CONSERVAREA COPERÞILOR DIN PIELE ALE UNOR MANUSCRISE
DIN SECOLUL AL XV-LEA, AFLATE ÎN MUZEUL MÃNÃSTIRII PUTNA
Doina Maria Creangã
Odatã cu întemeierea marelui complex monastic de la Putna,cea mai importantã ctitorie
religioasã a marelui voievod, centrul de gravitaþie al vieþii cultural-artistice din Moldova se
deplaseazã cãtre acest aºezãmânt. Putna reprezintã un centru cultural de excepþie gãzduind
însemnate colecþii de artã medievalã care au fost cercetate ºi prezentate în numeroase cãrþi,
cataloage ºi articole fiind interpretate ºi apreciate mai cu seamã sub raport iconografic ºi estetic1.
Muzeul Mãnãstirii Putna deþine un valoros fond de carte veche incluzând atât
manuscrise cât ºi tipãrituri pe suport de pergament, majoritatea cãrþilor având coperta din piele.
Valoarea acestora este relevatã atât de materialele de bunã calitate folosite dar ºi prin tehnicile
artistice de realizare .
Pielea folositã pentru realizarea copertelor este in majoritatea cazurilor, piele de bovinã,
aspect confirmat de cãtre investigaþiile stereomicroscopice efectuate ºi care evidenþiazã aspectul
caracteristic al grenului de bovine uºor modificat din cauza degradãrilor.

Foto 1. Detaliu de gren copertã (x25)
Manuscrisele aflate in colecþia Mãnãstirii Putna sunt legate în scoarþe de lemn,
îmbrãcate cu piele de culoare brun închis, ornamentate prin presare cu diferite motive geometrice
sau florale (foarte prezent fiind motivul ghiocelului), caracteristica comunã constând in
deosebirea de motiv existentã între cele douã feþe ale copertei2.
Starea de conservare a pieselor ce au ca suport pielea, prezintã diverse tipuri de
degradãri: degradãri biologice, constând în atacuri de mucegai, motiv pentru care se recomandã
iniþierea unor investigaþii biologice efectuate de specialist chiar în condiþiile în care conservarea
activã îndreptatã asupra acestor obiecte se va face prin mijloace de prevenþie ºi nu prin tratament
biologic propriu-zis, acesta putând fi fãcut ulterior selectiv, prin mijloace specifice în funcþie de
necesitãþi. Atacurile biologice (îndeosebi fungi) suferite de-a lungul timpului precum ºi
tratamentele necorespunzãtoare care probabil au fost sau nu efectuate, au lãsat urme adânci pe
suprafaþa pielii ducând chiar la distrugerea grenului.
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Foto 2. Detaliu de degradare biologicã (atac fungic)
Degradãrile fizico-chimice, constau în deshidratãri, rosãturi, decolorãri, pierderea
elasticitãþii, cracluri, fragilizarea suportului,pete de cearã, depuneri de praf ºi murdãrie, uzurã
funcþionalã º.a.
Deteriorarea fizicã se poate datora calitãþii iniþiale a pielii ºi a tehnicii folosite în
legãtorie dar mai ales greºelilor de manipulare ºi depozitare cele mai afectate fiind colþurile ºi
cotorul cãrþii.

Foto 3 Detaliu de degradare fizicã (pete de cearã ºi rosãturi)
Degradarea chimicã poate avea drept cauzã faptul cã pielea, în a cãrei compoziþie existã
ºi compuºi cu fier, poate absorbi din atmosfera poluatã bioxid de sulf care în prezenþa fierului
drept catalizator se transformã în trioxid de sulf, care la rândul lui se combinã cu apa formând
acid sulfuric. Acidul sulfuric deºi în concentraþie micã atacã þesutul pielii în prezenþa oxigenului,
fãcând-o foarte fragilã îndeosebi la cotor ºi pãrþile de sus ale copertei ducând în final la ruperea
ei.
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Foto 4 Detaliu de degradare chimicã, la cotor.
Degradãrile fizico-mecanice se pot remedia local fãrã a depãºi limita unor operaþii de
conservare activã ºi constau în efectuarea unor tratamente de curãþare a suprafeþelor prin aspirare
ºi periere, îndepãrtarea petelor de cearã ºi a murdãriei aderente º.a.
Degradãri avansate ale pielii au avut loc datoritã pierderii apei de constituþie din
structura pielii prin procese de evaporare treptatã datoritã acþiunii temperaturii ºi umiditãþii,care
au condus la deshidratarea accentuatã ºi degresarea pielii. Din acest motiv pielea necesitã o
intervenþie de rehidratare ºi gresare treptatã care sã-i confere elasticitatea ºi supleþea
caracteristicã.
Uzura funcþionalã avansatã este explicabilã dacã þinem cont de vechimea lor (sec. XVXVI), de faptul cã au fost nu doar frecvent folosite în biserici,dar au fost ºi pãstrate în condiþii
nefavorabile.
Pe lângã cele semnalate o problemã deosebitã apare în cazul tuturor coperþilor din piele
care din cauza deshidratãrii avansate ºi-au micºorat suprafaþa îndeosebi pe porþiunea cotorului ºi
nu mai permit închiderea cãrþilor. Tratamentul aplicat consta in rehidratãri ºi emolieri treptate
care au ca efect readucerea copertei la dimensiunile iniþiale.

Foto 5. Ansamblu de copertã înainte de conservare
Dintre motivele zoomorfe stilizate unele apar frecvent imprimate ºi în pielea coperþilor,
este vorba de acele siluete de bouri, vulturi bicefali sau monocefali ºi ghiocelul cu trei petale,
dispuse în succesiuni romboidale sau circulare, separat sau împreunã pe aceeaºi copertã. Astfel
siluetele de bouri apar izolate pe scoarþele Mineiului scris de Monahul Casian în 1467, iar cele
de vulturi pot fi întâlnite pe coperþile mai multor manuscrise de la sfârºitul secolului al XV-lea:
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Triodul lui Simeon Budinceanul din 1492, Ceaslovul monahului Paladie din 1493, Psaltirea
anonimã (cea mare).
Particularitatea comunã tuturor coperþilor din piele ce îmbracã manuscrisele ºtefaniene
constã in deosebirea de motiv existentã între cele douã feþe ale copertei..

Foto 6. Detaliu faþã, copertã Minei anonim pe octombrie

Foto 7. Detaliu verso, copertã Minei anonim pe octombrie
Alte manuscrise ce par a aparþine aceleaºi epoci sunt: Mineiul anonim pe ianuarie, nr.
inv. 3/1849, Minei pe luna noiembrie scris de Popa Ignat ºi datat 1 iunie 1504, Triodul
penticostar al lui Simion Budinceanul,1492 º.a., pe a cãror coperte se gãsesc vulturii bicefali.
Se remarcã, cu deosebire, calitatea de excepþie a materialelor utilizate pentru realizarea
acestor opere, astfel manuscrisele lucrate pe pergament folosesc un sortiment foarte fin ºi
rezistent, acel vellum realizat îndeosebi din piele de viþel (foarte tânãr) sau oaie, superior calitativ
ºi foarte rezistent, ceea ce explicã starea relativ bunã de conservare a acestora comparativ cu a
altora de datã mai recentã.
De asemenea, manuscrisele care au avut drept suport de scriere hârtia filigranatã, se
remarcã printr-o foarte bunã calitate ºi rezistenþã a acesteia, sortimentul folosit, se pare, cã a fost
hârtia din cârpe sau mãtase, de calitate superioarã celei pe suport celulozic ºi care era adusã din
apusul Europei.
Mãrturii de o deosebitã valoare artisticã ale artei ºi civilizaþiei medievale, pãstrate cu
atâta sfinþenie timp de cinci secole tezaurul de la Putna pentru a putea sã bucure mintea ºi
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sufletul generaþiilor viitoare are nevoie de atenþia ºi grija tuturor celor care îl pot salva de boala
necruþãtoare a indiferenþei cu care este tratat.
Dacã omul bolnav poate cere ajutor, cele mai multe capodopere ale neamului suportã
tãcute povara degradãrii ºi este de datoria noastrã, sã pãstrãm ºi sã transmitem urmaºilor aceste
nestemate comori ale trecutului, dovezi de necontestat ale istoriei deoarece „cine pierde trecutul,
pierde viitorul”.
Résumé
L´ouvrage ci-joint présente quelques aspects inédits de l´activité de conservation de
quelques manuscrits de l´époque d´Etienne Le Grand,qui se trauvent dans la collection de la
Monastère Putna.
Le Musée de la Monastère Putna detient un fonds précieux de livre ancien qui
comprend des manuscrits, ainsi que des imprimés; la couverture de la majorité des livres est en
cuir. Leur valeur réside dans la bonne qualité des matériaux, mais aussi dans les techniques
artistique de réalisation. L´utilisation du parchemin comme support de l´écriture et du cuir pour
la reliure supposait la maîtrise de certains arts, ainsi que l´existence des corporations d´uncertain
niveau de culture.
Les manuscrits qui se trouvent dans la collection de la Monastère Putna sont liés en
écource de bois, recouverts de cuir couleur brun – foncé, decorés par comprimation avec des
divers motifs géometriques ou floraux; le traît commun consiste dans la difference de motif
existante entre les deux faces de la couverture.
Des témoignages d´une valeur artistique particulieré de l´art et de la civilisation
médievale, gardés religieusement pendant cinq siècles, le manuscrits du, trésor de Putna ont
besoin, pour qu´ils puissent réjouir la raison et l´âme des générations futures, de l´attention et du
soin de tous ceux qui peuvent les sauver de la maladie implacable de l´indifférence avec laquelle
ils sont traités.

NOTE:
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Claudiu Paradais, Comori ale spiritualitãþii româneºti la Putna, Iaºi, 1988, p.4.
Ibidem, p. 9.

