RESTAURAREA LEGĂTURD DE EPOCĂ LA O CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ:
CHIRIACODROMION, BĂLGRAD, 1699.

Evoluţia ideii de unitate de limbă a românilor din cele trei provincii româneşti poate fi urmărită
prin intermediul cărţilor vechi. În secolul al XVII-lea, această idee se materializează şi prin tipărirea,
la Alba Iulia, a cărţilor româneşti, cu ajutorul material al domnilor din Ţara Românească, aşa cum au
fost Şerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanul.
La Alba Iulia, sau vechiul Bălgrad, a văzut lumina tiparului în anul 1699 şi Chiriacodromion
ul, carte apărută cu sprijinul lui Constantin Brâncoveanu, care-şi trimite la aici pe cel mai bun tipograf
al său, adică pe Mihail Istvanovici. Acest lucru constituie încă o dovadă a legăturilor spirituale şi
materiale dintre Transilvania şi Ţara Românească. De altfel, aceste legături s-au materializat la un
moment dat, şi printr-o anumită cantitate de hârtie, trimisă din Ţara Românească la tipografia
Bălgradului2.
Starea de conservare a volumului Înainte de restaurare

În momentul în care cartea a fost adusă în laborator în vederea restaurării s-a constatat
fragilizarea avansată a suportului, cu detaşări şi pierderi masive de material purtător de informaţie
scrisă, îmbrunirea hârtiei, depozite şi pete de spori, depozite de murdărie aderentă, depozite şi pete de
ceară, pete "foxing " , urme lăsate de insectele xilofage. De asemenea, în urma examinării s-a putut
constata degradarea completă a tuturor elementelor de legătură: nervuri, capitalband, lănţişor, scoarţe,
învelitori din piele, forzaţuri. Sfoara din care au fost confecţionate nervurile şi-a pierdut rezistenţa,
suferind un proces de degradare chimică, fizică şi biologică, ceea ce a dus la pierderea acestora. S-au
mai păstrat doar câteva urme. Capitalbandul, împletit probabil pe miez din sfoară, feston simplu, aşa
cum se obişnuia în atelierele mici din Transilvania, a fost pierdut complet. Scoarţele din lemn au fost
puternic degradate, datorită atacului insectelor xilofage, care a dus la completa dezintegrare a
materialului şi la păstrarea unui singur fragment din prima scoarţă. Învelitorile din piele, puternic
rigidizate, au prezentat pierderi importante de material suport.
Toate aceste degradări s-au datorat acţiunii cumulate a factorilor biologici, chimici şi fizico- .
mecanici, în condiţii necorespunzătoare de păstrare şi manipulare a cărţie.
Deteriorările legăturii
a. Deteriorări jizico-mecanice:

- distrugerea totală a nervurilor din sfoară, precum şi a cusăturii, ceea ce a determinat
desprinderea caietelor;
- ruperea şi fragmentarea scoarţelor din lemn, pierderea rezistenţei şi dezintegrarea acestora;
- ruperea învelitorilor din piele, pierderi masive de material, schimbări de dimensiuni şi formă;
- pierderea capitalbandului, a ongletului şi a forzaţurilor simple şi duble ale volumului, datorită
degradării cusăturii, a scoarţelor şi a învelitorilor din piele.
b. Deteriorări jizico-chimice

- rosături pe suprafaţa pielii, datorate atacului acid, prin formarea acidului sulfuric, în condiţii
de mediu poluat;
- puternica rigidizare a pielii, datorită pierderii apei din structura chimică a pielii.
c. Deteriorări biologice
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- depozite şi pete de spori în zona scoarţe]or şi a învelitorilor din piele;
- degradarea cusăturii ca unnare a atacului biologic, ceea ce a detenninat fragilizarea ŞI
putrezirea aţei folosită la coasere, precum şi a nervurilor din sfoară;
- rarâmiţarea şi fragmentarea scoarţelor din lemn, cu pierderea unor porţiuni importante;
- găuri circulare şi ramificate, ca unnare a atacului de Anobidae, prezente pe suprafaţa
scoarţelor din lemn;
- degradarea pielii ca unnare a atacului de insecte, remarcându-se prezenţa găurilor de zbor
circulare.
Descrierea morfologică a legăturii
Coperta - a fost executată din piele de culoare maro, tăbăcită cu tanini vegetali. Einşlagul
lipseşte. Volumul a prezentat, la coperta 1, două rânduri de învelitori, cea din interior fiind, ce] mai
probabil, folosită la prima legare a cărţii.
Datorită faptului că cea de-a doua învelitoare din piele, provenită de la a doua legare a cărţii, a
fost lipită deasupra celei dintâi, cu clei de oase, s-a putut constata o degradare pronunţată, pielea
având tendinţa de pulverizare.
Ornamente/e coperte/or din piele

- Coperta 1 prezintă un chenar cu ornamente vegetale, iar în centru are un medalion care
reprezintă scena Răstignirii;
- Coperta II prezintă ornamente cu motive geometrice pe toată suprafaţa;
- Coperta ascunsă, puternic degradată, nu s-au putut identifica motivele ornamentale.
Scoarţele, confecţionate din lemn, puternic deteriorate, nu se pot refolosi, dar s-au putut
reconstitui principalele lor caracteristici;
Cotoru/ a fost rotunjit şi încleiat cu clei de oase;
Cusătura: filele au fost reunite în caiete şi cusute printr-o cusătUră continuă, pe trei nervuri

profilate din sfoară de cânepă;
Capita/bandul a fost pierdut;
Tranşa prezintă încercări empirice de colorare cu cerneală de culoare roşie;
Forzaţurile: cele de la începutul cărţii lipsesc, iar cele de la sfârşit au fost puternic deteriorate.
Restaurarea legăturii.

După restaurarea corpului de carte, au fost reconstituite caietele.Volumul a fost recusut pe trei
nervuri profilate, confecţionate din sfoară de cânepă, confonn unnelor lăsate de nervurile originale, în
zona cotorului4. Recoaserea s-a făcut prin cusătură continuă, cu aţă de bumbac.
Pentru că nu s-au păstrat unne din capitalbandul original, cel nou a fost împletit pe miez de
sfoară, cu aţă de bumbac de culoare neutră, feston simplu. Cotorul a fost rotunjit şi încleiat.
Scoarţele vechi din lemn au fost puternic degradate, lucru care nu a pennis refolosirea acestora.
Astfel, au fost confecţionate scoarţe din carton, neutru din punct de vedere chimic. Pentru păstrarea
originalităţii, au fost respectate caracteristicile structurale ale scoarţelor vechi" cum sunt: grosimea,
teşiturile, colţurile, modul de ancorare a acestora la corpul cărţii.
Dezinfecţia învelitorilor din piele s-a făcut în etuva electronică, cu thymol, la o temperatură de
40°C. Pentru a preveni pierderea apei din structură, în incintă a fost introdus un vas cu apă, Într-o
cantitate corespunzătoare capacităţii etuvei, timpului de lucru şi temperaturii programate.
Deoarece învelitorile din piele prezentau un grad avansat de rigidizare, cu pierderea
proprietăţilor specifice, a fost nevoie de un tratament de rehidratare şi reemoliere a pielii. Pentru
această operaţie s-a folosit o soluţie hidroalcoolică. Aceasta a pennis o redare a conţinutului de apă al
pielii, ceea ce a dus la redobândirea flexibilităţii materialului. A unnat apoi o presare uşoară, în
vederea stabilizării dimensionale.
După finalizarea operaţiei de rehidratare şi presare, vechile învelitori au fost intarsiate într-o
piele nouă, tăbăcită cu tanini vegetali. Acest lucru a pennis redarea funcţionalităţii învelitorilor şi
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păstrarea originalităţii volumului5• În ceea ce priveşte coperta ascunsă, aceasta a fost supusă unor
tratamente de dezinfecţie, curăţire, reemoliere şi rehidratare şi se păstrează alături de volum, în cutia
de protecţie special confecţionată în acest sens.
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mE RESTORATION OF A PERIOD BINDING FROM AN ANCIENT ROMANIAN BOOK:
THE CHIRIACODROMION, BĂLGRAD (ALBA IULIA), 1699.
SUMMARY
The restoration of a copy from Chiriacodromion, BIUgrad (Alba Iulia), 1699, has allowed giving back the
health to the book and to reconstitute the original elements ofthe binding.
After the restoration of the leaves, the book was resewn on outline nerves, which were able to be
reconstitute, basis on the marks left on the tab.
The capital-band was woven on string care. After the covers were attached, the leather covers were
rehydrated and the missing parts were being complete. Next, the book was drawed on covers.
Following this way, the original elements were being Kept. The book is stored in a protection box.
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