ADRIANA BULBUC

CONSERVAREA UNOR MANUSCRISE ARMENEŞTI
DIN SECOLELE XVIII-XIX

Formele spirituale ale unui popor apar mai întâi pe cale orală şi mai târziu pe cale
scrisă, la început de mână, mai apoi scrieri tipărite. Numai cunoscând această civilizaţie
umană scrisă, se poate trece la stadiul sistematic al căr~i, la metodele de cunoaştere a conţi
nutului şi nu în ultimă instanţă la luarea unor măsuri adecvate de conservare a acestor valori
şi de restaurare, acolo unde acest lucru este necesar.
În primăvara anului 2003, a avut loc la Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca,
expoziţia „Cultură şi artă armenească la Gherla". Această expoziţie şi-a propus să valorifice
cultura armenească tradiţională din toate centrele armeneşti din România.
Marile comori ale armenilor din Gherla au fost şi rămân manuscrisele religioase
medievale (scrise şi miniate în secolul al XIV-lea în Cilicia, Crimeea şi Cipru), precum şi
cele târzii (secolele XVI-XIX). Ele sunt mărturii ale drumului parcurs de ei, din patriamamă până aici, şi ale culturii şi credinţei lor de-a lungul secolelor. Armenii, oameni urgisiţi
de soartă, care au reuşit să supravieţuiască într-o lume total nouă lor, dar fraternă, aici în
Transilvania au obţinut privilegiul de a-şi întemeia oraşul lor - Armenopolis - în secolul al
XVIIl-lea un exerciţiu uman de excepţie pentru toate diasporele de pe Terra.
Având ca suport hârtia sau pergamentul, materiale de natură organică care îmbătrâ
nesc prin trecerea timpului, cărţile şi documentele vechi sunt afectate atât de vicisitudinile
istoriei lor zbuciumate, cât şi de condiţiile precare de depozitare, iar uneori de cercetări improprii. Preocuparea constantă a celor care lucrează cu cartea este valorificarea ştiinţifică a
informaţiei, dar şi asigurarea permanenţei volumului.
Conservarea îşi propune să asigure colecţiilor o viaţă cât mai lungă. Materialele din
care sunt alcătuite acestea sunt supuse transformărilor care au loc rară a fi sesizate. Procesul
este lung, nu se vede, vizibile sunt doar urmările, efectele. Cauza o constituie condiţiile improprii de păstrare, manipulare şi factorii microclimatici care, la rândul lor, favorizează de1
clanşarea atacurilor biologice şi chimice.
Restauratorul, deşi trebuie să pornească de la un diagnostic prestabilit, cunoscând
cauzele, efectele şi agenţii care deteriorează suportul papetar, nu trebuie să considere ca ţel
final al activităţii sale îndepărtarea unor deteriorări devenite perceptibile, ci recunoaşterea
preventivă a pagubelor latente, aşadar îndepărtarea cauzelor şi agenţilor de degradare care
pot fi activaţi de o oarecare împrejurare.2 Deci îngrijirea terapeutică interacţionează cu cea
preventivă. De aici decurge implicit şi principiul minimei intervenţii, aceasta constituind de
fapt esel}ţa restaurării modeme. 3
In cele ce urmează voi prezenta şase cazuri de conservare-restaurare parţială a unor
manuscrise armeneşti aparţinând secolelor XVIll-XIX.
Simonetta Villanti, Factori microclimatici şi conse111area fondurilor de bibliotecă, în Probleme de
a cărţii. Culegere de material documentar, voi. 31, Bucureşti 1995.
Nonne de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural, Hotărârea de guvern 154618.12. 2003 în Monitorul oficial 58-23 .O 1.2004.
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M. Mihalcu, Conse111area obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, Ed. Ştiinţifică, 1970.
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Colecţia de manuscrise selecţionate în vederea expunerii se găsea într-o stare bună
de conservare, mai putin două manuscrise care ar fi necesitat restaurarea totală a volumelor.
I. Diploma Î~păratului Carol al VI-lea. privind concesionarea domeniului Gherla
către comunitatea armeană. la 24 mai 1736.
Manuscris legat în pergament de culoare brun gălbuie, de bună calitate cu patru file
din hârtie manuală, din fibre de in şi cânepă, încleiate cu gelatină. Prezintă linii de apă verticale marcate cu filigrane. Din observaţiile micro şi macroscopice efectuate, suprafaţa hârtiei
nu prezintă nebulozitate pe liniile de apă, iar difuzia apei este izotropă. Are un sigiliul din
ceară roşie pe suport de lemn. La sigiliu este aplicat un şnur din sfoară de bumbac de culoare muştărie iar în interiorul diplomei este un şnur din sfoară de bumbac de culoare
neagră. Scrierea textului s-a realizat cu caractere bilingve latine şi maghiare. Pentru scrierea
scrisului s-a utilizat cerneală ferogalică iar pentru ornarea foi de titlu cerneală de aur.
Starea de conservare relativ bună, cu benzile de legare lipsă, îmbătrânirea şi
fragilizarea şnurului negru din interiorul diplomei, depozite de murdărie şi praf ca urmare a
degradărilor microbiologice, fizico-chimice, fizico-mecanice în condiţii de păstrare şi manipulare necorespunzătoare.
Tratamentul aplicat
• Dezinfecţia preventivă a volumului
• Desprăfuirea mecanică
• Curăţirea mecanică a paginilor
• Emolierea şi rehidratarea pergamentului
• Curăţirea sigiliului
• Consolidarea şnurului.

2. Diploma Împăratului Carol al VJ-lea conţinând concesiunea domeniului Gherla
comunitatea armeană. la 30 ianuarie 1738.
Manuscris legat în catifea de culoare roşie cu zece file din pergament de bună calitate, bine finisat pentru scris şi cu forzaţul din hârtie manuală, din in şi cânepă. Prezintă linii
de apă verticale marcate cu filigrane. Din observaţiile micro şi macroscopice efectuate, suprafaţa hârtiei nu prezintă nebulozitate pe liniile de apă, iar difuzia apei este izotropă. Are un
sigiliu din ceară roşie păstrat în cutie de lemn. Şnurul de la sigiliu este în două culori negru
şi auriu. Foaia de titlu este decorată cu motive vegetale. Scrierea textului s-a realizat cu caractere latine, utilizându-se cerneală ferogalică iar pentru scrierea primelor rânduri s-a utilizat cerneală de aur. Diploma se leagă cu panglici de culoare portocalie.
Starea de conservare în general bună, cu catifeaua de pe coperte uzată, foile murdare, şnurul negru deteriorat la baza ieşirii din mijlocul caietului. Lipsa a două benzi de legare a diplomei ca urmare a degradărilor fizico-mecanice, fizico-chimice şi microbiologice
în condiţii de păstrare şi manipulare necorespunzătoare.
Tratamentul aplicat
• Dezinfecţia preventivă a volumului
• Desprăfuirea mecanică
• Curăţirea mecanică a paginilor
• Curăţirea şnurului negru deteriorat
• Curăţirea sigiliului
către

3. Diploma Împăratului Jos(l al II-iea privind reîntărirea privilegiilor oraşului
Gherla, la 27 decembrie 1787.
Manuscris legat în catifea de culoare vişinie, cu zece file din pergament de bună calitate, bine finisate. Are sigiliul din ceară de culoare roşie în cutie de alamă, legat printr-un
şnur confecţionat din fire aurite. Volumul este prevăzut cu panglici de legare de culoare
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verde. Foaia de titlu este decorată cu motive vegetale iar paginile sunt marcate cu chenare
aurite. Textul este scris cu caractere latine, cu cerneală ferogalică.
Starea de conservare a volumului este relativ bună. Catifeaua este uzată în unele
porţiuni. Sunt lipsă două panglici de legare a volumului. Depozite de spori şi murdărie pe
file şi pe suprafaţa sigiliului. Ingălbenirea materialului suport, ca urmare a degradărilor fizico-mecanice, fizico-chimice şi microbiologice în condiţii de păstrare şi manipulare
necorespunzătoare.

Tratamentul aplicat
• Dezinfecţia preventivă a volumului
• Desprăfuirea mecanică
• Curăţirea mecanică a paginilor
• Curăţirea sigiliului
4. Statutul breslei tăbăcarilor din Gherla întărit de episcopul Verzerescu la 1
august 1700.
Manuscris legat în piele cu încrustaţii florale, cu opt file din hârtie manuală cu linii
de apă verticale marcate cu filigrane. Textul este scris cu caractere armene cu cerneală
fero galică iar iniţialele sunt cu cerneală de culoare roşie. Pe coperte şi forzaţ uri sunt însemnări manuscrise executate cu cerneală ferogalică
Starea de conservare: Volumul prezintă o stare de conservare mediocră, cu deteriorări ca: lipsa forzaţurilor, lipirea primelor trei file între ele în partea inferioară a paginilor
datorită păstrării şi manipulării necorespunzătoare. Depozite de praf şi murdărie precum şi
prezenţa unor găuri alungite produse de carii ca urmare a degradărilor microbiologice, fizico-chimice, fizico-mecanice în condiţii de păstrare şi manipulare necorespunzătoare.
Tratamentul aplicat:
• Dezinfecţia preventivă a volumului cu o soluţie de timol şi alcool etilic.
• Desprăfuirea mecanică cu o pensulă moale.
• Curăţirea uscată a paginilor.
• Consolidarea cu văl japonez a golurilor şi fisurilor unde a fost cazul.
• Emolierea şi rehidratarea pielii de pe coperte.
5. Registrul de stare civilă: naşteri, căsătorii, decese apărut în 1714 la Gherla.

Manuscris format din două caiete de dimensiuni diferite. Primul caiet are o dimensiune mai mică de 17 x 21,6 cm şi are 7 file din hârtie manuală, cu linii de apă orizontale. Al
doilea caiet are o dimensiune mai mare de 21,2 x 35 cm şi are 125 de file din hârtie manuală, cu linii de apă verticale marcate cu filigrane. Volumul este legat cu piele la cotor şi la
colţuri iar coperţile sunt îmbrăcate cu hârtie. Textul este scris cu cerneală de culoare neagră
în limba armeană.
Starea de conservare: Deteriorarea avansată a volumului, soldată cu fragilizarea
hârtiei, pierderea unor zone purtătoare de informaţie scrisă. Fisuri, franjurări şi rupturi ale
filelor. Prezenţa unor găuri de la atacul de anobidaee în partea finală a manuscrisului, ca urmare a agenţilor fizico-mecanici, fizico-chimici şi biologici, în condiţii de păstrare şi manipulare necorespunzătoare. Am mai constatat şi prezenţa unor intervenţii amatoare
anterioare.
Tratamentul aplicat:
• Dezinfecţia preventivă a volumului cu o soluţie de timol şi alcool etilic.
• Desprăfuirea mecanică cu o pensulă moale.
• Curăţirea uscată a paginilor.
• Consolidarea cu văl japonez a golurilor şi fisurilor, unde a fost cazul.
• Emolierea şi rehidratarea pielii de la cotor.
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6. Registru de dona,tii al Congrega,tiei „Sf Grigore Iluminatoru/" pentru orfelinatele din Gherla, apărut în 1860.
Manuscrisul este legat în catifea de culoare roşie cu ornamente de argint
barocizante, aplicate şi scene religioase centrate pe cele două coperte - Sf. Grigore
Iluminatorul şi Bunul Păstor. Ornamentele de argint au fost confecţionate la atelierul „Alt
Wien" în 1860. Manuscrisul cuprinde 474 de file. Textul este scris în limba maghiară, pe
hârtie manuală cu linii de apă verticale marcate cu filigrane. Filigranele hârtiei sunt C&I
HONIG. Scrisul este executat cu cerneală de culoare neagră. Ca foaie de titlu este folosit un
pergament de culoare gălbuie (nuanţa galbenă este dată de îmbătrânirea naturală şi de depozitele de murdărie).
Starea de conservare:
Volumul se prezintă într-o stare bună de conservare. Sunt prezente doar deteriorări
uşoare cu file fragilizate, ondulate în condiţii de umiditate crescută. Între coperte sunt prezente urme de carii şi ciuperci, iar argintăria de pe coperte pe partea superioară este deteriorată. Între Qle am găsit muşte care au pătat filele, precum şi depozite masive de mucegai şi
murdărie. ln concluzie volumul a prezentat degradări fizico-mecanice, fizico-chimice şi
biologice, în condiţii de păstrare şi manipulare necorespunzătoare.
Tratamentul aplicat:
• Dezinfecţia preventivă a volumului cu o soluţie de timol şi alcool etilic.
• Desprăfuirea mecanică cu o pensulă moale.
• Îndepărtarea depozitelor de murdărie.
• Curăţirea uscată a filelor.
RECOMANDĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE PĂSTRARE

• Temperatura şi umiditatea optimă trebuie păstrate în limitele T = 1-18 ·C şi UR =
50-65 % cu condiţia să se evite variaţiile acestora.
• Ferestrele trebuie prevăzute cu perdele de protecţie împotriva particulelor de praf
şi o protecţie împotriva luminii naturale. Nici întunericul complet nu este recomandat deoarece favorizează dezvoltarea ciupercilor de carte, în consecinţă reducerea iluminatului natural pe cât posibil şi înlocuirea acestuia cu becuri de 40-60 W.
• Aerisirea periodică a încăperilor şi vitrinelor.
,
• Pentru a evita varia~i ale umidităţii trebuie să se menţină o temperatură constantă.
In cazul creşterii umidităţii, aerisirea trebuie să se facă pe vreme uscată, însorită. Când aerul
din încăperi este mai uscat se pun tăviţe cu apă pentru evaporare.
Verificarea periodică ( de două ori pe an) pentru a urmări în timp evoluţia tratamentului aplicat.
CONSERV ATION OF ARMENIAN MANUSCRIPTS
FROM THE l8rn-19m CENTURIES

Abstract
The purpose of this work is to alert on the cultural assets, mainly those organic in nature,
which have apparcntly been well prcserved, but on which a series of damaging factors is exerting
pressure. The exhibits change their shape, turn black, get chipped, unglued, catch must or are attacked
by insects. They thus change the slate of conservation, thc structure, composition, form, thcir
physical-mechanical rcsistance diminishes, they become brittle and more vulnerable and can
eventually be destroycd. AU these can be avoidcd if proactive measurcs are taken to better preserve
the books and manuscripts, to remove residual compounds in the papcr, which can be ham1ful in the
futurc, thus enabling further historical research and documentation in the future.
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