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Encaustica — încercări târzii de regăsire, ne precizează: „punctul de vedere al scriitorului este acela că encaustica este mai 
veche şi că picturile în encaustică ale lui Polygnot, Nicanor şi Arcesilas din Parium sunt anterioare celor citate; de asemenea se 
poate ca Lysip să fi cunoscut encaustica întrucât scria pe tablourile pe care le picta la Egina; „Arse de Lysip“; din aceeaşi rela-
tare rezultă că a pictat în acest fel, dar a şi dat lecţii şi că Pausias din Sicyon s-ar fi distins, fiind primul care a pictat portrete 
şi scene în această tehnică.

Existau procedee distincte de folosire a encausticii, procese depinzând în bună parte de scopul în care se executa pictura 
sau colorarea ( când encaustica este destinată să protejeze pereţii navelor).

Encaustica: Procedeu tehnic antic în care pigmenţii sunt aglutinaţi cu ceară şi alte ingrediente (răşini, uleiuri, gume) ma-
terialul de bază fiind ceara punică, ceara asigurând culorilor calităţi neobişnuite.

Cuvinte-cheie: tehnică, encaustică, tempera, amestec de ceară, pictură murală.

Encaustic- late attempts of finding, specifies (the writer`s point of view is the same) that encaustic is older and that the 
encaustic paintings of Polygnot, Nicanor and Arcesilas from Parium are prior to those mentioned; it is also possible that Lysip 
knew encaustics because he wrote on the pictures he painted in Egina: „Burnt by Lysip“ it results from the same statement that 
he painted in this manner and that he gave lessons and that Pausias from Sicyon might have distinguished himself becouse he 
was the first to paint portraits and scenes using this technique.

There are distinct methods of using encaustic techniques , methods that depend mainly on the purpose in which the pain-
ting or colouring is executed (when encaustic is used to protect the walls of ships).

Encaustic: ancient method when the pigments are agglutinated with wax and other ingredients like oils, gum, resins but 
the main element is punic wax that confers an unusual aspect to colour.

Keywords: technique, encaustic, tempera, al fresco, wax mixture, ingredients, mural painting.

Una dintre tehnicile antichităţii de practicare a picturii este şi encaustica. Informaţiile sunt puţine 
şi nesigure, iar despre cei care au experimentat mai târziu tehnica şi consideraţi de multe ori „redesco-
peritori“ nu s-au ridicat la realizările antichităţii.

Comentatorii de mai târziu ai textelor lui Pliniu au remarcat puţinătatea informaţiilor şi nu de 
puţine ori neclaritatea lor. Unii sunt uimiţi de exemplara execuţie a picturilor rămase de la antici, 
apreciindu-le drept inimaginabil de realizate şi cu mijloace atât de modeste, şi totuşi ne lipsesc noţiuni 
dintre cele mai importante privind practica encausticii. Ceea ce se reţine sigur este că amestecul colo-
rat conţinea ceară şi că se depunea în stare caldă pe suportul care putea fi lemn, metal, fildeş, teracota, 
pereţi şi în funcţie de natura suportului, pictura „se ardea“. Nici astăzi nu putem şti dacă se ardea cu 
adevărat sau era doar supusă unei temperaturi foarte ridicate.

Cunoştinţele pictorilor moderni despre procedeul antic al encausticii sunt destul de neclare. Am 
mai putea aminti şi de controversa determinată de picturile de la Pompei şi Herculanum: ele păreau 
lucrate în encaustică dar culoarea pătrunde adânc în stratul de tencuială aşa încât R. Mengs era sigur 
că picturile au fost executate mai întâi „Al Fresco“ şi că după terminare, spre a da culorii mai mult relief 
şi forţă s-a acoperit pictura cu un strat de ceară care a fost făcută să pătrundă în suportul deja pictat 
cu ajutorul focului.

Cercetările recente au stabilit că tehnica picturii pompeiene era „un procedeu special în temperă 
bazat pe folosirea varului saponificat“ [1, p. 284-285]. Se pregătea o preparaţie specială pentru tencu-
ială“ [2, p. 406-408] din 3 straturi (un strat de 3-5 cm din var şi nisip; unul din var şi calcit şi ultimul 
foarte fin de 0,05 şi 0,1 cm format din amestec apos din var şi săpun amestecat la cald cu ceară şi având 
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cretă în suspensie. Pe tencuiala astfel preparată, se picta pe uscat, amestecând culorile cu o soluţie 
apoasă de var şi săpun la care se adăuga ceară, după care pictura era netezită şi lustruită.

Aceste combinaţii fuzionate dădeau o mare rezistenţă picturii şi o luminozitate aparte culorilor.
În Renaştere însă Leonardo Da Vinci puţin după anul 1510, încearcă să folosească reţeta lui Pli-

niu, ca pictarea Bătăliei de la Angiari pe pereţii sălii marelui consiliu din Florenţa. Sursa de informare 
a lui Leonardo a fost chiar textul lui Pliniu. Interesul folosirii tehnicii antice se explică şi datorită ad-
miraţiei pe care Epoca Renaşterii o are faţă de antici. Dar, probabil, din cauza puţinelor informaţii şi, 
poate, a înţelegerii greşite privind fixarea picturii, încercarea a eşuat. Căldura în loc să fixeze, a înmu-
iat culorile care s-au scurs de-a lungul pereţilor, pictura fiind iremediabil compromisă. După două 
secole de la eşecul lui Leonardo interesul pentru encaustică se trezeşte din nou. Ideea de revitalizare 
a encausticii aparţine contelui de Caylus care oferă un premiu ca să recompenseze găsirea unei reţete 
mulţumitoare de pictură în encaustică. Rezultatele cercetării sale sunt expuse în lucrarea Memoir sur 
la peinture a l’encaustique, publicată în 1755. Ştim că cel care a câştigat concursul a fost Banchelier 
care a prezentat un portret-profil de fetiţă, pictat pe pânză într-un termen extrem de scurt: 8 zile. Au-
torul avusese şi alte încercări înainte de 1749 — pictase un subiect mitologic Flora şi Zefirul folosind 
un amestec de ceară dizolvată în esenţă de terebentină şi culoarea în formă de pulbere, reţetă la care 
ajunsese de altfel cu totul întâmplător. Contele de Caylus ajunsese la acelaşi rezultat prin căutări şi 
încercări repetate.

Perseverent, Banchelier îşi perfecţionează metoda pe care Diderot ne-o aduce la cunoştinţă: el 
pregăteşte la cald o soluţie de ceară dizolvată în apă saturată de sare de tartru, după principiul că 
substanţele uleioase sau răşinoase, combinate cu alcaliile, devin solubile în apă. Din acest moment 
procedeul lui Banchelier devenea mult mai comod, întrucât diluţia se făcea simplu prin adaosul de 
apă. Tehnica mai putea fi folosită şi numai cu tempera, plus adaosul de „apă de ceară“ [3, p. 83] ce se 
aplica după terminarea lucrului. La sfârşit, tabloul trebuia neapărat „ars“, adică supus unei tempera-
turi suficient de înalte pentru a produce o fuziune şi o efervescenţă puternică pe suprafaţa tabloului. 
După terminarea arderii, culoarea capătă un luciu plăcut, era perfect fixată, deosebit de rezistentă la 
lovire sau modificări bruşte de temperatură şi umiditate-după cum ne relatează Diderot. Tot dânsul 
afirmă că „nimic nu se poate asemănă mai bine cu encaustica anticilor decât acest fel de a picta“ [3, p. 
83]. Această apreciere se va repeta după aproximativ o sută de ani şi era făcută de către Mazzarosa, lui 
Michele Ridolfi care realizase câteva lucrări, reuşite în tehnica encaustică.

Odată cu începutul secolului al XX-lea multe experimente s-au făcut în domeniul tehnicii pictura-
le atât de frecvente, atât de diverse şi nu de puţine ori surprinzătoare, încât încercările de revitalizare 
a encausticii nu mai puteau trezi interesul. În pictura românească găsim aceeaşi reţinere şi encaustica 
ca tehnică apare sporadic. Se folosesc în schimb diverse reţete în care ceara este încorporată dar fără 
intenţia de a reproduce encaustica.

Un studiu de tehnica picturii, apărut în 1943 a lui Arthur G. Verona indică modalităţile de folosire 
a culorilor de ulei cu ceară: „Ceara se adaugă unde trebuie la culorile de ulei din tuburi. Se fac soluţii 
bune din ceară cu uleiuri eterice şi verniuri de damar sau mastic. Cu ceară se poate face o admirabilă 
tempera…tempera din ceară, carbonat de amonium puţină soluţie de clei, caseină sau gălbenuş de ou 
(cera-colla). Ceara se întrebuinţează în tehnica encausticei, la restaurări de tablouri şi la retuşe în fres-
co“ [4, p. 42-43] . Foarte bun tehnician Artur Verona dă pentru fiecare tehnică în parte toate indicaţiile 
de care dispune.

În privinţa encausticii informaţiile se restrâng brusc. Aflăm doar că amestecul de ceară şi colorant 
se ţine mereu cald în mici recipiente şi că i se poate adăuga răşină pentru exterior şi ulei de nucă pen-
tru pictura de interior dar nu citează nici o personalitate care să fi folosit această tehnică.

Catalogul retrospectivei C.C. Stork menţionează şi câteva lucrări de for public executate în tehnica 
encaustică pe zid, din care enumerăm Dragostea pământească şi Dragostea spirituală, (1915); Agricul-
tura, Industria, Comerţul (1916); Istoria Comerţului Românesc (1933) — în aula Institutului De Studii 
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Economice Din Bucureşti; Apologia artelor româneşti (1933) — Plafonul Principal Al Sălii Palatului 
Republicii, etc. [5, p. 17]

Despre reţeta folosită autoarea ne dezvăluie că „este vorba de o tehnică găsită de mine, asemănă-
toare encausticii (în care fuseseră zugrăvite picturile de la Pompei, unul dintre cele mai vechi procedee 
de pictura murală. Foloseam culori de ulei amestecate cu ceară dizolvată în terebentină, procedee care 
nu ştiu să se fi practicat la noi. Culorile obişnuite deveneau astfel mai preţioase şi mai catifelate“ [6].

Este demn de reţinut că C. Cuţescu Stork nu a avut niciodată ambiţia să regăsească sau să egaleze 
modelul antic, nu experienţa în sine o interesa, ci faptul că îi conveneau însuşirile pe care le căpăta 
astfel culoarea picturilor sale murale.

În pictura de şevalet avem câteva realizări exemplare în această tehnică a pictorului Ion Teodores-
cu Sion. În expoziţia din 1972 organizată de Muzeul de Artă al României au figurat multe lucrări în 
tehnica encaustică şi mai ales portrete de ţărani, puternic individualizate. Din catalogul expoziţiei des-
prindem câteva indicaţii privind reţeta folosită de pictor: „Sion foloseşte tehnica la cald şi un amestec 
cu ceară de albine, răşină de conifere (care va imprima patina operelor) şi terebentină“[7, p. 66]. Cu 
câţiva ani mai târziu pictorul şi graficianul Gheorghe Naum foloseşte şi el tehnica la cald şi un amestec 
în a cărei compoziţie intră ceară de albine. Se cunosc nouă piese lucrate în encaustică, primele patru 
lucrări sunt mai puţin reuşite iar celelalte cinci lucrări sunt în colecţii particulare şi muzee.

Dintre aceste lucrări numai trei sunt datate purtând anul 1965 — ultimul an în care Gheorghe 
Naum a mai folosit encaustica. Expoziţia retrospectivă din 1968 prezintă mai multe date legate de 
preocupările artistului în domeniul encausticii şi perioadele când au fost executate lucrările mai im-
portante. Reţetele lui Gheorghe Naum sunt foarte interesante, pictorul fiind o fire iscoditoare-tempe-
rament pozitiv-cu reale dexterităţi de experimentator, dorea să redescopere virtuţile acestei tehnici. În-
cepe cu asigurarea în grad înalt a purităţii ingredientelor, mai ales a cerii pe care o supune în acest scop 
unor fierberi repetate. Ştim de asemenea că pictorul acordă o atenţie specială încorporării culorilor-în 
formă de pulbere-în amestec, şi că exersa îndelung, căutând proporţia cea mai potrivită pentru fiecare 
culoare în parte în funcţie de tonalitatea cerută, de efectele căutate. Păstrat în stare caldă, amestecul de 
culoare se depunea pe suport, având dinainte ştiinţa exactă a nuanţelor dorite.

În ce priveşte rezistenţa la agenţii externi şi a stabilităţii în timp, encaustica lui George Naum are o 
bună aderenţă la suport şi o extraordinară elasticitate; în schimb este foarte sensibilă la lovituri sau zgârieri, 
care pot lăsa urme precise şi adânci (Fig.1; fig.2). De asemenea supusă unei acţiuni de căldură excesivă, are 
tendinţa de a se înmuia.

Fig. 1. Gheorghe Naum, vedere spre docuri          Fig. 2. Gheorghe Naum, Natură cu mere

Retrospectiv putem concluziona că nici una din încercările de mai târziu de refolosire a encausticii 
nu-şi poate asuma meritul de a reproduce sau egala în calităţi procedeul antic. Studiul până la care au 
înaintat de fiecare dată, nu a depăşit experimentul. Insatisfacţia rezultatelor şi poate că şi dificultăţile 
ivite, în aplicarea practică a tehnicii, au determinat părăsirea metodelor, mai ales că pictura în ulei ofe-
rea toate calităţile cerute de comenzile sociale ale epocii. Inconvenientul principal la încercările de mai 
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târziu ale acestei tehnici a rămas acelaşi — perisabilitatea lucrărilor şi elasticitatea mult prea mică (ne-
putându-se lucra pe dimensiuni mari şi pe suporturi mobile), înmuierea compoziţiei la temperaturi 
mai ridicate, mică rezistentă la presiune. Astăzi folosim o variantă a acestei tehnici cu ajutorul cera-
colorului (ceară colorată) sau vitrocolorul. Principiul este acelaşi, se pot desena şi compune suprafeţe 
relativ mici şi apoi la căldură pot deveni lucioase iar dacă temperatura este mai ridicată pot fuziona 
obţinându-se structuri cromatice deosebite.
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