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Apare incepand cu secolul IX, cea mai
veche erminie datata este la Manastirea
Sfantul Sava, Israel
Peste 90 de erminii cunoscute, cele mai
multe in Bulgaria
Erminia lui Dionisie din Furna, cel mai
de seama compendium de tehnica veche
greceasca

Iconarul si Artistul

Restaurare

defectuasă: „Când voieşti să speli icoane vechi,
întâi umple cu apă o copaie,dar să fie mare, ca să încapă
coana în ea, încât să o acopere cu apă. Şi punând icoana cu
faţa în sus, spal-o mai întâi cu apă. Apoi luând leşie tare,
care să fie cam încropită, pune puţin peste icoană şi freac-o
cu un condei mare din păr de porc. Şi frecând-o ia aminte să
nu scoti şi vopselele, căci fiind leşia tare, ia şi întinâciunile şi
verniul şi bucăţele, bucâţele, le scoate. De aceea ia aminte
bine, sâ nu o speli pe toată într-o spălatură şi puţin câte
puţin ca să nu se strice. Adică: întâi spală o mica parte cu
leşia tare şi cu condeiul sau cu o pânzâturâ, apoi îndatâ
pune icoana în copaia cu apă, ca să se ina intinăciunile…Iar
de vei vrea ca să o speli dintr-o data, iar leşia rămânând
multă vreme pe icoană, vor ieşi vopsele ca să o speli dintr-o
data, iar leşia rămânând multă vreme pe icoană, vor ieşi
vopsele împreună cu ipsosul şi se strică icoana.”

Aurirea slovelor : “Caută şă găseşti melc, şi i-ai
scuipatul sau balele într-o scoicuţă sau într-o
scoicuţă sau în altceva. Şi ascultă cum să-i scoţi
balele: pune-i în nări o lumânare apinsă şi aşa
le sloboade. Şi luându-le pune-le pe o
marmură, unde să pui şi puţină piatră acră, şi
aur sfărâmat şi le pisează bine. Apoi pune şi
puţină gumă arabică, şi aşa scrie pe orice
hârtie vei vrea şi te vei minuna.”

Marele Vasile, lung la trup şi drept la stat,
uscăţiv…negru la faţă, cu nasul plecat, sprâncenele
lungi, arcuite în jos, cam posomorât ca un om gânditor,
puţintel zbârcit la obraz şi lungăreţ, cu tâmplele
adâncite, cu barba lungă deajuns, cu cărunţe, zice într-o
hârtie : “Nimenea dintre cei legaţi cu poftele şi cu
plăcerile trupeşti nu este vrednic să vie, sau să se
apropie, sau să slujească Tie,Impărate al Măririi. “ Alta
cuvioşească aşa: “Trebuie să purtăm grija, cu tot
deadinsul, de frumuseţea sufletului, căci aceasta va să
ceară Domnul, dreptul judecător al neamului omenesc.”
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