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PĂSTRAREA ȘI REINTEGRAREA RESTAURĂRILOR EMPIRICE ÎN
CAZUL DOCUMENTELOR MANUSCRIS
Consuela CIOBOTEANU
Cuvinte cheie: restaurare empirică, hârtie, manuscris, conservare, document,
investigații.
Keywords: empirical restoration, paper, manuscript, preservation, document,
investigations.

Abstract:
The present work is meant to be a continuation of a study conducted by the
specialists of the Restoration Laboratory from the National Museum of
Romanian Literature regarding the restoration of the heritage paper-based
objects which presented old and unprofessional interventions. The article
brings forward the restoration of various manuscripts which presented
empirical restorations. One of them was a document that belonged to Vasile
Conta, “Birth document” – 1848, and another one, “Tetraevanghel”, a Slavic
manuscript – 16th century. This paper also presents the restoration of a
manuscript that belonged to Ion Minulescu, “Letter” – 1922.
Lucrarea de față se dorește a fi o continuare a unui studiu al specialiștilor din
Laboratorul de Restaurare al Muzeului Național al Literaturii Române privind
restaurarea obiectelor de patrimoniu pe suport papetar care prezentau intervenții vechi
și neprofesioniste. Preocupări pentru conservarea cărților și a manuscriselor au existat
dintotdeauna. Până în secolul al XVIII-lea, tehnica restaurării s-a menținut într-un stadiu
empiric. Astăzi, restaurarea este mult mai complexă, bazându-se pe cercetare
interdisciplinară și pe munca în echipă.
Articolul aduce în prim plan restaurarea unor documente manuscris care
prezentau restaurări empirice. Unul dintre ele a fost un document al lui Vasile Conta,
Act de naștere, 1868, iar un altul, Tetraevanghel, manuscris slavon, sec. XVI. Lucrarea
mai prezintă și restaurarea unui manuscris Ion Minulescu, Scrisoare, 1922.
I. Act de naștere Vasile Conta, 12 august 1868, Primăria comunei Cahul.
Descrierea documentului:
O filă manuscris, de dimensiuni 21/31,5 cm, scrisă față - verso cu cerneală
ferogalică. Textul reprezintă un act care ține loc de certificat de naștere al lui Vasile
Conta. Pe verso este prezentă o ștampilă cu tuș negru. Hârtia este fabricată din fibre
textile vegetale în amestec cu pastă de lemn parțial delignificată, fabricată mecanic iar
cerneala este ferogalică, neagră. Manuscrisul este depozitat la etajul I, în depozitul de
manuscrise, în cutie de carton, protejat în foiță japoneză, în poziție orizontală.


Expert restaurator carte, document, Muzeul Național al Literaturii Române București.
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Starea de conservare:
Hârtia documentului este fragilizată mai ales în lungul liniilor de pliere și ușor
îngălbenită. În partea inferioară a filei sunt prezente lacune în material, de dimensiuni
mari, afectând zona scrisă. O lungă ruptură a fost restaurată empiric prin lipire cu hârtie,
iar pe partea de jos a filei este prezentă o altă restaurare empirică cu bandă adezivă.
Documentul prezintă plieri, ondulări ale filei și mici fisuri precum și pete de cerneală
neagră, grăsime, urme adeziv.

Rezultatul investigațiilor fizico-chimice și diagnostic.
Tip de material - hârtie fabricată din fibre textile vegetale în amestec cu pastă
de lemn parțial delignificată, grosime file 0,08 mm, pH 5,2, hârtia este foarte încleiată,
metoda de încleiere în masă, mod de fabricare - mecanic - sită rotativă. Agent de
încleiere – colofoniu, tip de cerneală - ferogalică, solubilitate cerneală – insolubilă în
apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Nr. de inventar a fost înregistrat cu cerneală
neagră insolubilă în apă și alcool etilic 90% (soluție apoasă). Ștampila instituției
deținătoare (MNLR) a fost aplicată cu cerneală insolubilă în apă și greu solubilă în
alcool etilic 90%. Ștampila (verso) a fost aplicată cu cerneală insolubilă în apă și alcool
etilic 90% (soluție apoasă).
Comisia de restaurare a stabilit faptul că manuscrisul a suferit degradări fizicochimice, biologice și a propus tratamentul necesar pentru restaurarea manuscrisului.
Operații de restaurare și conservare efectuate. Materiale și substanțe folosite.
Fotografierea în ansamblu și în detaliu a manuscrisului. Testarea cernelurilor:
apă distilată, hârtie filtru. S-au aplicat metode clasice de curăţire mecanică folosind
radieră, tampoane vată hidrofilă, pensulă cu păr natural, fălţuitor. Prin umezire ușoară
am îndepărtat restaurarea empirică de pe verso-ul manuscrisului și am curățat la umed
urmele de adeziv corectând astfel și aciditatea. Am încercat cu diverși produși chimici
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să îndepărtez și banda adezivă de pe fața documentului și am constatat faptul că scrisul
s-a imprimat pe aceasta. Am reușit să îndepărtez foarte puțină bandă adezivă și am optat
pentru păstrarea acesteia pentru a salva scrisul. Presarea intermediară după acest
tratament s-a făcut între pâsle. Fisurile și marginile fragilizate au fost consolidate cu văl
japonez pe ambele părți iar lacunele marginale au fost completate cu hârtie japoneză
corespunzătoare hârtiei suport prin metoda ,,la dublu”. Îndepărtarea surplusului de văl
japonez și aducerea la forma inițială a manuscrisului s-a făcut prin tăierea cu ghilotina.
Presarea finală s-a făcut între pâsle, hârtie de filtru, platane, în presa de legătorie.
Îndepărtarea și păstrarea restaurărilor empirice

Observații: Îndepărtarea restaurărilor empirice nu a fost în totalitate posibilă. După
încercări eșuate de îndepărtare a benzii adezive cu diverse substanțe și amestecuri de
substanțe chimice, am optat pentru păstrarea parțială a acesteia, pentru a proteja scrisul
deoarece cerneala era imprimată pe bandă adezivă.

Imagini ale documentului înainte și după restaurare
II. TETRAEVANGHEL, manuscris slavon , sec. al XVI-lea.
Manuscrisul slavon, Tetraevanghel, din colecția Muzeului Național al
Literaturii Române reprezintă un document de o valoare inestimabilă atât din punct de
vedere al vechimii, cât și din punct de vedere al conținutului, fiind valoros pentru
cercetările de specialitate (istorie, religie, lingvistică, artă). Conservarea și restaurarea
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sunt activități absolut necesare pentru redarea funcționalității acestui manuscris, precum
și pentru valorificarea acestuia.

Starea de conservare
• Degradări fizico – mecanice. Pierderea unității și deformarea volumului;
depozite de praf și murdărie pe suprafața filelor și în zona cotorului; restaurări
empirice numeroase la primele și ultimele file dar și în restul blocului de carte;
lacune în materialul suport, fisuri marginale, file rupte, plieri; fibre textile, fire
de păr, impurități în zona cotorului; desprinderea unor particule din ornamentul
frontispiciului; filele corpului cărții au fost tăiate la nivelul tranșei frontale.
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•

Degradări fizico – chimice. Îmbătrânirea naturală a materialelor componente;
halouri de apă datorate migrării apei împreună cu impuritățile prezente; pete și
depozite de ceară, patină vulgară; depozite de clei de origine animală; hârtia are
valori diferite ale acidității pH 4,9 - 5,6; fragilizarea hârtiei datorată variațiilor
de umiditate și temperatură; modificări cromatice, pete de culoare brună, pete
de diverse naturi; deformarea tranșei, aspectul de ondulare al filelor determinat
de factorii abiotici; pierderi din agenții de încleiere.

•

Degradări biologice. Rare galerii de carii la nivelul forzațurilor; factori biotici,
bacterii, insecte, ciuperci; fragilizarea și pătarea hârtiei în urma unui atac
microbiologic.

După o analiză temeinică a fiecărui element component privind starea de
conservare, natura materialelor, investigațiile fizico - chimice, comisia de restaurare a
constatat faptul că volumul a suferit degradări chimice, fizice și mecanice care permit
restaurarea filelor fără desfacerea cusăturii volumului.
Tratamentul de restaurare al blocului de file
Desfacerea primelor și a ultimelor file desprinse din cusătura volumului și
restaurarea lor prin tratamente clasice de restaurare: - fotografierea în ansamblu şi în
detaliu pe tot parcursul procesului de restaurare înainte, în timpul şi după restaurare;
- desprăfuirea și îndepărtarea mecanică a depozitelor de impurităţi prin pensulare
ușoară; - curățarea uscată cu gume moi și vată; - deacidificare prin tratamente chimice
de neutralizare; - curăţarea umedă prin imersia filelor în apă, pe site de protecție, cu apă
distilată și săpun neutru insistând asupra zonelor mai murdare urmată de clătiri
abundente cu apă rece;
- îndepărtarea restaurărilor vechi, neprofesioniste care acopereau scrisul și menținerea
completărilor empirice care completau informația scrisă; - uscarea liberă a filelor pe
rastel, pe hârtii de filtru; - presarea intermediară a filelor spălate;
- pregătirea filelor pentru completarea lacunelor din materialul suport;
- consolidarea cu văl japonez a zonelor fragilizate sau fisurate;
- completarea lacunelor din materialul suport, cu hârtie japoneză corespunzătoare;
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- îndepărtarea cu bisturiul a surplusului de hârtie japoneză pentru realizarea unei suduri
perfecte între hârtia suport și cea adăugată;
- aducerea filelor completate cu hârtie japoneză la formatul cărții;
- presarea finală a filelor la umed și uscat între hârtii de filtru, voal, pâsle, platane.

Restaurarea filelor prinse în cusătura originală s-a făcut pe corpul nedesfăcut al
volumului : - curățare uscată; - deacidificarea prin tratamente specifice de neutralizare;
- testarea cernelurilor; - selectarea foilor cu însemnări şi stampile solubile în apă și
protejarea acestora cu soluţie de CMC aplicată în straturi succesive; - curăţarea umedă
pe suport de plastic prin tamponare, și îndepărtarea restaurărilor empirice care obturau
informația; - uscarea prin sugativări cu hârtii de filtru și uscare liberă prin expunerea
filelor umede între hârtii de filtru în formă de evantai; - presarea uşoară a blocului cărţii
cu greutăţi; - consolidarea cu văl japonez a zonelor cu text fragilizate sau fisurate;
- completarea lacunelor din materialul suport, prin tehnica la dublu; - îndepărtarea cu
bisturiul a surplusului de hârtie japoneză (pentru realizarea unei suduri perfecte între
hârtia suport si cea adăugată) pe suport de plexiglas; - aducerea filelor completate cu
hârtie japoneză la dimensiunile originale ale blocului cărţii; - presarea finală a blocului
cărţii ( cu greutăţi).

Păstrarea restaurării empirice cu completare de text.
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Corpul cărții după restaurare

Intervențiile de restaurare au avut rolul de a stagna procesele evolutive de
degradare în timp a cărții. Astfel, a fost redat patrimoniului național un valoros
manuscris, el fiind reintrodus în circuitul expozițional și documentar.
III. SCRISOARE, manuscris Ion Minulescu
• Restaurarea unei scrisori de secol XX a poetului Ion Minulescu, datată 15
august 1922, achiziționată de către MNLR de la doamna Suzana Stanovici în
anul 1964.
Descrierea manuscrisului: Trei file de 22/28 cm scrise pe o singură față cu cerneală
neagră, cu ștersături cu cerneală violet. Textul reprezintă o scrisoare a lui Ion Minulescu
adresată ,, Dragă prietină ” și semnată ,,Nebunul”.
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Starea de conservare: Toate cele 3 file au fost restaurate empiric prin lipirea
pe verso a unei foițe. Pete de culoare brună, cu contur neregulat, sunt prezente pe toate
filele (mai amplă pe fila 3 – colțul superior stâng și fila 1 – colțul inferior drept). Filele
prezintă urme de pliere în 8, hârtia fiind fragilizată pe liniile de pliere, ceea ce a dus la
apariția de lacune în material. Multe din aceste lipsuri de material sunt chiar din zona
cu text. Mici cute datorate plierii și fisuri sunt prezente în colțuri și pe marginile filelor.
Rezultatul investigațiilor și diagnostic: Hârtia fabricată mecanic din pastă de
lemn delignificată (pastă chimică) imită liniile de apă specifice hârtiei fabricate manual
și este foarte încleiată, metoda de încleiere - în masă, agent de încleiere - colofoniu;
grosimea filei – 0,08 mm., pH 4,4; cerneala ferogalică este insolubilă în apă și alcool
etilic 90% (soluție apoasă). Cerneala violet este insolubilă în apă și greu solubilă în
alcool etilic.
Nr. de inventar a fost înregistrat cu cerneală neagră insolubilă în apă și alcool
etilic 90% (sol. apoasă), dar sensibilă la presare atunci când hârtia este umedă. Ștampila
instituției deținătoare (MNLR) a fost aplicată cu cerneală insolubilă în apă și foarte greu
solubilă în alcool etilic 90% (sol. apoasă). Deși este fabricată din fibre textile vegetale
hârtia este acidă și brunificată din cauza încleierii cu colofoniu și scrierii cu cerneală
ferogalică. Hârtia de pe verso folosită pentru consolidarea neprofesionistă a
manuscrisului a fost fixată cu clei pe bază de gelatină.
În urma investigațiilor fizico - chimice și biologice comisia de restaurare a
stabilit faptul că manuscrisul a suferit degradări chimice, fizice, mecanice și sociale
necesitând restaurare integrală.
Îndepărtarea restaurării empirice și dublarea manuscriselor

Operații de restaurare - conservare efectuate. Materiale și substanțe folosite:
Fotografierea în ansamblu și în detaliu a manuscrisului. Testarea cernelurilor:
apă distilată,hârtie filtru. S-au aplicat metode clasice de curăţire mecanică, folosind
radieră, tampoane vată hidrofilă, pensulă cu păr natural, fălţuitor. Restaurarea
empirică s-a îndepărtat prin tamponare ușoară cu apă caldă și desprinderea din aproape
în aproape a foiței aplicate empiric pe verso-ul celor 3 file. Curățarea umedă a fost
necesară pentru îndepărtarea depozitelor de adeziv (gelatină) rămase pe verso celor 3
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file după înlăturarea restaurării empirice. Aceasta s-a făcut cu apă caldă prin tamponări
locale cu vată și sugativări succesive cu hârtie de filtru. Deacidificarea s-a făcut prin
pulverizare cu pulbere de carbonat de calciu, metodă neapoasă. Hârtia manuscriselor
fiind puternic fragilizată, toate cele 3 file au fost dublate cu văl japonez.
Presarea intermediară s-a făcut prin metoda sandwich în hârtii de filtru umede
și voal. Fisurile au fost consolidate cu văl japonez iar lacunele au fost completate cu
hârtie japoneză prin metoda ,,la simplu”. Presări intermediare succesive în hârtii de
filtru umezite așezate între filtre uscate au îndreptat liniile de pliere ale celor 3 file.
Îndepărtarea surplusului de văl japonez și aducerea la forma inițială a manuscriselor
s-a făcut prin tăierea cu ghilotina. Presarea finală s-a făcut între pâsle, hârtii de filtru, în
presa de legătorie.
Documentul se păstrează în depozitul de manuscrise, în cutie de carton protejat
în hârtie pelur în poziție orizontală.
Concluzii
Restauratorul trebuie să hotărască ce trebuie păstrat din restaurările empirice astfel încât
fiecare caz să fie rezolvat ținând seama de normele de restaurare pentru realizarea
ansamblului de operațiuni menite să prelungească viața documentelor manuscris.
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