë. Nuk rekomandohet të bëhen prova për
të mbrojtur këto ngjyra duke i mbuluar me një shtresë të vogël të
nitrocelulozës, sepse solucioni i celulozës, në disa raste, mund të bëjë
që boja të rrjedhë.
Leximi i teksteve të zbehta
Nuk duhet të përdorim mjete kimike për të forcuar tekstet e shkruara,
veçse atëherë kur i kemi mbaruar mundësitë e informimit që na jep
fotografia moderne. Kur është fjala për leximin e një teksti të bërë të
palexushëm, në fillim kontrollohet ky nën drita të ndryshme, të fituara
me anë të filtrave, me shpresë që të bëjmë të duken detajet që nuk
janë në kushte të zakonshme.
Një burim rrezesh ultraviolet në një dhomë të zezë mund të jetë
veçanërisht i çmuar për të bërë të lexueshëm një shkrim të padallueshëm
dhe një zmadhues me rreze infrarugë, disa herë jep rezultate që nuk
do ishte e mundur të arriheshin ndryshe. Kur një tekst bëhet i lexueshëm
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pjesërisht me anë të rrezeve ultraviolet ka mundësi që një fotografi e
marrë nën këtë dritë mund të jetë edhe më e lexueshme, gjithashtu
edhe zmadhuesi me infrarugë të jep përshtypjen e një përforcimi të
shkrimit dhe këtu ja vlen të merren disa fotografi me anë të llampës
me tumgatem, duke përdorur pllaka të ndjeshme, ndaj rrezeve
infrarugë. Është e pamundur të thuhet se cila metodë është më e
dobishme dhe shpesh rezultatet janë negative. Por mund të themi se
në përgjithësi kontrolli (shqyrtimi) me rreze ultraviolet është më i
përshtatshëm se ai me rreze infrarugë. Megjithatë me objekte të errëta
ky i fundit jep rezultate të habitshe.
Metodat fotografike paraqesin interes të madh për studimin e
vizatimeve të zbehta dhe të prishura, nga fakti se lejojnë intensifikimin
e tipareve dhe zhdukjen e njollave, duke bërë një vlerësim të veprës
në riprodhim.
Fotografia në folorishencë e fototgrafuar me anë të dritës së rrezeve
ultraviolet të filtruar, disa herë, jep rezultate të paptritura si në rastin e
disa faqeve të një blloku vizatimesh të Leonardo Da Vinxhit në
Collection në Royal të Kështjellës së Windsorit, njëri nga të cilit është
riprodhur në pasqyrën 10 A dhe B. Një fotografi e zakonshme mbi
pllaka pankromatike tregon vizatimin e një dore, një shqyrtim
(ekzaminim) me anë të rezeve ultraviolet të filtruara tregon se në njërën
faqe kishte edhe vizatime të tjera dhe fotografia e faqes së tërë e bërë
me ndihmën e rrezeve ultraviolet, lejon vënien në ukje të tërësisë së
vizatimeve.
Dokumente të karbonizuara
Kur një dokument është karbonizuar nga zjarri ka të ngjarë që mund
të fotografohet akoma teksti i shkruar qoftë në dritën e ditës, duke
përdorur një pllakë me kontraste të forta të ndjeshme në ngjyrën blu
ose nën dritën e rrezeve ultraviolet ose infrarugë. Në disa raste shkrimi
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mund të bëhet  mjaft i dalluar që më vonë mund të lexohet duke e
zhytur letrën në një solucion 5% të nitratit argjendit për rreth 3 orë,
mbas së cilave teksti do të duket në të zezë mbi në sfond bojë hiri.
Metoda që ka patur më shumë sukses është ajo e Taylor dhe  Wallsit,
që qëndron në një seri aplikimesh të solucioneve të kloralhidratit (25%
në alkol) dhe duke e tharë dokumentin në 60 oC pas çdo aplikimi.
Pastaj trajtohet me glicerinë (10%) pas tharrjes si më parë dhe
fotografohet me një pllakë të kontrastuar si të ndjeshme ndaj ngjyrave.
Kjo metodë ka dhënë gjithnjë rezultate të lexueshme edhe për tekstet
e shtypura edhe për ato të daktilografuara.
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KREU III

ESTAMPA (GRAVURA), VIZATIME DHE
DORËSHKRIME

Pasqyra e metodave të pastrimit, të riparimit dhe të montazhit
Ruajtja e estampave (grvurave), vizatimeve dhe dorëshkrimeve shtron
probleme të shumta dhe të ndryshme lidhur me pastrimin, riparimet
dhe montazhin. Nëqoftëse veprimet më komplekse dhe punimet me
dorë më delkate kërkojnë ndërhyrjen e specialistit, megjithatë mbeten
disa metoda të thjeshta që mund të aplikohen nga diletanti në një
laborator të improvizuar. Qëllimi i këtij kreu do të jetë paraqitja e në
serie udhëzimesh praktike koleksionistit, që dëshiron t’i realizojë vetë
disa nga këto restaurime.
Suksesi i restaurimit varet nga praktika dhe nga përvoja. Në këtë
mënyrë rekomandohet  të  mblidhen estampa të vjetra dhe vizatime
pa vlerë për t’u ushtruar derisa të fitohet shkathtësia e nevojshme për
trajtimin e këtij materiali delikat dhe të kuptohen anët e mira dhe kufijtë
e metodave të ndryshme. Reaktivat duhet të provohen në disa estampa
pa rëndësi para se të aplikohen në tërësinë e një objekti dhe natyrisht
do të fillohet me metodat më të lehta, për të kaluar në ato më të rrepta.
Solucionet e dobëta do të provohen gjithnjë para atyre më të forta,
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trajtimi me anë të ftohtit para trajtimeve me të nxehtë dhe reaktivat e
butë para atyre të fortë. Detajet teknike që jepen këtu disa herë mund
të ndryshohen sipas materialit që do të trajtohet dhe nënkuptohet se
metodat e përshkruara aplikohen, me përjashtim të kundër-ndikimeve,
mbi materialet më të qëndrueshme; estampat, gravurat, akuafortet,
vizatimet me bojë qymyri ose me  penel që durojnë zhytjen.
Një enë e madhe, pak e thellë dhe me ujë të rrjedhshëm të ngrohtë
dhe të ftohtë është e domsdoshme për pastrimin; por veç kësaj nuk
është nevoja për asnjë aparat të ndërlikuar. Ena duhet të jetë e pajisur
me një pikues nga njera anë dhe nga ana tjetër me një tryezë mjaft të
madhe, gjysma e sipërfaqes të së cilës është e mbuluar me një xham
me trashësi 6 mm të mbajtur në vend nga një thupër druri me të njejtën
trashësi. Është mirë që të kemi në të njejtin vend një mjet ngrohje
(nxehtësie) për përgatitjen e zamkës nga mjelli. Lokali duhet të ketë
mjaft dritë, si dritë natyrale ashtu edhe dritë artificiale. Veç mjeteve të
magazinimit të letrave dhe të  produkteve kimike, restauratori duhet të
ketë edhe këto vegla;
-Një enë salce të vogël me një poç
-Disa epruveta të graduara
-Një sfungjer dhe disa lecka
-Disa enë të mëdha fotografike (prej porcelani të zmaltuara)
-Një letër thithëse të bardhë dhe të cilësisë së mirë
-Materiale vizatimi, vizore, skuadra, trekëndëshe etj.
-Një tryezë vizatimi dhe pak bojë për vizatime
-Disa goma të buta si ato që përdorin arkitektët
-Disa prehëse letre të përkulshme
-Një gërshërë për të stamposur në reliev dhe një gurë mprehës
-Disa çifte pllakash prej xhami me peshë dhe me përmasa të ndryshme
-Disa pesha të rënda
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-Disa brusha për të hequr pluhurin, për të bërë retushime dhe për
aplikimin e zamkës prej mielli.
-Një hekur shtrimi elektrik
-Një llampë me këmbë
-Një presë për kopjim dhe një dhomë për tymosje
Shqyrtimi (kontrolli) para trajtimit
Letra
Shqyrtimi në dritën e reflektuar dhe me anë të tejdukshmrisë, me anë
të lupës kur është nevoja. Të kontrollohen vrimat (plasjet) duke e
shkundur. Letra a është poroze, e butë apo si sfungjeri? Ngjan që të
jetë kaq e butë, saqë metodat e pastrimit me anë të zhytjes duhet të
mos përdoren. Letra e lagët shtrihet; zamkat dhe lidhëset zbuten; letra
kur punohet pa kujdes në këtë gjendje griset me lehtësi. Letra a është
e fortë ose e shkrifët, sipërfaqja a është e vrimosur ose e kalbët?
Fortësia e shkaktuar nga fabrikimi nuk duhet të ngatërrohet me
qëndrueshmërinë e letrës. Për këtë qëllim të bëhet një provë me ujë
në një qoshe. Letrat që kanë qëndruar nën tropikët shpesh  herë janë
kaq të shkrifta saqë nuk mund të punohen pa u grisur. Kur sipërfaqja
është me vrima, boja ka rrezik të ngurtësohet, prandaj metodat me
zhytje duhet të mënjanohen, sepse boja ose piktura mund të ndahen.
Duhet të kemi parasysh pjesët e dobësuara, gjurmët e palëve, grisjet,
vrimat etj.
Vizatimet ose shtypjet
Kujt kategorie i përket estampa, vizatimi ose dorëshkrimi? Cila është
natyra e bojës? Teknika a është e thjeshtë apo e ndrlikuar? Ajemi
përpara një akuareli? Vepra a ka gjurmë retushi ose të një trajtimi të
mëparshëm? Copa për t’u trajtuar duhet të shqyrtohet  me kujdes në
të  gjitha detajet para se të vendosim të bëjmë  një trajtim.
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Heqja e mbajtësave (mbështetësave) dhe e vernikut.
1.Heqja e një mbajtësi prej kartoni nga kartoni.
Hiqet gjithnjë kartoni nga estampa dhe asnjëherë estampa nga kartoni.
Kartonazhi është i formuar nga fletë të laminuara (të holla) dhe veprimi
i parë bëhet duke vendosur një brisk në një kënd (qoshe) për të
përcaktuar numërin e shtresave. Pas kësaj mund të shkasim nëpërmjet
fletëve një prerëse letre të gjatë dhe të nxjerrim këto fletë, njera pas
tjetrës duke filuar nga prapa (shpina), derisa të lëmë dy ose tre të
fundit të ngjitura me estampën. Një hedhje avulli lejon zbutjen e  fletëve
të fundit të kartonit. Atëherë vendosim faqen e estampës mbi një fletë
letre thithëse të pastër dhe e heqim ngadalë kartonin duke e tërhequr
lehtësisht në një kënd. Në rast se kartoni është zbutur mirë nga avulli,
ai do të ndahet pa nënshtruar mbi estampën ndonjë tension. Kjo
vendoset shpejt me faqen për poshtë mbi një thithëse të freskët dhe
gjurmët e ngjitësit që mbeten nga prapa hiqen me një sfungjer të pastër.
Po të mos bëhet ky pastrim i fundit, letra ka rrezik të bëhet bullunga-
bullunga. Së fundi estampa  thahet ndërmjet dy letrave thithëse të reja,
nën peshën e një plake prej xhami. Kur kartonazhi është prej kartoni
prej kashte të një cilësie të ulët, vetëm një larje e zgjatur mund ta
zbusë. Ky lloj kartoni nuk është i laminuar dhe nuk hiqet veçse duke e
fërkuar pak nga pak me gishtat gjatë kohës që është i lagët.
Heqja e një mbajtësi prej letre
Një estampë tërësisht e ngjitur mbi letër, në përgjithësi, nuk mund të
largohet me anë të avullit. Ajo vendoset me faqen poshtë mbi një
xham dhe njomet me sfungjer me ujë të nxehtë pjesa e prapme e
mbajtësit. Pastaj pluskohet mbi ujë të vakur gravura me faqe përpjetë
për gjithë kohën e nevojshme duke zbutur ngjitësin, para se të provojmë
largimin e mbajtësit. Në rast se zamka prej niseshteje është e fortë
dhe i përgjigjet me vonesë këtij trajtimi zbutja mund të lehtësohet duke
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e lënë që të pluskohet gravura me faqe përpjetë në një solucion të
ngrohtë të një enzimi. Pastaj hiqen mbeturinat e ngjitësit dhe
përfundohet veprimi.
Heqja e një suporti prej pëlhure
Kur një estampë ka qenë e ngjitur mbi një pëlhurë të shtrirë mbi një
kuti vendoset në një kënd një brisk me të cilin shkohet gjatë anëve për
të larguar pëlhurën dhe gravurën nga kutia prej druri. Pastaj laget me
një sfungjer me ujë të vakët pjesa e prapme e pëlhurës dhe vendoset
mbi një pllakë prej xhami të njomur, duke e ruajtur pëlhurën kaq të
njomur sa të jetë e mundur dhe estampën kaq të thatë sa të jetë e
mundur. Pas pak kohe, kur ngjitësi është zbutur në mënyrë të
mjaftueshme, vendosim një thithëse të pastër mbi estampën dhe i
kthejmë të gjitha, thithësen, estampën dhe pëlhurën mbi një pllakë
tjetër prej xhami. Atëherë heqim pëlhurën, duke e tërhequr fillimisht
nga një kënd diametralisht të kundërt me këndin tjetër. Letra nëse
çahet dhe vjen pjesërisht me pëlhurën, veprimi duhet të ndalohet
menjëherë dhe derdhim ujë shumë të nxehtë mbi pëlhurë dhe presim
pak kohë para se të rifillojmë punën.
Mënjanimi i vernikut
Një estampë e vernikosur me vaj rrezikon që të bëhet e parifitueshme,
sepse ky lloj verniku bëhet i patretshëm me kalimin e kohës. Lustërat
me bazë alkoli mund të hiqen gjithnjë, por kjo është një punë prej
specialisti që kërkon një kujdes të veçantë. Trajtimi i përshkruar më
poshtë disa herë duhet të ndryshohet për t’u përshtatur disa tipeve të
estampave. Fërkohet një tampon pambuku në pëllëmbën e dorës me
qëllim që të zbutet sipërfaqja, laget dhe fërkohet lehtësisht mbi
sipërfaqen e lustruar. Pas tharrjes, përsëritet veprimi duke e
zëvëndësuar ujin me terebentinë (vaj pishe). Ky veprim e bën të
dukshme pikturën edhe kur ka ngjyra, duhet të kemi parasysh këtë
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fakt para vazhdimit të veprimit. Për përcaktimin e solventit të
përshtatshëm për heqjen e lustrës (vernikut) bëhet një provë, në një
kënd me alkol metilik. Kur kjo provë nuk jep rezultat provohet
amoniaku (0,88) i holluar në ujë 1/50.
Vendoset estampa, mbi një xham, me faqe përpjetë dhe aplikohet
solvent i zgjedhur, veprimi i të cilit mund të lehtësohet me përdorimin e
një furçe të sheshtë me qime deveje. Shtohet solvent i freskët derisa ai
të mos ndyhet me vernik. Estampa e çliruar nga verniku  mbetet
lehtësisht e errët në të verdhë, sepse peizat e celulozës kanë qenë
ngjyrosur nga verniku i errësuar. Së fundi bëhet shpërlarja me ujë,
pastaj zbardhimi.
Verniket e vjetra me bazë alkoli mund të jenë  shumë të thyeshme dhe
rezistente ndaj solventëve të treguar, por uji i ngrohtë do të lejojë
zbutjen dhe ngurtësimin e tyre. Derdhet një sasi  uji të vluar në një enë
të madhe fotografike të zmaltuar dhe zhytet estampa. Pasi kjo metodë
e bën kontrollin të vështirë lidhur me ngjyrat është e rezikshme që të
përdoret për vepra të tjera veç gravurave.
Pastrimi në të thatë dhe larja
Megjithëse pastrimi në të thatë nuk është gjithnjë i domosdoshëm,
shfaqen shenjat e penelit dhe  rreziqe të tjera që fiksohen në letër po
të mos bëhet një pastrim në të thatë para larjes. Kur kemi të bëjmë
me myke, duhet të heqim mbulesën me push dhe me penel të lehtë
prej qimesh të kamelit, duke patur kujdes që të mos shpërndajmë
sporet. Mirëpo është e pamundur që një pjesë prej tyre të mos hyjë
në pëlhurën e letrës gjatë veprimit. Pastrimi në të thatë bëhet me anën
e një gome të lehtë si ato që përdorin arkitektët ose kur njolla ka
depërtuar thellë, duke fërkuar lehtë sipërfaqen e estampës me një
copë tul buke bajate, duke i dhënë kësaj një lidhje qarkore dhe duke
patur kujdes që të mos ngrejmë sipërfaqen e letrës. Tuli duhet ndërruar.



77

Pjesa e prapme duhet të pastrohet si ajo ballore dhe pastaj estampa
mund të sterilizohet me timol. Ka të ngjarë që pastrimi në të thatë të
jetë i mjaftushëm. Përdorimi i solventëve organikë nuk është i
këshillueshëm, veçse kur duhet të përdoret për heqjen e disa lloj të
njollave. Kur pastrimi në të thatë nuk është i mjaftushëm, paraqiten dy
mundësi;  pastrimi i përgjithshëm me anë të zhytjes në ujë, ose  trajtimi
lokal i njollave të veçanta.
Pastrimi me anë të zhytjes
Metodat e pastrimit me anë të zhytjes kërkojnë që estampa të pajiset
me një mbajtës. Disa përdorin për këtë një pllakë prej xhami, disa të
tjerë një mbajtës të përkulshëm prej letre të fortë ose prej polietileni.
Estampa nuk duhet të hiqet nga banja  asnjëherë nga një kënd ose të
përpunohet gjatë kohës që është e njomur. Ne duhet të përdorim
mbajtësin dhe kur e kemi hequr këtë lehtësisht jashtë ujit estampa
mbetet e bashkuar, gjë kjo që lejon çvendosjen dhe kur është e
nevojshme kthimi në një mbajtëse tjetër pa asnjë sforcim mbi të. Një
banjë e mirë me ujë të ftohtë e gjallëron gjithnjë estampën. Pas një
ore, do të mund ta vendosim në një banjë me ujë të ngrohtë. Shumica
e gjurmëve të mizave dhe të mykeve mund të mënjanohen vetëm në
këtë mënyrë.
Pastrimi me sapun
Kur është nevoja për një pastrim të përgjithshëm më të thellë, sapuni
shpesh herë na e plotëson këtë. Në fillim bëhet një provë në një kënd.
Vendoset estampa me faqe poshtë mbi një pllakë xhami, njomet në
kontakt me një thithëse të lagur, pastaj aplikohet mbi anët e prapme
pak shkumë sapuni të një cilësie të mirë, me anën e një pene prej
qimesh të kamelit, por që të jetë e gjerë. Për veprat me përmasa të
mëdha është e përshtatëshme një furçë rroje shumë e butë. Po të mos
shtypim qimet, sipërfaqja e letrës së njomur nuk do të pësojë asnjë
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mundim. Kur rezultatet janë të kënaqshme në pjesën e prapme, faqja
mund të pastrohet në të njejtën mënyrë. Çdo gjurmë sapuni duhet të
hiqet pas veprimit me një shpërlarje me shumë ujë, pa të cilën letra ka
rrezik të zverdhet. Një formulë tjetër bazohet në zhytjen e estampës
në një solucion të holluar të një vepruesi njomës jo jonik (p.sh. Lisapoli
ose Nonex-i) për një gjysëm ore dhe pastaj bëhet shpërlarja.
Shpërlarja ka rëndësi të madhe, sidomos kur kemi përdorur sapunin
ose produktet kimike, por duhet të bëhet me kujdes të veçantë, ashtu
siç veprohet në laboratorët e fotografisë. Uji sillet në një rrjedhje të
pakësuar me anë të një tubi prej kauçuku të vendosur në fundin e
enës që mban estampën, në mënyrë që të dalë nën mbajtësin. Vazhdimi
i larjes do të varet nga natyra e substancës së huaj që do të mënjanojmë
dhe nga lloji i estampës që kemi trajtuar, por duhet llogaritur së paku
një orë kur kemi përdorur një solucion zbardhues.
Tharja dhe mënjanimi i gjurmëve të palëve
Për tu tharrë, estampa vendoset me faqe poshtë mbi një pllakë prej
xhami të pastër dhe të shtypur nga ana e prapme me një tampon letër
thithëse për heqjen e tepricës së lagështirës, pastaj thahet ngadalë në
në rrymë ajri të lehtë. Tkurrja e letrës që thahet kundrejt xhamit do të
heqë shumicën e palëve. Kur estampa ka humbur qëndrueshmërinë
mekanike, atëherë është nevoja që të plotësohet me një përpunim të
ri. Metodat e përshkruara deri këtu e freskojnë estampën, dhe në
disa raste është ajo që kërkohet. Vetëm kur njollat nuk hiqen do të
përdorim metodat kimike të pastrimit; zbardhues dhe veprim të
solventeve specifikë.
Metoda të zbardhjes
Njollat që nuk dalin me larjen e zakonshme mund të hiqen me anë të
proçesit të njomur që quhet zbardhim. Ky mund të zbatohet ose duke
e trajtuar njollën me një substancë që ndryshon me anë të  oksidimit,
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lëndën ngjyruese dhe e transferon në përbërës më të thjeshtë që mund
të hiqen me anë të larjes, ose duke e trajtuar me një substancë që
redukton njollën në një lëndë pa ngjyrë të lënë në vend. Vepruesit e
zbardhjes më të fortë dhe më të qëndrueshme janë ata të kategorisë
së parë (oksiduesit) bioksidi i klorurit, hipokloridet, perborati i
natriumit, uji i oksigjenuar dhe permanganati i kaliumit. Në kategorinë
e dytë hyjnë (reduktuesit) hidrosulfiti i natriumit dhe
formaldehidsulfoksilati i natriumit. Nëqoftëse  reduktuesit janë shpesh
herë të dobishëm në trajtimin e njollave të ngjyrosësve që u qëndrojnë
veprimeve të oksiduesëve, ndodh që ato të bëjnë vetëm ngjyrën e
ngjyrosësit; por edhe nëqoftëse veprojnë më shumë dhe ngjyrosin
tërësisht njollën, ka gjithnjë një mundësi që ngjyra të riduket nën
veprimin oksidues të atmosferës. Forma më e thjeshtë e zbardhjes me
anë të oksidimit është ekspozimi në ajër dhe në dritën e diellit (ose në
dritën e rrezeve ultraviolet) dhe kjo ka dhënë rezultate të theksuara në
rastin e papiruseve egjiptiane, ku boja është me bazë qymyri të
qëndrueshëm. Rreziku i të gjithë metodave të zbardhjes qëndron në
mundësinë të humbjes së disa copave të bojës dhe të pigmenteve.
Nëqoftëse zbardhja është e pastruar, vetë letra rrezikon që të preket
dhe të dobësohet, sidoms kur përdorim hipoklorite, gjithashtu dhe
vepruesit e zbardhimit nuk duhet të përdoren pa kontroll të rreptë dhe
përdorimi do të bëhet vetëm për kohën minimale të nevojshme për
arritjen e rezultatit të kërkuar, çdo tepricë e reaguesit që është
dekompozuar kimikisht duhet të hiqet menjëherë pas veprimit duke
përdorur shumë ujë.
Përdorimi i hipokloriteve
Metoda tradicionale e zbardhimit të letrës është e mbështetur mbi
veprimin e klorurit të lirë të çliruar nga hipokloriti i kalçiumit ose
natriumit. Përbërja e kalciumit e njohur si pluhuri zbardhues përdoret
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gjerë për zbardhjen e lëndëve të para, me të cilat bëhet letra dhe
megjithatë mund të përdoret edhe për zbardhjen e estampave, në
përgjithësi preferohet hipoklorititi natriumit sepse përdoret më lehtë.
Hipokloriti i natriumit njihet zakonisht me emërin “Uji i Javelit” ose
sodë e kloruar. Stoku i hipokloritit të natriumit normalisht përbëhet
nga një pregatitje tregtare që ka 10% klor; që duhet ruajtur në flakona
të errëta, në një dollap të errët dhe të freskët, pa të cilat produkti
humbet me shpejtësi vetitë e tij. Ky solucion do të  hollohet me ujë
para përdorimit, në përgjithësi në përpjestim 1 vëllim në 20 vëllime
ujë. Në asnjë rast përqëndrimi për zbardhim nuk mund të kalojë 6/
20. Kloruri i furnizuar nga ky lëng ka një fuqi zbardhuese të fortë dhe
mënjanon ngjyrën e pluhurit, gjurmët e mykeve dhe të mizave si dhe
mbeturinat e vernikut. Nëqoftëse veprimi është i zgjatur mbi kohën e
nevojshme vetë letra bëhet e bardhë e shkëlqyer dhe celuloza rrezikon
që të degjenerohet dhe të dobësohet definitivisht. Solucioni që ka një
reaksion alkalin, ka prirje që të zbusë letrën, por kjo zbutje mund të
korrigjohet në një farë mase po të kemi një banjë të acidifikuar me
acid klorhidrik, ku mund të zhysim estampën për disa çaste gjatë
punimit të zbardhimit. Një banjë e tillë mund të pregatitet duke shtuar
në një litër ujë, një lugë të kafesë me acid klorhidrik të koncentruar. Si
në të gjtha veprimet ku bëhet përpunimi i letrës së njomur edhe këtu
është e domosdoshme të mbajmë fletën me një mbajtëse.
Veprimi i zbardhjes, zhduk të gjitha shkrimet me bojë kur këto nuk
janë të mbrojtura që më parë. Kjo gjë duhet të bëhet atëherë ku letra
është akoma e thatë, me anë të një aplikimi lokal të një solucioni të
nitrocelulozës 5% në një solvent të përzier, të përbërë nga vëllime të
barabarta të acetonit dhe të acetatit të amolit. Nitroceluloza mund të
hiqet me një larje me aceton pas mbarimit të punës, atëherë kur estampa
është përsëri e thatë. Zbardhimi duhet të vazhdohet vetëm deri në
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çastin kur njollat zbehen. Estampa atëherë kalohet në një banjë
hiposulfiti të natriumit (hiposulfiti i fotografive) në 2% për mënjanimin
e mbeturinave të klorit, pastaj bëhet shpëlarja në një banjë gjatë së
cilës njollat e fundit do të zhduken gradualisht. Hidrosulfiti punon si
“antiklor’’ dhe përdorimi i tij kërkohet atëherë kur zbardhimi është
bërë me hipokloritet.
Përdorimi i Kloraminës T
Kloramina T është një veprues shumë më i butë se hipokloricitet e
rreshtuara më lart dhe përdorimi i saj këshillohet së bashku me atë të
kloritit të natriumit për veprimet e zakonshme të zbardhimit. Kloramina
T ka të vetmin përfitim në aplikimin mbi estampat, sepse ajo humbet
me shpejtësi vetitë e zbardhimit dhe nuk lë mbi letër asnjë substancë
gërryese, kështu që shpërlarja mund të pakësohet në minimum, por
nuk mund të mënjanohet. Kjo metodë është e aplikuar sidomos për
vizatimet me akuarel, figurat me ngjyra në përgjithësi dhe për vizatimet
me bistrë ose sepia, për vetë faktin se reaktivi mund të aplikohet
lokalisht mbi njollat, pa qenë nevoja që vepra në tërësi t’i nënshtrohet
relativisht zbardhimit.
Kloramina T gjendet në treg në formën e një pluhuri të hollë me ngjyrë
të bardhë, që tretet me masë dhe duhet të ruhet në një shishe të mbyllur
mirë, nga shkaku i paqëndrueshëmërisë së saj. Mënyra e përdorimit
është:  treten 2 gr në 100 ml ujë. Aplikohet solucioni mbi njollat me një
penel të lehtë me qime të kamelit, mbulohet me një tampon thithës dhe
vendoset nën një pllakë prej xhami. Të shihet estampa pas një ore.
Pasi reaktivi është shumë i butë, mund të nevojiten më shumë aplikime
të vazhduara.
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Përdorimi i kloritit të natriumit (bioksidi i klorit)
Kloriti i natriumit është vepruesi i zbardhimit që ka më pak rreziqe,
sepse ai nuk prek pejzat e celulozës së letrës; ai është i dobishëm dhe
ka përdorim të lehtë, por kërkon një material të posaçëm. Metoda
më e thjeshtë që mund të përdoret është kur kemi një dhomë për
tymosje.
Zbardhimi i estampave me ngjyrë ose delikate
Shumë estampa dhe vizatime nuk mund të zhyten pa dëmtim në një
solucion hipokloriti, sidomos kur kanë ngjyra. Nëqoftëse një estampë
me ngjyra është e njollosur, puna më e mirë është që të vëmë estampën
me faqe poshtë mbi një pllakë prej xhami, të vëmë një tampon me
letër thithëse të lagur në pjesën e prapme të njollës për disa minuta
dhe së fundmi të aplikojmë me anën e një peneli prej qimesh të kamelit,
një sasi minimale të solucionit të zbardhimit mbi pjesën e lagur. Ky
solucion depërton letrën dhe zhvillon në pjesën e përparme një veprim
të përmbajtur. Nëpërmjet xhamit shohim sjelljen e njollës dhe kur
rezultati është i kënaqshëm, lahet vendi me një solucion 2% hiposulfiti,
pastaj bëhet shpërlarja në vend, duke e mbajtur kundër xhamit,
pjerrtas në raport me rrymën e ujit. Atëherë kthehet estampa, duke
përdorur një mbajtëse të përkulshme që vendoset mbi xham në mënyrë
që  faqa e estampës të jetë përpjetë, me qëllim që të kalojë mbi të një
rrymë të lehtë uji për disa çaste. Së fundmi estampa lihet që të thahet
në këtë pozicion.
Një metodë tjetër aplikimi është sugjeruar për pastrimin e estampave
mbi letër kine dhe shumë të hollë. Njomet një fletë thithëse me një
solucion shumë të fortë sode të kloruar, p.sh 4/10 dhe presim që të
jetë tharë që t’a palosim përqark estampës dhe ta shkasim nëpërmjet
dy pllakave të xhamit. Për heqjen më të vonë të thithëses, duhet vepruar
me kujdesin më të madh. Thithësja po të ketë prerjen më të vogël për
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t’u ngjitur, duhet të laget, sepse përndryshe ajo mund të marri me
vehte një pjesë të bojës së shkrimit. Nëqoftëse natyra e estampave
është e tillë, që të mos durojë larjen, pas këtij trajtimi, këto duhet të
ekspozohen lirisht në ajër për dy ditë, para se të rivendosen në
koleksion. Vëmë në dukje se kur nuk mund të përdorim “antiklor”,
kjo metodë nuk është pa rrezik për letrën edhe atëherë kur në dukje
rezultatet e veprimeve duken se kur e kryejnë punën tërësisht.
Përdorimi i vepruesve specifikë të zbardhimit dhe të solventeve.
-Njolla vaji, yndyre dhe të katranit, piridina. Piridina është një tretës
(solvent) i shkëlqyeshëm për vajrat e vjetra të oksiduara pjesërisht
dhe për vulat e asfaltit. Ajo është më e dobishme se benzina.
-Njolla dylli dhe të qiriut, benzina. Një pjesë e yndyrës mund të hiqet
në përgjithësi me një  prerës letre, pastaj zhytet e tërë estampa në një
banjë benzine. Pas disa minutave, fërkohet lehtë njolla me një furçë
me qime kameli dhe ajo zhduket.
-Njolla të mizave; uji i oksigjenuar. Në përgjithësi është e dobishme
që të tamponohen njollat me avuj të oksigjenuar, të përzier me një
vëllim të barabartë alkoli. Kur ky veprim nuk jep rezultate, të provohet
me një solucion ujor 2%  të kloraminës T.
-Njolla të çajit ose të kafesë; Perborati i kaliumit. Njomet sipërfaqja
që kërkojmë të trajtojmë. Tamponohet njolla me një solucion ujor
2% të perboratit të kaliumit dhe ekspozohet në djell për rreth një orë.
Veprimi është i ngadalshëm dhe pasi reativi nuk është akalin, nuk është
pa rezik për letrën. Nëqoftëse kjo duket se zbutet me tepricë, reaksioni
ndërpritet menjëherë, duke e larë sipërfaqen e trajtuar me ujë. Zbardhimi
i fundit mund të bëhet me ujë të oksigjenuar me eter, pas tharjes së
letrës.
-Njolla të bojës së shkrimit. Duke patur parasysh ndryshimet e mëdha
që ka ndërmjet bojrave të shkrimit ferro-galike dhe vetë bojrave
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moderne të tipit blu e të zezë, nuk mund të tregohet asnjë metodë me
sukses të garantuar. Por kemi disa metoda të ndryshme. Ka të ngjarë
që disa nga këto t’ja arrijnë qëllimit me shumicën e njollave, duke lënë
mbi letër, një pëlhurë të verdhë që mund të hiqet me anën e një metode
ose reaktivi, krejtësisht të ndryshëm. Ja disa nga këto magësi.
Kullohet mbi njollat një penel me një soucion ujor 2% të Kloraminës
T të porsa pregatitur. Kur rezultati nuk është tërësisht i kënaqshëm
pas 2 ose 3 aplikimeve dhe kur pjesa për t’u trajtuar e lejon, provohet
me acid oksalik 5% ose acid citric 10%, pastaj bëhet larja e
nevojshme. Asnjë tanat hekuri nuk mund t’i nënshtrohet njerit ose
tjetrit prej këtyre trajtimeve pa u zbardhur dhe kur mbetet ndonjë
substancë e ngjyrosur, ka të ngjarë që kemi të bëjmë me qymyr ose
me një mbetje të ngjyronjësit. Veprimi duhet të ndalohet gjithnjë pak
para zbardhimit të plotë dhe të mënjanohet çdo rrezik i dëmtimit që
mund të ngjasë, kur fërkohet sipërfaqja e letrës. Kur një njollë e
ngjyrosur mbetet akoma pas tharjes, duhet të përdorim një veprues
zbardhimi më të fortë. Njomet njolla dhe mbulohet me formaldehid
sulfoksilat të natriumit në formë pluhuri. Ky zbardhon shumicën e
njollave të bojës dhe të hekurit dhe një numër të madh ngjyrosësish të
përdorur në bojrat e shkrimit me ngjyrë, por një shpërlarje e mirë
është e domosdoshme pas veprimit.
Një metodë tjetër mund të përmendet akoma si një metodë e rezervës
për rastet e vështira. Kjo duhet të konsiderohet efektivisht si masa e
fundit, sepse ajo është shkatërruse për letrën, por edhe kjo rrallë herë
është e dobishme. Shtrihet njolla mbi një solucion ujë 0,5% i
permaganatit të kaliumit, që formon një theksim të kuq e të errët të
bioksidit të manganit. Pas 5 min, e mbulojmë me një solucion ujor 2%
të acidit oksalik. Ngjyra e kuqe e errët zhduket me shpejtësi dhe mbi
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letër në përgjithësi nuk mbetet asnjë gjurmë e njollës primitive. Edhe
këtu një larje e mirë pas trajtimit është e domosdoshme.
-E bardha e plumbit dhe minimumi i plumbit të nxirë; Uji i oksigjenuar.
E bardha e plumbit (karbonati bazik i plumbit) transformohet
(shndërrohet) me lehtësi në sulfur plumbi të zi, nën veprimin e sulfurit
të hidrogjenit, që është i pranishëm në atmosferën e zonave industriale.
Minimumi i plumbit, që është një oksid i kuq, ka të njejtin përfundim
dhe në të dy rastet formohen njolla të papëlqyeshme.
Mund të oksidojmë me lehtësi sulfurin e zi me anë të ujit të oksigjenuar
dhe të fitojmë kështu sulfatin e plumbit që është i bardhë, gjë kjo që
lejon mënjanimin e njollave dhe bëhet i ndritshëm me anë të pigmentit
të bardhë. Në rastin e mënjanimit të plumbit të nxirë në sipërfaqe,
trajtimi me ujë të oksigjenuar formon një cipëz të hollë të sulfatit të
plumbit, që mbulon pigmentin e kuq pa e fshehur dhe pasi i kuqi i
plumbit nuk transferohet normalisht në sulfur, veçse në sipërfaqe, bëhet
trajtimi me ujë të oksigjenuar në përgjithësi për të siguruar restaurimin.
Disa herë rekomandohet aplikimi drejtpërdrejtë i një solucioni të ujit
të oksigjenuar, por kjo  mënyrë veprimi nuk këshillohet, sepse produkti
mund të përmbajë papastërti gërryese.
Metodat që pasojnë kanë qenë studiuar me qëllim që të mënjanohet
kontakti i letrës me këto papastërti gërryese. Derdhet solucioni i ujit
të oksigjenuar mbi një pllakë prej stuku ose mbi  një tjegull poroze që
fiksohet në rreth 3m m mbi estampë për disa orë. Avulli do të kthjellojë
pigmentet e nxira. I njejti rezultat do të arrihet me një kuti zbardhimi,
pak të thellë, të pajisur me një fund të rremë prej stuku, që mund të
njomet me ujë të oksigjenuar. Estampa vendoset në kutinë, me faqe
përpjetë dhe lihet deri në zhdukjen e njollave.
Një metodë aplikimi më e përgjithshme është ajo që përdor një
solucion të eteruar të ujit të oksigjenuar që pregatitet si vijon. Tunden
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së bashku vëllime të barabarta të eterit dhe të ujit të oksigjenuar (në
20 v.) në një flakon të mbyllur me tapë të zmeriluar. (eteri duhet të
përdoret vetëm në një lokal të ajrosur mirë, ku të mos ketë flakë të
pambuluar, sepse ai është i përflakshëm)
Lëngjet nuk përzihen, por papastërtitë depozitohen në shtresën e
brendshme të ujit, ndërsa eteri, duke notuar sipër përmban ujë të
oksigjenuar për nevojat e zbardhimit. Një tub xhami, me një  diametër
rreth 13 m m, i mbyllur me një  shtupë pambuku mund të përdoret për
aplikimin e reaktivit duke e shtypur. Duke e mbajtur tubin në dorë,
zhytet shtupi në shtresën e sipërme dhe vetëm atëherë aplikohet
solucioni i eteruar, duke shtypur zonat e njollosura. Veprimi i avullit
mund të zgjatet, duke lëshuar një fletë letër thithëse mbi estampën
menjëherë pas aplikimit të reaktivit. Zbardhimi mund të forcohet, në
rast nevoje, duke i shtuar eterit një pikë me perhidrol.
Shpesh herë gjejmë miniaturë mbi letër, ose pergamenë të njollosur
atje ku janë përdorur. Në këto raste njollat janë të zeza ose të errta
dhe disa herë kanë një shkëlqim me ngjyrë argjendi. Këto lloj njollash
mund të mënjanohen me lehtësi me ujë të oksigjenuar dhe këtu është
më mirë që të përdoret solucioni i eteruar, që mund të aplikohet
lokalisht me një penel të vogël, në qoftëse veprimi i ujit të oksigjenuar
nuk vepron menjëherë, ka të ngjarë që kemi të bëjmë me njolla të
shkaktuara nga veprimi i hidrogjenit mbi argjendin metalik. Shpesh
herë argjendi është përdorur në peisazhet e miniaturave persiane për
të përfaqësuar ujin dhe metodën e mjaftueshme për restaurimin e tij.
Nganjëherë do të gjejmë mbi vizatime një njollë të zezë të krijuar  prej
sulfurit të plumbit, që me anë të një shqyrtimi më të holluar do të dali
se është një mbetje e një restaurimi të mëparshëm të bërë qoftë me të
bardhë plumbi, qoftë me pigmente të ngjyrosura të përziera me të
bardhë plumbi. Në raste të tilla, trajtimi me ujë të oksigjenuar jep
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rezultat të mirë dhe atëherë kur kemi të bëjmë me një përzierje
pigmentesh, ngjyra origjinale rifitohet me anë të ndryshimit të sulfurit
të plumbit në sulfat, që është i bardhë. Nuk mund të ngjasë që sulfati
i plumbit të mos rinxihet asnjëherë pas trajtimit me ujë të oksigjenuar,
sepse sulfati ka më pak prirje për tu ndrshuar se karbonati bazik.
Raste të veçanta të pastrimit dhe të restaurimit
Estampa japoneze
Janë të rralla metodat e zakonshme të trajtimit që mund të aplikohen
në estampat japoneze, nga shkaku i endjes shumë të lehtë të letrës.
Për fat të mirë, kjo letër nuk shpohet dhe nuk preket nga myket dhe
ndotja në përgjithësi është sipërfaqësore. Për të pastruar një estampë
japoneze, vendoset me faqe poshtë mbi një xham dhe mbulohet me
fletë letre ndieshmërisht më të madhe (ose më mirë me letër-pëlhurë
japoneze, që është më e hollë në mënyrë të atillë që një anë të mund të
mbahet kundrejt xhamit. Aplikohet mbi të uji i pastër me anën e një
shtupi prej pampuku, duke e kaluar shtupin me ujë, lehtësisht më shumë
herë, në vija paralele. Një sasi e mjaftushme e ujit do të depërtojë
nëpërmjet pëlhurës me qëllim që të ngjisë  pëlhurën e pjesës së  prapme
të estampës, që do të hiqet pastaj, duke hequr me kujdes pëlhurën.
Nëqoftëse ky veprim nuk jep rezultat të plotë, uji mund të zëvendësohet
me një solucion shumë të holluar të xhelatinës dhe rifillohet puna në të
njejtën mënyrë. Pas pjesës së prapme trajtohet dhe pjesa e përparme
në të njejtën mënyrë. Pasi pigmentet prej mëllage dhe heliotrope të
estampave japoneze në përgjithësi janë prej origjine bimore dhe zhyten
me lehtësi, ato nuk mund të njomen kurrë.
Mbajtëse prej velini japonez
Ajo që quhet velin japonez është një mbajtëse ideale për estampat
japoneze. Megjithatë këtu kemi të bëjmë me një letër të fortë,
sipërfaqja e saj nuk e duron pastrimin në të thatë me metodat e
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zakonshme, sepse ai përdoret me lehtësi me anë të fërkimit. Zhytet
sfungjeri  i butë ose më mirë në shtupë prej pambuku në një solucion
të holluar me niseshte, shtypet për të mënjanuar tepricën e lëngut dhe
kalohet lehtësisht dhe shpejt mbi sipërfaqe. Në këtë mënyrë arrijmë
të heqim pluhurin dhe të përmirësojmë pamjen e velinit.
Estampa indiane
Pastrimi i një estampe indiane është një veprim shumë delikat nga
shkaku i lehtësisë me të cilin letra indiane ndahet nga mbajtësja e saj.
Mirëpo, një herë e ndarë, ndryshimi i shtrirjes ndërmjet letrës së hollë
dhe mbajtëses më të ngjeshur e bën, pothuajse të pamundur çdo rikthim
në tensioin original  ndërmjet të dy elementëve, kur ata janë të remontuar
dhe të tharrë. Gjithashtu duhet theksuar se mprehtësia e detajeve të
një estampe indiane humbet medoemos deri në një farë pike kur është
nevoja që të njomet letra për ta pastruar. Prandaj rekomandohet, që
njollat të hiqen në të thatë, ose kur ka mundësi me anë të një trajtimi
lokal.
Ne kemi përmendur pastrimin me anë të letrës thithëse të njomur në
sodën e kloruar. Kjo metodë, e kemi thënë, nuk është pa asnjë kritikë,
por metodat e tjera me veprim më të butë do të kërkonin një kontakt
të zgjatur me thithësen e zbardhimit të njomur, gjë kjo që do të
shkaktonte pothuajse në mënyrë të paevitueshme shkëputjen e
estampës nga mbajtësja e saj. Nëqoftëse të dy fletët janë të ndara
vetëm pjesërisht, preferohet shkëputja e tërë, duke i njomur me ujë.
Pas kësaj mund të pastrohet veçmas esampa dhe mbajtësja e saj në
një banjë të bioksidit të klorit ose të kloraminës T.
Për rivendosjen e estampës pas tharrjes, vendoset kjo me faqe poshtë
mbi një pllakë prej xhami dhe shtrijmë një sasi zamkë prej mielli mbi
pjesën e prapme të saj, duke patur kujdes që të mos e shtrijmë edhe
mbi xham, pastaj kthehet xhami me estampën mbi mbajtësen e lagur
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më parë, në mënyrë që estampa të ngjitet në pozicionin e përshtatshëm.
Estampa indiane e montuar në këtë mënyrë dhe e tharrë në sipërfaqe
me një letër thithëse hiqet nga xhami pas 10 min. Atëherë lihet që të
thahet ngadalë nën një peshë, duke e mbrojtur nga çdo anë me letra
thithëse. Kur këto ngjiten me lehtësi duke i njomur me pak ujë.
Pastela dhe vizatime me shkumës
Pastelat sidomos ato mbi velin, duhet të kontrollohen shpesh, sepse
preken nga myket. Këto mund të prekin disa pigmente (të verdhën e
indisë, të verdhin e tëmthit) ose të ushqehen me lidhësin; zakonisht
goma dhe goma adragante, ose me gatitjen e letrës. Kur gjejmë ndonjë
myk mbi një pastel, duhet ta heqim me një penel të hollë prej qimesh
kameli (deveje) të njomur lehtësisht me alkol të pastër. Pastaj e
sterilizojmë me timol. Nëqoftëse myket kanë shkaktuar njolla, ka të
ngjarë që të mund t’i fshehim, duke shpërndarë pigmentet e pastelit
me anë të një mbulese. Pastelat duhet të ruhen gjithnjë në të thatë, të
rregulluara në korniza në kontakt me një fletë letre të njomur. Trajtimi
i pastelave nga amatorët (diletantët) duhet të kufizohet në veprimet që
shënohen më poshtë.
Kur disa tipe vizatimesh me shkumës (silueta mbi letër të errët me
cilësi të ulët) preken nga myket, njollat mund t’i shëmtojnë rëndë, nga
shkaku i rrallësisë së pigmentit. Zbardhja e njollave nuk është e mundur,
sepse bashkë me to njëkohësisht  do të zbardhej edhe letra. Në
pastelat e vjetër dhe në vizatimet me shkumës, ngjyra ka prirje të
fiksohet mbi letër nga shkaku i efektit të zgjatur të gjurmëve të mykut
mbi gomën e pastelit dhe mbi punën e letrës; këto ngjitësa fiksojnë
copëzat e pigmentit, që janë në kontakt të drejt  me pëlhurën e celulozës.
Vizatimet e kësaj natyre mund të pastrohen me ujë të oksigjenuar në
këtë mënyrë: Lihet vizatimi të fluskojë në sipërfaqen e ujit të ftohtë,
me faqe përpjetë (mbasi poshtë kemi vendosur një mbajtës prej letre
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të zhytur) dhe fërkohen lehtë njollat pas disa minutave me penel të
hollë. Nëqoftëse ky trajtim jep vepëm rezultate të pjesshme pas 10
min tërhiqet vizatimi, duke përdorur mbajtësen dhe vendoset në të
njejtën mënyrë, në ujë shumë të ngrohtë. Ky trajtim është i mundur
vetëm me vizatimet e vjetra, ku pigmenti i pastelit është fiksuar në
pëlhurën e letrës. Myket në përgjithësi janë të fiksuara në pëlhurën e
letrës dhe mund të hiqen duke i zhytur në ujë. Ky trajtim mënjanon
njollat më të theksuara.
Letrat e lidhura
Disa herë është e nevojshme që të hiqet një faqe e një libri për ta
trajtuar sipas njërës ose tjetrës metodë që u ekspozua më lart. Atëherë
veprohet në këtë mënyrë. Futet një copë spango e njomur në palën e
faqes që duam të trajtojmë dhe mbyllet libri. Pas një minute faqja
mund të shkulet. Në çastin e rivendosjes ana e shkulur lyhet me zamkë
prej mielli dhe faqja rivendoset në vendin e saj, duke e rreshtuar me të
tjerat; ana që duhet të ngjitet në këtë mënyrë merr pozicionin e drejtë
kundrejt pjesës së grisur dhe ngjitja sigurohet duke e vënë librin nën
presë (shtypje).
Riparimi dhe restaurimi
Mënjanimi i gjurmëve të palëve në letër
Kur gjurmët janë të lehta, për të zhdukur, mjafton që t’i njomim dhe
pastaj t’i hekurosim me të ngrohtë. Ne kemi folur më parë lidhur me
mënjanimin e gjurmëve të palëve, duke i lënë estampat kundrejt një
xhami. Kur gjurmët janë shumë të theksuara, njomet estampa dhe
vendoset me faqe poshtë mbi një xham. Atëherë ngjiten disa rrypa
letre të bardha e të buta rreth e përqark estampës 2 cm, mbi xham
dhe 6 m m mbi estampë, me qëllim që të rritet tensioni kur estampa do
të shtrëngohet duke u tharrë. Kur estampa është tharrë dhe sheshuar,
fërkohet me pak zamkë prej mielli mbi vijën e palës, dhe kur është
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nevoja, aplikohet një rryp letre i ngjashëm ose më i hollë, që duhet të
thahet para se të ndahet estampa nga xhami. Letra e rrypave nuk
mund të jetë më e fortë se letra që do të sheshohet, sepse përndryshe
kjo ka rrezik që të griset.
Mënjanimi i gjurmëve të palëve në pergamenet dhe velinet
Në rastin e pergamenit dhe të velinit, problemi i gjurmëve të palëve
dhe i deformimeve është shumë më i komplikuar saqë  edhe një trajtim
i zgjatur në një presë shpesh nuk ka rezultat. Një metodë praktike për
të shtypur pergamenin është zbutja e tij në fillim dhe kalimi pastaj
ndërmjet dy fletëve të letrës-thithëse të njomur, duke e shtypur lehtë
për një farë kohe. Letra thithëse duhet të jetë e njomur, por jo e lagur.
Vazhdimi i veprimit do të varet nga natyra dhe trashësia e pergamenit.
Kur membrana është zbutur vendoset mbi një xham të pastruar më
parë me talk, me qëllim që të hiqet yndyra, pastaj mbulohet me një
thithëse me të njejtën përmasë dhe mbahet kundrejt xhamit me ndihmën
e disa peshave gjatë anëve. Disa thupra prej plumbi prej 6 m m janë
shumë të përshtatshme për ketë veprim; Ato mund të kenë gjatësinë e
një vizoreje. Peshat nuk duhet të jenë të tilla sa që të bëjnë të
palëvizshëm pergamenin. Veprimi në fakt kërkon që pergameni të mund
të shkasë mbi xham dora dorës, të tkurret duke u tharë dhe merr
peshat me vete, sepse tërheqja centripete e merr me vete nën frenimin
e peshave. Në këtë mënyrë arrijmë të zhdukim edhe gjurmët e palëve
të vjetra. Membranat më të vështira për t’u trajtuar janë ato që janë të
prera pranë anëve të lëkurës, ku trashësia dhe kokrrat kanë prirje që
të ndryshojnë; ato mund të kërkojnë një trajtim lokal me një lloj kutie
që lejon të rregullohen forcat me vetitë e membranës. Një aparat i
kësaj natyre është përshkruar nga Cockerell. Ka raste kur kutia është
shumë e çmueshme për heqjen e gjurmëve të palëve nga pergameni.
Kur përdoren veprime të kësaj natyre mbi dekumente pa vlerë, do të
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shohim se duhet të kemi kujdes që të ndalojmë përhapjen e bojës së
shkrimit, gjithashtu është mirë që më parë të fiksojmë bojën me
nitrocelulozë, ashtu siç është thënë më parë. Kur kemi të bëjmë me
piktura dhe sidomos me letra të praruara, membrana nuk mund të
zbutet në asnjë mënyrë. Restaurime të kësaj natyre nuk mund të bëhen
siç duhet veçse nga një  libralidhës me përvojë.
Letra e grisur
Kur cilësia e objektit e lejon, letra zhytet në ujë me faqe poshtë, mbi
një mbajtëse prej xhami dhe atëherë kur pjesët e grisura janë vënë me
kujdes në vendin e tyre, ngrihet lehtë mbajtësja dhe letra jashtë ujit.
Kur letra është e tharrë përgjysëm, kalohet në anën e prapme të  lugës
e tërë gjatësia e ngjitjeve me qëllim që të ngjiten bashkë anët e grisjes.
Mund të përdoret zamka e miellit ose edhe vetë rrypi i letrës për të
përforcuar kur është nevoja.
Kur riparohet (meremetohet) një letër e fabrikuar me anë të makinës
kokrriza e rrypit të përforcimit duhet të ndjekë atë të letrës së riparuar.
Drejtimet e kokrrizës së një letre të fabrikuar me anë të makinës mund
të përcaktohet duke njomur dy anët drejtkëndëshe; letra fryhet në
drejtimin përpendikular me kokrrizën dhe merr një pamje valë-valë
gjatë gjatë kësaj ane.
Letra e punuar me dorë duhet të përforcohet me një copë tjetër, më të
hollë, prej letre të punuar me dorë, duke përdorur një zamkë prej
mielli shumë të thatë. Pas ngjitjes duhet të shtypet lehtë.
Kur duhet të bëhet ndonjë shtesë për të plotësuar ndonjë boshllëk,
duhet të përdoret një letër po e asaj moshe, me të njejtën trashësi dhe
që të ketë të njejtën pamje në sipërfaqe siç e ka ajo që duam ta
riparojmë. Për këtë qëllim restauratori duhet të ketë një rezervë
mostrash prej letre, prej gravrash etj. Edhe kur letra e përshtatshme
është e zgjedhur me kujdesin më të madh, duhet të kemi parasysh
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diferencat në pjesën e punuar dhe ngushtimet në tharrje. Ka gjithmonë
një prirje për t’u lagur (njomur) shumë në pjesën me zamkë. Anët e
letrës së shtuar dhe të lerës së riparuar janë të rregulluara ashtu siç u
tha më lart për riparimet e pergamenit dhe pasi që ngjiten anët dhe të
fiksohet pjesa në vend e tërë puna sheshohet nën shtypje (presë). Kur
një estampë japoneze është e grisur ose e dëmtuar, duket të ngjitet
tërësisht mbi një letër të re japoneze të së njejtës silësie dhe e tërë
puna të shtypet me forcë.
Grisje në pergamen ose në velin
Kur nuk ka gjurmë palësh, nuk është nevoja që të zbutet pergameni
ose velini. Një gri jo e thjeshtë mund të riparohet duke ringjitur së
bashku anët dhe duke i mbajtur nën një peshë deri në tharrjen e plotë.
Megjithatë zamka e mjellit nuk është një ngjitës i mirë për pergamenin.
Riparimi i anëve (këndeve) të shkulura kërkon një ngjitës shumë më
të fuqishëm dhe arrihen ngjitje më të qëndrueshme, duke kaluar në
anët një sasi të vogël të acidit acetic të holluar (rrreth 10%). Ky
zhelatinizon pejzat dhe lejon shtypjen e afërt së bashku  të anëve të
grisura.
Kur anët nuk kanë pengesa, ashtu siç është rasti i një prerje, ato duhet
të pengohen në mënyrë artificiale, duke i fërkuar me një abreziv në
formë thike. Ky agjeron prerjen duke i dhënë formën “V”; atëherë
pregatitet një pjesë me të njejtën pamje, por pak a shumë më e madhe
dhe më e shpeshtë, që pritet sipas formës që duam dhe të cilës i bëjmë
pengesat në anët me qëllim që ajo të përshtatet. Kjo vendoset duke
aplikuar një ngjitës mbi anët, thahet me anë të shtypjes dhe çohet në
trashësinë e saktë, duke e fërkuar me anë të një cope të hollë pomiçe.
Nëqoftëse puna bëhet me kujdes dhe nëqoftëse fleta trajtohet me
pak pluhur të hollë pomiçe pas veprimit (punimi), riparimi mund të
jetë kaq i saktë saqë me shumë vështirësi mund të dallohet.
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Përpunimi (fabrikimi) dhe retushimi
Kur është nevoja për t’u bërë ndonjë retushim, letra duhet të kalojë
në një përpunim të ri. Disa herë, për këtë qëllim, rekomandohet zamka
e pergamenit, që nuk ka ndonjë epërsi në raport me xhelatinën. Fitohet
një zamkë e mirë prej xhelatine, duke tretur një fletë të xhelatinës të
qartësuar në një litër uji (jo më shumë se 1,5 gr. për litër). Zamka
duhet të pregatitet gjithnjë e freskët menjëherë para përdorimit dhe
duhet të shtrihet lehtë me furçë në shtresa shumë të holla mbi letër.
Letrat e trasha mund të trajtohen me anë të zhytjes dhe të varen për
tharrje me një fije larg nga radiatorët dhe nga rrymat e ajrit. Kur duhet
të bëhen disa retushime, këto nuk duhet të tejkalojnë minimumin e
nevojshëm për të fshehur deformimet e shkaktuara nga grisjet dhe
nga gërryerja e letrës. Do të veprohet pikë për pikë, me përjashtim  të
rastit kur duhet të rivendosim vendosmërinë e një vije.
Rregullimi i ngjyrës
Kur një faqe e një libri ose e një gravure që bën pjesë në një seri është
zbardhur, ajo ka rrezik që të duket e zbardhur mjaft në krahasim me
të tjerat. Kjo vështirësi mund të rregullohet me metodën e mëposhtme;
duke e lyer letrën me birrë ose me një produkt çaji ose me kafe. Disa
prova paraprake mbi letër të njejtit lloj na lejojnë që të zgjedhim
produktin dhe përqëndrimin që jep rezultatet më të mira.
Montazhi
Pergameni dhe velini
Montazhi i pergamenëve dhe velinave kërkon një kujdes të madh,
sepse ai bëhet në përgjithësi në gjendje të lagët dhe të përkulshme ku
tkurrja në momentin e tharjes është e madhe. Nëqoftëse zamka prej
mielli nuk është e aplikuar rregullisht gjatë anëve, do të shkaktohet
ndonjë ndrydhje. Kur nuk ka ndonjë ngjyrosje, pergameni zbutet me
ujë dhe vendoset ndërmjet dy fletëve të letrës thithëse të thatë, pastaj
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e tërë puna ndërmjet dy pllakave prej xhami deri sa të bëhet thuajse e
thatë, por pa humbur përkulshmërinë. Për montazhin zgjedhim një
karton të sheshtë, mbi të cilin theksohet me anë të katër shenjave
vendi ku duhet të fiksohet dokumenti. Membrana vendoset, me faqe
poshtë, mbi një xham dhe lyhet me zamkë, dy ose tre herë, gjatë
anëve mbi një gjerësi të një centimetri. Pastaj kthehet për t’u  fiksuar
në pozicionin e vet definitiv mbi mbajtëse, duke shtypur fort anët me
letër thithëse të pastër. Duhet të kemi parasysh se anët do të mbajnë
një tension të konsiderueshëm me rastin e ngushtimit të shkaktuar nga
tharrja. Nëqoftëse pergameni është montuar tepër i njomë atëherë
ato do të shkulen, duke marrë me vehte një pjesë të mbajtëses. Para
se të bëjmë tharrjen, duhet të heqim të gjitha shenjat me një sfungjer
të lagur. Tërësia mbulohet me dy ose tre letra thithëse, vendosen katër
pesha mbi katër anët dhe e lëmë të thahet membrana, që të shtrihet
dhe limohet si një daulle.
Velini trajtohet në të njejtën mënyrë. Modelet më të holla dhe më të
bukura nuk kanë  nevojë ose më mirë nuk duhet të zhyten para veprimit.
Mjafton që t’i lëmë për një kohë shumë të shkurtër në një letër thithëse
të njomur, të shtypur ndërmjet dy xhamave, para se t’i montojmë.
Nëqoftëse velini është i pikturuar ose i veshur me ar (i praruar),
membrana nuk mund të zbutet, në asnjë mënyrë dhe punimi duhet t’i
kalojë një eksperti.
Letra
Kur nuk kemi material të posaçëm për petëzim (laminim), dorëshkrimet
në përgjithësi rregullohen në albume. Estampat dhe vizatimet nuk ngjiten
kurrë mbi karton, por fiksohen gjithnjë mbi mbajtëse me rrypa letre të
hollë të palosur për të bërë këndin. Kur kemi të bëjmë  vetëm me një
rryp të kësaj natyre, vizatimi mund të kthehet për të parë pjesën e
prapme dhe filigramet mund të studiohen me anë të tejdukshmërisë.
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Por në përgjithësi aplikohen katër nga këto kënde prej letre, gjë kjo
që pakëson rreziqet për aksidente në rastin e një punimi me dorë të
pakujdeshëm. Për mbajtëset duhet të përdorim vetëm kartonat më të
mirë, të bardhë ose ngjyrë fildishi. Këto priten në përmasa dhe ndahen
sipas nevojave, duke ngjitur më shumë fletë sëbashku dhe duke e
vënë tërësinë e tyre nën shtypje (presë). Mbajtëset duhet të kenë anët
e rrumbullakosura, për të mënjanuar rreziqet e dëmtimit për estampat
e afërta, duke e kruajtur sipërfaqen. Për këtë mjafton të zbusim anët
dhe këndet, duke kaluar mbi të letër zumpara. Në vijim po
përshkruajmë tre lloje montazhesh (montazhi i plotë; montazhi i stolisur
dhe montazhi në formë dritarjeje).
Montazhi i plotë
Ky lloj montazhi zakonisht përdoret atëherë kur pjesa e prapme e
estampës nuk paraqet ndonjë interes. Estampa ose vizatimi është i
lidhur me anë të kapseve prej letre dhe me zamkë  mielli në një “kuti”
që formohet duke ngjitur një kornizë kartoni (3 fletë) mbi një mbajtëse
prej kartoni  (4 fletë) të të njejtës madhësie. Në këtë llojë montazhi,
korniza prej kartoni nuk mbulon asnjë pjesë të estampës. Mbajtësja
duhet të jetë gjithnjë më e gjerë se korniza, trashësia relative e njerit
dhe e tjetrit varen nga përmasat e pjesës që duam të  montojmë.
Pastelat duhen të montohen gjithnjë në “kuti” të thella.
Montazhi i stolisur
Ky është lloji i montazhit që në përgjithësi përdoret kur estampa është
e fiksuar vetëm në një kapse prej letre, në mënyrë që të mund të
shqyrtohet pjesa e prapme. Përdoret gjithashtu për estampat ku njera
anë është e grisur. Në këtë rast estampa ngjitet mbi mbajtëse me kapse
prej letre dhe  kornizës i jepen përmasat e nevojshme për të fshehur
dëmet. Korniza fiksohet mbi mbajtëse me anë të një kapse prej lini,
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që lejon hapjen nga e majta kur duam të shqyrtojmë estampën në
tërësinë e saj.
Montazhi në formë dritareje
Kur një fletë letre ka vizatime nga të dy anët, disa herë mund të çahet
letra në trashësinë e saj dhe të montohen veças të dy vizatimet. Por
pasi kjo punë paraqet gjithnjë rrezik, në përgjithësi është më mirë të
përdorim tipin e montazhit në formë të dritares, që  lejon që të shihen
të dy anët e fletës. Atëherë fiksohet kjo me anë të kapseve ndërmjet
dy kornizave drejtkëndëshe me përmasa të përshtatshme të formuara
secila nga dy fletë prej kartoni. Pasi vizatimi ka rrezik të fundoset me
lehtësi po të lihet  pa mabjtëse, përdoret zakonisht një fletë acetati të
celulozës për të bërë, nga një anë, një mbajtëse të tejdukshme.
Nëqoftëse letra është shumë e dobët ose nëqoftëse sasia e madhe e
bojës së shkrimit e përdorur ka rrezik  të  ketë ndotur pëlhurën, mund
të jetë e nevojshme që të përforcohet mbajtësja me një fletë të dytë
nga na tjetër.
Montazhi i estampave
Në montazhin e koleksioneve e kemi si parim të përgjithshëm që të
bëjmë çmos për të pakësuar montazhet në një numër të kufizuar
formatesh, për të lehtësuar depozitimin dhe ekspozimin. Çelësi prej
kartoni gjithnjë duhet të ketë një trashësi të mjaftueshme për të mbajtur
estampën ose vizatimin nga kontakti me xhamin kur këto janë të
inkuadruar. Një kontakt i tillë ndihmon efektivisht dendësimin
(kondensimet), që mund të sjellin zhvillimin e mykeve.
Dokumente me vulë
Dokumentet që kanë vulë, kur inkuadrohen, në fillim duhet të vendosen
në një monturë të fortë prej kartoni me trashësi të atillë që vulat të  të
mbahen dhe të vendosen në karton në mënyrë që pesha e tyre të
mund të mbahet nga kartoni. Ko do t’i mbrojë kundra rreziqeve të
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aksidenteve në rastin ku pëlhura që ngjit vulën me dokumentin mund
të dobësohet deri në pikën që të mos mund të bajë më peshat. Vulat
prej dylli thyhen me lehtësi dhe nëqoftëse nuk riparohen në kohë ka
rrezik që të humbasin fragmentet. Në përgjithësi rekomandohet si
ngjitës për dyllin një përzierje në pjesë të barabarta me kolofonia
(çamçakëz) dhe dyllë blete. Kur është fjala për një thyerje të thjeshtë,
kjo përzierje mund të aplikohet në formën e lëngut të ngrohtë mbi
ngjitjet, që shtrëngohen menjëherë derisa që copët të mbahen mirë së
bashku. Për vulat më të rënda, mund të jetë nevoja që të vendosim
një ose dy kapëse para se të ringjisim fragmentet. Gozhdët për këto
raste vendosen me anë të një gjilpëre të ngrehur dhe nga ana tjetër
edhe vetë kapëset mund të jenë prej copash gjilpëre me gjatësi dhe
trashësi të përshtatshme. Disa herë mund të përforcojmë një vulë të
rëndë duke ngjitur një shirit të hollë ngjitës mbi cinko, në mënyrë të
atillë që të mos tërheqim vëmëndjen dhe duke e trajtuar me qëllim që
t’i japim ngjyrën e dyllit.
Kur një vulë është e çarë dhe i mungojnë disa copë, copët kryesore
që i mbeten, mblidhen, ashtu siç u tha më parë dhe boshllëqet mbushen
me allçi që të ketë pak ngjyrë okre dhe të zezë për të imituar
përafërsisht ngjyrën natyrale të dyllit. Disa herë do të jetë nevoja që të
lyhen me bojë jeshile ose të kuqe. Allçia lihet mbi vulë në mënyrë të
atillë që të tejkalojë sipërfaqen e vulës, me qëllim që më vonë të mund
ta presim dhe ta ribëjmë motivin e relievit. Pas kësaj, njomet me llak
celuloidi me qëllim që të pengojmë thithjen dhe e pikturojmë në mënyrë
që të imitojë origjinalin. Një riparim i kësaj natyre nuk duhet të tërheqë
vëmëndjen dhe nuk duhet të thyejë  harmoninë e  copës, por nuk
duhet të kërkojë që të fshehë më shumë restaurimin.
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KREU IV

TEKSTILET

Filatura dhe endja janë shfaqur që herët në historinë e teknikës
artizanale. Në Europën e Jugut, punimi i linit ka filluar që nga epoka e
gurit. Në Europën e Veriut, leshi përdorej që në epokën e bronzit dhe
mëndafshi, me prejardhje nga Kina është më i vjetër se 5000 vjet.
Qëndisja, d.m.th. dekorimi i copëve të tekstileve është shfaqur shumë
më vonë. Pejzat natyrale janë me origjinë shtazore (leshi, mëndashi)
ose bimore (pambuku, lini, kërpi). Pejzat e me origjinë shtazore
përmbajnë keratinë një përbërje të nitruar; duke i djegur ato tkurren
dhe lëshojnë një erë prej puplash të djegura, të shkaktuar nga
dekompozimi i keratinës. Pejzat me origjinë bimore përbëhen nga
celuloza; ato digjen me lehtësi, me një erë prej letre të djegur. Prandaj
ka mundësi, me anë të  provës me zjarr, të dalojmë pejzat e me origjinë
shtazore nga pejzat me origjinë bimore. Identifikimi specifik i pejzave
të marra në shqyrtim realizohet me një zmadhim linear prej reth 100
deri në 150 herë, ku mund  të dallojmë tipat kryesorë.
Tekstilet janë prej natyre organike dhe të prekshme nga myket dhe
bakteret. Faktorët më të zakonshëm të prishjes janë ato që favorizojnë
zhvillimin e këtyre organizmave d.m.th; ngrohtësia (nxehtësia) e lagët,
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mungesa e ajrosjes dhe kontakti me substancat kafshore ose bimore
në dekompozim. Megjithatë, ka të ngjarë që edhe në këto kushte jo
të favorshme, disa tekstile të vjetra (lashta) të mos jenë prishur tërësisht.
Shpesh mund të gjejmë fragmente tekstilesh që i kanë qëndruar
kontaktit me bakërin e gërryer, sepse prodhimet e gërryerjes kanë
vepruar si veprues sterilizues. Shpesh gjejmë mbeturina tekstilesh të
ngjitura me patinën e bronzit kinez, në një gjendje të atillë  saqë  është
akoma e mundur të identifikojmë pejzat dhe të gjejmë tipin e endjes.
Lagështira fryn pejzat shtazore. Qëndrimi nën ujë nuk i zhduk
medoemos pejzat me origjinë shtazore. Ky fakt vërtetohet nga qëndrimi
i paprishur i materialeve prej leshi nëpër këneta dhe në qytetet anës
liqeneve. Teprica e të nxehtit shkakton tharrjen e tekstileve dhe i bën
të shkrifta dhe ekspozimi në dritë të fortë dhe ndaj gazrave
vdekjeprurës shkakton një prishje karakteristike, e cila në anglisht
njihet me emërin “tendering’’. Pamja si e re e disa rrymave të vogla të
mumjeve egjiptiane mund të jetë shkaktuar, si nga prania e kripës
ashtu dhe nga thatësira e ambjentit.
Analiza e tekstileve
Para se të fillojmë restaurimin e copës prej tekstili, gjëja e parë për t’u
bërë është ekzaminimi me lupë ose në mikroskop binocular, si edhe
mbajtja shënim i këtyre detajeve;
Natyra e pejzave të indit dhe të majës.
Për fijet e tjerrura; drejtimin e përdredhjes; S ( ) ose Z ( )
Tipi i endjes; armura pëlhurë, “Shevron’’ ose me figura.
Numri i fijeve të indit dhe të majës për çdo centimetër.
Prania e zgripave.
Ngjyrosja ose dekorimi i aplikuar; piktura, ar në fletë, fije matalike
ose qëndisje.
Prania e qepjeve ose e vrimave të gjilpërave.
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Në qoftë se copa është aq e ndotur sa të vështirësojë analizën, pluhuri
sipërfaqësor mund të hiqet duke e fryrë me një dardhë llastiku ose me
një fryrës, ose duke e fshirë disa herë me furçë të butë. Mund të
ngjasë që të jetë e pamundur të shënohen të gjitha detajet para se të
lahet copa, por ka rëndësi të mblidhen sa më shumë të dhëna të
mundshme që në fillim, për rastet kur disa elementë mund të zhduken
gjatë trajtimit. Ky ekzaminim paraprak do të vendosë për metodat
më të sigurta për pastrimin dhe restaurimin.
Pastrimi i tekstileve të muzeut
Tekstilet infektohen lehtësisht nga bloza, nga pluhuri dhe pasi ato janë
thithës, njollosen me lehtësi në kontakt me substancat e ngjyrosura të
prodhuara nga myket gjatë zhvillimit të tyre. Pjesët e ndotura ose të
njollosura, por që janë mjaft qëndrueshme ndaj përpunimit të tyre,
mund të lahen ose të pastrohen në të thatë, duke i trajtuar njollat e
posaçme individualisht. Kuptohet, megjithatë, se metodat e
rekomanduara mund të kërkojnë ndryshime sipas gjendjes dhe tipit të
tekstilit që do të trajtojmë, qilima, tapiceri, tantella, etj. Vështirësi të
tjera mund të dalin nga prania e ngjyrosjes ose e fijeve të arit, ose nga
çrregullimet e endjes ose të finisazhit (puna e fundit për të bërë të
përsosur indin).
Larja
Kërkesa e parë e larjes së tekstileve është pasja e ujit të ëmbël. Mund
të përdorim qoftë ujë shiu ose ujë të distiluar, ose ujë të zbutur (të
demineralizuar) me anë të zeolitëve natyralë ose të rezinave sintetike
këmbyese jonesh. Tekstilet e vjetra lahen më mirë në enë të sheshuara.
Disa  mostra të vogla mund të lahen nëpër legena që shërbejnë për
zhvillimin e fotografive, por për të mëdhatë, sistemi më praktik është
që larja të bëhet në një legen të dubluar me polietilen. Ky legen duhet
të ketë anët prej rreth 10 cm  lartësi, në njërën prej të cilëve vendoset
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një hapësirë në formën “v’’ për boshatisjen. Brenda shtrihet një fletë
polietileni, të cilës i jepet forma e një ene që fiksohet gjatë buzëve me
kapse rrobash. Në këtë mënyrë mund të sajohet aty për aty pa
vështirësi një legen i padepërtueshëm me përmasa që nuk ka rëndësi.
Një legen me përmasa shumë të mëdha duhet të boshatiset me anë të
një sifoni, ose më mirë mund të fiksohet mbi tryezë mbi gjatësinë e saj
me anë të një kapseje që lejon derdhjen e përmbajtjes në një legen
tjetër, duke  komanduar veprimin (punën) me anë të një vide të tipit
që përdoret në përgjithësi për të hapur dhe mbyllur dritaret e sipërme
që vlejnë për ajrosjen e dhomave (vasistas). Kur boshatiset legeni,
polietileni rrëshqet në hapsirën në formë “V’’ dhe formon një pikatore
ndërmjet tryezës dhe legenit të boshatisjes.
Duhet të kemi  një fletë të lirë prej polietileni në fund të legenit që të na
vlejë si mbajtëse për tekstilet në çastin kur heqim ndonjë sasi uji.
Tekstilet me thyesa të hapura ose me fije të tërhequra dhe tantella
duhet të fiksohen me gjëlpëra (paramanda) ose me gozhdë të vogla
në një fletë polietileni, e cila  i mbron gjatë larjes. Kur kemi të bëjmë
me tekstile të ngjyrosura, duhet të provojmë qëndrueshmërinë ndaj
ujit të çdo ngjyre për të bërë përcaktimin e qëndrueshmërisë para
larjes. Ngjyrat e paqëndrueshme mund të fiksohen me anë të trajtimit
me një solucion 5 % kripë buke ose me një përqëndrim të barabartë
të acidit acetic, duke shkuar deri  në 20 %. Fillohet me një provë me
pika dhe thithet pika e solucionit me një letërthithëse të bardhë për t’u
siguruar nëse është kripa ose acidi ai që ka fiksuar ngjyrën. Pas kësaj,
do të zhysim pjesën e tërë në solucionin e fiksimit të përshtatshëm.
Kur gjithshka është gati, mbushet legeni me ujë derisa të arrijë në një
thellësi prej 7 cm dhe zhytet ngadalë pjesa, duke e mbajtur të hapur
dhe të shtruar. Zhytja duhet të vazhdojë për rreth 1 orë, gjatë së cilës
do të këmbehet uji, sipas nevojës, përafërsisht çdo 20 min. Kur mund



103

të përdorim ujin e rrjedhshëm, të sjellur me anë të një tubi prej kauçuku
ose polietilen nën mbajtsen e polietilenit. Kur përdorim pastrimin me
ujë të rrjedhshëm, (kur legeni është i madh), duhet të sigurojmë
boshatisjen me anë të një sifoni. Një pjesë e pluhurit do të tretet në ujë
dhe lëndët e patretëshme si rëra do të mund të mënjanohen, duke e
goditur lehtë pjesën me anë të gishtave pas që e kemi lënë që të njomet
për një farë kohe.
Pas larjes, boshatiset legeni dhe hiqet majtësja e polietilenit, të cilës i
ngjitet copa për ta mbajtur në një kënd që lejon pikosjen. Shtypet
lehtë tekstili me një pëlhurë sfungjeri atëherë ku ai është akoma mbi
mbajtëse dhe pas kësaj vendoset mbi një material thithës të ngohtë siç
është fanela ose pëlhura sfungjer.
Kur pjesa është e tharë për gjysëm, rivendoset mbi një fletë polietileni
dhe shtrihet në mënyrë të atillë që të jetë përpendikular me vargun.
Çpohen vertikalisht, në intervale të rregullta nëpërmjet copës (pjesës)
në fletën e polietilenit disa gjëlpëra (paramana prej fakfuni), që duhen
të rregullohen, mundësisht herë pas here gjatë tharjes. Kjo duhet të
bëhet në një lokal të ngrohtë dhe të ajrosur mirë, gjë që mund  të
lehtësohet me anë të një tharrëse flokësh.
Përdorimi i pastruesve
Nëqoftëse larja me ujë mund të përmirësojë mjaft pamjen e tekstileve
është e nevojshme që të përdoren pastrues kur duhet të trajtojmë
copa që kanë njolla prej yndyre. Përdorimi i sapunit mënjanohet, sepse
ka mundësi që të formojë një shkumë të patretshme, e cila hiqet me
vështirësi; por mund të përdorim disa veprues zbutës ose tension-
aktivë sintetikë. Këto janë dy llojesh, jonikë dhe jo jonikë. Tipi i dytë
është më i sigurtë për tekstilet. Japim si shembull preparation Lisapol-
N dhe preparatin igenal CA Extra. Këto produkte mund të përdoren
në besim, por një paralajmërim është i nevojshëm kundrejt përdorimit
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të të gjithë produkteve të tregut që vlejnë për pastrim, lëngje apo
pluhra, që bëhen me ato, sepse ato  mund të përmbajnë edhe sapun
në pluhur, sodë ose lëndë të tjera që mund të jenë të dëmshme për
tekstilet delikate. Mbi këtë, ka të ngjarë që formula e një produkti të
tregut të ndryshohet, pa ndërruar emrin e produktit dhe pa njoftuar
konsumatorët nga ana e prodhuesve.
Natyrisht nuk mund ta quajmë si të sigurtë të nevojshëm përdorimin e
vepruesve zbutës në prani të ngjyruesve dhe në këtë rast gjithnjë duhet
të bëjmë prova paraprake, duke aplikuar një pikë të pastruesit të
përqëndruar mbi secilën prej ngjyrave të copës. Ngjyrosjet që nuk e
durojnë provën do të fiksohen sipas metodës që u përshkrua më lart
me kripë ose me acid acetic të holluar. Vepruesit zbutës përdoren
gjithnjë në solucionet shumë të holluara (të specifikuara nga prodhuesi)
përkatësisht 10 cm3  në 1 ose 2 litra ujë, d.m.th. 1 deri 0,5  % që ka
leverdi në  shumicën e rasteve. Pastruesit duhet të shtohen me ujë në
sasi të mjaftushme dhe duhet të përzihen mirë që të formojnë një
solucion me fuqi të njëllojtë para se tekstili të vihet në kontakt me
lëngun. Gjatë larjes uji ndërrohet të paktën tre herë dhe do të
përfundohet veprimi me anë të një banje me ujë të freskët. Pastrimi
do të jetë më shumë i frytshëm në rastet kur do të mund të përdoret uji
i vakët, por uji nuk duhet të jetë kurrë i ngrohtë, sepse mund të zbuten
disa pejza.
Përdorimi i saponinave
Saponinat janë gjërësisht të përhapura në natyrë ndër bimët e zhvilluara
dhe vetitë e tyre pastruese me veprim të butë njihen që prej kohësh.
Veprimi i tyre është neutral; ato shkumbojnë shpejt në kontakt  me
ujin dhe vetitë e tyre të pastrimit janë të shkaktuara nga  lehtësia me të
cilën ato formojnë emulsion me substancat rrëshinore ose vajore.
Përdorimi i ekstrakteve të bimëve që përmbajnë saponina është shumë
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i përhapur në lindje për larjen e rrobave. Ato duket se nuk kanë asnjë
efekt shkatërrues mbi tekstilet delikate dhe përdorimi i tyre për
pastrimin e tekstileve të ngjyrosura është më i sigurtë se ai me sapun.
Ndërkaq, gjithnjë është e nevojshme të merren masa për të bërë më
parë një provë mbi ngjyrat.
Fitohet një lëng fluidi me anë të infuzionit të bimës saponaria në ujë.
Saponina gjendet gjithashtu në treg nën formën e pluhurit të bardhë.
Për ta përdorur pluhurin, shkumbëzohet pak prej saj në ujë dhe
aplikohet me një furçë të butë si ajo që përdoret për t’u rruajtur. Për
të pastruar tapiceritë e mobiljeve vendosen mobiljet që do të trajtohen
nga ana e prapme ose në një  pozicion të pjerrët, në mënyrë që shkuma
pasi të veprojë dhe të jetë ndotur të bjerë poshtë dhe të mos depërtojë
në pëlhurë. Ajo aplikohet lehtë mbi sipërfaqen e tekstileve për tu trajtuar,
me anë të majave të qimeve të furçës, duke e hequr tepricën me një
leckë të butë dhe pëlhura thahet menjëherë me një pëlhurë-sfungjer.
Kjo metodë lejon që të fitohen (arrihen) rezultate pa fërkuar  tekstilet
dhe duke i ekspozuar sa më pak që të jetë e mundur në lagështi. Duke
përdorur disa variante, metoda mund të përdoret për të pastruar edhe
damaskun që koha e ka bërë të brishtë. Do të shihet në përgjithësi se
në rastet kur uji mund të përdoret pa rrezik, ndyrësira hiqet më lehtë
me saponinat dhe se pamja e ngjyrave duket e përmirësuar dhe e
ringjallur.
Pastrimi në të thatë
Pastrimi në të thatë mund të bëhet me anë të thithjes së lehtë të
kombinuar me furçën, me anë të solventeve organikë të yndyrnave
ose me anë të avullit të thatë; natyra dhe madhësia e copëve për të
trajtuar do të përcaktojnë çdo herë metodën e përshtatshme.
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Trajtimi  me anë të  furçës dhe të vakumit
Qilimat e vjetër dhe perdet me pluhur mund të freskohen duke e hequr
pluhurin me furçë (në drejtim të qimeve) kundrejt një aspiratori ose
duke e kaluar aspiratorin drejtpërdrejtë mbi të  kur pëlhura është mjaft
e qëndrueshme. Shtojmë se disa herë mund të përmirësohet pamja e
një qilimi të vogël duke i fërkuar qimet e tij me infuzore ose bikarbonat
natriumi, që lihet në një vend për një natë, përpara se të nesërmen të
hiqet me anë të një aspiratori. Kur trajtohen qilima të vegjël e të vjetër,
duhet patur kujdes që të respektohet drejtimi i qimeve; kur ky është i
kundërt nga shkaku i veprimit të pastrimit në vend shumë të fortë,
pejzat e shtrydhura lëshojë reflekse drite që të japin përshtypjen se
qilimi është i njollosur.
Furçat duhet të zgjidhen me kujdes që të jenë të përshtatshme për
punë. Është më mirë që të përdoren furça me qime të gjata dhe të
bardha. Përkulshmëria gjithashtu ka rëndësi; forcat e ngrira  edhe këto
kanë vendin e tyre në materialin e pastrimit, por duhet të përdoren
vetëm në raste kur janë të nevojshme.
Solventet (tretësit) organikë
Shprehja “larje në të thatë”, përdoret në përgjithësi për të përcaktuar
pastrimin me anë të  solventeve organikë. Këto  kanë  më pak mundësi
që të ndryshojnë kokrrizat e indit sesa uji; por  pasi  mund të kenë një
veprim më të fortë mbi ngjyrosësit është e domosdoshme që të bëhet
një provë me anë të pikës për të gjitha ngjyrat që janë të pranishme,
para se të zhysim copën në solucionin e pastrimit. Pastrimi në të thatë
rekomandohet vetëm në raste kur duhet të mendojmë përdorimin e
ujit. Solventet që përdoret në mënyrë më të rëndomtë janë
trikloroetileni (vestresoli), që është një lëng që nuk merr flakë dhe
është shumë i avullueshëm. (pika e zierjes 88o C). Laboratori
eksperimental i ngjyrosësve i firmës Ciba në Bale rekomandon që të
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përdoret i pastër dhe në të ftohtë dhe tekstilet të zhyten  për një kohë
prej 10-30 min përjashta. Këshillohet gjithashtu që të përdoret
dikloroetileni (pika e zierjes 55 oC) në vend të trikloroetilenit, kur
kemi frikë që të mos përhapet ngjyrosja.
Dihet mirë se rrobat e ndotura me yndyrë dhe me djersë janë më të
ekspozuara ndaj sulmit të  moleve, sesa ato që janë të lara. Pastrimi
me anë të solventeve për këtë qëllim ka të  njejtin efekt që ka larja me
finjë. Kuptohet se rrobat duhet të lahen gjithnjë para se të vendosen
në koleksione.
Pastrimi me anë të avullit
Për disa lloje tekstilesh, pastrami me anë të  avullit (i kontrolluar më
parë) mund të duket shumë më pak i fortë, sesa ngjyerja në ujë ose
pastrimi me solvente organikë. Disa herë përdoret për zbutjen ose
heqjen e njollave edhe në prani të ngjyrosësve të paqëndrueshëm që
mund të përhapen në rastin me larjen me ujë. Pistoleta me avull që
mund të japi sipas dëshirës avull të lagur ose të thatë është e konsideruar
sot si një instrument i domosdoshëm për larje me finjë dhe mund të
përdoret për pastrimin e disa lloj tekstilesh të muzeve, siç janë  kostumet
ose veshjet etnografike, sepse  lejon aplikimin e një serie veprimesh të
pastrimit që nuk i siguron asnjë metodë tjetër.
Mënjanimi i njollave
Nuk është gjithnjë e këshillueshme që të provojmë të heqim njollat e
tekstileve të vjetra. Njollat e vjetra mund të jenë bërë të patretëshme
në bazë të ndryshimeve kimike, në mënyrë që nuk mund t’ja arrijmë
qëllimit veçse me anë të një zbardhimi që do të rrezikojë dobësimin
akoma dhe më  të  madh  në një  copë të vjetër dhe të dëmtuar më
parë. Megjithatë, në disa raste, heqja e njollave duhet të rekomandohet.
Në rastet fatkeqe kur tekstili është njollosur aksidentalisht, duhet të
veprojmë shpejt, para se njolla të ketë kohë që të fiksohet në pejzat.
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Njollat e hekurit, në përgjithësi, kalbëzojnë pejzat bimore dhe duhet
të hiqen nëqoftëse pëlhura është mjaft e  qëndrueshme për të duruar
trajtimin. Kur kemi të bëjmë me tekstile të vjetra dhe të dobëta, ky
mënjanim i njollave mund të jetë një veprim shumë i stërholluar, që
kërkon përvojë dhe disa  njohuri të kimisë, por me tekstilet moderne
dhe me një numër të madh tekstilesh të koleksioneve etnografike,
rreziqet e prishjes janë shumë më të pakta dhe këtu edhe (amatori)
diletanti vetë me arsye mund të shpresojë që ta bëjë punën.
Para se të hiqen njollat, duhet të sigurohemi për natyrën e tekstilit
(p.sh.lesh, mëndafsh ose lin) dhe është mirë që të njohim natyrën e
substancës që ka shkaktuar njollën. Kjo mund të jetë e dukshme, por
megjithatë disa herë do të jetë nevoja të bëjmë disa prova para se të
zgjedhim reaktivin e përshtatshëm. Por edhe atëherë për çdo lloj
vështirësie që mund të na dali. Ka të ngjarë që tekstili të jetë i dekoruar
me një  pikturë të ndjeshme ndaj solventeve, që  ngjyrat e një pëlhure
të ngjyrosur të zbehen në kontakt me lëngjet ose që një astar të
shkaktojë bezdi, duke u asgjësuar mbi pjesën në të cilën është i ngjitur.
Në të gjitha këto raste, reaktivi i  zgjedhur duhet të provohet në një
vend më pak të dukshëm të copës, për t’u siguruar për  padëmshmërinë
e tij para se të aplikohet mbi njollë.
Suksesi i veprimit varet shpesh  nga mënyra se si aplikohet reaktivi.
Në përgjithësi ka prirje për të përdorur tepër solvent duke rrezikuar
që të përhapet njolla. Duhet të vendosim dozën më të vogël të
mundshme të solventit mbi një shtupë pambuku të rrumbullakët dhe ta
fërkojmë njollën në mënyrë që të heqim dhe të mos e lëmë  të depërtojë.
Ka të ngjarë që kjo punë të përsëritet disa herë, por nëqoftëse një
njollë është shumë e qëndrueshme është më mirë që ta lëmë në vend
se sa të rrezikojmë prishjen e pëlhurës.
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Disa raste kërkojnë një teknikë të ndryshme, pikërisht duke bërë
“rrethimin e njollës”. Është e qartë se po të aplikojmë një solvent
organik mbi një sipërfaqe më të madhe. Metoda për t’u përdorur
këtu është shtrirja e copës, me anën e njollosur  poshtë, mbi një xham
të mbuluar me thithëse dhe aplikimi i reaktivit në pjesën e prapme, me
pika-pika, me anë të një pipete, në mënyrë që të formohet një rreth
përqark njollës. Në këtë mënyrë, solventi sulmon njollën nga të gjithë
anët dhe njëherësh yndyra tretet pa u përhapur dhe solucioni i formuar
thithet nga thithësja.
Një metodë tjetër për të hequr njollat e yndyrës ose të dyllit zbatohet,
duke mbuluar të dy anët e njollës me thithëse të pastër dhe duke
kaluar mbi të hekurin e ngrohtë. Kjo është metoda tradicionae për të
hequr njollat e qirinjve; yndyra shkrihet dhe është e thithur në pjesën
më të madhe nga thithësja e ngrohtë. Ajo që mbetet mënjanohet me
benzol, terbentinë (vaj pishe) ose me trikloretilen, të aplikuar duke e
rrethuar njollën siç u përshkrua më lart.
Njollat e shpeshta dhe të ngurtësuara nga piktura, nga yndyra ose nga
balta duhet të hiqen kur është e mundur me anë të një brisku para
aplikimit të solventit. Kur heqim njollat me anë të solventeve, nuk
duhet të harrojmë se pejzat me origjinë shtazore janë shumë të ndieshme
ndaj ujit të  ngrohtë, që i shtrëngon dhe humbet shkëlqimin në çdo
fërkim të tepruar dhe kur përdorim vepruesit e zbardhimit efekti i të
cilëve varet nga veprimi i klorit. Pejzat me origjinë bimore në përgjithësi
janë më të qëndrueshme, por pas një zbardhimi ose një trajtimi me
reaktivë acide është e domosdoshme që të shpërlahet pjesa e trajtuar
deri sa të kthehet në neutral.
Një listë e reaktivëve që përdoren në mënyrë të rëndomtë për heqjen
e njollave jepet në pasqyrën II, e cila është hartuar me qëllim që të
sistematizohet mënyra e veprimit. Natyra e tekstilit dhe e njollës kur
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dihet, aplikohen (përdoren) reaktivat mbi njollë sipas rradhës të dhënë.
Kështu p.sh, sigla GLA për heqjen e njollave të baltës mbi mëndafsh
duhet të interpretohet si vijon; aplikohet mbi njollë një sasi uji të
oksigjenuar (G) dhe nëqoftëse brenda rreth 1 min nuk duket ndonjë
ndryshim i ndjeshëm, aplikohet një sasi amoniaku shumë të holluar
(L). Njolla do të humbasë intensitetin dhe balta do të çlirohet në mënyrë
që të mund të punohet me sfungjer me ujë të ngrohtë (A), duke patur
kujdes që të mos e teprojmë me nxehtësinë, gjë që do të shkatërronte
llustrimin e mëndafshit.
Lista e reaktivëve
Ujë i hollë (i ngrohtë)
Alkol i denaturuar
Alkol me sapun mjekësor
Trikloroetilen
Alkol i bardhë (vhite spirit)
Acid klorhidrik (2 %)
Ujë i oksigjenuar (10 vëll.) i alkalinizuar me amoniak
Permaganat i kaliumit (1 %)
Hidrosulfit i natriumit i alkalinizuar me amoniak
Acid oksalik (1 %)
Acid acetic (0,50 %)
Amoniak (0,1 %)
Acid sulfuric
Piridinë
Morfinë
Acid fluorhidrik (1.vëll.,) (3 vëll.ujë)
Kloramininë T (të freskët 2 %)
Acid tatrik (të freskët %)
Duhet të punohet me doreza gome (kauçuku)
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Trajtimi i tekstileve të dobëta
 Tekstilet mund t’i paraqiten restauratorit në të gjitha shkallët e prishjes
(dëmtimit), por problemi më i vështirë është padyshim ai që shtrojnë
materialet e zbuluara së afërmi me anë të  gërmimeve, më shpesh
nëpër  varre. Pëlhurat (stofa) mund të jenë të forta ose të shkrifta, ose
të dëmtuara sa të duken si një pëlhurë merimange, qoftë akoma të
lagura, me motivet dhe ngjyrat e fshehura nën një shtresë pluhuri dhe
mbeturinash insektesh. Por cilado qoftë gjendja e tyre, me kusht që të
mos jenë krejtësisht të dizintegruara, ato kërkojnë gjithnjë një ekzaminim
të kujdesshëm dhe  rezultatet që arrihen duke i trajtuar janë të
çuditshme.
Etapa e parë e trajtimit është gjithnjë një pastrim superficial që të
lejojë ekzaminimin e pjesës. Pluhuri sipërfaqësor mund të mënjanohet
me një fryrës dhe asnjëherë nuk duhet përdorur furçë mbi copën.
Mbeturinat e insekteve ngjiten shpesh shumë fort dhe duhet të ndahen
me nenshter ose me pincë, nën mbikqyrjen e një mikroskopi binokular.
Kur një tekstil ka qenë i lagur, ka të ngjarë që gjatë tharrjes të zhvillohet
një florishencë e bardhë e shkaktuar nga kristalizimi i kripërave, që
mund të luftohet duke pluhrëzuar prej në kohe në tjetrën një mjegull të
hollë uji të distiluar, të pamjaftushme për lagien e pëlhurës dhe të zbutet,
por në mënyrë të mjaftushme për të penguar sipërfaqen që të bëhet e
bardhë dhe të mbulojë strukturën. Kur elementët e saj janë hequr
brenda mundësive, kthehet pjesa dhe trajtohet pjesa e prapme në të
njejtën mënyrë.
Thuajse gjithnjë ka mundësi që të lahen tekstilet e dobëta me kusht që
të largohen mbi mbajtëse dhe që mund të punohen sa më pak që të
jetë e mundur në gjendjen e njomur. Ndyrësia dhe pluhuri kanë një
efekt shkatërrues, një larje është gjithnjë e këshillueshme, por pasi ato
kanë  elementë dekorativë si fije dhe fletë ari, prej lëkure etj, që mund
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të dëmtohen nga uji, larja duhet  të mënjanohet. Fotografia e copës
nën rrezet infraruzh pas pastrimit paraprak do të lejojë vënien në dukje
të detajeve të stolisjes të fshehura ose që janë të vështira për t’u
interpretuar në  bazë të një fotografie të zakonshme.
Disa copë mund të jenë të ngurta dhe të zhubravitura ose të palosura.
Në këto raste do të vendosen mbi një pllakë prej xhami ose mbi një
fletë prej polietileni për të njomur me një  pulverizator brinjët e palosjes
për t’i zbutur. Nëqoftëse materiali është nga ata që mund të lahen, nuk
duhet të ngutemi që ta shtypim në këtë fazë të punimit; forma e
përshtatshme do t’i jepet duke e lënë që të lundrojë në ujë pas zhytjes.
Detajet e larjes janë përshkruar më parë. Një ndryshim në rastin e
tekstileve të dobta është përdorimi i një mbajtëse poroze në vend të
fletës prej polietileni, për t’i lejuar ujit të ngarkuar me pluhur dhe me
rërë të derdhet nëpër të. Një formulë tjetër është ajo e mbajtjes së
copës ndërmjet dy  fijeve të Terrilenit të fiksuara mbi një kuti, gjë kjo
që pakson në minimum punimin me dorë. Pas larjes shtypet Terileni
ndërmjet 2 pëlhurave-sfungjer të ngrohta dhe të thata për të thithur
tepricën e lagështirës dhe pas tharrjes së pjesëshme vendoset copa e
dobët mbi një fletë prej polietileni dhe ngjitet me gjëlpërë paramade
sipas metodës të përshkruar më lart.
Përparimet më të mëdha në tekniën e punimit me dorë të tekstileve të
vjetra janë realizuar në Tekstile Muzeum të Vashingtonit dhe janë të
përshkruara në detaje dhe të filtruara  në Vorkshin Notes të botuara
çdo 6 mujor nga ky institucion. Që nga mbarimi i vitit 1962 “Vorkshop
Notes” zëvëndësohet nga “Tekstile Museum Bulletin’’. Përmbledhja
e mëposhtme lidhur me pastrimin e tekstileve të leshit, do të lejojë
pamjen e punimeve të rëndomta të pastrimit.
Të analizohet dhe të shqyrtohet tekstili.
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Të provohet pastruesi i zgjedhur mbi ngjyrat dhe të fiksohen këto, po
qe nevoja.
Të vendoset copa ndërmjet dy ekraneve të pëlhurës me thysa të gjera.
Të hiqet yndyra në solventin stodart (një solvent mineral) dhe të lihet
për t’u tharë për një natë.
Të zhytet në një solucion të ngrohtë të përqëndruar të Barazimës
(përzierje enzimash që degjenerojnë niseshtenë proteinat) për t’i bërë
njollat të tretshme dhe të shpërlahet me ujë në të njejtën temperaturë.
Të laget në ujë ku është shtuar pastruesi (rekomandohet Igepal CA
Ekstra, një pjesë  në 200 pjesë ujë të distiluar). Shtuposet, kur është
nevoja, nëpërmjet një ekrani të pëlhurës për të hequr mbeturinat e
dheut dhe së fundi shpëlahet. Shpëlarja e fundit  bëhet me 10 % glicerinë.
Të thahet në fillim nëpërmjet ekranit, duke përfunduar kur është e
mundur me një shami letre të vendosur kundrejt tekstilit.
Fiksohet copa mbi një mbajtëse plastike me gjilpëra të vogla dhe
shtrihet vargu dhe pëlhura.
Të fiksohet copa e tharrë dhe e pastruar mbi një fletë të hollë acetati
të celulozës, me anën e një qepje me fije me ngjyrën e vargut, duke
mos e kaluar kurrë veçse përsipër të një fije së vargut çdo herë, në
mënyrë që qepjet të ngatërrohen me fijet e indit.
Të vendoset tekstili i montuar ndërmjet dy fletëve me peçiklas prej
1,6 m m (perspex).
Shënim; Leshi ngushtohet dhe forcohet kur është i ekspozuar, i lagët
ndaj ndryshimeve të temperaturës.
Gjatë provave krahasuese të bëra në laboratorin e British Museum
me Miss. Luiza Bellinger, Curator-Analyst e Textile Museum të
Vashington D. C. është vendosur se  Lissapol-N (I.C.J), jepte rezultate
të krahasueshme me dy preparatet amerikane Igepal-CA Extra.
Nanhte ose “Vhite-spirit” mund të zëvëndësojnë solventin Stoddart
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dhe Diastaza Barazimën. Prodhuesit rekomandojnë që Diastaze të
përdoret në një solucion ujor 2 % që të përmbajë 0,3 % kripë gjelle.
Tekstilet e njollosura ngjyrosen për një orë në ujë të vakur, pa veprues
zbutës, pastaj zhyten në solucionin e kripës me diastasë me një pehash
6,8-7,1 derisa niseshteja ose proteinat të bëhen të tretëshme. Atëhere
trajtimi mund të përfundohet me shpëlarjen, tharrjen me një pastrues
siç thuhet në pikën 6 këtu lart.
Riparimi dhe montazhi
Edhe në gjendje fragmentesh (copash), tekstilet nuk duhet të ngjiten
kurrë me ngjitëse. Këto efektivisht e forcojnë dhe e dëmtojnë pëlhurën
dhe ushqejnë myket. Veç kësaj, kur një copë është e ngjitur, pjesa e
prapme e saj nuk mund të studiohet. Fragmentet mund të ruhen në
zarfe plastike, por për të mënjanuar prishjen e tyre nga punimet me
dorë (përpunimet), do të fiksohen në një fletë me acetat celuloze,
para se të vendosen në zarfe. Kur disa tekstile janë shumë të dobta
ose të thyeshme, saqë nuk mund të qepen, ato mund të ekspozohen
mbi një anë (të përkulura) në një vitrinë ku nuk depërton pluhuri. Në
këtë rast  tekstilin e përkulur duhet ta mbulojmë me një pluhur
mëndafshi të thjeshtë ose kadife, qimet e të cilave të drejtuara lart do
të sigurojnë bashkimin e copës.
Është e dëshirushme që pëlhura të mbulohet pastaj të ekspozohet
edhe kur është e dobët ose në copë, duhet të pajiset me një mbajtëse
që të mbajë peshën e saj. Më parë përdorej një fije mëndafshi për
këtë qëllim, por mëndafshi dobësohet me kohë dhe mund të preket
nga insektet dhe nga mikro-organizmat. Prandaj sot kemi produkte
që jo vetëm janë më të qëndrueshëm se mëndafshi, por edhe për disa
shkaqe mund të besojnë se janë më jetëgjatë.
Një shembull i theksuar është Teryleni, që nuk ngushtohet dhe nuk
kalbëzohet dhe është kaq i qëndrueshëm, saqë këshillohet të përdoret
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në cilësi shumë të hollë restaurimesh. Mjerisht, sot është e vështirë të
përdoren ngjyronjës për ngjyrosjen e Terylenit (ndërsa ai mund të
ngjyroset gjatë përpunimit-manifakturimit), gjë kjo që e kufizon
përdorimin në riparimin e tekstileve të ngjyrosura, siç janë flamurët e
ndryshëm. Metoda tradicionale e montazhit të flamurëve të vjetër
konsiston në marrjen e tyre nëpërmjet dy fijeve prej mëndafshi me
thyes të gjerë, duke i ngjyrosur fijet e filetave me akuarel për të imituar
ngjyrat e flamurit, pasi është bërë qepja. Pastaj flamuri ekspozohet
horizontalisht, në mënyrë që të shpërndajë tensionin në mënyrë të
barabartë mbi gjithë pëlhurën. Teryleni do të ishte më i mirë se
mëndafshi për këtë punë po të mos kishte vështirësinë e ngjyrosjes së
fijeve, që sot nuk është e mundur. Por ky nuk është zgjidhja e  fundit
i këtij problemi dhe kjo metodë do të tejkalohet, sepse nuk është e
kohës. Nuk është e arsyeshme që të paraqitet një flamur me vlerë me
kushte të tilla që e ekspozojnë ndaj sulmeve të molës dhe të pluhurit.
Zgjidhja më e mirë ëshë që të bëjmë një kopje prej tij, e cila  mund të
varet dhe të ekspozojmë origjinalin në afërsi të tij, nën xham, ashtu siç
është bërë me kaq sukses me mbetjet (reliket) e Princit të Zi në
katedralen e Anteburusë.
Parimisht rekomandohet  të përdoren pejza sintetike moderne për të
riparuar tekstilet e vjetra nga ato të rejat. Është përdorur një pejzë e
vogël e Terylenit për riparim dhe përforcimin e një vello e shek XV,
një copë kjo e dobët me fije të tërhequra, që duhet të mbante jo
vetëm peshën e saj, por edhe atë të katër topave prej druri, një për
çdo kënd të katrorit. Këto topa ishin të paisura me thekë, të mbuluar
me allçi dhe të praruara  me  gjethe. Një fije përforcimi prej Teryleni u
qep nga ana e prapme përqark hapjes qëndrore, ku ishte më i fortë
edhe këndet u përforcuan. Tekstili dhe Teryleni meqë kishin të njejtin
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ngjyrë fildishi të zbehtë, riparimi bëhej i padukshëm në distancën e
disa këmbëve. Të gjitha qepjet e riparimet janë bërë me fije Teryleni.
Qëndisje të praruara (dore)
Fijet e arit ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme në strukturë dhe në
cilësi nga një rast në tjetrin. Disa herë, ato fitohen duke mbledhur
(rrotulluar) arë me titër të lartë për rreth një fije prej mëndafshi (si në
veshjet liturgjike të Durhamit). Atëherë shtypeshin këto fije për të
pasuruar  pamjen dhe për të dhënë përshtypjen e fletës (gjethes) të
vazhdueshme  prej metali  të zeshkuar. Në raste të tjera, lidhja mund
të jetë e një titri të ulët dhe mund të bëhet kaq pa shkëlqim saqë
pastrimi nuk ka dobi. Disa herë akoma ari ishte i mbledhur (rrotulluar)
mbi fije floku ose mbi një pergamen dhe e kanë vërtitur po ashtu
përqark një fije prej letre të praruar. Fijet e arit duhet të shqyrtohen
gjithnjë nga afër para se të provojmë që të pastrojmë, sepse  cilësitë
më të  varfëra nuk e durojnë një trajtim mekanik dhe shkatërrohen në
kontakt me ujin.
Një sistem i veçantë pastrimi dhe montazhi është  përdorur në rastin e
stolisë fetare, “manipulës” dhe të brezit të qëndisur me ar të shek. X,
që janë pjesë të koleksionit të relikeve të Saint Cuthbert në Durham.
Pastrimi përfshinte nxjerjen e një nape të ngurtë mbi të cilën qëndisjet
e vjetra e të brishta që ishin ngjitur dikur me qëllim që të mbroheshin.
Kjo napë ishte ngushtuar dhe kishte shkaktuar një palosje të qëndisjeve,
që ishin bërë, nga ana tjetër, shumë të thyeshme, mesa duket nga
teprica e ngjitësit ose e zamkës. Puna e parë ishte forcimi i qëndisjes,
duke e mbuluar me një pëlhurë prej mani japonez. Për ketë duhej
zgjedhur një ngjitës, që të mos zbutej me ujë dhe që mund të hiqej pa
vështirësi pas trajtimit, pa e prekur ngjyrosjen.
Acetati i polivinilit (i tretur në një solvent të përzier prej toluene dhe
acetone në përpjestimin prej 95/5) i përgjigjej këtyre kërkesave dhe
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lejoi fiksimin e letrës së hollë, duke e puthitur me kaq  saktësi saqë
kishte mbuluar  sipërfaqen e objekteve. Pas tharjes së ngjitësit, qëndisjet
u vendosën me faqe nga poshtë mbi pllaka prej xhami të zbutura nën
disa fletë thithëse të njomura, derisa zamka e pjesës së prapme nuk u
zbut në mënyrë të mjaftushme për të hequr napën e dyfishtë. Mbeturinat
e zamkës së zbutur, që ishin akoma të ngjitura me fijet e qëndisjes u
hoqën me anë të  pincës dhe pas kësaj pjesa e prapme e qëndisjes u
pastrua me shkumë saponine. Ajo që mbeti  nga e “dublura” e napës
së dyfishtë u la në vend dhe pjesët së fundi u thanë ndërmjet fletëve të
letër thithëses së ngrohtë dhe pastaj u sheshuan nën disa pllaka prej
xhami.
Etapa që pason përbëhej nga nxjerrja, duke përdorur një përzierje
solventesh, e letrës së manit, që u pa se sillte në pluhur gjurmë të
qëndisjes prej ari. Për ta çuar më larg pastrimin e arit, një letër tjetër
prej mani u aplikua me acetat polivinili dhe pas një ose dy aplikimeve
të kësaj natyre, fijet e arit rimorrën në një masë të gjerë pamjen
origjinale. Fijet e mëndafshit, përkundrazi, mbetën gjithnjë shumë të
ndotura. Ato u pastruan me anë të shumë aplikimeve me shkumë
saponinë, që lejuan marrjen e shkëlqimit natyral të mëndafshit dhe
zbuluan disa nga ngjyra të fshehura deri atëherë nën pluhurin e
grumbulluar nga koha. Qëndisjet u sterilizuan në një  dhomë me timol
para se të bëhej montazhi.
Qëndisjet e Durhamit kanë një strukturë të përbërë. Stolia kishte dhe
“manipula’’ dorëza janë të qëndisura për së gjati vetëm mbi faqen,
por që të dyja mbarojnë  me penela të qëndisura në faqe  dhe pjesa e
jashtme dhe të gjitha  prerjet janë  të qepura anëve me ar. Për nevojat
e montazhit qepjet prej ari u hoqën dhe faqet, te pjesët e prapme të
panelave të tyre u ndanë. Pasi mbajtësja origjinale e qëdisjes ishte
prishur, kjo u përforcua me një napë mëndafshi. U shtrua një napë e
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hollë mëndafshi në një kuadrat për qëndisje; u vendos këtu pjesa
kryesore e “manipulës” me faqe përpjetë dhe u kaluan disa fije prej
mëndafshi të errët nga prapa me interval për ta mbajtur në vënd. Të
katër pjesët e panelave anësore u qepën veçmas në të njejtën mënyrë
dhe napa e përforcimit u pre rreth e përqark qëndisjes.
Montazhi i “manipulës” u bë në këtë mënyrë; u shtrua në kuadrin e
qëndisjes me një napë mëndafshi më e fortë dhe më thyese më të
gjerë dhe këtu  u qep në pozicionet përkatëse origjinale, pjesa kryesore
dhe të dy panelet anësore të faqes. Kuadri atëherë u kthye, për të
bërë qepjen mbi  napë, prapa “manipulës’’ të një astari mëndafshi
ngjyrë kafe të ngjashme me origjinalin dhe për të shtuar anët e prapme
të qëndisura të paneleve anësore, pas këtyre u vunë prapë në vend
shiritat. Napa më e fortë me “manipulën’’ në pozicion të përhershëm u
shtri dhe u shtrëngua në një çelës kopil dhe ky u shtri, për ekspozim
në një hulli të një kornize prej druri të fortë me xhama nga të dy anët.
Ky system montazhi i detyrohet zonjës Guy Antrebus. Përforcimi me
napë mëndafshi siguron një mbajtëse të përshtatshme për punën e
hollë me gjëlpërë dhe tekstilet janë të ndara nga ajri, duke mënjanuar
gjithashtu kontaktin me xhamin. Qëndisjet e Durhamit janë më të vjetra
dhe më të bukurat, që janë ruajtur dhe mesa duket është bërë ç’ka
është e mundur për të siguruar ruajtjen e tyre. Kjo punë po të ishte
bërë në ditët tona, i vetmi përmirësim që do të ishte mundur të bëhej
do të kishte qenë përdorimi i napës dhe i fijes prej Teryleni në vend të
mëndafshit.
Veprimi i dritës mbi tekstilet
Një kapitull mbi ruajtjen e tekstileve nuk do të ishte i plotë pa
përmendur dëmtimet që sjell ekspozimi në dritë, i cili  dobëson pluhurat
dhe i bën të zbehta ngjyrat. Të gjitha pejzat natyrale, qofshin me origjinë
shtazore apo bimore, pak nga pak humbasin forcën e tyre kur
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ekspozohen në dritën e diellit. Këtë na e tregon pasqyra që pason, të
cilën e ka botuar Miss. Elizabeth Stromberg. Pasqyra jep një ide të
ritmit të degradimit dhe të qëndrueshmërisë relative të tipeve të
ndryshme të pejzave. Vazhdimi i ekspozimit në dritën e diellit që është
i neveritshëm për të pakësuar me 50 % qëndrueshmërinë ndaj  grisjeve.

PRODUKTET                                            KOHA
Mëndafsh i kultivuar 200  orë
Juta 400  orë
Pambuku 940  orë
Lini 990  orë
Leshi 1200 orë
Leshi i ngjyrosur me krom 1900 orë

Ritmi i prishjes (dëmtimit) në fakt dryshon sipas intensitetit të dritës
dhe sipas temperaturës dhe lagështirës së atmosferës, por më parë se
të gjitha janë rrezet ultra-violetë, që nuk shihen në dritën e diellit, të
cilat shkaktojnë dobësimin e pejzave të tekstileve. Në rastin e tekstileve
të ngjyrosura, dihet mirë se disa ngjyra kanë një veprim mbrojtës nga
fakti se ato ngadalësojnë degradimin, ndërsa disa të tjera e shpejtojnë,
përkundrazi, dobësimin e pëlhrës të ekspozuar në dritë. Nëqoftëse
këta faktorë janë thelbësorë në çngjyrosjen e tekstileve të ngjyrosura,
natyra e veçantë e kompleksit të përbërë nga ngjyrosësi dhe mbajtësi
i tij duhen marrë gjithashtu  në shqyrtim. Gjatë ekspozimit në dritë, do
të ketë çngjyrosje atëherë kur ky kompleks është i aftë që të thithi
energjinë rrezatuese si shkaktare të shndërrimeve molekulare. Duhet
patur parasysh se spektri i absorbimit (thithjes) të kompleksit të formuar
nga tekstili i ngjyrosur nuk është e nevojshme të jetë i njëllojtë me atë
të ngjyrosësit të konsideruar veças. Këto konsiderata vlejnë njëlloj
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për të gjitha format e ndriçimit, natyral dhe artificial, por duke patur
parasysh intensitetin relativisht të burimeve artificiale të dritës, grada e
këmbimit të ngjyrave në përgjithësi është kaq e reduktuar, saqë nuk
mund të vihet në dukje veçse për një periudhë kohe të gjatë. Miss.
Stromberg ka tërhequr vëmendjen mbi efektin grumbullues që rezulton
për objektet e muzeve të një ekspozimi të njëkohëshëm në dritën e
ditës të dobët dhe në dritën artificiale; ajo ka treguar se në disa  raste
një ekspozim i zgjatur në  këto  kushte  mund të jetë  shkaku i
çngjyrosjes kaq të rëndë sa ai i një ekspozimi në dritën e diellit për një
kohë  më të shkurtër. Megjithatë, duhet të mbajmë mend, gjatë
krahasimit të çngjyrosjeve, që lagështira relative ushtron një ndikim të
konsiderueshëm mbi ndjeshmërinë  e ngjyrosjeve në dritë.
Një shqyrtim i detajuar i dobësimit dhe çngjyrosjes së tekstileve të
ekspozuara në rrypa të ngushta rrezatimesh në kufirin e pamjes dhe
ndaj ultravioletit të afërt po bëhet nën drejtimin e Institutit
Ndërkombëtar për ruajtjen e objekteve të artit dhe të historisë. Një
shqyrtim paraprak i burimeve të dritës me tungsten floureshent, me
dhe pa filtra, ka dhënë sigurimin e bazuar mbi  provat krahasuese, se
ngjyrosësit nuk pësojnë asnjë çnjgjyrosje anormale atëherë kur
ekspozohen në një ndriçim fluoreshent. Për ndriçimin e brendshëm të
vitrinave megjithatë  preferohen tubat fluoreshent kundrejt tungstenit,
sepse ato mbeten më të ftohta, por është kryesore që pajisjet ndihmëse
(interuptorat) të montohen jashtë vitrinës ose nga ku hyrja të jetë më e
lehtë.
Nëqoftëse nuk ka ndryshim ndërmjet tungstenit dhe dritës fluoreshente
nga pikëpamja e dobësimit dhe e çngjyrosjes, intensiteti i burimit
ndriçues është një faktor me rëndësi. Disa mendime meritojnë që të
diskutohen për të treguar se si koleksionet e tekstileve mund të mbrohen
nga veprimi shkatërrues i dritës qoftë natyrale, qoftë artificiale.
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Kur muzeu është i mbyllur, koleksionet duhet të mbahen në errësirë,
ashtu siç duhet të mbahen edhe të gjitha copët e rezervës që janë të
depozituara. Ekspozimi i përhershëm i tekstileve me vlerë nuk
këshillohet, me përjashtim të rasteve kur merren masa të posaçme
për të pakësuar, sa është e mundur, periudhën e ekspozimit në dritë,
por ekspozimet e përkohëshme preferohen gjithmonë. Duhet të
kërkohet që me anë të perdeve dhe të grilave jo të tejdukshme drita e
diellit të mos shkojë drejtpërsëdrejti mbi objektet me vlerë.
Intensiteti i dritës, natyrale apo artificiale, duhet të jetë i matur. Ndriçimi
“zenithar” do të rregullohet me anë të kanatave ose të grilave të
rregullueshme; në disa  raste gjatë  verës mund të jetë e dobishme që
të pakësojmë  intensitetin e ndriçimit duke i lyer  xhamat. Kur kemi
dritare ndriçimi mund të përhapet me anë të grilave veneciane të pajisura
me një sistem dërrasash të gjata plastike që lejojnë kalimin e dritës,
me një ton opal, në vend të dërrasave të zakonshme. Këto janë të
lehta, rregullohen me lehtësi dhe pastrohen gjithashtu lehtë. Në disa
raste, mbrojtja mund të sigurohet duke i pajisur dritaret me një xham
të posaçëm, që ka vetinë  të  ndalojë rrezet më të dëmshme. Këto
xhama mbajnë një pjesë të spektrit dhe pakësojnë si rrjedhim në njëfarë
mase ndriçimin e përgjithshëm; ato janë medoemos të ngjyrosura lehtë,
por  janë të vlefshme për sistemet e ndriçimit zenithal dhe për ndriçimin
në kisha, kur për shembull, duhet të ndalohet që një dritë e furishme të
mos bjerë mbi  tapiceritë ose mbi pajisjet e altareve. Këto xhama të
posaçëm pakësojnë prirjen për çngjyrosje, por duhet të shtojmë se
nuk ka asnjë lloj xhami që të mund të ndalojë tërësisht çngjyrosjen.
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Veprimi i bioksodit të squfurit
Bioksidi i squfurit është një papastërti e atmosferës që rezulton nga
çlirimi i karburanteve; ai formon me shpejtësi acid sulfuror që
shndërrohet në acid sulfuri me anë të oksidimit. Ne e kemi përmendur
më parë rolin e tij në prishjen (dëmtimin) e materialeve organike si
lëkura dhe letra; ai është gjithashtu shkaktari kryesor i dobësimit të
tekstileve. Pambuku duket veçanërisht i prekshëm nga veprimi i
bioksidit të squfurit. Në qytete ose në afërsi të ndërmarrjeve
industriale, koleksionet e tekstieve ruhen më mirë nën mbrojtjen e një
xhami. Me të thithur sasinë e pakët të bioksidit të squfurit që formohet
në vitrinë infektimi ndalohet, me përjashtim të rasteve kur hapet vitrina
dhe hyn një dozë e re e ajrit të ndotur. Hekuri katalizon shndërrimin e
bioksidit të squfurit në acid sulfuric dhe shihet me lehtësi se atje ku
kemi përdorur gozhdë ose gjilpërë (paramana) prej hekuri për të fiksuar
tekstilet, pëlhura është kalbëzuar në afërsitë e hekurit, si për shembull,
përqark gozhdëve që fiksojnë një pëlhurë në mbajtësen e saj. Prandaj
për këtë arsye, duhen përdorur gozhdë prej bakri. Por pluhuri i thjeshtë
përmban vetë një sasi të çmueshme hekuri nën një formë ose tjetër
dhe këtu qëndron një arsye më tepër për mbrojtjen e materialeve të
ekspozuara në muzetë që nuk kanë kondicionim ajri të plotë.
Sulmi i mykeve dhe insekteve
Ashtu si materialet e tjera organike, tekstilet janë të ekspozuara ndaj
sulmeve të mykeve, por nëqoftëse copat janë të pastra dhe të ruajtura
në kushte të mira thatësie, nuk ka arsye të trembemi nga vështirësitë
në këtë drejtim. Nëqoftëse zbulojmë një zhvillim myku, ky në
përgjithësi mund të ndalohet duke i ajrosur tekstilet, sepse myku i
përhapur në sipërfaqe mund të hiqet me një furçë të butë. Nëqoftëse
sulmi është i konsiderueshëm, tekstilet duhet të sterilizohen me avuj të
timolit, por mund të mos bëhet sterilizimi kur copat mund të lahen
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sipas metodës së zhytjes. Tekstilet e dëmtuara nga uji, siç mund të
ngjasë me rastin e një shpërthimi të ndonjë kanali ose nga rrjedhja nga
një çati, janë të nënshtruara një sulmi të mykut. Masa më urgjente dhe
më e dobishme në këto raste është ekspozimi në një rrymë ajri të
ngrohtë dhe të thatë. Aparati më praktik në rast aksidentesh të kësaj
natyre është një tharës flokësh elektrik. Duhet të mënjanohet një
ngrohje pa ajrosje, sepse  ky ka rrezik të favorizojë rritjen e mykeve.
Insektet parazite për tekstilet janë një shkak dëmi më i shpeshtë se
myket. Pejzat me origjinë shtazore, leshi dhe mëndafshi, janë një ushqim
për lloje të ndryshme insektesh dhe thatësira nuk është një pengesë
serioze për aktivitetin e tyre. Lini dhe pambuku i shpëtojnë në përgjithësi
sulmeve dhe është më mirë që t’i ndajmë nga leshi dhe mëndafshi për
të lehtësuar inspektimin e materialeve më të cënueshme. Por të gjitha
llojet e tekstileve mund të sulmohen kur ato janë të infektuara nga
substanca që tërheqin insektet dhe për këtë arsye më tepër rrobat
duhet të lahen para se të vendosen në koleksione. Tekstilet duhet të
kontrollohen në intervale të rregullta sipas rutinës që përfshin palosjen,
heqjen e pluhurit, ajrosjen dhe ekspozimin në diell; copët duhet
gjithashtu të kontrollohen për të zbuluar çdo gjurmë prekjeje nga
insektet; vrima, larva, fshikëza të  mëndafshit ose fije të mëndafshit të
shkëputura. Në përgjithësi, ka tre mënyra për të mbrojtur tekstilet
nga insektet. E para përbëhet nga izolimi i tekstilit duke e ambalazhuar
në mënyrë që ta  vëmë jashtë zonës ku mund të jenë insektet; e dyta
zbatohet duke përdorur insekticidet dhe e treta duke përdorur një
produkt ndalues që i neverit insektet në mënyrë të mjaftueshme ose
që të jetë mjaft toksik për sigurimin e ruajtjes. Metoda e fundit kërkon
përdorimin e një reaktivi mbrojtës që mund të fiksohet në mënyrë të
përhershme mbi pejzën tekstile, gjë që kërkon përdorimin e një
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aparature speciale dhe mund të realizohet vetëm për materiale të reja
në punim e sipër.
Veçimi i tekstilit
Ky nuk është veçse një sygjerim i aplikueshëm në disa specifika
individuale, por edhe brenda këtyre kufijve, ka rrezik gjithnjë që të
vendosim infeksionin në ambalazh dhe ta lëmë. Atëhere e keqja mund
të zhvillohet pa qenë në dijeni. Është e këshillueshme të vendosim në
paketë një  insekticid të avullushëm. Për amballazhin, letra është edhe
jo e mirë siç janë plastikët e tejdukshëm, por këto janë më shumë të
qëndrueshëm dhe kanë vetinë të lehtësojnë  kontrollin e përmbajtjes.
Kur përdorim thaës prej polietileni, ka rëndësi të madhe që tekstilet të
jenë të thara mirë, sepse lagështia nuk mund të largohet nëpërmjet
polietilenit dhe po të ambalazhohet copa e lagur është thuajse e sigurtë
se do të zërë myk. Thasët e padepërtueshëm që shiten për magazinimin
e gëzofëve janë të përshtatshëm edhe për tekstilet, por është mirë që
të vendoset në fund të tyre një tas me kristale të diklorobenzenit për të
ndaluar praninë e mundëshme të vezëve të molës. Mbrojtja  me anën
e një “passe-partout’’ ndërmjet dy xhamave është një mundësi tjetër
izolimi. Në këtë rast, insekticidet në përgjithësi nuk mund të jenë më
të nevojshëm, sepse copa është vazhdimisht e ekspozuar.
Përdorimi i insekticideve
Me përjashtim të tymosjes në një dhomë me vakum, që mund të
aplikohet në shkallë të gjerë për mbrojtjen e rrobave ose të materialit
etnograik, mbrojtja më e dobishme arrihet me një insekticid të
avullushëm si diklorobenzeni, që megjithëse është pak i avullushëm,
jep rezultat të plotë. Mund të mbushen me këto disa pjesë prej
pambuku që varen në garderoba (qeska të vogla) ose  insekticidet
mund të shpërndahen ndërmjet disa shtresave prej letre në sirtaret
dhe në kutitë. Ky produkt është shumë i dobishëm kundra insektit
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parazit kryesor, molës, dhe kundra insekteve parazitë të lëkurës
(dermestes). Por ky ka një erë të fortë që shkakton dhimbje koke,
dhe  meqenëse është një helm që shkatërron  mëlçinë e zezë, duhet të
kemi  kujdes që të  mos punojmë për një kohë të gjatë mbi një arkë të
hapur që përmban këtë insekticid. Për materialet që mund të mbrohen
në këtë mënyrë do të bëhen pluhurëzime të rregullta, duke përdorur
më mirë një aparat të fuqishëm me një sqep në formë bishti  të peshkut
dhe duke punuar në një  presion që siguron formimin e mjegullës shumë
të hollë. Pistoleta mbahet në një kënd prej 45 o në raport me tekstilin
për të bërë që të fluturojnë mbi të një re insekticidi ,  sesa të dërgojmë
aty një hedhje drejpërsëdrejti që mund të shkaktojë dëme. Për këtë
qëllim kemi një gamë të gjerë insekticidesh dhe më të mirët janë ata
që të tretur në një distilat të vajit të gurit janë pa ngjyrë dhe pa erë.
Ekstraktet e piretrit kanë një veprim të shpeshtë mbi molet. DDT-ja
është më i ngadalshëm dhe insekticidet e tipit të përzier që përmbajnë
këto dy produkte ka të ngjarë që të jenë më të mirët. Franksioni i
produktit të pluhërzuar që konsiderohet mbi tekstil është shumë i vogël,
nuk kemi të dhëna që të na tregojnë se pluhërzimet e rregullta të
shaktojnë njolla ose ndryshime  të ngjyrave. Pluhurat insecticide kanë
rrezik që të ndyjnë materialin, prandaj nuk rekomandohen.
A.D.J.Meeuse ka treguar se edhe tymosja me cianur të hidrogjenit
nuk është një garanci për qëndrimin e vezëve të molës. Gjithashtu
kanfuri, naftalina dhe diklorobenzeni veprojnë  mbi molën  si helme të
frymëmarrjes, atëherë kur  përdoren në përqëndrim të lartë, por nuk
kanë veprim në një përqëndrim të dobët, megjithëse diklorobenzeni
duket, sipas disa të dhënave më i dobishëm se dy të tjerët. Në
Insectvests of books and Paper, A. V.Mcken Hughes rekomandon
përdorimin e kristaleve të diklorobenzenit në një përqëndrim prej 500
gr për 300 dm 3 hapësirë.
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KREU V

DRURI

Njeriu e ka përdorur drurin që nga epoka paleolitike. Ai e ka përdorur
për qëllime të ndryshme; për të ndërtuar shtëpi, për të bërë zjarr, për
të përgatitur ushqimin, për fabrikimin e mjeteve, të armëve dhe të
orendive, për ndërtimin e anijeve dhe të urave, të mjeteve të transportit,
të mobiljeve, të veprave të artit dhe të veglave muzikore. Në epokën
moderne e ka përdorur drurin për t’a transformuar në letër dhe në
pëlhurë. Prandaj nuk do të çuditemi përse druri përbën një pjesë me
rëndësi të koleksioneve muzeale. Atë e gjejmë në muzetë e etnografisë
dhe të folklorit dhe se ruajtja e tij ka rëndësi të madhe.
Pasi ka prejardhje organike, druri dëmtohet normalisht nën veprimin
e kombinuar të vepruesve biologjikë dhe kimikë, kur është i varrosur,
por ka të ngjarë që në disa rrethana të jashtëzakonshme t’i rezistojë
një ekspozimi të zgjatur disa kushteve të një thatësie të madhe ose
lagështie. Akoma dhe sot gjejmë në varret egjiptiane trarë druri që
janë të dinastive të para dhe të çudit fakti, që në këtë thatësi ato i gjen
në një gjendje të shkëlqyeshme dhe me një pamje që të jep përshtypjen
se janë moderne. Druri i mbuluar me dhe për një kohë të gjatë në
baltë të lagët mund të ruajë formën e tij dhe përmasat njëkohësisht.
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Mungesa e ajrit e pengon sulmin e mykut, por mund të shkaktohen
ndryshime të thella në përbërjen kimike dhe në mikrostrukturë dhe si
pasojë, një dobësi të materialit. Megjithatë, ky dru mund të thahet
dhe të kthehet në pamjen e mëparshme me anë të një trajtimi
laboratorik. Përkundrazi, druri që është i mbuluar nga rëra e lagët dhe
është i ajrosur mirë, shkatërrohet tërësisht.
Shkatërrimi i detyrohet në rradhë të parë mykut. Gërmimet e varrit në
formë varke të shek.Vll në Sutton Hoo kanë nxjerrë thesare të shquara
(sot në British Museum), por varka në vet-vete është zhdukur, duke
lënë vetëm disa gozhdë hekuri të ndryshkura dhe një gjurmë të
ngjyrosur në rërë në vendin e dërrasave. Një denigrim i tillë nuk mund
të ngjasë me drurin e konservuar brenda. Pra forma më e rëndomtë e
prishjes janë klimat e buta, ajo që del nga këmbimet e përmasave të
shkaktuara nga ndryshimet e lagështirës relative të atmosferës. Këto
kanë si efekt shtrembërimin dhe plasjet, fenomene këto të lidhura me
natyrën higroskopike të materialit dhe me strukturën pejzore (fibroze)
të tij.
Vetitë drejtuse të drurit
Që të mund të studiohet konservimi i objekteve prej druri, së pari
duhet të familjarizohemi me disa karakteristika të materialit të papunuar.
Druri është një substancë anizotrope fortësia dhe qëndrueshmëria e të
cilit ndryshojnë sipas drejtimeve. Ai paraqet një strukturë qelizore të
organizuar dhe pasi pejzat në pjesën më të madhe janë të orientuara
në të njejtin drejtim, kështu që bërthama që formohet përbën një
karakter tjetër dallues. Pamja e bërthamës ndryshon sipas thelbit të
drurit dhe llojit të prerjes. Në një prerje mesore në gjatësi, duhet të
dallohen dy zona kryesore; zemra e vendosur  në qendër dhe pjesa e
re e tij në periferi afër  lëkurës. Në praktikë druri nuk pritet gjithnjë në
mënyrë që të japi materialin më të qëndrueshëm të mundshëm,
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megjithatë këto dy konsiderata duhet të kihen parasysh; por shpesh
herë ai zgjidhet sipas qëllimeve të shtrirjes ose sipas bërthamës që do
të përdoret me qëllim dekorativ.
Tharrja e drurit
Pjesa e re ka më shumë ujë se zemra dhe atëherë kur një trung pritet,
shpërndarja e lagështirës në pjesët e prera ndryshon. Po t’i thajmë në
mënyrë natyrale, pjesët më të lagështuara do të tkurren më shumë se
pjesët më të thata, dhe copat (dërrasat) do të shtrembërohen. Për
këtë arsye ato  duhet t’i nënshtrohen një proçesi të tharjes të kontrolluar.
Me anën e këtij proçesi druri mund të thahet ngadalë dhe në kushte
që pengojnë përdredhjen. Ndërkohë druri nuk e humbet kurrë
lagështinë e tij. Lagështia mbahet në pjesët e brëndëshme qelizore
dhe pas arritjes së tharrjes, lagështia e drurit ndryshon sipas lagështirës
relative  të atmosferës së ambientit. Gjendja e ekuilibrit të drurit që i
është nënshtruar një tharrjeje në kushtet më të favorshme ndryshon
sipas krahinave. Desch thekson se një lagështi prej 12 deri 15 %,
është tipike e drurit të stazhionuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe me
shumicën e  krahinave të Shteteve të Bashkuara, ndërsa në klimat më
me lagështi  tropikale, p.sh. Malajzi, arrihet 14 deri në 18 % , ndërsa
në krahinat e nxehta dhe të thata  % e lagështirës mund të zbresë  deri
në  8-12 %.
Në fillim të tharrjes, pjesa e re e drurit është tepër  e ndjeshme ndaj
sulmeve të mykut dhe të insekteve, jo vetëm nga shkaku i përmbajtjes
së saj më të madhe në lagështi, por sepse ajo përmban një përqëndrim
elementësh ushqimorë. Tharrja me anë të furrës, sot ka zëvëndësuar
tharrjen në ajër të lirë; duke shpejtuar proçesin, ajo pakëson rreziqet
e infektimit dhe paraqet dobinë që lagështia e mbetjes e lënë në dru
mund të përcaktohet në mënyrë që t’u përgjigjet kërkesave të
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përdorimit të mëtejshëm të drurit dhe të klimës në të cilën do të  jetë  i
ekspozuar.
Shtrembërimi i drurit
Kujdesi që duhet patur në ruajtjen e drurit të thatë është evitimi i
ekspozimit ndaj ndryshimeve të mëdha të lagështirës atmosferike. Në
fakt, druri thith dhe lëshon lagështi, gjë kjo që shkakton pak ndryshime
në drejtim të fijes, por që shkakton zgjerime dhe tkurrje në drejtim të
fijes së kundërt dhe si pasojë shkakton shtrembërimin. Kur një anë e
një dërrase është e mbrojtur  kundrejt lagështirës  atmosferike, ana
tjetër  e thith dhe lëshon  lagështinë  me shpejtësi  se pjesa e mbrojtur,
gjë që kjo që do të rrisë shtrembërimin. Lagështia do të shkaktojë një
zgjerim transversal të anës së ekspozuar, në mënyrë që ana e mbrojtur
do të bëhet e lugët (konkave). Anasjelltas thatësira do ta bëjë konvekse
anën e mbrojtur. Kjo shpjegon përkuljen e dërrasave që përbëjnë një
panel prej druri të pikturuar vetëm mbi një faqe, kur ky është i
ekspozuar në një  atmosferë shumë të thatë. Ndryshimet e lagështirës
relative kanë prirje për të shkaktuar një lëvizje vajtje-ardhje që është
një faktor vendimtar në jetën e pikturave mbi panel. Kur paneli  është
i fiksuar mbi një kornizë më anë të zamkës ose të gozhdëve, ndryshimet
e lagështirës ka rrezik që të shkaktojnë çarje ose shtrembërime.
Mëjnanimi i shtrembërimit të paneleve është një veprim i gjatë dhe jo
sigurt, por duhet të provohet në interes të ruajtjes. Ky mund të zgjatet
për disa javë dhe për disa muaj. Trajtimi konsiston në lagien e anës
konkave në mënyrë që ta thithë ujin ngadalë. Kjo  fryn  indet  dhe nxit
drurin që të kthehet në formën e rrafshët, në të cilën mbahet me anë të
peshave derisa të thahet përsëri. Por edhe kur ky veprim duket i mirë,
paneli do të ketë gjithnjë prirje për të rimarrë  gradualisht pozicionin e
tij të përkulur, me përjashtim të rastit kur mund të aplikohet një formë
rrethimi për ta mbajtur të rrafshtë.
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Një formë e thjeshtë është përforcimi metalik, shpesh herë shumë e
dobishme dhe e aplikueshme kur druri është mjaft i sheshtë dhe qëndron
në vënien prapa të panelit. Në mënyrë përpendikulare me fijen e drurit
të një serisë hekurash në formë briri të fiksuar me vida që kalojnë
gjatë gjatësisë së hullisë (jo gozhda) të vendosura në metal anët e të
cilit janë lehtësisht të penguara. Ky sistem lejon lëvizjet anësore të
drurit, duke penguar njëkohësisht shtrembërimin e panelit. Metali dhe
vidat do të zgjidhen në mënyrë që të mënjanohet liria e lëvizjes dhe të
mos pengohet nga gërryerja ose nga shkaqe të tjera.
Kur druri është i pikturuar ose i lëmuar nga të gjitha anët, si në disa
lloje mobiljesh, të gjitha sipërfaqet janë të mbrojtura në mënyrë të
njëllojtë dhe lëvizja është e pakësuar në minimum. Në panelet sintetike
që nuk kanë fije dhe as veti drejtimi, ose në panelet e përbërë nga një
numër i mjaftueshëm shtresash të drurit, në këtë mënyrë shkaktohet
një ekuilibër strukture që pengon shtrembërimin. Panelet e mëdha dhe
të holla mund të përkulen nën peshën e tyre, por ky është një fenomen
krejtësisht mekanik që mund të pengohet, duke aplikuar mbajtëse të
përshtatshme.
Sulme të mykut
Në një farë shkalle lagështie është e nevojshme që myku të mund të
zhvillohet mbi materialet që u japin elementet ushqimorë, për të cilat
ato kanë nevojë. Ato që ne kemi thënë lidhur me këtë kur kemi folur
për letrën dhe lëkurën, vlen gjithashtu edhe për drurin. Druri i ndërtimeve
është më shumë i ekspozuar ndaj këtij sulmi, sepse ky njomet me
lehtësi në mungesë të tabaneve izoluese dhe objektet me përmasa të
mëdha, si varkat, “totemet’’ dhe druri i skalitur i ruajtur jashtë është
shumë më i ekspozuar se objektet e ruajtura brenda. Myku që sulmon
këtë dru mund të jetë ai i grupit virulent të kalbësirave të thata, që
mund të mënjanohet me vështirësi pa sakrifikuar tërësisht materialet e
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infektuara. Masat parandaluese qëndrojnë në veçimin e drurit, kur
është e mundur, me anë të një tabani të padepërtueshëm prej plloçe,
plumbi, etj. Duke e mbrojtur drurin nga maja me anën e impregnimit
me anë të një vepruesi të padepërtueshëm si vaji i linit, dyllit ose verniku
i padepërtueshëm me bazë silikoni. Kur druri është i ekspozuar në
ajër  të lirë, duhet të zhfrytëzojmë të gjitha mundësitë, që uji të kullojë
gjatë anëve ose në bazë. Kur druri është në kontakt me tokën duhet
të jetë i lagur me një fongicidë dhe pjesa e lënë nën tokë duhet të
rrethohet nga një llojë kutie prej çemento të padepërtueshëm.
Fongicidët që pasojnë nuk kanë ngjyrë dhe erë dhe nuk e njollosin as
drurin, as tullën, as allçinë. A.20 deri në 40 gr fluorur natriumi teknik
të tretur në një litër ujë dhe aplikohet në të ftohtë me anë të brushës
(dy shtresa), ose B.50 gr. fluorur magneziumi acid teknik, të tretur në
një litër ujë. (Ky solucion duhet të pregatitet në një enë prej druri,
sepse e prek metalin).
Për detaje (holësira) mbi këto metoda dhe për mjete të tjera për
trajtimin e zhvillimit të kabësirës së thatë lexuesi duhet të konsultojë
botimet e Forest Products Research Laboratory. Kur myku zhvillohet
mbi objekte arti  në një muze, si p.sh modelet etnografike, do të shihet
se në përgjithësi ai ushqehet me vaj, yndyrë ose me lidhësin që gjendet
në pregatitjen sesa me drurin në vet-vete dhe  rritja (shumëzimi) i tij
mund të ndalohet me anë të një pastrimi dhe të aplikimit  me fongicidë.
Por trajtimi nuk duhet të kufizohet me këtë. Gjithashtu ka rëndësi që
të parandalojmë  një  mësymje të re duke përmirësuar ajrosjen.
Sulme të insekteve
Insektet që hanë dru, për objektet e muzeve janë një kanosje më e
rëndë se myku, sepse kushtet e infektimit realizohen gjithnjë. Natyra e
dëmeve do të varet nga tipi i infeksionit, që ndryshon në vende të
ndryshme të botës. Parazitët më të rëndomtë në Angli janë tipe të
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ndryshme drungrënësish dhe dëmet i detyrohen galerive ku larvat e
tyre rriten në dru, duke e kthyer në pluhur fundin e drurit. Këta quhen
në mënyrë të rëndomtë krimba të drurit. Kur sulmi nuk pengohet që
në fillim, druri rrezikon të bjerë në copa dhe të çpohet në galeri të
mbushura me pluhur që ngjajnë me tallashin e hollë të drurit. Në
përgjithësi është prania e këtij pluhuri me ngjyrë të qartë që përbën
treguesin e parë të sulmit. Kur kemi të bëjmë me dru ndërtimi të
paarritshëm, ndodh që shenja e parë të jetë rrënja e një trau që përkulet,
siç ka qenë rasti i një damari të drurit të mbulesës së transeptit verior
të katedrales së Yorkut më 1934. Në një rast të tillë sulmi do të jetë
shumë i përparuar dhe nuk mund të gjendet rruga e daljes veçse me
anë të një ndërhyrjeje të kushtueshme, që përbëhet nga një njomje e
plotë e drurit të mbetur të shëndoshë me anë të insekticideve dhe me
zëvendësimin e të gjithë pjesës së infektuar.
Mobiljet duhet të kontrollohen rregullisht që të shohim nëse ato nuk
kanë krimba dhe një kujdes i veçantë i duhet kushtuar, pjesës së prapme
me kontrapllakë dhe të gjithë pjesëve të reja të drurit që mund të jenë
të pranishëm. Shpesh herë ndodh që të gjejmë të dhënat e para të një
sulmi të ngrënësve të drurit në panelet e aplikuara në anën e prapme të
pikturave të inkuadruara ose një kundrapllakë të përdorur për të
riparuar pjesën e prapme të një dollapi ose të tryesës së shkrimit. Por
sa të zbulohet infeksioni duhet të trajtohet menjëherë, qoftë duke e
djegur kundrapllakën, qoftë duke e njomur me një insekticid të sigurtë.
Zbulimi i vrimave të krimbit në dru nuk do të thotë medoemos se
insektet janë gjithnjë në veprim. Ato disa herë zhduken para se të
shkatërrojnë drurin tërësisht; por nuk është asnjëherë e lehtë që të
sigurohemi se ato e kanë mbaruar veprimin e tyre. Një pluhur druri i
pastër, që bie nga një vrimë e vjetër, mund të sugjerojë një veprimtari
që në fakt, nuk është më; por kur një objekt që është braktisur me një
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grumbullim pluhuri prej druri të ndotur lëshon akoma pluhur të pastër,
këtu kemi të bëjmë me një tregues të pranisë së insekteve të gjalla.
Në të gjitha rastet e pasigurta është mirë që të supozojmë rastin më të
keq dhe ta vendosim, objektin në ajër të lirë, ta fshijmë me furçë dhe
ta trajtojmë me një insekticid.
Për të qenë të sigurtë se sterilizimi  ka qenë krejtësisht i dobishëm dhe
se nuk ka më vezë të gjalla, druri duhet të mbahet në mbikëqyrje së
paku gjatë një cikli të plotë të jetës së insektit. Por mbasi ciklet
ndryshojnë sipas llojeve, këtu kërkohet identifikimi i tyre. Kështu p.sh.
Luctus-i kalon që nga veza deri në gjendjen e rritur që nga tre muaj
deri në një vit, ndërsa Xestobium-i paraziti kryesor i drurit të ndërtimit
të paprekshëm, zhvillohet shumë më me ngadalë, sepse cikli i plotë
shtrihet për dy ose më shumë vjet.
Cikli i jetës së Anobiiumit mund të vazhdojë gjithashtu për dy ose më
shumë vjet. Insektet që hanë drurin mund të identifikohen nga diametri
i vrimave që ato bëjnë, ku e lënë drurin për të pjellë, nga materialet që
ato prekin ose nga natyra dhe rëndësia e çeljes së vezëve, mosha e
insektit etj. Por metoda më e sigurtë është studimi në mikroskop i
larvës ose i insektit të rritur dhe krahasimi me fotografi dhe vizatime të
botuara në veprat klasike që referohen.
Për të lehtësuar inspektimin për një kohë të gjatë dhe sterilizimin, duhet
të nxirret pluhuri sipërfaqësor dhe ndyrat, të mbyllen vrimat ekzistuese
me dyllë të njomë, gjë kjo që lejon kapjen më lehtë të vrimave të reja.
Kur duam të shtojmë një objekt  në koleksionet e një muzeu, duhet të
kemi kujdes që të përjashtojmë të gjitha objektet, që mund të sjellin
parazitë, kur këto objekte nuk kanë qenë më parë të sterilizuara. Kur
një dru është i prekur, duhet të  trajtohet sa më  parë që të jetë e
mundur, sa më shumë të presim kaq më e vështirë do të jetë mposhtja
e infeksionit.
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Metodat e sterilizimit
Mund të mbysim insektet duke ngritur temperaturën, duke pakësuar
reaksionin (trajtimin me vakum) ose duke i helmuarr me gaz (tymosje)
ose me lëngje (pluhurëzim, njomje). Përgjithësisht mund të themi se
tymosja me një veprim të njëhertë, nuk siguron një mbrojtje të
vazhdueshme, ndërsa njomja vepron më me ngadalë, por efekti i
mbrojtës vazhdon për një kohë më të gjatë.
Sterilizimi me anë të tymosjes
Sterilizimi mund të bëhet në një dhomë me gaz të mbyllur. Me një
pajisje të përshtatshme është e mundur të pakësojmë presionin me
qëllim që të formojmë një vakum të pjesshëm para se të vendosim
gazin, gjë kjo që garanton një depërtim të produktit në objektin në një
kohë të arsyeshme.
Cianuri i hidrogjenit (acidi cianhidrik) përdoret nga British Museum
për trajtimin në masë të  materialit etnografik sipas copës së tekstileve,
të lëkurave, të puplave dhe të objekteve të vogla, për të cilat një
ekspozim për një kohë prej 24 orësh ka qenë i kënaqshëm. Me
materiale më të dendura druri të rëndë për ndërtime, bremuri lejon një
depërtim më të mirë, pa dyshim, por  ky ka të metën që stimulon disa
përbërje me një erë të keqe kur aplikohet mbi objektet etnografike  të
formuara nga pupla, lëkura, etj, ose mbi tekstile për mobilje që kanë
qime kali. Kjo pengon përdorimin nëpër muzetë, ku objektet e
depozituara duhet të kontrollohen shpesh. Kur duhet të sterilizohen
objektet me përmasa të mëdha me anë të tymosjes dhe nuk kemi
ndonjë  pajisje të  posaçme, bërja e trajtimit  mund t’i  kalohet  firmës
të specializuar në këto lloj veprimesh.
Sulfuri i karbonit është një insekticid i sigurtë që mund të përdoret me
anë të tymosjes për trajtimin e objekteve me vlerë të çdo lloji. Ai i lë të
paprekura edhe marerialet më delikate. Në temperaturën e zakonshme,
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ky është një lëng i qartë me tension avulli të dobët (45 % oC) dhe me
një erë të papëlqyeshme. Pasi avullohet me lehtësi dhe formon me
ajrin një përzierje plasëse, duhet të merren masa paraprake të rrepta
për të përjashtuar çdo flakë të zbuluar dhe të ndaluar për pirjen e
duhanit në vendet ku përdoret. Disa muze janë të pajisur me një dhomë
vakumi të veçantë për tymosjet me sulfur karboni. Ky instalim është i
veçuar për të mënjanuar çdo rrezik dhe për të siguruar një depërtim të
mirë. Me këtë insekticid mund të bëhet tymosje në një temperaturë
dhe në një presion normal me një material të sajuar aty për aty. Atëherë
veprohet kështu. Vendosen në pjesën e lartë të drurit të infektuar disa
pjata me insekticidin e lëngët dhe mbyllet e gjitha në një dollap ose në
një kuti hermetike, portat e të cilës janë të vulosura me letër ngjitëse
ose me rrypa polietileni. Dollapi mund të zëvendësohet me një thes
polietileni, mjaft që të jetë e mundur të vuloset me një tapë. Sulfuri i
karbonit i lëngët duhet të përdoret në sasinë prej 150 gr për çdo m3

afërsisht të hapësirës së dhomës. Lëngu avullon brënda disa orëve
dhe avulli i rëndë bie mbi dru dhe ka prirje të grumbullohet në pjesën
e fundit të dollapit. Koha e nevojshme  për ekspozimin ndaj tymosjes
është nga dy deri në tre javë. Në fund të javës së parë, duhet të shtohet
një dozë me sulfur karboni të feskët, me qëllim që të zëvëndësohet ai
që ka avulluar. Pas tymosjes, era e keqe do të zhduket po ta
ekspozojmë drurin në ajër të hapur për një farë kohe. Është e qartë se
tymosjet me sulfur karboni janë veçanërisht të dobishme në sterilizimin
e paneleve që mund të trajtohen në pozicionin horizontal në një kuti
pak të thellë dhe pasi produkti nuk prek as pikturën dhe as vernikun.
Kjo metodë është e dobishme në trajtimin e pikturave mbi panela të
krimbura. Sulfuri i karbonit i lëngët duhet të ruhet në vende të freskëta
dhe të mbrojtura nga drita e ditës, e cila zhvillon aciditet në të.
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Për sterilizimin e objekteve të drurit jo të dekoruara me ngjyra delikate,
mund të rekomandohet një solucion jo i përflakshëm i përbërë nga një
pjesë sulfur karboni dhe në katër pjesë tetraklorur karboni. Megjithëse
ky solucion nuk është kaq toksik për insektet siç është sulfuri i pastër
i karbonit, arrihen rezultate të barabarta, duke rritur përqëndrimin ose
duke shtuar kohën e ekspozimit.
Sterilizimi me anë të njomjes (impregnimit)
Njomja me insecticide të lëngshme mund të bëhet, duke e injektuar
produktin nëpër vrima me anë të një pistolete ose të një shiringe.
Insekticidi mund të aplikohet edhe me anën e furçës. Copët e mëdha
të drurit të padekoruar mund të kenë nevojë për disa çpime në disa
pika të dukshme për të lejuar depërtimin e lëngut. Insekticidet e lagëta
që vlejnë për këtë lloj trajtimi janë ato që përmbajnë D.D.T, H.C.H.
(gameksan), pentaklorur fenol dhe derivate të tij, kloronaftalene ose
naftalinë metalike. Në treg gjejmë mjaft përzierje të sigurta. E aplikuar
me kujdes në të gjitha vrimat e insekteve, njomja mund të jetë po kaq
e dobishme si tymosja, por para se të përdorim një insekticid, duhet
të bëjmë një provë me pika që të sigurohemi se nuk e njollosim, se
nuk e zbusim pikturën dhe se nuk dëmtojmë asnjë dekorim të drurit,
me të cilin mund të kemi kontakt.
Produkti më i mirë për të mbushur vrimat pas veprimit është dylli butë,
të cilit duhet t’i shtohet një insekticid. Fitohet një preparat i mirë duke
përzier pluhur D.D.T. në dyllë blete të tretur, të zbardhur ose të
ngjyrosur në mënyrë që të arrijë ngjyrën e drurit. Pas ngurtësimit, pasta
e dyllit mund të vendoset me lehtësi në vrimat e krimbave me anën e
një brisku. Kur druri duhet të  forcohet (shih më poshtë), ky veprim
duhet të bëhet para veprimit që quhet “encausticage”.
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Sterilizimi me anë të pudrosjes
Nëqoftëse pudrosjet nuk janë aspak të përshtatshme për të luftuar
kundra insekteve që kanë  hyrë  më parë në dru, megjithatë është e
sigurtë se një emulsion ujor me  D.D.T. 2 % i aplikuar në këtë  mënyrë
mund të ndalojë zhvillimin e Lyctus-it.
Mbrojtja e drurit kundra ksilofagëve (ngrënësve të drurit)
Masat parandaluese janë të domosdoshme në rastin e drurëve të
ndërtimit të ekspozuar ndaj sulmeve të insekteve (termite) që janë ato
më të fortët  nga ngrënësit e drurit, që njihen. Për këtë përdoret një
lloj kreozoti i standartizuar, por që njomja të jetë me të vertetë e
dobishme, ajo duhet të bëhet nën presion dhe një sasi minimale e
kreozotit, duhet të mbesë në dru. Naftenatet metalike përdoren
gjithashtu për njomjen nën presion. Për objektet e muzeut prej druri si
mobiljet, që nuk mund të njomen nën presion, e vetmja alternativë
është ngopja e drurit sa më plotësisht që të jetë e mundur, duke  e
zhytur ose duke e fshirë me furçë me një insekticid që nuk e njollos
dhe që depërton thellë. Mbrojtja e siguruar është në përpjestim me
thellësinë e depërtimit  të mbrojtësit. Mund të pregatitet një përzierje
insekticidesh të kësaj natyre, duke tretur një sasi penta klorofenoli në
një distilat të vajit të gurit. Ky e lë drurin të pastër pas trajtimit, por
ngulmohet mbi faktin se është e nevojshme një zhytje për një kohë
minimale, që trajtimi të ketë  të gjithë dobinë e tij. Për një dru të hollë
dhe që nuk ka zamkë, mund të përdoret një solucion ujor i ngrohtë
me 4 % klorur të zingut ose fluorur të natriumit.
Objekti duhet të zhytet në solucion, por solucionet ujore depërtojnë
me më pak lehtësi dhe shkalla e mbrojtjes është gjithashtu më pak e
kënaqshme se me solucionet e vajit të gurit ose të kloronaftenateve.
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Forcimi i drurit
Druri që ka pësuar sulmin e mykut ose të insekteve mund të përforcohet
me anën e njomjes, me anë të një vepruesi për përforcim, ose me anë
të mjeteve mekanike. Natyra e objektit dhe gjendja e drurit do të
vendosin, në çdo rast, për metodën e përshtatshme, por do të shihet
se shpesh herë rivendosja e qëndrueshmërisë së objektit kërkon
kombinimin e të dy formulave. Në këtë rast, njomja mund të bëhet
disa herë para përforcimit, por disa herë gjithashtu është më mirë që
të bëhet vetëm pas përforcimit mekanik.
Forcimi  me anë të  përforcimit mekanik
Metodat kryesore të përforcimit mekanik të drurit janë këto;
-Vendosja e një nyelli metalik ose prej druri dhe mbyllja e vrimave me
anë të drurit kur është nevoja.
-Futja e disa këndeve të forta në formë “X” tërthorazi në plasjet (çarjet)
me qëllim që të pengohet  hapja, ose ngjitja mbi bashkimet e disa
copëve prej druri 6 deri në 4 cm.
-Përforcimi me anë të petave të drurit të ngjitura ose të vidhosura në
drurin e vjetër. Copa hekuri të posaçme, grepa ose çengela të vogla,
etj. Mund të jenë të vlefshme për riparimin e mobiljeve.
-Mbyllja e zgavrave të çrregullta me mastik.
Forcimi me anë të njomjes
Metodat e përforcimit me anë të njomjes mund të aplikohen mbi të
gjitha materialet me vrima dhe janë të leverdisshme veçanërisht për
trajtimin e objekteve me formë të  ngatërruar, siç është druri i skalitur
i përdorur më anë të gërryerjes ose druri i krimbur. Njomja bëhet me
anë të zhytjes, me anë të injektimit ose me anë të penelit. Kur sipërfaqja
është e mbuluar me stuko që  shkëputet dhe me prarim me anë të
gjethes, përforcimi nuk mund të bëhet në mënyrë të kënaqshme,  veçse
me  anën e njomjes me një substancë që depërton me lehtësi. Në këtë
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rast duhet të rekomandohen produkte përforcimi sintetike të tretura
në solvent organik. E njëjta gjë ndodh kur stuko është e mbuluar me
pikturë, por në këtë rast do të sigurohemi me anën e një prove
paraprake, që duhet të na tregojë se solventi nuk e zbut dhe nuk e tret
pikturën. Kur kemi  shenjën më të vogël të një sulmi të tillë, do të
zgjidhet një solvent më pak aktiv, ose do të bëhet një njomje me dyll.
Njomja me dyll
Kur janë të nevojshme riparimet mekanike, këto bëhen gjithnjë para
njomjes. Banjoja e dyllit u përgjigjet me dobi qëllimeve të ndryshme,
por ka nevojë për një pajisje të veçantë për objektet me përmasa të
mëdha. Përdoret si banjo një enë e madhe prej hekuri në formë
drejtkëndëshe të ngrohur me anë të rrymës elektrike dhe të pajisur
me një sistem komandimi termostatik, që ndalon që temperatura e
dyllit të ngrihet mbi kufijtë e përcaktuar. Është mirë që të kihet dhe një
mekanizëm sigurimi që pret rrymën në rast difekti ose prishjes së
termostatit. Një çikrik do të  lejojë çvendosjen e objekteve të rënda
dhe manipulimin e skulpturave prej druri në madhësi natyrale. Përbërja
e përzierjes me bazë dylli mund të ndryshojë, por përbërësi kryesor
do të jetë  zakonisht dylli i bletës jo i zbardhur, të cilit do t’i shtohet
maksimumi 50 % rrëshirë. Objekti që do të njomet, sigurisht duhet të
jetë krejtësisht i thatë, zhytet në dyllin e tretur dhe mbahet i zhytur me
ndihmën e peshave. Ndërsa temperatura rritet gradualisht, ajri është i
nxjerrë në formë flluskash dhe dylli depërton në poret e drurit. Të
gjitha gjurmët e lagështirës dalin jashtë, duke e mbajtur temperaturën
në 105 oC afërsisht derisa nuk formohen më flluska. Pas kësaj mund
të rritet temperatura deri në120 oC. Vazhdimi i zhytjes varet nga
poroziteti dhe nga masa e drurit. Atëherë kur mendohet se njomja
është e plotë, ndërpritet ngrohja, nxirret objekti nga ena dhe lihet që
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të rrjedhë dylli i ngrohur. Së fundi teprica e dyllit mbi sipërfaqen e
objektit hiqet me ndihmën e vajit të pishës (terebentina).
Njomja me dyllë me anën e zhytjes është zhvilluar mbi një shkallë të
gjerë nga Resen në Baltimora. Ajo aplikohet gjithashtu me sukses në
Institutin Mbretëror të Pasurisë Artistike në Bruksel si metodë e
rëndomtë për trajtimin e mobiljeve të kishave dhe të drurit të skalisur.
Kur kemi të bëjmë me njomjen e objekteve me përmasa të vogla,
zhytja në dyll mund të bëhet  me një material të sajuar aty për aty, por
duhet patur kujdes lidhur me dëmin e mundshëm që paraqet ngrohja e
enës nga poshtë. E tërë lagështia e vënë në enë grumbullohet në  fund
të  enës kur dylli ngurtësohet dhe duke e rindezur ngrohjen, mund të
shkaktohet nën dyllin gjysmë të ngurtësuar një lirim avulli nën presion
që mund të shkaktojë plasjen. Ky rrezik mund të  mënjanohet ose të
pakësohet, duke vendosur një shufër metali vertikalisht nën dyllin kur
ky ftohet ose më mirë gjatë ftohjes së  tij. Nxirret kjo shufër dhe
derdhet sasia më e madhe e ujit para se të rifillohet puna. Duhet të
kemi gjithashtu parasysh se përzierja me bazë dylli të tretur merr flakë
dhe se cirkat mund të shkaktojnë djegie të rënda. Kur tresim dyllin
mbi flakë të hapur, duhet të kemi afër një pllakë amianti-azbesi, që ta
vendosim mbi enën në rast se dylli merr flakë.
Përzierjet dyll-rrëshirë janë të ngrira dhe shumë të qëndrueshme dhe
mosdepërtueshmëria e tyre siguron një mbrojtje kundra lagështirës.
Në këtë mënyrë ato ndalojnë punën e drurit që shkaktohet  nga
ndërrimi i  lagështirës relative të atmosferës. Dylli megjithatë ka disa të
meta, me përjashtim të rastit kur objektet e trajtuara mbahen në vend
të freskët.
Edhe kur sipërfaqja e objektit pastrohet pas zhytjes në mënyrë që të
lejë vetëm një cipë të vogël, dylli i njomjes ka gjithnjë prirje të kalojë
nga pjesa e jashtme, në mënyrë që pas një farë kohe  sipërfaqja bëhet
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e ngjitshme dhe fikson pluhurin. Veç kësaj, kur një objekt i njomur në
dyll është i ekspozuar në diell ose i vendosur në një vitrinë të ndriçuar
nga brenda, ai rrezikon të bëhet i ndritshëm në mënyrë të papëlqyshme
kur ngrihet temperatura. Së fundmi, një e metë tjetër e përzierjeve me
bazë dylli rezulton nga indeksi i tyre i lartë i refleksionit që thith ngjyrat.
Vetitë optike  të ngjyrave të qarta ruhen më mirë, duke përdorur material
indeksi i refraksionit të të cilave është më i pakët se ai i dyllit, gjë kjo
që në disa raste na bën të lëmë më shumë rrëshirat  sintetike  pa
ngjyrë.
Njomja me anën e prodhimeve sintetike
Mund të përdoret vernik i holluar si veprues njomës për  përforcimin
e drurit  para ose  pas  bërjes së riparimeve mekanike. Një provë me
bojë (melan) tregon se druri thith shumë më me shpejtësi lëngjet në
drejtim të fijes, kjo duhet të kihet parasysh kur njomim ose bëjmë
njomje me penel ose me anë të injeksioneve. Pra do të aplikohet
lëngu i rrjedhshëm mbi drur në këmbë në mënyrë që të depërtojë sa
më thellë që të jetë e mundur dhe do të përfundohet veprimi, duke e
zbuluar të gjithë sipërfaqen. Pas avullimit të tretësit, rrëshira e vënë do
të forcojë indin. Rrëshirat sintetike pa ngjyrë, që pasojnë, janë të
vlefshme për përforcimin e drurit; acetati i polivinilit i tretur në një
përzierje prej 9 vëllimesh tiluen për një (1) vëllim aceton, ose  Bedacryl
122  të holluar në tiluen derisa të fitohet qëndrueshmëria e dëshiruar.
Substanca të tjera që në kohët e fundit janë bërë të mundshme për
njomjen e drurit të thatë janë rrëshirat poliestere si  Marse S.B. 26 C
ose  Bakelit 17 449.
Këto paraqiten si lëngje të rrjedhshme që ngurtësohen në poret e
drurit, për të formuar substanca të ngurta të patretshme, pas një
reaksioni kimik të katalizës. Një nga këto rrëshira është përdorur me
sukses nga G.A. Horridge për përforcimin e drurit,  të cilit i është
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hequr lignin të pemës. Objektet me krimba mund të përforcohen, duke
injektuar solucionin në vrimat e krimave me një shiringë ose një tub
xhami, ashtu siç veprohet me insekticidet.
Për përforcimin e drurit të dendur, njomësi duhet të bëhet në një aparat
vakumi. Për këtë përdorim një kazan metali. Me të ulur presionin në
shkallën e dëshiruar, që tregohet nga një manometër, solucioni i njomjes
vendoset gradualisht me anën e një tubi në enën e vogël derisa objekti
të mbulohet tërësisht; këtu lihet për rreth një orë derisa solucioni,
brenda mundësive, të thithet nga druri. Atëhere shtohet ajri, që vendos
solucionin e përforcimit më thellë në dru. Kur presioni atmosferik
rikthehet në dhomën që përmendëm më lart, nxirret objekti nga ena
dhe lihet që të pikojë; ai do të thahet pa u bërë i ndritshëm po ta lëmë
në atmosferën e tretësit. Kjo metodë, që përbën formën më të mirë të
konsolidimit të drurit, mund të aplikohet në të gjitha materialet poroze,
qoftë me origjinë organike ose inorganike.
Mund të ndërtojmë një aparat të vogël për njomjen me vakum me
pajisjen e zakonshme të një laboratori. Mjafton që të kemi një eksikator
me vakum të pajisur me një rubinet me dy rrugë, nga të cilat njëri vlen
për vendosjen e solucionit dhe tjetri është i lidhur me një pompë vakumi
me ndërmjetësinë e një flakoni për sigurimin.
Riparimi dhe mirëmbajtja
Riparimi i drurit kërkon para së gjithash një ngjitës të mirë që mund të
aplikohet me lehtësi dhe të sigurojë ngjitësa të fortë. Kazeati i kalciumit
është një ngjitës i mirë për drurin. Ai përdorej në kohën e hershme për
fabrikimin e mobiljeve dhe për të mbledhur elementët e penelave të
pikturave. Ndërkaq në praktikë një zamkë lëkure e kualitetit  të mirë
përdoret me lehtësi dhe siguron ngjitje mjaft të qëndrueshme për
shumicën e nevojave, por prirja e sotme është për zgjedhjen e ngjitësit
ndërmjet rrëshirave sintetike moderne që “kapin” nën veprimin kimik
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të një  forcuesi që u shtohet dhe që japin ngjitje shumë të
qëndrueshme.Dallohen katër tipe kryesore;
Ure-Formaldehyde (U.F.)
Fenol-Formaldehilë (P.F.)
Rezorcine-Formaldehidë (R.F.)
Rrëshira epoksi.
Dy të parët kanë prirje për t’u tkurrur gjatë ngjitjes, por rrëshirat
epoksi karakterizohen me një ngjitje pa pakësim vëllimi të çmueshëm.
Aplikimet ndryshojnë sipas mënyrës me të cilën forcuesi është i përzier
me rrëshirën para përdorimit.
Aparat për njomjen në vakum.
-Produkti i njomjes që përmban objektin.
-Eksikatori.
-Kapanzha me manometër.
-Pompë uji.
Forcuesi është i përzier me rrëshirën, në përpjestimet e përcaktuara,
para aplikimit të ngjitësit mbi ngjitjen. Forcuesi është i aplikuar mbi
një anë të ngjitjes dhe rrëshira mbi tjetrën, të dy anët pastaj janë
shtrënguar njëra kundrejt tjetrës derisa  ngjitësi të jetë ngjitur. Ngjitësi
është i furnizuar në formën e një pluhuri të përbërë nga rrëshira dhe
forcuesi, të cilës mjafton që t’i  shtohet ujë para përdorimit. Në çdo
rast, nga ana e prodhuesit jepen instruksione të hollësishme. Ka rëndësi
që të vihen në dukje, për zgjedhjen e ngjitësit, se forcuesi R.F. është
neutral, ndërsa të tjerët janë acide ose alkaline. Kur, veç ngjitjes së
bashkuesave, ka nevojë që të mbushen zgavra të çrregullta të tilla
saqë produkti i mbushjes të veprojë edhe si përforcues, duhet të
përdoret një ngjitës modern për mbyllje dhe më i miri në këtë rast
është Aerolite 300, që është një rrëshirë U.F. Përkundrazi, kur kemi
të bëjmë me një mbushje të thjeshtë të një boshllëku, zgjidhja mund të
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bëhet shumë e fortë; dhe një shurup celuloidi veshtullor, të cilit i
trupëzohet një ngarkesë me  pore si tallashi i drurit ose pomice; kur
mund të përdorim një pluhur të zi, mund të aplikojmë “Chattertens
Compound” me anën e një thike të ngrohtë. Disa herë mjafton zamka
dhe tallashi i  drurit dhe disa vrima të vështira mund të mbushen duke
hedhur në to “balsa” të fiksuar me një ngjitës. Në këto lloj  riparimesh,
përdoret gjithnjë një tepricë druri, që pastaj hiqet me anë të një gërshëre
ose me një limë pasi ngjitësi të ketë kapur.
Pllakazhi (rimesoja) dhe punëra të tilla vuajnë nga tharja e zamkës, që
shkakton ngritje; kështu që ato dëmtohen me lehtësi gjatë pluhërimit
dhe duhet të mbrohet përkohësisht me anë të një rrypi lidhës. Ky
është një nga rastet që jep rezultate të mira kur merren masa në kohën
e duhur. Ringritja e rimesove (pllakazheve) të prishura është punë për
specialistin. Riparimet e kryera nga  diletantët rrallë janë të vazhdueshme
ose të kënaqshme dhe që të bëhen mirë, kjo punë kërkon përdorimin
e një zamke dhe të letrave të përshtatshme, duke e vënë rimeson
(pllakazhin) në mënyrë të rrafshët dhe duke e mbajtur nën presion
deri në forcimin e ngjitësit.
Punimet e tjera të kësaj natyre (marcueterie) mund të mbrohen nga
tharrja duke e fërkuar herë pas here me pak vaj jo të thithshëm. Vaji
i ullirit shërben për këtë qëllim. Vaji i bajameve përdoret për të pastruar
pjesët e drurit të violinave dhe të veglave të tjera muzikore të stolisura
me rimeso. Mobiljet prej druri, sipërfaqja e të cilave është në gjendje
të mirë, sidoqë të jenë të lëmuara me llak ose me dyll duhet të
mirëmbahen, duke i fërkuar rregullisht me një leckë të hollë e të imët.
Lëmimi origjinal vlen që të ruhet gjithnjë qoftë kur është fjala për rimeso
ose dru të plotë dhe ky përmirësohet gjithnjë me kalimin e kohës.
Lëmimi i mobiljeve e mbulon sipërfaqen me një cipë të hollë prej dylli.
Kjo është një gjë e mirë, por duhet të evidentohet, që dylli të mos
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grumbullohet në krisjet ose çarjet, sepse dëmton pamjen dhe tërheq
pluhurin. Një emulsion i mirë për pastrimin e mobiljeve të lëmuara të
çdo lloji fitohet, duke tundur me forcë një përzierje të përbërë nga ¼
litri vaj pishe dhe ¼ uthull, të cilës i shtohet një lugë e vogël çaji me
alkol metilik. Kjo përzierje është relativisht e lirë; ajo pastron dhe
lëmon njëkohësisht dhe duke e përdorur me kujdes, nuk shkakton
asnjë dëm.
Objektet prej kashte
Problemet e ruajtjes së objekteve prej kashte janë kryesisht ato që
shtrohen lidhur me myket dhe  me sulmet e insekteve dhe trajtimi që u
duhet bërë është i njejtë me atë të drurit. Megjithatë  këto  objekte
kanë prirje për tu thyer (këputur). Këto  mund të pastrohen me shkumë
të Lissapolit dhe pas tharjes të njomen me dyll blete të zbardhur të
tretur në benzol. Celuloidi i tretur në aceton është një ngjitës i mirë për
riparimet. Petkat prej lëkure shkatërrohen nga kalbëzimi i qepjeve
dhe bëhen të paafta për të mbajtur peshën e tyre. Restaurimi qëndron
në dublimin me një fletë prej Teryleni dhe në përmirësimin e pamjes,
duke i avulluar një solucion të holluar me metakrilat ose me acetat
polivenili.
Druri i ngopur me ujë
Druri që qëndron për një kohë të gjatë në ujë ose në argjil ose në
llumin e lagur pëson një formë dekompozimi që vjen nga shkatërrimi i
lignecelulozave nga të cilat është i përbërë. Një pjesë e madhe e indit
prej celuloze, më i hollë, zhduket, por strukturat e ligninës, më të trasha
qëndrojnë  dhe ruajnë formën dhe shpesh herë pamjen e përgjithshme
të sipërfaqes. Nuk është e rrallë të gjejmë objekte prej druri që vijnë
nga vende në afërsi të liqeneve ose nga puset që kanë  mbijetuar gjatë
gjeneratave thuajse pa ndryshime kur ngjyra është errësuar, forma
dhe stolisjet janë ruajtur deri në hollësitë më të vogla. Humbja e pëlhurës
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së hollë prej celuloze nuk shkakton asnjë ndryshim në tërësinë e vëllimit,
por poroziteti rritet shumë dhe druri e thith ujin si një sfungjer. I ngopur
me ujë, ky dru është shumë i rëndë; ka të ngjarë që  ai  të mos e mbajë
peshën e vet dhe thyhet në mënyrë pingule (pëpendikulare) me fijen
po të mos e përdorim me kujdes. Ruajtja e drurit të ngopur me ujë
është një nga problemet më të mëdha të arkeologëve. Objektet e
zbuluara në këtë gjendje duhet të ngrihen me një mbajtëse të fortë dhe
të amballazhohen  menjëherë me shkumë të lagur, me pambuk, me
gazeta, me pëlhura ose me çdo llojë mënyre tjetër që të mund t’i
mbajë të njomura me qëllim që të arrijnë në laborator në gjendjen  me
të cilën janë gjetur. Atëherë vendosen menjëherë në një banjë uji ku
do të lahen dhe të shqyrtohen me rehati, të maten dhe të fotografohen.
Objektet e ruajnë formën e tyre përgjatë kohës që janë të lagura
(njomura). Por po t’i thajmë para se t’i trajtojmë në mënyrë të veçantë,
pëlhura (indi) qelizor dobësohet, sepse atë e mban vetëm uji dhe kështu
objekti do të shtrembërohet në mënyrë të  pashmangshme.
Kuptohet vetëvetiu se druri i ngopur me ujë mund të ruhet në ujë (më
mirë me një dezifektant, p.sh. 2% të peshës ose vëlimit me fenol), por
është shumë më interesant po të mund  të thahet pa u shtrembëruar.
Për këtë qëllim kemi dy metoda të përgjithshme. Me anën e të parës
zëvendësojmë ujin e mbajtur nga poret e drurit me një lëng që do të
ngurtësohet dhe do të ndalojë tkurrjen e drurit gjatë tharjes. Me anën
e të dytës i japim indit (pëlhurës) së drurit një ngurtësi të mjaftueshme
për ta ndaluar që të shembet kur i del uji. Trajtimi  me shap është një
shembull i metodës së parë, ai me alkol-eter-rrëshirë është i së dytës.
Trajtimi me shap
Trajtimi me shap bazohet mbi faktin se shapi është një substancë
kristaline shumë e tretshme në ujin e ngrohtë por në vetëm në 10 % në
ujin e ftohtë. Po të mund të bëjmë të depërtojë një solucion i ngrohur
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në indin e drurit, duke e lyer drurin për një kohë të mjaftueshme, lëngu
do të ngurtësohet, por sa ta heqim copën nga solucioni i ngrohur asnjë
tkurrje nuk do të ndodhë.
Përbërja e banjos me shap ka rëndësi. Shapi tretet në ujë të ngrohet
në përpjestimet që japin përqëndrimin më të lartë të pajtueshëm me
ujshmërinë e arsyeshme në një temperaturë të afërt me pikën e zierjes
së ujit. Solucioni pregatitet në një enë prej bakri ose hekuri, prej hekuri
të galvanizuar, sepse shapi e tret zingun. Treten dy ose tre pjesë në
peshë të shapit në një pjesë uji  të vluar, të cilit i është shtuar një pjesë
në peshë glicerinë. Druri zhytet në këtë solucion dhe në rast nevoje
mbahet  i zhytur me ndihmën e disa peshave prej plumbi ose prej
hekuri dhe banjoja mbahet në një temperaturë prej 92-96 oC për të
paktën dhjetë orë dhe edhe më shumë  kur druri është i rëndë (masiv)
ose me thyesa të dendur. Resemberg rekomandon një zhytje deri në
tridhjetë orë, gjë kjo që  tregon se trajtimi  i drurit të rëndë mund të
jetë shumë i gjatë. Niveli i lëngut gjatë veprimit të ngrohjes duhet të
mbahet duke i shtuar solucionit ujë të ngrohtë sipas nevojës.
Atëherë kur mendohet se njomja është e plotë, druri nxirret nga banjoja,
lahet shpejt me ujë të ngrohtë për të mënjanuar tepricën e shapit mbi
sipërfaqe dhe ftohet. Depozitimi i bardhë që formohet gjithnjë hiqet
me furçë pas tharjes ose fërkohet me një leckë të zhytur në ujë të
ngrohtë ose në një pregatitje zamke të ngrohët që do të formojë me
shaping një cipë të patretshme. Pas  disa ditëve, kur sipërfaqja është
krejtësisht e tharë, ajo trajtohet në mënyrën e përshkruar më parë.
Ka ndodhur që rezultatet më të mira të jenë arritur me drutë e fortë se
sa me ata të butë dhe se suksesi varet nga përdorimi i një solucioni të
ngrohur prej shapi mjaft të përqëndruar dhe nga depërtimi i mirë i tij.
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Trajtimi me alkol-eter-rëshirë
Metoda e tharjes së copave në banjo të vazhdueshme alkoli etilik që
mënjanon ujin dhe zhytja e tyre në një seri banjosh me eter, që mënjanon
alkolin është teknikë e njohur mirë në biologji. Kur  banjoja e fundit
me eter përmban në solucion një produkt rrëshinor, kjo rrëshirë do të
mbetet në dru, kurse eteri do të avullohet dhe struktura e drurit do të
përforcohet.
Kjo metodë është e dobishme për trajtimin e objekteve me përmasa
të vogla. Verner Kramer ka arritur rezultate të shëlqyeshme me alkolin
dhe eterin, duke e njomur nga fundi drurin në një dhomë me vakum
me një solucion të përqëndruar të rrëshirës damar në eter. Suksesi i
kësaj metode është më shumë i theksuar, sepse parashikon një zbardhje
paraprake të drurit me anën e zhytjes në ujë të oksigjenuar 5 % për
një javë para se të fillojë trajtimi me alkol, gjë që e bën sipërfaqen të
zezë dhe vështyllore, karakteistikë e drurit të ngopur me ujë, me në
“ton “ ngjyrë si biskotat ose plloça e zbehtë.
Kështu mund të rikthejmë pamjen natyrale dhe të gjejmë rishtazi
kokrrizat (nishanet). Disa herë si në rastin e drurit të mbështeknës, ka
mundësi të rifitojmë gjurmë të argjenduara të lëkurës, prania e të cilave
nuk mund të mendohej para trajtimit. Disa bishta të sopatave prej guri
të marra nga një vend parahistorik në Zvicër i janë nënshtruar këtij
trajtimi në mënyrë të kënaqshme dhe janë dukur si të ishin të përpunuara.
Gjatë disa punimeve të fundit në Kopenhageë, Christensen ka gjetur
se është e mundur që të thahet druri i ngopur me ujë, duke e zëvëndësuar
që në fillim ujin me alkol dhe këtë pastaj me një lëng me kapilaritet të
ulur si eteri që pastaj mënjanohet me shpejtësi, duke e transferuar në
një dhomë me vakum. Kjo bëhet duke e vendosur objektin në një enë
të mbyllur të lidhur me një rubinet me një enë të madhe ku më parë
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është bërë vakumi; duke hapur rubinetin, pakësohet  menjëherë presioni
në enën e vogël dhe sigurohet një avullim i shpejtë i eterit.
Kjo tharrje me anë të vakumit mënjanon përqëndrimin, por mund të
shkaktojë disa përdredhje kur druri është i hollë. Kur një tkurrje mund
të pranohet, mund të lihet eteri që të avullojë normalisht pa përdorur
vakumin dhe në këtë rast, nuk ndodh asnjë përdredhje.
Trajtimi i propozuar  nga Chritensen mund të përmblidhet kështu;
Banjo e parë: Alkol, në një vëllim të barabartë me 5 herë vëllimin e
drurit.
Banjo e dytë: Përsëritje e të parës.
Banjo e tretë: Eter i thatë i freskët, për dy ditë.
Banjo e katërt: Përsëritje e së tretës.
Alkoli duhet të ketë së paku 95 % (apo duhet të jetë) dhe duhet të
kontrollojmë që vazhdimi i zhytjes të jetë mjaft i gjatë dhe i mjaftueshëm
para se ta heqim të gjithë ujin. Për drurët si lisi  dhe frashëri, me thyes
të ngushtë, vazhdimi i zhytjes mund të logaritet një ditë për çdo cm të
gjatësisë së drurit; por duhet  theksuar se s’ka asnjë  dëm po të
zbatojmë  zhytjen në alkol.
Në rastet e zakonshme, avullimi i eterit mund të shpejtohet ashtu siç e
kemi thënë më lart, por kur objekti është i hollë dhe ka rezik që të
dredhet me lehtësi, metoda më e sigurtë është ajo që ta lëmë eterin të
avullohet  në mënyrë natyrale. Pastaj objektet përforcohen me një
zhytje në një solucion 3 % të acetatit të polivinilit në benzol të pastër.
Objekti zhytet vetëm për një çast në këtë solucion dhe me të tharë ai
lyhet me një solucion 10 % të rëshirë dammar në eter petrol (P.F.80-
100 oC). Ky duhet të aplikohet me kujdes. Nuk është mirë që të
thjeshtësohet metoda, duke mënjanuar banjon në eter për të kaluar
përsëdrejti në banjo të alkolit në zhytjen me acetat të polivinilit. Me
këtë rast mund të gjendemi para disa rezultateve të papëlqyeshme.
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Metoda Kramer si dhe ajo Christensen janë provuar në Laboratorin
e British Muzeum dhe që të dyja janë parë të kënaqshme. Zbardhja
paraprake me ujë të oksigjenuar ka qenë përdorur që  prej disa viteve
më parë për të vënë në dukje kokrrizat e drurit, por gjithnjë në një
mënyrë të kufizuar. Tashmë së fundmi, pas një paraqitje të bërë në
Zyrih, zbardhja është shtyrë më thellë në laborator dhe copa e trajtuar,
një sahan romak prej druri të fortë, ka gjetur atë që duhet të ishte
pamja e tij origjinale. Në këtë rast, objekti pëson një zhytje të fundit
në vakum në një solucion të përqëndrur të rrëshirës damar në eter.
Është parë se një copë druri e njomë e trajtuar në të njejtën mënyrë
nuk mund të zbardhej me një ngjyrë ploçe të zbehtë; dukej gjithashtu;
mund të bëhej më me vrima-vrima (poroz) se druri i fortë, por edhe ai
ruante imtësinë e hollësirave; gjurma të thikës edhe një seri gjurmësh
të holla të sharrës, larg njera nga tjetra prej së paku një milimetri
qëndruan, gjë kjo që  është një provë e gjallë e imtësisë me  metodën.
Megjithëse alkoli dhe eteri janë të kushtueshëm dhe shkaktojnë  një
rrezik serioz zjarri, përdorimi i tyre pëlqehet për trajtimin e objekteve
me përmasa të vogla. Nuk ka asnjë dyshim se kjo metodë, e
kombinuar me zbardhimin  me  anë të ujit  të oksigjenuar, justifikohet
në të gjitha rastet kur duhet të ruajmë imtësitë e një vepre delikate.
Restaurimi i këllëfit të Stanvick-ut
Një lloj restaurimi i veçantë është bërë me sukses në rastin e shpatës
prej hekuri të zbuluar në këllëfin e vet prej druri nga Sir. Mortimer
Vheeler me rastin e gërmimeve të Stanvik-ut në Yorkshire në vitin
1952. Ishte fjala për një copë të vetme të shek. I. Pasi ajo ishte e
ngopur me ujë, u dërgua me trenin e parë në Londër, e amballazhuar
me në grumbull gazetash të njomura dhe ishte veprimi i shpejtë që bëri
të mundur ruajtjen. Ne do ta përmendim më poshtë  korrozionin
(gërryerjen) e shpatës prej hekuri nën veprimin e bakterieve reduktuese
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të sulfateve si dhe ruajtjen e armës. Në hollësirat që pasojnë i përkasin
ruajtjes së këllëfit prej druri.
Këllëfi përbëhej prej dy tehesh prej frashëri me një trashësi 3 m m që
zvogëloheshin nga anët. Këto mbaheshin të bashkuara me anë të një
serie unazash prej bronzi në formë syri dhe simetrike, të vendosura
me intervale që pakësoheshin në prerje që nga hapja në majë. Pasi
nuk ishte e mundur që të hiqej shpata nga këllëfi i saj me të cilin ishte
e ngjitur me anë të sulfurit të karbonit të prodhuar nga gërryerja, metoda
me anë të shapit duhej mënjanuar për të realizuar ruajtjen e drurit.
Efektivisht, kjo substancë acide duke reaguar me sulfurin, mund të
shkaktonte një prishje, që i shpëtonte çdo kontrolli. Prandaj u vendos
që të ndahej këllëfi nga shpata duke e zmontuar në ujë. Gjërësia e
ngrënë e unazave prej bronzi lejonte ngritjen e tyre nga maja, detyrë
që u duk delikate por jo e vështirë. Së fundi gryka prej bronzi u nxor
nga ana e vet. Pas këtij veprimi, druri u shkëput nga tehu me anë të
neshterës nga një anë në fillim dhe u vendos, gjithnjë nën ujë mbi një
xham të përgatitur gjatë gjërësisë së këllëfit. Tehu atëherë u kthye dhe
druri u nda nga ana tjetër, pastaj u vendos mbi një pllakë xhami të
dytë.
Të dy copët u trajtuan me anë të zhytjes në një seri alkolesh me
përqëndrim të rritur për  mënjanimin e ujit. Ky trajtim u bë në disa kuti
prej kallaji të fabrikuara veçanërisht për këtë qëllim. Alkoli i i thithur
nga druri u zëvëndësua nga acetati i amilit. Pas kësaj u bë një zhytje e
fundit në një solucion celuloidi 5 % në një përzierje në vëllime të
barabarta të acetatit të amilit dhe të acetonit. Gjatë këtyre veprimeve,
druri mbeti i vendosur mbi mbajtësin e tij prej xhami, pa bërë asnjë
punim para përforcimit. Puna vazhdoi për rreth 15 ditë dhe pas avullimit
të solventit, druri i hollë u gjet i përforcuar në një mënyrë plotësisht të
kënaqshme.
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Për rimontimin e këllifit u desh përgatitja e një grepi me përmasa të
tilla saqë duke mbetur në vend druri i vjetër, unazat prej bronzi të
mund të shkisnin nga maja dhe këllifi i rindërtuar kështu gjeti përmasat
e tij origjinale. Këtu pati një vështirësi nga shkaku i çrregullimeve të
vogla në formën e copëve prej metali. Kjo kërkoi përdorimin e një
grepi të përkulshëm që u ndërtua në këtë mënyrë. Një copë druri e
prerë lehtësisht më e hollë dhe më e ngushtë se shpata merr mbi
gjatësinë e saj një shirt të hollë çeliku që u muar nga vizore çeliku të
përkulshëm dhe u fiksua me anën e një lidhëse të ngjyer me gomë llak.
Ky grep u njom në një solucion nitrocelulozë dhe druri i vjetër i këllëfit
u ngjit nga njëra anë dhe tjetra me Durofix, duke siguruar një kontakt
sa më të ngushtë që qe e mundur. Nuk mbeti veçse me kaluar unazat
nga majat, duke u ndihmuar nga elasticiteti i dhënë grepit nga mbajtësi
që kishte. Pas kapjes së ngjitësit, grepi u bë i ngurtë dhe disa riparime
më të vogla me anën e një përzierje të celuloidit me pluhur druri,
plotësuan restaurimin. Natyrisht nuk u mendonte rivendosja e shpatës
në këllëfin e saj. Të dy copat u montuan njera pranë tjetrës mbi një
mbajtëse druri, në mënyrë që të formonte një tërësi interesante për
studimin e objekteve.
Copë të mëdha prej druri, varka të nxjerra nga gërmimet.
Ruajtja e copëve të mëdha të ngopura me ujë, siç janë varkat e gjetura
në gërmimet, paraqesin një problem të veçantë nga shkaku i
vështirësive të transportit dhe të shpenzimeve të kërkuara nga sasia e
madhe e materialeve të nevojshme për trajtim. Druri është i lëruar nga
balta e tij dhe nxirret nga uji ose nga dheu i largët mbi  një llojë  tezge
ose  një sajesë të përgatitur aty për aty, zakonisht prej llamarine
metalike. Atëherë vendoset në një pozicion nga i cili të mund të lahet,
të matet dhe të fotografohet. Metoda e zakonshme konsiston në
mbulimin me një grumbull dheu dhe duke lënë në vend për së paku një
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vit dhe disa herë më mirë për më tepër, në mënyrë që uji të dalë pak e
nga pak. Kur kjo punë bëhet dalëngadalë, drutë prej dushku sa më të
rëndë thahen pa u shtrembëruar, megjithëse sipërfaqja, deri në një
farë pike mund të çahet. Në rastin e varkave, anët që janë shumë më
të thella se fundi, do të kenë prirje për t’u përkulur nga ana e
brendshme; gjithashtu është e nevojshme që të mbahen, para se të
mbulohen me dhe, duke ju vënë disa traversa druri të mbajtura në
vend me disa tharës. Këto do të ndreqen atëherë kur do të hiqet nga
toka para aklimatizimit të varkës me kushtet atmosferike. Ky proces
aklimatizimi nga ana e tij mund të kërkojë një vit ose më shumë. Gjatë
kësaj kohe druri duhet të mbrohet ndaj motit të keq, sidomos kundrejt
ngrirjes dhe rrezatimeve direkte të diellit. Pas mbarimit të periudhës
së aklimatizimit, sipërfaqja mund të lyhet me një solucion silikati të
natriumit me përmbajtje të  lartë siliciumi të holluar në ujë  të  distiluar,
p.sh në “84 brand of sodium silicate’’ të tretur në 6 vëllime ujë të
distiluar. Ky trajtim është vërtetuar i kënaqshëm në shumë raste. Disa
herë, kur druri është i tharrë mirë, njomja është e kotë, por me disa
dërrasa të gjata dhe të holla, rreziku është më i madh, sepse sjellja e
tyre varet në pjesën më të madhe nga kokrizat e drurit dhe nga mungesa
e nyjeve. Ndërkaq, të gjithë do jenë dakort se restaurimi do të ketë
kaq më shumë fat për suksese atëherë kur tharrja do të jetë bërë me
ngadalë. Natyrisht është katastrofike që të transportosh një copë të
kësaj natyre para se kjo të ketë arritur një gjendje ekuilibri me kushtet
klimatike të jashtme. Afërsia e radiatorëve, p.sh, mund të shkatërrojë
rezultatin e shumë viteve me masa të kudesshme paraprake.
Mbeturinat e dy varkave të epokës së hekurit janë gjetur në lumin
Humber në North Ferriby në vitin 1947. Ato përbëheshin nga dërrasa
të kallumçës dhe në një pjesë të madhe nga dërrasa të  pjesës së
poshtme të skafit të lidhura së bashku me anë të degëve të holla të
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bersheve dhe të kallafatuara me shkumë. Varkat u shpëtuan duke i
fiksuar gjatë baticës mbi disa patina metalike dhe duke i nxjerrë jashtë
baltës mbi anët e lumit. Mbasi ishte fjala për mbeturina të një interesi
të veçantë, u transportuan menjëherë për në Muzenë detar në Greenvich
ku iu nënështruan një trajtimi për t’u tharë me minimumin e ndrydhjes.
Kërkime të mëparshme të bëra po nga këta arkeologë kishin lejuar
zbulimin e shumë fragmenteve të lëndëve të vjetra, nga të cilat disa
ishin të ruajtura në glicerinë dhe disa të tjera të tharra në mënyrë natyrale,
gjë kjo që jepte një material të vlefshëm krahasimi. Megjithëse druri i
tharrë në ajër nuk ishte i deformuar veçse pak, shtresat sipërfaqësore
kishin një prirje të theksuar për t’u thyer, gjë kjo që në pjesët më të
holla shkonte deri në formimin e një sistemi  kreshkash të ngritura.
Një përvojë me kohë të gjatë me një  fragment të ngopur me ujë
tregoi se glicerina mund të përdorej për të zëvëndësuar ujin në sasi të
mjaftueshme për të ngadalësuar tharjren, duke e trajtuar sipërfaqen
me gomë llak.
Drutë u vendosën në lundra të mëdha prej hekuri të galvanizuar të
ndërtuara duke ngjitur së bashku lundra (trape) më të vogla të pajisura
me vrima kullimi dhe me shtupa, ku mund të shkaktohej mënjanimi i
baltës. Druri  u vendos vetëm në një shtresë mbi tulla që e mbanin larg
nga fundi. Pas një larje dhe një shpëlarje së plotë, u vendosën shtupat
dhe u mbulua druri me një solucion të holluar glicerine që u përsërit tre
ose katër herë për një periudhë prej dy vjetësh, ndërsa përparimet e
veprimit ndiqeshin duke e përtëritur rregullisht solucionin dhe duke e
matur dendësinë e tij me anë të një hidrometri. Kur solucioni i glicerinës
preku një përqëndrim të barabartë me atë nga ku ishte  marrë fragmenti
i provës, u boshatisën lundrat dhe druri u la të thahej në ajër për më
shumë se një vit. Pastaj copat u tërhoqën dhe u trajtuan individualisht
me një solucion të gomës llak në alkol. Kur kemi të bëjmë me dru
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shumë të shpeshtë, ka gjithnjë një dyshim mbi pikën për të ditur se kur
janë të tharrë në mënyrë të mjaftueshme që të mund  t’i konsiderojmë
si të stabilizuara dhe në rastin e përmendur nuk ka asnjë ndërlikim që
të mos ketë qenë rregulluar menjëherë, ndërkaq duhet të njohim se
do të duhen mjaft vite për përcaktimin e gjendjes së ekuilibrit dhe se
copët, gjatë kësaj kohe duhet të mbahen në mbikqyrje dhe duhen
trajtuar rishtazi me gomë llak kur druri e kërkon. Në shembullin e
përmendur edhe zënia e plasjeve si dhe qepjet në degë u gjetën të
përmirësuara.
Varkat më të mëdha që janë gjetur nën ujë dhe që janë ruajtur janë pa
asnjë dyshim të vikingëve në Oslo. Kemi të bëjmë me dy ekzemplarë
madhështorë, anija e Oserbegut dhe anija e Gogstadit. Një e tretë, në
një gjendje shumë më të coptuar, ndërkaq është shumë interesante
nga pikpamja e teknikës së ndërtimit. Këto varka, ashtu si shumica e
objekteve prej druri, janë trajtuar kryesisht me anën e shapit. Para se
të fillohej veprimi, përmasat dhe format e sakta të pjesëve janë marrë
me anë të mulazheve prej allçie atëherë kur ishin akoma të njoma (të
lagura). Së fundi druri i trajtuar me shap ka marrë një veshje të përbërë
nga një përzierje e vajit të pishës dhe të vajit të limit, që kishte për
qëllimin e dyfishtë që të përmirësonte pamjen dhe të krijonte
padepërtueshmërinë e sipërfaqes.
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KREU VI

KOCKA DHE FILDISHI

Kocka dhe fildishi që në kohët më të vjetra, kanë ushtruar një magji të
veçantë mbi artizanin. Kocka gjendet më me lehtësi dhe pasi paraqitet
nën forma të ndryshme dhe me shkallë fortësie  të ndryshme, kishte
mundësi që me copë të zgjedhura, të punoheshin lloje të ndryshme
objektesh të vlefshme; grepa për peshk, maja shigjetash, vegla pune
dhe aksesorë. Fildishi, megjithëse kishte gjithnjë të njejtën formë,
përshtatej më shumë për punimet delikate dhe kishte mundësi që të
dekorohej. Mund të pritej, të gdhendej, të pikturohej, të ngjyrosej, të
prarohej, të larzohej me metal ose me gurë të çmueshëm ose gjysëm
të çmueshëm. Ai mund të vlente gjithashtu për larzime në dru dhe për
pllakazhe. Për punime me prerje delikate, preferohej fildishi karshi
kockës. Në këtë mënyrë përdorej fildishi për pllakat dhe për relieve
të diptikëve dhe të lidhjeve të librave. Ai ishte gjithashtu një material
ideal për skulpturën e figurinave dhe ka shembuj që  vijnë nga dinastitë
e para egjiptiane. Në perëndim ka një koleksion të pasur fildishi të
skalitur që nga epoka paleokristiane, gjithashtu kanë ardhur sasi veprash
prej fildishi nga qytetërimet e largëta të Kinës dhe të Lindjes së afërt.
Megjithëse kocka në përgjithësi ka qenë përdorur më tepër për qëllime
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ushtarake, ajo është përdorur gjithashtu edhe për dekoracione nga
shkaku i rrallësisë së fildishit.
Kur janë të punuar dhe të dekoruar (stolisur), që të dy materialet
mund të ngjajnë saqë të mos mund të dallohen gjatë kqyrjes
sipërfaqësore; identifikimi i tyre pra është në kompetencën e specialistit.
Nuk është e mundur që të dallohet kocka nga fildishi me anë të mjeteve
të thejshta kimike. Përbërësit kryesorë inorganikë të dy materialeve
janë të njëjtë, specifikisht fosfati i kalciumit, i shoqëruar me karbonatin
dhe flourusin; si në njerin ashtu dhe tjetrin indi organik përbëhet prej
eseinës, që megjithëse mund të ndryshojë në sasi, në përgjithësi përbën
të paktën 30 % të peshës në tërësi. Megjithatë, ekzaminimi
mikroskopik lejon diferencimin, nga fakti se kocka dhe fildishi kanë
një strukturë qelizore me një mikrostruturë karakteristike.
Në prerje, kocka paraqet një kokrrizë relativisht të pagdhendur me
hapësira karakteristike, ndërsa fildishi, i formuar nga indi i fortë dhe i
dendur që njihet me emrin dentinë është më i dendur dhe dallohet nga
prania e një rrjeti të përbërë nga zona të vogla në formë syzash që
shkaktohen nga prerjet e hullive të vogla, që rrezatohen duke u nisur
nga qendra e dhëmbit. Në disa rrethana të favorshme, kjo veçori mund
të shihet në sipërfaqe me anë të lupës, pa qenë  nevoja që të bëhet një
prerje.
Faktorët kryesorë nga ku varet ruajtja e kockës dhe e fildishit mund
të nxirren si përfundime mbi strukturën e tyre fizike dhe përbërjen e
tyre kimike. Kocka dhe fildishi janë amizotropë, sepse kanë veti
drejtimi. Nga ky fakt, ato shtrembërohen (përkulen) me lehtësi kur
janë të ekspozuara  ndaj ngrohjes dhe lagështirës. Mbi këtë, ato prishen
nën veprimin e zgjatur të ujit, nga shkaku i hidrolizës së eseinës dhe
armatura inorganike shkatërrohet me shpejtësi nën veprimin e acideve.
Me vrima vrima dhe me ngjyrë të hapur, kocka dhe fildishi njollosen
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me lehtësi. Ato kanë prirje të bëhen të thyeshme me kohë dhe humbasin
ngjyrën e tyre natyrale po të lihen të ekspozuara në dritën e diellit. Kur
digjen ato marrin ngjyrën bojë hiri ose blu të zezë (ngjyrë e zezë e
kockave dhe ngjyra e zezë e fildishit janë dy pigmente shumë të njohur).
Po të jenë nën tokë për një kohë të gjatë, ato dobësohen shumë dhe
mund të shkatërrohen nën veprimin e larzimeve kripore dhe të ujit; në
rastin e fundit, ato transformohen në një material si sfungjeri, të mbushur
me ujë, që ngjan me drurin e gjetur në të njejtat kushte. Në rrethana të
tjera ato mund të fosilizohen. Në proçesin e fosilizimit përbërësit
organikë zhduken pak nga pak dhe lënda gëlqerore që mbetet
bashkohet me siliciumin nën forcën e kuarcit dhe të kripërave minerale
që vijnë nga dheu. Kocka dhe fildishi në gjendje të mirë mund të
ruhen me anën e disa masave, por në  formën e coptuar (fragmentare),
të njomur me ujë ose të fosilizuar, mund të pastrohen, të forcohen dhe
të stabilizohen. Vetëm në këtë rast ka të ngjarë që një restaurim i
kënaqshëm të jetë i pamundur.
Dy çështje të përgjithshme duhet të kihen parasysh para se të
diskutohen në imtësi metodat e ruajtjes dhe të restaurimit; përmasat
dhe ngjyra. Kocka dhe fildishi zakonisht janë në copë me madhësi të
kufizuar, kështu që objektet me përmasa të mëdha të konfeksionuara
nga këto materiale janë patjetër me strukturë të kufizuar. Në rastin e
fildishit p.sh kur një objekt me përmasa të mëdha nuk ka formën e
mbrojtjes, artisti mund të mbledhë disa copë me anë të nyjeve (kyçeve)
dhe të ngjitjeve (mentesha) edhe të bashkimeve me gjysmë trashësie
etj. Shtrembërimi i një elementi do t’u ngarkojë këtyre nyjeve një
sforcim të konsiderueshëm. Kjo theksohet veçanërisht në rastin e
librave që kanë një mbulesë prej fildishi. Këto në përgjithësi mbahen
të mbyllur me anë të një ose dy kapseve; por kur fletët fryhen gjë kjo
që nuk është e rrallë kur kemi të bëjmë me pergamena forca e ushtruar
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mbi mbulesën prej fildishi mund të jetë e madhe dhe lidhja ka rrezik
që të hapet gjatë nyjave (kyçeve). Ky lloj aksidenti i detyrohet  veprimit
të lagështirës që fryn faqet, por dëmtimet analoge mund të ngjasin kur
fildishi ekspozohet direkt në rrezet e diellit ose në  nxehtësi. Kyçet
(nyjet-kapëset) hapen, pllakazhet përdridhen dhe kur kurbatura është
e fortë, mund të ngjasë që të mos jetë e mundur, që të  rikthehet forma
origjinale.
Fildishi i vjetër shpesh herë ka një ngjyrë të verdhë që pranohet si një
ngjyrë natyrale që mund të ndihmojë në rritjen e bukurisë së pjesës.
Por megjithëse ndodh që ngjyra të jetë aplikuar në mënyrë artificiale,
ashtu siç e bëjnë shpesh skulptorët japonezë të “netsuko-s’’që tregojnë
origjinalitet të madh në realizimin e efektit të sipërfaqes në punën e
tyre. Ne kemi folur për ngjyrën bojë hiri të fildishit të djegur. Siç duket
disa fildishe të Nimrudit kanë qenë të djegur më qëllim për të fituar një
efekt kromatik të veçantë. Prania e njollave mund të aplikohet në
mbeturinat e stolive të bëra me një ngjyronës jo të qëndrueshëm që
është dekompozuar. Në këtë rast, gjurmët e ngjyrës e tregojnë
ngjashmërinë një rregull, që do të interesojë specialistin si  dëshmues
të një stolie të zhdukur. Përsa i përket njollave të rastit, ato mund të
shkaktohen nga shkaqe të shumta. Kur ato nuk paraqesin asnjë rregull,
origjina e tyre mbetet e errët; por ka të ngjarë që ato që janë shkaktuar
nga një proces foto-kimik ose nga kontakti i kockës ose fildishit  me
një material tjetër. Njollat e dryshkut ose të bakrit mund të jenë të
vlefshme në rindërtimin e një objekti të thyer, sepse ato tregojnë se
cilat kanë qenë copat që kanë qenë të ngjitura më parë së bashku,
ose tërheqin vëmndjen mbi qënien, në origjinë të menteshave ose të
aplikimeve të tjera metalike. Në rastin e “peshtafit’’ prej kocke të
balenës, të British Museum, disa njolla u treguan veçanërisht të
çmueshme për ato që kanë qenë të ngarkuara për rindërtimin. Së
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fundi mund të gjejmë njolla të shaktuara nga përdorimi ose nga
aksidentet. Këto mund të hiqen me anë të një trajtimi kimik, por pasi
shkaqet e mundëshme të ngjyrosjes së objekteve prej kocke dhe
fildishi  janë të shumta, prandaj është e nevojshme që të merren masa
paraprake para se të fillohet një trajtim, që të shkaktojë humbjen e
karakteristikave të rëndësishme. Heqja e njollave është e arsyetueshme
vetëm në raste të jashtëzakonshme, sepse trajtimi kimik që mund të
heqë njollat rrezikon të prishë shtrirjen dhe ngjyrën e fildishit  dhe të
rrezikojë në këtë mënyrë dëmtimet.
Metoda të ruajtjes
Mënjanimi i pluhurit sipërfaqësor
Pasi folëm për rreziqet që kanë kocka dhe fildishi të ekspozuara në
ujë, do të duket jo e logjikshme po të themi se një larje në ujë mund të
bëhet pa rreziqe. Ndërkaq kjo mund të bëhet  kur objektet janë në
gjendje të mirë dhe kur thahen menjëherë pas trajtimit me një fshirje
(tharje) të butë, në mënyrë që të kufizohet lagështia në sipërfaqe.
Përdorimi i ujit në të cilin është shtuar një pastrues (sapun ose një nga
vepruesit tensie-aktiv) është një faktor i domosdoshëm për heqjen e
blozës dhe të yndyrës; por objekti nuk duhet të lihet në kontakt me
solucionin ujor veçse për kohën që është e nevojshme. Prandaj pastrimi
do të bëhet me një furçë dhe me pambuk ose me sfungjer. Fortësia e
furçës dhe gjatësia e qimeve kanë gjithashtu rëndësinë e tyre. Një
furçë shumë e përkulshme ka të ngjarë që të zgjasë  kohën e nevojshme
për pastrim. Prandaj furça do të zgjidhet me kujdes me qëllim që t’u
përgjigjet nevojave të punës, duke patur parasysh fortësinë e  objektit
dhe sasinë e zhulit që duhet të hiqet. Problemi komplikohet kur fildishi
dhe kocka janë të prishur pjesërisht, pikërisht kur shkëlqimi i sipërfaqes
është prekur dhe kur shfaqen plasje. Në këtë rast, fildishi lahet si më
parë, por në vend që ta thajmë me një terje do ta kalojmë menjëherë



161

në dy ose tre banjo të vazhdushme alkoli 95 %, para se ta thajmë në
kontakt me një substancë thithëse si një shami prej letre ose një letër
thithëse.
Mënjanimi i kripërave
Një nga problemet më të vështira që janë paraqitur ka qenë pastrimi
i fildisheve egjiptiane  gjysëm të fosilizuara dhe të larzuara me kripëra.
Këto fildishe mund të jenë shumë thithëse; të  zhytur në ujë dhe vetëm
për disa minuta, ato kanë prirje që të çahen ose të shtrembërohen, gjë
që e bën punën e restauratorit pothuajse të pa mundur.
Megjithatë pastrimi i tyre nuk paraqet më vështirësi, që kur është parë
se nuk është nevoja  të hiqet e tërë kripa, por mjafton që të mënjanohen
depozitimet e sipërfaqes dhe se suksesi i punës varet nga shpejtësia e
veprimit. Në një shembull tipik, një fildish i çarë dhe i shtrembëruar
nga larzimet kripore është mbuluar me ujë të distiluar. Uji është
ndryshuar (zëvëndësuar) çdo 5 sekonda dhe me 4-5 larje të
vazhdueshme është parë se janë të mjaftueshme. Pastaj fildishi është
shpëlarë për 30 sekonda në një banjë alkoli  80 %, të pasuar nga dy
shpëlarje me alkol etilik ose metilik, por në të njejtën kohë 95 %. Së
fundi, objekti është zhytur për një minutë në eter dhe është tharrë në
ajër. Në këtë mënyrë, pastrimi i plotë është përfunduar brenda tre
minutave; fildishi ka qenë ekspozuar në ujë për një kohë shumë më të
shkurtër akoma dhe ka dalë nga trajtimi pa asnjë ndryshim forme të
dukshme dhe pa zhvillim plasjesh. Një trajtim i tillë mund të duket
shumë i shpejtë dhe shumë i lehtë për arritjen e një efekti të përhershëm.
Në fakt, megjithatë, ai është aplikuar në mjaft raste mbi disa fildishe të
larzuara me kripëra, të ardhura nga Egjipti dhe nga Palestina. Rezultatet
gjithnjë kanë qenë të kënaqshme dhe shumë herë edhe  vetë vazhdimi
i veprimeve ka qenë i kanaqshëm kur copët kanë qenë veçanërisht të
thyeshme ose të coptuara.
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Larzimet prej karbonati sjellin një komplikacion tjetër. Në këtë rast,
përdorimi i një acidi është i domosdoshëm për të zbërthyer karbonatin,
por “eferveshenca’’ e shkaktuar nga lërimi i gazit të bioksidit të karbonit
gjatë zbërthimit të karbonatit është i tillë që të shkaktojë prishjen
(shkatërrimin) e fildishit.
Kjo vështirësi mënjanohet duke u kufizuar në një aplikim lokal të acidit,
d.m.th. se  nuk duhet të  trajtojmë asnjëherë më shumë se një centimetër
katror për çdo herë. Fildishet që kanë larzime prej karbonati pastrohen
nën një mikroskop binocular, me një zmadhim prej rreth 10 x, duke
aplikuar më shumë herë, me një penel akuareli, një solucion 1 % acidi
kloridrik. Kur “eferveshenca’’ merr fund, teprica e lëngut hiqet me një
penel tjetër ose me një copë letre thithëse të përdorura me anë të një
pince. Acidi duhet të përdoret në një sasi të mjaftueshme për të zbutur
larzimet që hiqen me një gjilpërë. Së fundi, për të mënjanuar gjurmët e
acidit, fildishi shpëlahet në një seri banjosh prej uji të distiluar për një
kohë disa sekondash secila, pastaj thahet me alkol dhe me eter sipas
metodës së rekomanduar më parë për materialet delikate.
Disa herë gjejmë një fildish që ka larzime me sulfat kalciumi (selenit).
Këto nuk mund të hiqen me mjete kimike nga shkaku i patretshmërisë
së tyre përkatëse. Çdo tentativë për të vepruar në  këtë mënyrë do të
donte një zhytje të zgjatur që do të shkaktonte shkatërrimin e  fildishit.
E vetmja metodë që mund të rekomandohet për të hequr nga fildishi
sulfatin e kalciumit mbështetet në reduktimin (pakësimin) mekanik të
larzimeve me anë të veglave dentare si freza “sone renverse”. Është e
kotë të themi se një trajtim i kësaj natyre është i mundshëm vetëm kur
pjesa e fildishit është mjaft e fortë saqë mund t’u qëndrojë sforcimeve
mekanike që kërkon.
Ky përshkrim i metodave të ndryshme të pastrimit të kockës dhe të
fildishit ka vënë theksin mbi nevojën për të pakësuar sa të jetë e mundur
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vazhdimin e ekspozimit të objekteve ndaj veprimit të prodhimeve
kimike dhe vetë ujit. Ndërkaq ka të ngjarë që në një rast të
jashtëzakonshëm është e nevojshme që të heqim dorë nga ky rregull
për të shpëtuar një pjesë të çmueshme. Një vendim i tillë megjithatë
arsyetohet vetëm kur operatori është plotësisht i vetëdijshëm për
rreziqet që mund të ketë, në mënyrë që të ndryshojë trajtimin saqë të
pakësohen në minimum edhe atëherë kur nga ana tjetër, me arsye
mund të shpresohet për një sukses. Një shembull interesant jepet nga
restaurimi i një figurine të famshme egjiptiane prej fildishi, të British
Museum, që besohej se dikur paraqiste faraonin Mendum. Fildishi
ishte thyer në lashtësi dhe copëzat ishin mbajtur së bashku me anë të
larzimeve të karbonatit të kalciumit, që duke u  kristalizuar, kishin çarë
copën dhe kishin formuar një sërë shtresash të ndara  nga shtresat e
karbonatit, në mënyrë që statuja e vogël ishte njëkohësisht e thyer
dhe e deformuar. Për t’i dhënë formën origjinale ishte e domosdoshme
që të hiqej i tërë karbonati që gjendej në plasjet, prandaj pastrimi nuk
mund të kufizohej në sipërfaqe siç veprohet zakonisht.
Një banjo me acid klorhidrik të holluar i pasuar nga një larje me ujë
është i domosdoshëm. Pasi parashikohej se “eferveshenca’’ e
shkaktuar nga trajtimi me acid do të mund të shkaktonte shkatërrimin
e copës, ky rrezik u mënjanua me anë të një njomjeje paraprake, nën
vakum, me anë të një solucioni prej celuloidi (2%), të pasuar nga
tharrja. Solucioni i celuloidit kishte për qëllim që të ngadalësonte
depërtimin e acidit dhe të frenonte “eferveshencën’’. Me të tretur
karbonatin e kalciumit, copëzat u ndanë. Ato u lanë me ujë të distiluar,
u thanë në banjo alkoli dhe benzoli, pastaj u njomën nën vakum me
një solucion të rrëshirës damar në benzol, sipas metodës që u përshkrua
më parë. Rimbledhja e copave, si me ngjitës, në solucion vështyllor të
rrëshirës damar në benzol, nuk pati vështirësi dhe lejoi që të rigjindej
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forma origjinale. Pasi u restaurua, figurina dukej më e plotë përsa i
përket stolisjes që nuk mund të zbulohej më parë. Nuk mbetej veçse
një çarje me rëndësi, e cila u mbush me një përzierje të dyllit të bletës
dhe të dyllit carnauba dhe u ngjyros me një shtresë të hollë boje vaji
për të fituar ngjyrën prej biskoti të fildishit. Theksohet se kur
shtrembërimi shkakton çarje në fildish, nuk është mirë që ato të
mbuhen, sepse mund të deformohen në kushte  klimatke të ndryshme;
kështu që çdo kundërshtim i kësaj lëvizjeje natyrale ka rrezik që të
shkaktojë shkëputje. Por në rastin tonë mungonte një copë fildishi,
kështu që boshllëku i formuar e dobësonte copën. Kështu që mbushja
kishte detyrën teknike të përforcimit dhe një funksion estetik të
plotësimit.
Forcimi
Kur është fjala për të përforcuar një fildish të thatë dhe plot pluhur,
kemi produkte të ndryshme të tejdukshme që mund të na vlejnë dhe
specifikisht acetati i polivinilit dhe polimetakrilatet. Që nga viti 1934,
ne kemi rekomanduar acetatin e polivinilit si produkt njomjeje dhe
përforcimi të kockës dhe të fildishit, në solucion më të përqëndruar si
ngjitës. Todd-i ka përshkruar se si ka përforcuar spatula prej fildishi
të dekoruara të dinastisë Chang me anë të Galva-s (një acetat plivinili)
duke i njomur në vakum.
Produkte të ngjashme janë përdorur për përforcimin e kockës.
Përdorimi i një emulsioni prej  acetati të polivinilit për të forcuar kockën
e gjetur në gërmime në moçale është përshkruar nga Purvis dhe Martin.
Kocka e ngopur me ujë paraqet një problem shumë më të lehtë se
druri, sepse ky mund të përforcohet përsëdrejti me anë të njomjes
nën vakum me anë të një emulsioni të holluar të acetatit të polivinilit,
duke përdorur një aparat si ai që është përshkruar në fig.5. Purvis dhe
Martin sinjalizojnë se rruazat e një emulsion të tillë kanë një diametër
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prej rreth 0,01 mikron. Kur presioni ulet, boshllëqet e kockës mbushen
me emulsion dhe nuk mbetet veçse me i lënë  copët të pikojnë mbi një
sargi. Sipas këtyre autorëve, objektet e trajtuara kanë rifituar fortësinë
e tyre, ngjyrat e tyre origjinale dhe detajet e sipërfaqes, deri në pikën
që t’u përgjigjen kërkesave të esteologjisë më të imtuara. Mc. Burney
flet shumë në mënyrë të favorshme për vetitë e shkëlqyeshme të acetatit
të polivinilit (mundësisht në emulsion) për përforcimin e kockës gjatë
gërmimeve, si para se të merren nga dheu ashtu dhe menjëherë  më
pas, sidomos kur janë shumë të njomura dhe të zbutura. Bedacryl-L
(që është një emulsion i polimetakrilatit) shumë i dobishëm,
transportohet me lehtësi në formë të përqëndruar për punën në terren
dhe mund të hollohet në ujë para përdorimit derisa të fitohet
qëndrueshmëria e dëshiruar. Këto emulsione janë të qëndrueshme me
kusht që të mbrohen nga ngrirja.
Megjithëse vernikët dhe ngjitësit e nitrolcelulozës kanë disa difekte të
vogla, këto kompesohen gjerësisht me dobitë që paraqesin këto
produkte për përforcimin dhe riparimin e kockës dhe të fildishit; lehtësi
aplikimi, veti ngjitëse të sigurta, lehtësi me të cilën produkti mund të
mirret. Kjo e fundit ka rëndësi sepse lejon rregullime gjatë punës dhe
lejon gjithashtu në çdo kohë, në një të ardhme, që të hiqet ngjitësi
nëse është e nevojshme. Me Durofix, një riparim i ndërlikuar si ai i
krëhërit të Saint Cuthbert-it, që ishte i thyer në shumë copëza, ka
qenë e mundur të bëhej me besim dhe me siguri, saqë në kushtet
klimaterike të një muzeu, restaurimi ruajti nga çdo pikpamje stabilitetin
e tij.
Mulazhe prej fildishi
Një kujdes i veçantë është i nevojshëm në veprimet (dorëpunimet) e
fildisheve që paraqesin disa elementë të veçantë, ruajtja e të cilëve
kërkohet. Është rasti, p.sh. i pllakave kristiane prej fildishi të skalitura
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që kanë nga prapa lutje të shkruajtura me bojë shkrimi, si dhe pllaka
të tjera të mbuluara me dyllë me qëllim që të vlejë si një mbrojtës për
një tekst të shkruajtur me stilet. Në disa raste janë përcaktuar dëmtime
të tilla gjatë mulazhit të fildisheve kur janë disa kopje me allçi. Mulazhi,
ndërkaq, që nuk është i dëmshëm, mjafton që produktet të përdoren
në të ftohtë. Duhet t’i bëjmë ballë tundimit për të përdorur një ngrirje
mulazhi. Është me mënd që të bëjmë me fildishin një kallëp në copë të
shkëputura, ose të përdorim një ngrirje mulazhi të ftohet me bazë
alginate. Por të gjitha substancat që duhet të përdoren në gjendje të
njomur kërkojnë një trajtim paraprak të fildishit me qëllim që të
mbrohet kundra dëmtimeve të shkaktuara nga uji. Kjo në përgjithësi
do të bëhet duke i aplikuar objektit një seri shtresash prej verniku të
nitrocelulozës të holluar në aceton. Një cipë e hollë nuk do të prekë
qartësinë e përgjigjeve dhe do të mund të hiqet me lehtësi me anë të
solventit pas veprimit. Alginati lejon që të marrim disa përgjigje të
sakta dhe kur produkti përdoret nga një ekspert, ai nuk e nënshtron
fildishin kundrejt çdo mendimi.
Restaurimi i një fildishi fenikas me larzime
Gjatë gërmimeve në Nimrud në vitin 1952, Prof. Mallavan, zbuloi në
fund të një pusi një seri  fildishesh të mrekullushme të epokës së Asseur-
Nasir-Pal II (883-859 para Krishtit) dhe duke i tharë ngadalë dhe në
mënyrë uniforme, pati mundësinë që t’u ruajë  formën e tyre dhe të
pengojë trajtimin e aplikuar më vonë mbi njerin prej tyre, një kryevepër
skulpture, të praruar dhe të larzuar me laps “lazuli’’ dhe me kornarinë
(balli).
Kur copa mbërriti në British Museum, ajo ishte e mbuluar me argjilë
të hollë dhe ekzaminimi radiologjik tregoi praninë e çarjeve të thella,
më të gjera në pjesën e prapme, që i përgjigjej pjesës së jashtme të
mbrojtjes, por lumturisht pak afër me faqen e dekoruar. Puna u fillua



167

duke hequr me kujdes argjilën e prapme, duke e kruajtur dhe pasi kjo
ishte një sipërfaqe pa dekorime, u përforcua (si masë urgjente me
qëllim që çarjet të mos kapeshin shumë) duke i ngjitur copa të gjera
shiriti ngjitës, ashtu siç është lekoplasti. Pastaj u punua me faqen e
përparme, që u trajtua nën një mikroskop binocular me zmadhim prej
10 x (herë) diametra. Shtresat e sipërme të argjilës u hoqën me anë të
gjilpërave. Nga argjila u hoqën mjaft copë të fletëve (fijeve) të gjetheve
që u lanë me acid nitric 1 % pastaj me ujë dhe u lanë në ruajtje që të
rivendoseshin më vonë në vendin e tyre. Pastrimi i fildishit u bë me anë
të shtupave prej letre thithëse të mbajtura në pinca dhe të njomura me
pastrues, në mënyrë që të zbuteshin dhe të  dilnin nga argjila. Sipërfaqja
e fildishit pastaj u pastrua dhe u fërkua sipas së njëjtës teknikë, duke
punuar mbi sipërfaqe të vogla herë pas here. Faza e fundit e restaurimit
qëndronte në vendosjen në vend, mbi fildishin të copëve të ndara të
gjetheve të arit, duke përdorur Durofix si ngjitës. Fundi i kësaj cope
të mrekullushme mendohet se është një pjesë e fronit, ku është
dekoruar me një tufë lulesh të përbëra nga një alternim lulesh dhe
thelbesh tek bishtat e të cilëve dhe petalet janë të mbuluara me art të
hollë. Ato janë thelluara dhe çatmet e holla që kufizojnë lulet janë
gjithashtu të praruara, në mënyrë që ngjajnë me një çati prej metali
nga ku dalin petalet me laps lazuli. Farat ose kopsat janë prej kërpi të
lëmuar dhe me formë të fryrë, të kapura në bazë në kupat.
Ky  fund i trajtuar në këtë mënyrë jep një përfundim mbi motivin
kryesor, duke përfaqësuar një luaneshë. Trupi prej fildishi i kafshës
është i modeluar nuk ka stolisje. Ai bie në kontrast dhe bart një mbulesë
të praruar të shkëlqyeshme, tufat e flokëve së cilave janë gjithashtu
janë të praruara. Ky efekt është fituar duke fiksuar mbajtëse të vogla
me kokë të praruar në masën e kokës me ngjyrë të zezë. Megjithë
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humbjen e një pjese të madhe të tij dhe të larzimeve blu dhe të kuqe,
copa ruan një efekt shumëngjyrësh.
Gjatë pastrimit, qe e mundur që të shiheshin disa veçori teknike lidhur
me ndërtimin e fildishit, që paraqesin një interes të veçantë. Futja e
lapsit lazuli me një shpeshtësi të ndryshme, por lazuli është praktikuar
në fildish në të njejtën thellësi. Si rrjedhim, duheshin fiksuar larzimet
mbi një çimento për të sjellur sipërfaqen e tyre të lëmuar në të njejtin
nivel. Autori ka përdorur një çimento blu për ta bërë me laps lazuli.
Kjo çimento përbëhet nga një mastiç gëlqere me një përzierje prej
bakri për të imituar lapsin. Mbeturina të çimentos së ngjyrosur kanë
njollosur fildishin atje ku janë zhdukur. Një vërrejtje tjetër interesante
i përket pjesës së prapme të copave të gjethes së arit. Në mikroskop
shiheshin gjurmë të një cipëze të errët të një substance, që fryhej në
ujë dhe bëhej shumë e ngjitëshme. Në fakt është përdorur për ngjitësin
original për vendosjen e gjethes së arit.
Bri, dru prej dreje etj.
Shumica e metodave të përshkruara për trajtimin e kockës dhe fildishit
mund të aplikohen, me  ndryshime  të vogla mbi disa substanca
mekanike të së njejtës natyrë, të brishtë dhe poroze, siç janë  kreshtat
e breshkës, briri dhe druri prej dreje. Në rastin e bririt që në përgjithësi
është i hollë dhe i thellë sipërfaqja mund të përforcohet dhe të mbrohet
kundra kreshkave me anë të zhytjes në acetat plivinili dhe është e
mundur që të sigurohet një përforcim i mëtejshëm duke i ngjitur një
shirit prej plastike ose një fasho (bandash) tekstili mbi sipërfaqen e
brendëshme të bririt. Sigurisht se në këtë mënyrë do të mund të
mbulojmë vetëm një anë të brendëshme, kur indi është i paprekur,
por kjo do të jetë pjesë më e hollë dhe si rrjedhim, ajo që ka më
shumë nevojë për përforcime.
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Në përgjithësi drutë janë të përbërë nga një ind sfungjeri i rrethuar nga
në cipë e vazhdueshme. Gjatë qëndrimit nën dhe indi sfungjeror
shkatërrohet dhe qëndron vetëm cipa e jashtme. Rikthat dhe llozat e
bririt të zbutura në guroret e strallit në përgjithësi janë të thata dhe
mund të trajtohen duke e zhytur indin poroz në vernik të holluar të
acetatit të polivinilit. Duhet të theksohet se ky trajtim mund ta bëjë
sipërfaqen e drurit shumë të shkëlqyeshme, kur nuk tamponohet me
toluol dhe kur nuk thahen drutë në avuj të toluolit. Kjo mund të bëhet
me lehtësi duke i varur në një enë  të madhe që të ketë pak solvent të
lëngëshëm.
Megjithatë guri i zi dhe qelibari janë në raport, nga pikëpamja kimike,
me kockën dhe me fildishin, trajtimi i tyre mund të zërë vend, sepse
lahen sipas të së njejtës metodë me të cilën u bë fildishi. Megjithëse
qelibari fosil është i patretshëm, pamja e tij nuk e dallon me lehtësi nga
rrëshirat që janë të tretshme. Për këtë arsye këshillohet të mos përdoret
alkoli dhe eteri në pastrimin e objekteve me origjinë rrëshire. Së fundi,
një vëmendje e veçantë është e nevojshme në rastin e trajtimit të
xhevahireve që mund të kenë larzime prej guacke, sedefi dhe korali
(që përbëhen kryesisht prej shkumësi). Këto substanca prishen
(zbërthehen) nga acidet. Kur kemi  më të voglin dyshim lidhur me
identifikimin e tyre, produktet acide duhet të mënjanohen dhe të  mos
përdoren me çdo kusht.
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KREU VII

Pikturat e kambalecit

Si piktura të kambalecit, kuptojmë ato piktura të bëra mbi panel, ose
mbi pëlhurë. Ruajtja e tyre shtron probleme të njëllojta nga ndërlikimi
i strukturës së tyre. Element me rëndësi është figura e pikturës ngjyra
ngjyra dhe cilësitë optike, që duhet të studiohen nën këndin e ruajtjes
prandaj kujdesi për pikturat me vlerë, ndërmjet konservuesit të muzeut
kërkon kujdes dhe përgjegjësi. Restaurimi i duhet dorëzuar një
specialisti, sepse ai di të çmojë cilësitë estetike të veprave dhe ka një
formim të veçantë. Konservuesi duhet të jetë i familjarizuar me të gjitha
aspektet, prandaj ky kapitull ka për qëllim të japë udhëzime teknike,
për të çmuar faktorët themelorë të restaurimit të pikturave, si në muze
ashtu dhe në punishte. Prandaj ky kapitull do të meret me pikturat, me
sëmundjet nga të cilat mund të preken dhe me metodat që kemi për
sigurimin e konservimit të tyre.
Struktura e pikturave
Një pikturë kambaleci nuk është një sipërfaqe e thjeshtë. Cilado
qofshin ndryshimet e teknikave  pikturale gjatë shekujve, fakti thelbësor,
nga pikëpamja fizike, mbetet se një pikturë është një strukturë e
shtrembëruar e përbërë nga një seri shtresash, nga të cilat secila përbën
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ose paraqet një kompleksitet të veçantë. Pikësëpari kemi mbajtësin,
panelin ose pëlhurën. Ky është i mbuluar nga përgatitja, që përbëhet
kryesisht nga një substancë e ngrirë e përzierë me zamkë. Në panelat
italiane një substancë e ngrirë në përgjithësi, përbëhet nga allçia, por
shkollat e veriut kanë pëlqyer më shumë shkumësin. Për riparimin me
anë të gjethes, përdorim një llojë argjile që quhej “bol”. Shtresa e
pikturës mbulon pregatitjen dhe përbëhet nga një agregat copëzash
prej pigmenti dhe nga një lidhës. Në pikturat me përbërje uji lidhësi
përbëhet nga një të verdhë veze ose nga një vezë e tërë. Më vonë
përdoren mjaft vajra tharrëse. Së fundi në përgjithësi kemi një shtresë
verniku, që ka si funksion të dyfishtë mbrojtjen e shtresës pikturale
kundër një infektimi nga atmosfera dhe dhënien e një shkëlqimi më të
madh. Kur një pikturë është në gjendje të mirë, shtresat e ndryshme
të saj janë të lidhura ngushtë dhe shqyrtimi më i thellë nuk zbulon asnjë
gjurmë ndarjeje.
Karakteri i pikturës varet kryesisht nga natyra e lidhësit dhe pasi ky
mban të bardhën, të zezën dhe pigmente të tjera, qëndrueshmëria e tij
është vendimtare për jetën e pikturës. Prova e kohës ka provuar se
temperimi me vezë dhe vaj janë lidhëse të mira për pikturat e
kambalecit, por ato kanë dy tendenca për t’u kontraktuar (tkurrur)
dhe për t’u bërë të thyeshme me kohë. Kur një pikturë kap një farë
moshe, sipërfaqja e saj në përgjithësi mbushet me një seri çarjesh, që
mbushen me lëndë të huaja dhe paraqiten si lloj linjash të zymta, të
holla si flokë që dallohen më me lehtësi në pjesët e qarta. Këto linja
(vija) kryqëzohen dhe formojnë një rrjetë të ndërlikuar të njomur me
emërim “eraquelure’’që do të thotë (çarje). Faktorë të shumtë
ndihmojnë në përcaktimin e pamjes së përgjithëshme të çarjes, por
shkaqet kryesore janë përqëndrimi natyral i lidhësit, që vjetërsohet
dhe pamundësia për shtresën pikturale të bërë të thyeshme, që u
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qëndron lëvizjeve të lehta të tkurrjes dhe të zgjerimit të mbajtësit.
Sforcimet e imponuara, pikturës mund t’i shkaktojnë një çarje që
shtrihet mbi përgatitjen dhe mbi shtresën pikturale. Mund të dallohen
tipa të ndryshme çarjesh që janë karakteristikë e pikturës mbi panel
dhe mbi pëlhurë.
Megjithëse çarja e një pikture shpesh, në pamje sipërfaqësore, mund
t’i ngjajë çarjes të bërë me qëllim të një glazure në një poçeri lindore
ose në një porcelanë, ajo ndryshon nga fakti se kemi të bëjmë me një
karakter të fituar dhe që zhvillohet ngadalë. Kjo nuk mund të
konsiderohet si një prishje dhe rrallë është e një natyre që të shkaktojë
paqëndrueshmëri.
Duhet të përmendim akoma dy tipe çarjesh plotësuese. Njëra është e
shkaktuar nga një teknikë difektuese si.p.sh. aplikimi i shtresës me
tharrje të shpejtë mbi një shtresë me tharrje të ngadaltë. Kjo lloj çarje
e parakohëshme në përgjithësi është e kufizuar në disa pjesë të pikturës.
Tipi tjetër i detyruar është një zgjedhje e keqe e materilait dhe njihet
me emrin plasaritje, term me të cilin përshkruhen depresionet e gjera
të pjesës pikturale që vijnë nga përdorimi i bitumit ose i asfaltit dhe që
tretet deri në një farë pike në lidhësin dhe që dihet se thahen keq.
Në kundërshtim me çarjen, që është një fenomen pak a shumë normal
në pikturat e vjetra, çarjet  dhe fryrjet janë forma serioze të shkatërrimit
(të prishjes), që prekin pikturat mbi pëlhura si dhe ato mbi panel.
Çarja paraqitet si një plasje në shtresën pikturale, përpendikulare me
sipërfaqen dhe që kalon në përgjithësi mbi të gjitha shtresat e pikturës.
Ajo shkaktohet nga disa plasje në pregatitje ose në mbajtës. Përsa i
përket fryerjes, që është forma e preshjes më dinake, ajo  shkaktohet
nga mungesë përputhjeje ndërmjet shtresave të mbivendosura të
pikturës. Ajo shfaqet me formimin e disa flluckave që po të çahen
mund të nxjerrin lëndë.
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Megjithëse çarjet dhe fryrjet mund të hasen në pikturat e çdo moshe,
këto fenomene janë më të shpeshta në pikturat e vjetra, lidhja e të
clave ka humbur shumë nga elasticiteti i saj, si pasojë e ndryshimeve
kimike dhe si rrjedhim nuk mund të adaptohen më me lëvizjen e
mbajtësit që rrjedhin nga ekspozimi i tij ndaj ndryshimeve të ambientit.
Këto kushte shfaqen veçanërisht gjatë ndryshimeve brutale dhe
ekstreme të lagështirës relative të atmosferës. Ruajtja e shtresës
pikturale varet, para së gjithash, nga gjendja e mbajtësit pëlhurë ose
panel dhe nga reaksioni ndaj ambjentit.
Piktura mbi panel
Mobiljet prej druri të kishave që janë të pikturuara në Itali u bënë që
herët objekte të një përdorimi të rëndomtë dhe një nga zhvillimet e
tyre kryesore ka qenë përdorimi i panelave të pikturuara si ikona të
altareve dhe për dekorimin e mureve. Panelat në përmasa të mëdha
bëheshin duke ngjitur së bashku më shumë dërrasa me një ngjitës të
përbërë nga gëlqerja dhe djathi, që përbëhet  në thelb nga kaceinati i
kalciumit. Kur dërrasat ishin mjaft të gjera, bashkoheshin me kunja
hekuri apo druri. Panelat shumë të rënda përforcoheshin shpesh për
së dyti me traversa të vendosura si bisht dallandysheje në një prerje të
së njejtës formë, të gërmuara në anën e prapme, në mënyrë
përpendikulare me fijen, ose të fiksuara në një mënyrë tjetër. Një
përforcim i kësaj natyre nuk ishte i mundur kur paneli ishte i vogël,
dhe sidomos kur ishte i pikturuar në të dy anët. Panelat plotësisht të
mbrojtura nga të dy anët me pikturë janë mjaft të qëndrueshme, ndërsa
panelat e vogla dhe të pikturuara vetëm në në faqe i kanë qëndruar
më pak ndikimeve që shkaktojnë  shtrembërimin.
Qëndrimi mekanik i paneleve të pikturuara varet ngushtësisht nga
ambjenti në të cilin janë ekspozuar. Kur kushtet e depozitimit ose të
ekspozimit janë të mbajtura në një temperaturë dhe lagështi relative
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konstante, paneli ka prirje për një ekuilibër dhe nuk mund të dyshojmë
për shtrembërimin, çpuarje ose për çdo lëvizje. Kur një pikturë
transportohet në një vend kushtet klimatike të së cilit janë të ndryshme
nga ato të zakonshmet, shkaktohen lëvizje. Në një panel të përbërë
nga shumë elementë dhe jo të mbrojtur nga prapa, çdo element ka
prirje të përkulet dhe ka rrezik që të formohen çarje në pikturë gjatë
mbajtëseve. Në një muze ku ka ajër të kondicionuar, duhet të presim
ndryshime temperature dhe lagështie relative nga një ditë në tjetrën,
por këto në përgjithësi nuk i shkaktojnë sforcim të madh mbajtësit.
Megjithatë duhet të kihen parasysh njëlloj ndryshimet sezonale. Kur
ndezim ngrohjen në vjeshtë dhe kur e shuajmë  në pranverë, ndryshimet
ambientale mund të jenë të konsiderueshme. Këto ndryshime veprojnë
mbi mbajtësin; prandaj duhet të marrim masa të veçanta, në pranverë
dhe në vjeshtë, për të vënë  në dukje shenjat më të vogla të çarjes ose
të formimit të kreshkave dhe çdo dobësim të pikturës mbi kapëset
(lidhjet).
Temperatura dhe lagështia janë faktorët më me rëndësi në jetën e
pikturave mbi panel. Ekspozimi në temperatura ekstreme shkakton
tharrjen dhe shkurton jetën e një pikture, por ekstremet e lagështirës
janë shkaku i dëmtimeve më të rënda; pra druri reagon me shpejtësi
ndaj lagështirës dhe thatësirës. Ndryshimet e lagështirës relative janë
më të dëmshmet për ruajtjen e pikturave  mbi panel. Shkaku i lëvizjeve
të ndërprera që ato shkaktojnë mbi mbajtësin sjellin çarjet dhe fryrjen
e pregatitjes dhe të shtresave pikturale. Janë bërë pitura mbi këmbalec
edhe me shumë lloje të tjera mbajtësish, metalesh, tullë, mermer, etj.
Nga këto, metalet janë më me rëndësi, megjithëse pregatitja dhe
shtresat pikturale nuk ngjisin mirë mbi sipërfaqen e tyre, që nuk ka
asnjë porozitet. Veç kësaj metalet janë përçues  të mirë të nxehtësisë,
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kështu që pikturat mbi metale janë më tepër të nënshtruara ndryshimeve
të temperaturës sesa atyre të lagështirës relative të ambientit.
Piktura mbi panel; dëmtimet mekanike dhe trajtimi
Çarjet
Lloji i pikturës më të ndjeshme është sigurisht paneli mbi dru me
përmasa të mëdha, veçanërisht kur është i përbërë nga dërrasa të
vogla dhe të pikturuara vetëm në një anë. Një panel i tillë në fakt i
nënshtrohet aksidenteve mekanike. Ka rrezik që ta thyejmë dhe vetëm
duke e ngritur ose kur i ndërrojmë vendin pa kujdes. Një shkak i
dëmtimeve më pak të dukshme mund të vijë nga pozicioni i pikturës
kundra murit, ku mund të jetë e ekspozuar në një rrymë ajri të lehtë që
vjen nga një derë ose nga një dritare dhe ndryshimet e lagështirës së
fundi do të kërcasin (trondisin). Kjo prirje (tronditje) shpjegon faktin
përse kaq piktura mbi panel janë përforcuar në të kaluarën me anën e
paketimit nga prapa. Ky aplikohet për dy qëllime që janë përforcimi
mekanik i panelit dhe kufizimi i lëvizjeve mbi një rrafshtësi me qëllim
që të pengohen përkuljet dhe përdredhjet. Parketazhi përbëhet nga
një seri traversash prej druri të fiksuara me interval në drejtimin e
dërrasave, d.m.th.në drejtim të fijes së drurit. Këto traversa janë të
pajisura me hulli, nëpërmjet të cilave shkasin lirisht një seri tjetër
traversash përpendikulare me fijen e drurit dhe janë në kontakt të
ngushtë me panelin. Por shpesh herë ndodh që këto traversa të fshehta
dredhen dhe gjenden të shtangura, kështu që vetë parketazhi bëhet
shkak i lëvizjeve me të cilat duhet të pajtohet paneli më së miri. Është
kjo arsyeja për të cilën parketazhi kur është nevoja që të aplikohet,
duhet të jetë sa më i thjeshtë që të jetë e mundur.
Objekte të tjera përforcimi për panelin mund të jetë vedosja nëpërmjet
kapseve me qëllim që të  pengohet hapja, ose vendosja mbi kapëset
e disa takave. Këto janë pllaka të vogla prej druri rreth 8 cm, mbi 4
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dhe 1 cm, trashësi, por këto përmasa ndryshojnë sipas rastit. Një
formulë e rëdomtë e përforcimit është ngjitja e një tekstili në pjesën e
prapme të panelit. Ajo shihet shpesh në materialet e zmadhuara nga
artisti gjatë punës. Rubensi shpesh herë ka ndryshuar përpjestimet e
panelave të veta, që kanë qenë të vogla dhe ka përforcuar pjesën e
prapme në këtë mënyrë.  Kur një panel i tillë është zmadhuar, rrallë
ndodh një shtrembërim. Disa nga këto panele të  zmadhuara janë  kaq
të përkulur saqë është e vështirë të mbahen në kuadrin e tyre. Nuk
janë të pakta rastet kur t’i jenë ngjitur panelit mbi faqe tekstile para se
të bëhej pregatitja; kjo është një teknikë e shëndoshë që jo vetëm se
përforcon panelin, por i siguron dhe një bazë të mirë pregatitjes.
Kur një panel përkulet saqë të bëhet konveks nga ana e pikturimit ose
të zhvillojë nga kjo anë  një seri konveksitetesh në përputhshmëri me
elementët e ndryshëm, rasti duhet të konsiderohet urgjent për marrjen
e masave. Prishja mund të vijë nga njeri nga këto dy shkaqe; Ajo
mund të ndodhë kur piktura ka qenë e varur së shpejti në një dhomë
të thatë ose ka qenë e ekspozuar ndaj të nxehtit, p.sh ndaj rrezeve të
diellit ose në afërsi të një tigani, apo tavani.
Nga ana tjetër, kur një pikturë ka arritur një gjendje ekuilibri në kushte
relativisht të lagëta, p.sh. në një shtëpi të madhe private dhe pastaj
është dhënë hua, për një ekspozim, qëndrimi në një klimë më të thatë
se ajo e muzeut, mund të shkaktojë një dizidratim të pjesës së prapme
që nuk është më e mbrojtur nga piktura dhe mund të shkaktojë
përkuljen e panelit.
Në të dy rastet, piktura do të vendoset në formë të sheshtë, me faqe
poshtë, në një bodrum të cilit i njihet ambienti me lagështi. Në përgjithësi
piktura mund të lihet në kuadrin e tij, por të gjitha gozhdat ose kapset
metalike gjatë anëve duhet të hiqen, sepse mund të ndalojnë prirjen
natyrale të drurit për të marrë formën primitive. Do të këshillohemi me
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një restaurator që ka përvojën e pikturave mbi panel. Ka të ngjarë që
ai ta shohë të mjaftueshme, që paneli të rimarrë formën e vet gjatë një
farë kohe, ose ta shohë të nevojshme të aplikohet një formë ose një
tjetër e trajtimit. Drejtimi, që mund të ngjasë për disa muaj po të
bazohemi në reaksionet natyrale, mund të lehtësohet me vendosjen
me kujdes të tamponeve thithëse të njomura mbi anën e prapme jo të
pikturuar.
Kur paneli ka gjetur formën e vet dhe ka marrë një përforcim të
ngjashëm, ka të ngjarë që nga ana e pikturuar të ketë çarje, që duhet
të mbushen me mastiç. Për këtë qëllim kemi substanca të ndryshme,
nga të cilat njëra nga më të njohurat është lyerja me allçi dhe me zamkë
të cilave u shtohet pak vaj (standolie). Kur plasja e formuar në
pregatitjen është e mbushur, bëhet retushimi mbi mastiçën, mbasi të
sigurohemi se kjo është e drejtë në nivel me sipërfaqen rrethuese. Kur
një pikturë mbi panel duhet të dërgohet në ekspozitë, pra duhet të lerë
ambjentin e vet  të zakonshëm, është mirë që pjesa e prapme të
mbrohet me një material të padepërtueshëm nga lagështia, p.sh, një
fletë polietileni, e fiksuar me disa rrypa ngjitëse po prej polietileni. Një
masë e tillë përballon ndryshimet e lagështirës dhe lejon mënjanimin e
shtrembërimit. Kjo masë paraprake është e nevojshme vetëm kur paneli
hiqet nga ambienti në të cilin është mësuar. Në kthimin e tij, fleta
mbrojtëse duhet të hiqet, sepse nuk ka asnjë dobi të mbulojmë pjesën
e prapme të panelit kur dimë se ky është në ekuilibër me ambientin e
tij.
Ndarja (çarja) dhe heqja e kreshkave
Ndarja (çarja-plasja) mund të shkaktohet mbi dy shtresat e
vazhdueshme të pikturës. Kur është e shkaktuar lokalisht, ajo do të
shfaqet nga jashtë nën pamjen e një flluske ose të një kreshke të
pikturës. Kur ndarja është e përhapur gjërësisht, situata është më e
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rëndë. Një ndarje (çarje)  tregon se paneli nuk i plotëson funksionet e
tij të mbajtjes; atëherë duhet parë mundësia e  zëvëndësimit të tij me
një panel tjetër, ose me një material që të mund të luajë rolin e tij sa
më mirë. Ky lloj veprimi, i quajtur çvendosje është një nga më delikatët;
ai duhet të konsiderohet si masë e fundit dhe duhet t’i besohet një
eksperti.
Kur piktura ndahet nga një sipërfaqe e një pikture, duhet të ndërhyhet
menjëherë për të evituar rënien e saj. Kur lëvizjet e panelit kanë rrezik
të shkaktojnë rënien e lëndës, duhet të merren masa urgjente që kur
tabloja është e varur në mur, duke ngjitur me xhelatinë një tekstil garzë
(napë) mbi zonat e kërcënuara. Kur piktura është e mbrojtur nga një
xham që nuk mund të hiqet nga pjesa e parme, duhet të hiqet me
kujdes dhe të hiqet nga kuadri (korniza).
Atëherë vendoset me faqe përpjetë për të pregatitur trajtimin. Krijimi
i kreshkave mund të ndodhi nga prishja e një ripikturimi të vjetër ose
nga tensionet mbi panel të shkaktuara nga zhvillimi i plasaritjes së drurit,
por është e sigurtë se së fundmi nga kjo paqëndrueshmëri vjen
ekspozimi ndaj ndryshimeve të lagështisës jo të kontrolluar.
Piktura që bëhet me kreshka fiksohet me injeksione ngjitësi mbi cipën
e ngritur. Në përgjithësi  kemi të bëjmë me një solucion të holluar të
xhelatinës ose me një përzierje prej dylli të bletës me rrëshirë dhe
sheshohet duke i bërë presion të lehtë në të nxehtë. Kjo punë kërkon
zotësi sepse zamka kap me shpejtësi dhe ngjitësit me dyllë-rrëshirë
kanë prirje për t’u ngurosur para kohës. Këto veprime lehtësohen
shumë me përdorimin e mjeteve të përshtatshme. Duhet të kemi pinca
të holla dhe spatula; një spatul prej çeliku të ngrohur me anë të rrymës
elektrike dhe të përkulur lehtësisht është një vegël e çmueshme për të
penguar ngjitësin që të kapë shumë shpejt. Grada e nxehtësisë duhet
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të rregullohet ndërmjet kufijve të ngushtë, në mënyrë që të zbusim dhe
ta sheshojmë pikturën pa deformuar anët e kreshkave.
Pikturat mbi pëlhurë
Gjatë shekullit XV filluan të njihen dobitë e një mbajtësi prej tekstili
për pikturën mbi kambalec. E lidhur me zbulimin e mundësive të
pikturës me vaj, pëlhura që atëherë u pa se ishte e caktuar të bëhej
forma kryesore e mbajtëseve të pikturave. Një pikturë mbi pëlhurë
efektivisht mund të mbahej si një flamur dhe në disa raste, të rotullohej,
në mënyrë që copat me përmasa të mëdha humbasin pjesërisht
karakterin statik, që i lidhte që aty deri në vendin ku ato ishin të ngritura.
Tipi i tekstilit që është përdorur në përgjithësi sot për pikturën mbi
kambalec është pëlhura. Ajo është e endur me fije pambuku, lini dhe
kërpi të tjerrur, me armaturë prej pëlhure ose “shevroni’’ dhe pejzat
janë të mbrojtura nga një gatitje prej zamke me kontakt të drejtë me
vajin. Pëlhura në këtë mënyrë merr një pregatitje që e ruan endjen
duke e mbuluar me një cipë të  hollë vaji lini dhe sulfati plumbi. Kjo
lyerje siguron një sipërfaqe të njëllojtë që mund të reflektojë dritën,
gjë që i lejon artistit të zhfrytëzojë të gjitha burimet e kalimit të qartësisë
së pikturës. Pëlhura shtrihet mbi një “chassis’’ prej druri që ka çelësa
në këndet të cilat lejojnë zgjerimin ose ngushtimin sipas dëshirës.
Një pëlhurë e thjeshtë e shtrirë mbi mbajtësin ngushtohet kur është e
lagur, ndërsa zgjerohet kur është e thatë, por ngjitja, gatitja dhe pikturimi
kanë për efekt pakësimin e këtyre lëvizjeve në minimum dhe disa herë
mund edhe të rikthejnë reaksionet, pasi një shtrirje shkaktohet në
lagështi dhe një farë tkurrje nga ana tjetër në thatësirë. Janë pëlhurat e
mëdha dhe të vogla ato që kanë prirje për t’u liruar në mbajtësin e
tyre dhe po të mos merren masa, ka rrezik që të ruajnë një përkulje të
përhershme, që duket sidomos në këndet ku dukeshin disa valëzime
që mbledhin pluhur. Megjithatë nuk është mirë që të insistohet mbi
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çelësat e mbajtësit kur këto janë rregulluar në një mënyrë të
leverdisshme. Mund të ndodhë që tabloja të vendoset në një vend ku
temperatura ose lagështia relative është shumë e lartë. Atëherë duhet
t’i ndërrohet vendi për një vit dhe të mbahet në mbikqyrje. Kur një
masë nuk shkakton asnjë përmirësim, do të jetë e nevojshme që pëlhura
të hiqet nga mbajtësi dhe të shtrihet mbi një pëlhurë të thjeshtë të
shtrirë mirë. Kjo pëlhurë plotësuese në pjesën e prapme të tablosë
mban pëlhurën origjinale dhe pakëson reaksionet e saj ndaj ndryshimeve
të lagështisë atmosferike.
Është e sigurtë se ndikimi i ambientit mbi pëlhurat nuk është më i pakët,
allçija dhe shtresat pikturale të penelave, elasticiteti i vajit të pëlhurave
adaptohet me lëvizjet e mbajtësit më me  lehtësi se allçia dhe shtresat
pikturale të penelave, elasticiteti i vajit ndërkaq me kohë pakësohet;
shtresa pikturale bëhet e thyeshme dhe kërcet nën efektin e lëvizjeve
të mbajtësit të shkaktuara nga lagështia. Një goditje e rastit nga prapa
mbi një pëlhurë të vjetër mund të shkaktojë një tension lokal dhe të
formojë disa kërcitje koncentrike të përqëndruara në gatitjen mbi
shtresën pikturale. Megjithatë kjo nuk është një prishje serioze,
përderisa nuk shkaktohet një çarje ose  kreshka të pikturës.
Pëlhura dobësohet me moshën dhe atëhere mund të shpohet dhe të
griset me lehtësi. Ky dobësim, mund të ketë shkaqe të ndryshme, por
veprimi grumbullues i bioksidit të squfurit të atmosferës dhe shndërrimi
i tij në acid sulfuric, në sajë të veprimit katalitik të hekurit është një
faktor madhor. (Për fiksimin e një pëlhure mbi një mbajtës, duhet të
përdoren gjithnjë kunja prej bakri). Me kohë, një pëlhurë mund të
kalbet derisa të mos mund të mbajë më as peshën e vet, atëherë kur
është e ngallmuar mbi mbajtësin. Atëherë mund të ndodhë që të
mjaftojë përforcimi i anëve duke i dyfishuar me një shirit pëlhure. Disa
herë, vjen një ditë që tërësia e pëlhurës bëhet kaq e brishtë saqë të
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mos konsiderohet më si një mbajtës i leverdisshëm. Atëherë duhet të
mendohet mundësia e një dublimi me një pëlhurë të re, veprim që
njihet në përgjithësi me emërin “rentoilagë” (ruajtje me anë të një
pëlhurës tjetër).
Piktura mbi pëlhurë; dëmtimet mekanike dhe trajtimi i tyre
Vrimat
Vrimat në pëlhura riparohen duke i vënë një copë nga mbrapa dhe
duke e mbushur boshllëkun, sipas rëndësisë, me anë të mastiçës ose
të një pëlhure. Kur pëlhura është e bërë bullunga-bullunga në fillim
duhet të zbutet dhe të shtrihet duke u lagur dhe ka të ngjarë që të jetë
e domosdoshme, të pregatitet riparimi, të hiqet me anë të një prerësi,
pëlhura e forcuar mbi fijet e lira. Kur vrima është e vogël, tabloja
vendoset me faqe poshtë mbi një xham, me anë të letrës me vaj mbi
pjesën e dëmtuar. Atëherë pritet nga një copë pëlhure e thjeshtë një
copë më e madhe se vrima, që fijëzohet mbi anët për të holluar këto
në mënyrë që të mënjanohet theksimi i pjesës së pëlhurës dhe që të
mos duket mbi faqe. Përzierja e dyllit të bletës e ngrohur me rrëshirë
është ngjitës i mirë; atëherë copa fiksohet duke e shtruar me hekur.
Mund të përdoret gjithashtu një ngjitës sintetik me bazë lateksi, që
gjendet në treg, ose një përzierje zamke me miell. Pastaj tabloja
kthehet, hiqet letra me vaj dhe mbushet boshllëku me mastiç prej
shkumësi me vaj lini që të vlejë si fenol për retushin.
Kur kemi të bëjmë me një vrimë me përmasa të mëdha, kjo do të
mbushet duke i vënë një copë të pëlhurës së përgatitur, me të njejtën
peshë dhe me të njejtin tip të tekstilit që ka pëlhura origjinale. Radhitet
tekstili i pjesës për t’u vendosur mbi atë të pëlhurës,  përcaktohet
kufiri i boshllëkut dhe pritet copa në mënyrë që të mbulojë me saktësi
boshllëkun. Atëherë vendoset në vend dhe fiksohet përkohësisht mbi
faqe me një shirit ngjitës. Pastaj aplikohet një copë nga mbrapa, sipas
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metodës së përshkruar më lart dhe faqja zihet me stukë, po të jetë
nevoja, para se të fillohet retushimi.
Grisjet
Për riparimin e grisjeve mbi pëlhurë, fillohet duke afruar anët pjesës
së prapme në mënyrë që të  mund të shihet qartë indi dhe të radhiten
fijet e këputura. Pastaj kthehet tablloja dhe fiksohet në të njejtën
mënyrë. Fiksohet atëherë grisja me anë të një shiriti ngjitës. Duke u
kthyer në pjesën e prapme, hiqet shiriti ngjtës  dhe aplikohet një copë
pëlhure sipas metodës së përshkruar më lart. Duke apikuar kështu
me një ngjitës prej zamke me miell, një shirit prej pëlhure të zgjatur,
duhet patur kujdes që kjo të mos tërhiqet së tepërmi, sepse ajo mund
të ngushtohet në tharrje dhe mund të shkaktojë valëzim të pëlhurës.
Ky valëzim i pëlhurës mbi kapset, shkaktuar nga ngushtimi diferencial
është një shkak i shpeshtë i vështirësive kur përdoren ngjitës me ujë.
Emulsioni i acetatit të polivinilit dhe rrëshirat epoksi paraqesin më pak
rreziqe për të shkaktuar bezdira të kësaj natyre; ato kanë dobinë se
përdoren në të ftohtë dhe nuk kanë nevojë për një presion të madh.
Mund të përdoren gjithashtu përzierje dyllë-rrëshirë; por copa atëherë
duhet të aplikohet me hekur të ngrohtë, sipas metodës së treguar më
lart.
Shiritet e përforcimit
Kur pëlhura në tërësi është në gjendje të mirë dhe ka vetëm anët e
dobësuara, atje ku kanë qenë gozhduar mbi mbajtësin, mund t’i
përforcojmë këto duke i dubluar në pjesën e prapme me anë të një
shiriti prej pëlhure. Për këtë zgjidhet një pëlhurë e thjeshtë me të njejtën
peshë dhe më të  njejtën endje si pëlhura origjinale. Shiritat priten në
përmasa të atilla në mënyrë që të dalin lehtësisht jashtë nga anët e
mbajtësit. Anët e brendëshme nuk duhet të kalojnë jashtë tabllosë
dhe duhet të ketë thekë ashtu si një copë përforcimi të zakonshëm.
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Ngjitësi duhet të jetë i fortë. Mund të përdoret përzierja zamkë-miell,
produkti më i dobishëm për këtë rast ka të ngjarë që të jetë araldite
101, sepse ky ngjitës nuk tkurret në tharrje, që është  thelbësore, që
pëlhura të mos valëzohet. Kur nuk jemi të detyruar ta heqim, kjo punë
nuk duhet të bëhet në të nxehtë ose me anë të një solventi, por vetëm
duke fërkuar pjesën e prapme me letër zumpara. Cilidoqoftë ngjitësi i
përdorur, pëlhura e riparuar duhet të vendoset nën shtypje ose të
mbahet  nën  një peshë deri  në tharrjen e plotë  të  bashkuesve.
Rentoilage (ruajtja me anë të një pëlhure tjetër).
Ruajtja me anë të një pëlhure tjetër për pikturat mbi pëlhurë nuk është
gjë tjetër veçse ajo që është çvendosja për panelat; një metodë që
lejon shpëtimin e tabllosë të kanosur (që është në rrezik) nga prishja e
mbajtësit. Shumica e pëlhurave të vjetra të një farë rëndësie kanë
përdorur më parë një veprim të tillë. Për të bërë një punë të tillë (një
ruajtje të tillë) mbi një pikturë, fillohet duke përforcuar sipërfaqen me
letër që ngjitet me një ngjitës ujor. Pastaj hiqet pëlhura e vjetër që ka
vlerë më parë për një punë të tillë. Në rastin kur taboja është e ruajtur
në këtë mënyrë për të parën herë ose më mirë kur në gjë e tillë bëhet
për të parën herë, pëlhura origjinale kruhet me kujdes nga prapa para
veprimit të ri. Kjo mënyrë e ruajtjes është një punë kapitale, por i
detyrohet faktit se mundet të bëhet me zotësi që shumë piktura të
mjeshtërve të vjetër kanë arrritur deri në ditët tona në kushte kaq të
mira. Kjo punë do të bëhet atëherë kur do të gjykojnë se është
thelbësore për mbajtjen në jetë të veprës dhe zbatimi i saj do t’i besohet
një specialisti të kualifikuar.
Veç rreziqeve të përgjithshme që sjell kjo mënyrë ruajtje, rreziku
kryesor qëndron në prekjen e disa karakteristikave të teknikës së
artistit. Specifikisht ka rrezik që të shkallmohen “impostimet” dhe t’i
jepet një tonalitet tjetër veprës. Megjithatë, gjatë këtyre viteve të fundit,
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teknika e këtij veprimi është përmirësuar dhe është më e
kontrollueshme. Kur veprohet në të nxehtë, përdoren hekura për të
ushtruar rrymë elektrike të rregulluara me anë të një termostati ose me
anë të një tryeze ngrohëse. Theksohet se është përdorur në
mendjehollësi e madhe në vënien në veprim të metodave që lejojnë
mbrojtjen e impostimeve me anë të kësaj metode.
Ngjitësit me zamkë-miell, që në fillim përdoreshin shumë gjerësisht,
janë zëvëndësuar në një shkallë të gjerë me përzierje të ndryshme
prej dylli me rrëshirë, të cilave u janë shtuar materiale pa veprim si
kaolini, shkumësi në formë pluhuri, etj. “Rentoilage” me anë të dyllit
ka shumë dobi. Dylli përforcon shtresën pikturale duke hyrë nëpërmjet
plasjeve nga prapa deri në faqe; ai mënjanon komplikacionet që mund
të dalin nga përdorimi i ngjitësit ujor dhe mund të hiqet pa mund atëherë
kur një veprim ri i kësaj natyre është i nevojshëm. Kjo punë mund të
bëhet pa nxehje, duke përdorur në emulsion ngjitës që kap në të ftohtë,
siç është p.sh. Texibond V 4N, që kundrejt zamkës ka epërsinë se
mund të qëndrojë vazhdimisht i përkulshëm. Megjithatë nuk mund të
aplikohet veçse kur shtresa pikturale është në një gjendje të mirë të
atillë që të mos ketë nevojë për t’u përforcuar me anë të zhytjes në
dyll.
Paragrafët e mëparshëm flisnin për trajtimin e llojeve të ndryshme të
prishjeve që vijnë para së gjithash nga mbajtësi prej druri ose pëlhure.
Tani mbetet të shqyrtojmë prishjet e shkaktuara nga vetë natyra e
shtresës pikturale dhe e vernikëve, ose nga ajo që mund ta
konsiderojmë  si veprues të jashtëm.
Shtresa pikturale
Shtresa pikturale përbëhet nga grimca të patretshme pigmentesh të
përziera në një tërësi shumë komplekse, ku secila prej tyre është e
mbuluar në një cipë lidhësi. Në lagien me vezë dhe në pikturë me vaj
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lidhësi ndan pigmentet nga lagështia dhe nga gazrat dëmtues. Por nuk
është e njejta gjë për akuarelet dhe pikturat e bëra të patejdukshme
me anë të gomës arabike (gouache-guarzze), ku lidhësi është kryesisht
prej gome arabike. Sulfati i plumbit, që në akuarel, nxihet me kaq
lehtësi nën veprimin e hidrogjenit të squfuruar të atmosferës, ruhet me
përsosmëri në vaj ose në njomjen (temperimin) me anë të vezës.
Pigmentet, përdorimi i të cilave është kimikisht i papajtueshëm në
akuarel, shpesh herë mund të përzihen me vaj me shumë pak rrezik
që të ndodhë ndërmjet tyre ndonjë reaksion dhe atëherë kur rrëshira
është shtuar me vaj prapë është e mundur që të përdorësh bojra të
përbëra nga përzierje pigmentesh që kanë squfur dhe bakër, pa
mbrojtje të ndërveprimit kimik që të mund të prishë ndriçimin e pikturës.
Ky është një fakt shumë i njohur i të gjitha kohëve dhe mjeshtri Grece
p.sh. përziente lirisht  pigmente shumë të papajtueshme, duke i izoluar
me vernik prej rrëshire. Pra duket qartë për pikturën mbi kambalec
ruajtja e pigmenteve përbërës të shtresës pikturale nuk është
problematike. Kur shkaktohen ndryshime kimike në përgjithësi ato
nuk janë të kthyeshme. Dy rastet më të rëndomta në pikturën e vjetër
janë ultramarine dhe rrëshinati i bakrit (jeshil).
Ultramarini? disa herë e humbet shkëlqimin e tij dhe merr një pamje të
përhimtë në të bardhë. Kjo i detyrohet veprimit të një acidi, ka të
ngjarë që del nga një formë difektoze e pastrimit, të cilit i është
nënshtruar tabloja në të kauarën. Në akuarelet, është parë gjithashtu
se kjo “sëmundje  e ultramarinit” mund të vinte nga aciditeti i letrës të
përdorur si mbajtës.
Në mjaft piktura të vjetra, mund të shihen se pjesët në fillim kanë qenë
të gjelbërta kanë marrë një pamje të errët të ndotur. Kjo shkaktohet
nga shndërrimi kimik që pëson rrëshinati i bakrit, sidomos kur gjendet
në një ambient alkalin. Nga fakti se dikur përdoreshin reaktiva alkaline
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(p.sh. sapun, dru, hi, amoniak) për të pastruar pikturat këto mund të
kenë qenë shkaku i nxirjes që  shihet shpesh.
Alkalet gjithashtu mund të prishin ngjyrën e (bleu de brusse), pigment
që përdoret shpesh me ngjyrat e verdha për ti bërë ngjyra të gjelbërta;
gjithashtu në këto raste të gjelbërta kanë prirjet  për tu bërë të errëta
dhe nuk është e mundur që të rivendoset ngjyra origjinale. Është e
dyshimtë  që sasia e gazit sulfuror të pranishëm ajër edhe vetë në
krahinat industriale, të jetë e mjaftueshme  për të prishur pigmentet e
marruna në vajë ose  në “tempera”; por shkohet në një rrugë tjetër
kur lejojmë që mbi tabllo të grumbullohet blozë, që është e yndyrshme
dhe e ndotur me acid sulfuric. Kjo ngec mbi impostimet, mbi çarjet
dhe mbi kokrrizat e pëlhurës dhe shkakton prishjen e të gjithë
materialeve me të cilat vjen në kontakt. Të gjitha format e pluhurit
janë të dëmshme, kështu edhe tabllotë me një farë vlere nuk mund të
varen pranë mureve të oxhaqeve me zjarr të ndezur, ose mbi një
radiator. Pavarësisht nga kushtet jo të favorshme të lagështirës ose
dhe të temperaturës që i prek në këto situata, problemi i pluhurit
rëdohet nga rryma e ajrit të ngrohtë. Kondita e parë që kërkohet për
ruajtjen e tabllove nën xham është ajo që të mbrohet shtresa pikturale
kundra gazeve të dëmshme dhe pluhurit kaq sa nuk e bën dhe vetë
verniku. Kur një muze ka ajër të kondisionuar, përdorimi i xhamit
është i kotë.
Duke u vjetëruar, piktura me vaj ka prirje që të humbasë tenin; lidhësi
bëhet më i tejndritshëm dhe më i errët. Rritja e tejndritshmërisë
shkaktohet nga rritja e treguesit të refraksionit të vajit  gjatë vjetërimit
dhe kjo nuk mund të mënjanohet. Megjithatë forma kryesore e prishjes
së shtresës pikturale është ajo që shkaktohet nga erësimi i lidhësit me
vaj. Vaji i linit është një përzierje komplekse gliceridesh të acideve
yndyrore, nga të cilat kanë prirje për t’u errësuar duke u vjetëruar.
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Kur një pikturë me vaj ruhet në dritë të dobët, ky errësim shpejtohet,
megjithse shkaku kryesor i këtij fenomeni qëndron zakonisht në
prishjen e vernikut, ndryshimet që ndodhin në vetë lidhësin, përbëjnë
një faktor me rëndësi. Zakoni i keq për të fërkuar sipërfaqen e tabllove
me vaj lini duke menduar gabimisht, se ky trajtim ndikon në ruajtjen e
tyre, e shton prirjen për errësim dhe duhet të ndalohet energjikisht.
Në një masë të gjerë, mund të ndalohhet errësimi i pikturave me vaj
duke i ekspozuar në dritën e diellit, që zbardh përbërësit e çnghyrosur
të vajit. Lidhësi i pikturave me tempera përbën një kategori tjetër. Ai
nuk ka prirje për t’u errësuar dhe mbasi treguesi i tij i refraksionit
është relativisht i ulur, delikatesa (ëmbëlsia) e nuancave të ngjyrave
mund të çmohet deri në një gradë të pamundur për pikturat me vaj.
Shtresa me vernik
Shtresa e fundit me vernik ka për detyrë t’i japi ndriçim pikturës duke
e rritur thellësinë dhe ndritshmërinë e ngjyrave dhe të theksojë njësinë
e përbërjes. Në të njejtën kohë ajo i siguron një  mbrojtje mekanike
dhe e veçon nga kontakti i drejpërdrejt me atmosferën. Por verniku
nuk është i përhershëm dhe në përgjithësi prishet, zhduket dhe
zëvëndësohet shumë herë gjatë jetës së një  tabloje të vjetër. Ai duhet
të zgjidhet i asaj natyre që të mund të hiqet me lehtësi, pa ekspozuar
shtresë pikturalendaj veprimit të agjentëve që mund të sulmojnë dhe
pa bërë sforcime (mundime) mekanike që të mund ta dobësojnë. Është
e nevojshme të thuhet se një vernik duhet të jetë i tejdukshëm; ai
duhet të jetë rezistent dhe për të dhënë maksimumin e kualitetit optik,
ai duhet të ketë një tregues të lartë të refraksionit, të afërt me atë të
cipave me vaj në gjendje të thatë (rreth 1, 53). Kërkohen edhe cilësi
të tjera, por ato që ne po numërojmë mjaftojnë për të kufizuar zgjedhjen
e vernikëve të formuar nga rrëshirat që treten përsëdrejti në solventet
e avullushëm si vaji i pishës ose “vhite spirit’’ dhe kur avullimi i solventit
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lë një cipë rrëshire iu përgjigjet cilësive të dëshiruara. Ndërmjet
rrëshirave natyrale, mastiçi dhe goma dammaru u përgjigjen më mirë
kërkesave dhe megjithëse kanë disa mungesa, janë ato që përdoren
më shumë. Tani shpejt  përdoren vernikë sintetikë dhe për këto do të
flasim gjerësisht më poshtë.
Vernikët prishen nga zbardhja duke u bërë të shkrifët dhe të
patejdukshëm.
Zbardhja
Me këtë kuptojmë një pamje të bardhë në blu që avullohet në cipën e
tejdukshme të vernikut dhe që çon në një llojë paqartësie. Shkaku i
këtij fenomeni nuk njihet, megjithëse shumë faktorë luajnë një rol,
lagështia është me siguri një nga më kryesorët. Goma dammar dhe
mastiçi janë të ndjeshëm ndaj lagështirës, që prek cipën e vernikut
porsa thahet dhe zhvillon një llojë mjegulle blu në të bardhë. Zbardhja
e vernikut mund të shkaktohet edhe nga përdorimi i materialeve të një
kualiteti të ulët ose nga solventet jo të përshtatshme. I trajtuar në fillim,
“chansis”-ja mund të hiqet nga sipërfaqja e një tablloje, duke e fërkuar
këtë me një leckë prej mëndafshi të butë, qoftë në të thatë, qoftë me
pak dyll (vax polish). Po të mos ta mbikqyrim, ai zhvillohet në thellësi
dhe nuk mund të hiqet me anën e një trajtimi të thjeshtë sipërfaqsor.
Në rastin e pikturave që kanë prirje për ‘chansis’ mund të gjindet një
ilaç që rregullon disi duke përdorur një dyll mikrokristalin.
Shkriftësia (thërmimi) dhe tejdukshmëria
Për kaq sa dimë sot të gjithë vernikat (bojrat) me bazë rrëshirash
natyrale bëhen të shkrifshme, prishen me kohë dhe zverdhen. Zverdhja
është më e theksuar në bojrat (vernikët) e ekspozuar në një dritë të
fortë. Drita e ditës që ndalon zverdhjen e pikturave me vaj, shkakton
një efekt të kundërt mbi bojrat (vernikat) me dammar dhe mastiç.
Drita e ditës është qënësore për jetën e një pikture me vaj, por
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ekspozimi i zgjatur në dritën e diellit direkt nuk rekomandohet, sepse
ajo shkakton një vjetërim të parakohëshëm të vernikut dhe shpejton
çastin kur do të duhet të bëjmë  zëvëndësimin. Me pikturat (tabllotë)
e vjetra që kanë ruajtur një vernik bojë vaji, p.sh një bojë  me bazë të
një rrëshire të fortë si kopali, dëmtimi i bojës shoqërohet me plasje që
mund të shtrihen në shtresën pikturale dhe mund të shkaktojnë  dëme
të mëdha në pikturë. Cilado qoftë  natyra e bojës (vernikut) dëmtimi i
tij saj paraqet një sipërfaqe shumë më të madhe ndaj kondensimeve
të lagështisë dhe të grumbullimit të pluhurit dhe porsa boja fillon të
çngjyroset bëhet poroze dhe nuk e  bën detyrën mbrojtëse, prandaj
duhet të bëhet mënjanimi isaj.
Teknikat e rëndomta të punishtes (ateliesë)
Heqja e bojrave (vernikëve)
Cipat e bojrave prej rrëshire të butë (mastiçe dhe dammar), hiqen me
anën e solventeve të aplikuar me një shtup pambuku mbi një sipërfaqe
të kufizuar. Boja (verniku) e tretur thithet nga pambuku dhe shtupat
përsëriten shpesh gjatë punës. Pika kryesore është zgjedhja e solventit,
sepse ai duhet të tresi bojën pa prekur shtresën pikturale nën atë.
Kemi shumë solvente rrëshirash-alkoli dhe acetone, janë ato që
përdoren më shumë dhe në mënyrë të rëndomtë, por ato duhet të
hollohen në një hollues (vaj pishe ose vajguri të rektifikuar) në disa
përpjestime që të sigurojnë se lëngu nuk ka një veprim mbi shtresën
pikturale por tret bojën pa fërkim të tepruar.
Për përcaktimin e përjashtimit të nevojshëm të solventit të holluesit,
më parë bëhen prova nëpër qoshet me një përzierje alkoli me vaj
pishe në raportin prej 4 me 20 në vëllim heq bojrat pa prekur pikturën;
ka të ngjarë që një përzierje të mos jetë e dobishme po të mos fërkohet
vazhdimisht, gjë kjo që nuk është mirë të bëhet meqënëse mund të
rrezikojë dëmtimin e impostimeve. Në një rast të tillë përzierja 2/20
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do të jetë më e mirë. Atëherë do të provohet  mbi bojë duke mbuluar
një sipërfaqe të vogël të kuqe (që në përgjithësi është më e ndjeshme)
duke përdorur për këtë qëllim pak pambuk të rrotulluar në majën e
një shkopi. Ky shkop pastaj  shqyrtohet me vëmëndje për t’u siguruar
nëse pastrimi nuk ka lënë ndonjë gjurmë mbi pambuk.
Në rastin pohues, solventi është tepër i fortë dhe duhet të hollohet  në
një  përpjestim më të madh me vaj pishe. Kur përzierja jep rezultat
zgjidhen mbi tabllo një numër zonash drejtkëndëshe që pastrohen në
mënyrë që të mund të jepet një mendim mbi gjendjen e përgjithshme
të pikturës dhe të ndryshimeve të tonit që duhet të pritet të ndodhi pas
mbarimit të pastrimit. Këto veprime paraprake janë të domosdoshme
para pastrimit të tabllosë që të jetë me një farë rëndësie.
Gjatë pastrimit, holluesi ose vonuesi duhet të jetë aty pranë. Në
praktikë, restauruesi mund të ketë tamponin me solvent në një dorë
dhe shtupin me hollues në tjetrën, në mënyrë që para treguesit më të
vogël për prekje të pikturës, ose në dukje mbi shtup të një ngjyre që
mos jetë e errët, ai të mund të shpërndajë holluesin mbi sipërfaqen e
cënuar dhe të ndalojë veprimin e solventit. Kjo punë mbarohet, duke
kaluar mbi të gjithë sipërfaqen me holluesin për heqjen e gjurmëve të
fundit të solventit ose të bojës së zbutur, që mund të mbesi mbi pikturë.
Në rastin me impostime të forta ose kur kemi të bëjmë me punime të
forta me furçë në pastë, siç ndodh me veprat e Rembrandit, zgavrat
mbeten në përgjithësi të mbushura me bojë të errët, ndërsa pjesët e
dala janë të qarta dhe ka të ngjarë edhe të përdorura.
Pastrimi i pikturave të kësaj natyre kërkon kohë dhe veprim dhe në
pjesën më të madhe duhet të bëhet me shtupa të vogla pambuku të
rrotulluara në maja të shkopinjve ashtu siç u përshkrua më lartë se sa
me shtupa të mbajtura në dorë.
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Restauruesi me përvojë do të jetë në gjendje që të çmojë që më
përpara se cila është qëndrueshmëria e shtresës pikturale ndaj
pastrimit. Ai do të dijë të njohi përdorimin nga artisti të rrëshirave të
buta në bërjen e një tablloje dhe të sigurohet se piktura nuk do të
pësojë gjë nga  solventet që ai përdor për pastrim. Ai do të shohë së
bashku me ruajtësin nevojën e hqjes së  ripikturimeve që  janë  bërë
me rastin e  restaurimeve të mëparshme. Pastrimi i një pikture tregon
shpesh herë se riparimet e mëparshme kanë qenë të fshehura nga
ripikturimet e tepruara që janë shtrirë mbi origjinalin. Mënjanimi i këtyre
restaurimeve në dobi të ritushimeve të kufizuara rreptësisht në zgavrat
është mirë që të bëhet në përgjithësi.
Retushi
Anglezët përdorin fjalën “impainting” në restaurimin e pikturave për të
theksuar faktin se piktura origjinae është e fshehtë dhe nuk mund të
zbulohet, gjatë retushimit, me shtimin e një boje moderne. Përjashtim
ndaj këtij parimi bëhet vetëm atëherë kur shtresa pikturale është e
përdorur dhe kur forma bëhet e turbullt; atëherë do të jetë e nevojshme
për arsye estetike, të bëhet retushimi mbi shtresën pikturale; punë
delicate, për të cilën do të përdoret një bojë që të mund të hiqet me
lehtësi në rast nevoje. Për të plotësuar zgavrat, në pikturat me vaj ose
me “tempera” temperat me vezë janë lidhësi më i mirë. Kjo metodë
do të përdoret, cilado qoftë teknika e origjinalit, sepse, në kundërshtim
me vajin, ajo nuk ka prirje as për t’u errësuar dhe as për të shtuar
tejdukshmërinë.
E meta e temperës është se ajo bëhet e patretshme, por kjo nuk është
një e metë serioze kur retushi është i kufizuar rreptësisht në zgavrën.
Kur dëshirojmë të lehtësojmë heqjen e mundëshme të retushit në të
ardhmen, ky mund të aplikohet mbi një shtresë izoluese prej verniku
damar të holluar në vaj pishe. Nga ana tjetër kjo është teknika e
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përdorur në përgjithësi, duke vetmuar çdo shtresë të temperas nga
tjetra me anë të një cipe të hollë prej verniku damar.
Mbasi damari mund të zbutet gjithnjë me solvent rrëshirash, retushimet
mund të hiqen në çdo  çast. Me qëllim që retushi të trupëzohet me
origjinalin është e nevojshme që etapat e vazhdueshme, të përdorimit
të mastiçës mbi shtresën e fundit, të bëhen sipas një rradhe të  njëllojtë
më anë të përdorur nga artisti. Puna me mastiç pra duhet të ketë të
njejtin ngjyrë që ka pregatitja. Kur shihet prania e një vizatimi ose e
një modeli në “camaieu”, ky do të riprodhohet mbi punën me mastiç
dhe do të rindërtohen tonet e sfondit dhe të ngjyrave të qarta të
tejdukshme, në të njejtën mënyrë, për  sa të jetë e mundur, që  ka
përdorur artisti. Për retushimin duhet të përdoren pigmente prej pluhuri
të qëndrueshëm të thërmuar në lidhësin dhe ka rëndësi që restaurimi i
përfunduar të jetë lehtësisht më i qartë se origjinali rreth e qark, sepse
një retushim i errët është shumë më i padëshërushëm se sa një retushim
i qartë. Qëllimi nuk qëndron në shtrimin por në fshehjen e dëmtimeve
e që tërheqin vëmëndjen dhe pengojnë çmimin e pikturës ashtu siç e
ka dashur artisti. Një sy i ushtruar në përgjithësi mund të dallojë
retushet, por në  rast dyshimi, supozimet shpesh mund të konfirmohen
pas një shqyrtimi të tabllosë me anë të  rrezeve ultravioletënë dhomë
të errët, me anë të fotografisë me rreze infra të kuqe ose me anë të
radiografisë. Posa thahet retushi, piktura është gati për t’u ripikturuar.
Ripikturimi
Ashtu siç e kemi sinalizuar më parë, vernikët e përdorura në mënyrë
të rëndomtë janë dammari dhe mastiçja. Është e vështirë të themi se
cili është më i miri, sepse edhe vetë rrëshirat janë përzierje komplekse,
që pësojnë ndryshime të shumta cilësie. Duket se mastiçja jep më
shumë ndriçim, por kërkon si solvent vajin e pishës, që mund të jetë
një nga shkaqet e zverdhimit  të tij  kohë pas kohe. Në National
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Gallery është lënë përdorimi  në vitin 1949 duke preferuar vernikun
dammar, që në kundërshtim me mastiçën, mund të tretet në “vhite
spirit” dhe që  çmohet se ka më pak prirje për zverdhje. Verniku
dammar fabrikohet me një rëshirë dammar të zgjedhur  të  seleksionuar,
të  tretur në “vhite sprit” pa u ngrohur. Për këtë qëllim varet (mbahet
pezull) një thes prej nape me rrëshirë në një gyp me solvent të pajisur
me një kapak; lëngu përzihet me interval të rregullta për disa javë.
Përqëndrimi i mirë është prej afro 100 gr dammar në ½ litër “vhite
spirite”. Pastaj pak “standolie” dhe vepron si një plastifikues, përforcon
cipën dhe lehtëson aplikimin me masë të furçës. Megjithatë cilësia nuk
duhet të tejkalojë kurrë  5%, d.m.th 2,5 cl për 1/2 litër vernik.
Nuk duhet të punojmë me tabllonë kurrë para se piktura të mos jetë
tharë tërësisht. Sipërfaqja nuk duhet të ketë pluhur, yndyrë dhe dyll;
për t’u siguruar për këtë, do të fërkohet lehtë me “vhite spirit” dhe do
të lihet që të thahet para se të fillojmë punën. Verniku mund të aplikohet
me anë të furçës ose të pistoletës. Kjo punë duhet  të  bëhët në një
ambjent të ngrohtë, të thatë, pa pluhur dhe rrymë ajri. Duhet të kemi
kujdes që verniku të mos jetë i ftohtë por të jetë disa gradë mbi
temperaturën e copës.
Kur punohet me furçë, kjo duhet të zgjidhet veçanërisht për vernikun
dhe duhet të ruhet për këtë përdorim. Duhet të kemi kujdes që të
përbëhet nga mëndafshi i cili ishte më i mirë. Verniku aplikohet me
shtresa të holla, në një seri katrorësh që mbulohen, me afro 20 cm
(sipas madhësisë  së tabllosë), duke alternuar goditjet e furçës
horizontale me ato vertikale. Në këtë mënyrë mënjanohet çdo tepricë
verniku dhe lihet mbi pikturën në cipë uniforme dhe pa gjurmë të
goditjeve të furçës. Kur shihet e nevojshme mund të aplikohet një
shtresë e dytë  mbasi të jetë tharë e para, por qëllimi duhet të jetë që
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të aplikohet shtresa më e hollë e mundëshme që të pajtohet me efektin
optik të dëshiruar.
Kur punohet me pistoletë dhe pluhurëzimi ka shumë dobira, sidomos
kur jemi përpara impostimesh të forta - tipi i sqepit në formë allatke
është më i miri. Presioni dhe distanca e pistoletës nga piktura kanë
dhe ato rëndësinë e tyre dhe do të përcaktohen në një masë të gjerë
nga viskoziteti i vernikut. Kur pistoeta të mbahet  shumë afër tabllosë,
verniku do të jetë shumë i  lëngëshëm që të mund  të kontrollohet; kur
përkundrazi distanca është shumë e madhe, verniku do të ketë prierje
për të bërë (prodhuar) një efekt pa shkëlqim duke mbuluar sipërfaqen
e njollave  të vogla ose të  kreshkave të rrëshirës tepër të thata që të
mund të bashkohen dhe nuk do të  sigurojnë asnjë mbrojtje.
Në teori, cipa uniforme sa më e hollë duhet të fitohet me anë të
pluhurëzimit, por në praktikë është e vështirë që të sigurohet një
uniformitet pa bërë që cipa të preki një shpeshësi të krahasueshme
me atë që fitohet me anë të furçës. Kur një tablo është lyer me vernik,
lihet mbi kambalec derisa verniku të jetë tharë; pastaj vendoset një
xham për disa javë, derisa verniku të bëhet me të vërtetë i fortë dhe të
japë më pak prekje “chansis”.
Verniku me rrëshira sintetike
Sot kemi tipe të ndryshmë rrëshirash sintetike dhe disa kërkime janë
në zhvillim me qëllim që të prodhohet një vernik sintetik për pikturat,
që paraqet të gjitha cilësitë e nevojshme pa asnjë  mungesë nga ato
që kanë  rrëshirat jo sintetike. Një nga rrëshirat e para sintetike që
janë  eksperimentuar  është  acetati i polivinilit, i cili gjatë shumë vitesh,
është përdorur në shkallë  të gjerë në Shtetet e Bashkuara. Zgjedhja e
solventit ka rëndësi, sepse shumë solvent të këtij produkti janë shumë
aktivë që të mund të aplikohen mbi një pikturë me vaj. Për të pregatitur
një vernik që të mund të aplikohet me anë të furçës, duhet të përdoret
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vetëm alkoli. Solucioni tip fotohet duke tretur 20 gr. acetat të polivinilit
në 100 ml. alkol etilik, pa e ngrohur. Përgatitja mund të vazhdojë për
një kohë të gjatë, por solucioni mud të lehtësohet duke e lëvizur dhe
duke e tundur. Ky solucion standart mund, në rast nevoje, mund të
hollohet deri në një të katërtën ose deri në gjysmën e forcës së tij
duke i shtuar alkol etilik. Kjo fomulë është dhënë nga Bradley,
njëkohësisht me këtë lidhet me një vernik të acetatit të polivinilit për
pluhurëzim.
-solucion standart të acetatit të plovinilit në alkol etilik (20%B/V) 250ml.
-Alkol etilik 250ml.
- Acetat i celulozës 100ml.
- Alkol diacetone 35ml.
Ka patur interes gjithashtu për esterët e acidit polimetakrilik, që kanë
epërsinë të jenë të tretshëm në hidrokarburet. Këto dy tipe rrëshirash
janë polimere lineare me peshë molekulare efektivisht të lartë. Është
për këtë që për një përmbajtje të dhënë ndonëse të ngurtë, viskoziteti
i solucioneve është i lartë dhe shkakton vështirësi praktike në çastin e
aplikimit. Këto mund të mënjanohen duke përdorur një vernik me
bazë policikloheksaneni, që është me peshë të dobët molekulare vetitë
fizike të të cilit janë analoge me atë të rrëshirave natyrale. Kjo përgatitet
në vhite-spirit dhe që shkakton një cipë që zverdhet relativisht pak
dhe që e pa plastifikuar, është shumë i ndritshëm dhe thërmishme. Por
kjo pamje e ndritshme nuk është një kokçarje, sepse cilësia optike e
vernikut mund të rregullohet me lehtësi pas tharjes me anë të aplikimit
të dyllit. Thërmisja është një problem që tërheq gjithnjë vemendjen e
fabrikantëve dhe në treg nuk ka formula për ta ndaluar. Siç duket me
siguri zbulimi i një plastifikuesi të përshtatshëm do ta bëjë  këtë vernik
një konkurent serioz të vernikëve të tipit  tradicional.
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Lyerja me vernik (vernifikimi) me anë të dyllit
Vernikët me dyll nuk janë veçse një lëmim. Edhe kur bëhen aplikime
të holla me furçë, mbetja e dyllit që mbetet mbi pikturë pas avullimit të
solventit mund të lëmohet me anë të një furçe të butë me qime të gjata.
Ndriçimi i fituar në këtë mënyrë mund të përforcohet kur dëshirohet,
me anë të një lëmimi plotësues me anë të një lecke të butë. Por edhe
kur lëmohet, sipërfaqja e një  verniku  me dyll është gjithnjë  më e
papëlqyeshme se ajo  e një  verniku  me rrëshirë ose  me një vernik
sintetik dhe këto mund të mbulohen me një cipë dylli për t’i paksuar
shkëlqimin. Përkundrazi, vernikët sintetikë ose me rrëshirë nuk
aplikohen kurrë mbi dyll. Një formulë e rëndomtë e vernikut me dyll
përmban 100gr dyll të bardhë të tretur në ½ litër vaji pishe të distiluar
në banjo uji në 60o C. Një formë e përsosur e dhënë nga  A.E.A.Verner,
është pemata (melhemi) me dyll e përgatitur me dyll dhe parafinë
mikrokristalin dhe me dyll polietileni. Kjo ka një sipërfaqe relativisht
pak ngjitëse dhe mund të përdoret për  të larguar pluhurin e larzuar në
një pikturë të butë, por të lëmuar, një pikturë me  dyll, fillohet  duke
fërkuar  lehtë  sipëraqen me një leckë prej mëndafshi, me qëllim që të
hiqet pluhuri. Pas kësaj merret pak pomadë në pëllëmbë të dorës, ku
zbutet me shpejtësi. Një shtupë pambuku e mbuluar me një leckë
mëndafshi të hollë do të vlejë, të marrë dyllin e zbutur për lëmimin e
tabllosë duke bërë  presionin më të vogël. Kur piktura është e larzuar
bukur, preparati  aplikohet  përsëdrejti, pa e mbuluar pambukun në
leckë, pambuku i ngarkuar me dyll mbledh pluhurin dhe pastaj sipërfaqja
mund të lëmohet (me një shtup të ri të mbuluar) duke ndjekur metodën
e përdorur më parë. Për  pëlhurat me përmasa të mëdha, duhet të
mbahet pjesa e prapme (me anë të një jastëku prej letre ose tjetër)
gjatë pastrimit e lëmimit.
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Shenja të jashtëzakonshme të dëmtimit. Panele të sulmuara nga
insektet. Panelet prej druri të ngjyrosur disa herë sulmohen nga
ksilefamebium larvat e të cilave shpojnë  galeri gjatë  drurit për të dalë
pastaj në formë krimbi plotësisht të zhvilluar. Aktiviteti i tyre shtohet
nga prania e vrimave të daljes ose nga të dalurit jashtë, dhe mos
ndërhyrjet në kohë, mbajtësi mund të dobësohet sa piktura të ndahet.
Kur zbulohet prania e insekteve  aktivë, duhet të vendoset piktura për
të penguar infeksionin e tabllove të afërta. Pastaj duhet të sterilizohet
paneli i prekur me një  insekticid që të mos dëmtojë pikturën dhe as
vernikun. Forma e trajtimit  më e leverdishme është tymosja me
disulfurë të karbonit (sulfur karboni). Për të siguruar për dobinë e
sterilizimit, do të shqyrtohet paneli çdo gjashtë muaj pas tymosjes. Po
të merren masa  për mbylljen e vrimave ekzistuese pas tymosjes, do
të jetë e lehtë që të zbulojmë dukjen e vrimave të reja të krimbave.
Pëlhura të prekura nga myku. Pëlhurat e rilidhura me zamkë janë
të prekshme nga myku në zonat e nxehtësisë së lagur. Zhvillimi i njollave
të bardha në pjesët e llampës do të tregojë, me ngjashmëri, se ato
ushqehen me zamkën që gjendet në çarjet. Për të ndaluar rritjen dhe
çdo zhvillim të mëvonshëm duhet fërkuar lehtë sipërfaqja  e pikurës
me shtupa pambuku dhe të ekspozohet pëlhura në diell ose në ajër.
Ka të ngjarë që edhe në këtë mënyrë të mos kemi rezultate. Kur
piktura është nën xham, ky duhet të sterilizohet pak para rivendosjes
së pikturës, duke e pastruar me pambuk të njomur. Në rastet e rënda,
ka të ngjarë që të jetë e nevjshme që të përdoret mbi pikturën; por do
të jetë  restauruesi ai që do të vendosi sipas përvojës ose mbi bazën e
provave, kur piktura e duron këtë trajtim mund të përdoret një solucion
ujor. Pjesa e prapme e pikturës gjithashtu duhet ekzaminuar dhe mund
t’i bëhet një mbrojtje e përhershme kundra mukut me fungicide jo të
avullueshme siç është Santebriti.
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