O CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE:
MINOLOGHION, BLAJ, 1781
CONSERVARE, RESTAURARE, VALORIFICARE
Olga Şerbănescu,
Carmen-Mihaela Oancea
Minologhion - menolog - este o carte bisericească ce cuprinde vieţile sfinţilor
orânduite după calendarul bisericii ortodoxe, începând cu 1 septembrie, odată cu
începutul anului nou bisericesc. În reprezentarea monografică a Minologhionului,
fiecărei zile îi corespunde o imagine, înfăţişându-l pe sfânt în picioare, sau martiriul lui 1
Cartea, editată la Blaj în anul 1781, a avut o circulaţie deosebit de mare in
bisericile din Transilvania. Exemplarul păstrat în Biblioteca Muzeului Brukenthal tin
Sibiu provine dintr-o biserică din judeţul Bistriţa-Năsăud, aşa cum ne mărturiseşte
însemnarea manuscrisă de pe paginile lui: „această sfântă şi luminată carte Minei s-uu
cumpărat de robul lui Dumnezeu Gălăţaş Toaderu bisericii din Herina şi cu soaţa
dumisale Irina şi socru-meu Dumitru şi soacră-me Ana şi sor-mea Nastasia şi tot
neamul nostru vii şi morţi şi s-au dat în seama sfintei biserici la Herina, fiind preot
Samuilu P. Petru şi care s-ar afla a o înstrăina sau să o fure, să fie afurisit de săborul
din Niceea şi de Părinţi. Anul 1782 aprilie 21 scrisu-sau prin noi, popa Macarie din
Tălag meniţilor şi P. Petru din Herina, P. Crăciun din ... şi cu P. Ioan din Tălag şi
preotul Mihai din Tălag" 2 •
Secolul al XVID-lea a îmbogăţit cultura tipografică, mai ales în Transilvania, cu
noi genuri de tipărituri: calendare, cărţi populare, manuale şcolare, dar persistă şi cartea
bisericească, aceasta din urmă fiind publicată în cea mai mare parte, în tipografia
episcopiei unite de la Blaj.
Împărăteasa Maria Theresia, încă din anul 1746 îi cerea noului vlădică din
Transilvania, Petru Aron, un om cu deosebire preocupat de dezvoltarea şi fondarea
şcolilor, un proiect pentru înfiinţarea unui seminar. Cu această ocazie ea îşi arăta şi
dorinţa de a întemeia o tipografie pentru cărţi bisericeşti. Împărăteasa dorea restaurarea
tipografiei la Blaj cu gândul că pe această cale să reducă pătrunderea cărţilor religioase
ce se tipăreau în Ţara Românească din belşug şi a căror vânzare peste munţi fusese
oprită prin decret imperial. Porunca împărătesei cheamă din nou la viaţă tipografia
metropolitană3 .

Din cercetările istoricului Augustin Bunea reiese că o parte din tipografia de la
Alba Iulia şi Sebeş a fost transferată şi restaurată la Blaj prin grija lui Petru Pavel Aron,
astfel încât în anul 1750 să poată începe activitatea de tipărire a numeroase cărţi.
Ajuns episcop, Petru Pavel Aron s-a îngrijit în coptinuare de modernizarea
tipografiei. Pentru mărirea şi dezvoltar.ea tipografiei, prin turnarea de noi garnituri de
litere, atât ale alfabetului chirilic, cât şi cele ale alfabetului latin, Petru Payel Aron a
apelat la m~şteri tipografi maghiari, cum au fost Szekely Păldi Istvan din Cluj şi
Becskereki Mihăly, acesta 'din urmă minttl conducător al atelierului de la Blaj, precum şi

Virgil Olteanu, Din istoria şi arta cărţii, Bucureşti, 1992, p. 247.
C. Pascu, Cartea românească veche din Biblioteca Brukental, Sibiu, 1976, nr. 98, p. 73-74.
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la ajutorul unor meşteri tipografi din Râmnic, ca Ioan Râmniceanul sau Petru Popovici
Râmniceanul 4 .
Tipografia din mănăstirea Sf. Treimi prosperă, din teascurile ei ieşind cărţi
precum Floarea adevărului (1750), Strasnic (1735) sau Minologhion (1781) cu
ilustraţii, frontispicii, vignete, iniţiale ornate, frumos realizate - carte cu circulaţie
deosebit de mare în Ardeal, şi probabil tocmai aceasta este cauza faptului că s-au păstrat
din ea foarte puţine exemplare complete. Bibliografia românească veche, în volumul II,
semnalează doar existenta ei, iar în volumul IV se redă doar foaia de titlu cu caractere
5
'
latine.
Daniela Poenaru, în Contribuţii la bibliografia românească veche, Tîrgovişte,
1973, redă foaia de titlu cu caractere chirilice după un exemplar aflat în Biblioteca Astra
Sibiu 6 •
Exemplarul de la Biblioteca Muzeului Brukenthal este un volum destul de
complet, dar într-o stare avansată de degradare. Tocmai acesta a fost motivul pentru
care s-a îndreptat atenţia noastră asupra lui.

*

CONSTATĂRILE CONSERVATORULUI:

I. CONSIDERA ŢII GENERALE:
Minologhion, Blaj, este datat 1781 şi aparţine Bibliotecii Muzeului Brukenthal
din Sibiu. Este o carte de cult având 1203 pagini cu foaie de titlu fragmentară, lipsind
foile de la începutul şi sfârşitul cărţii. Dimensiunile actuale sunt: L=24,5 cm, 1=35,5 cm
şi g=8 cm.
Cartea este tipărită în limba română cu caractere chirilice şi despre ea avem
următoarele informaţii din literatura de specialitate: „In-folio, 1 foae (titlu având pe

verso gravura lui Iisus între învăţaţi, cu versuri supt ea) + 1149 + 63 foi numerotate.
Tipar negru şi roşu, 43 rînduri pe pagină, fiecare pagină pe două coloane. Are mai
multe gravuri semnate Ile TA & T: sau II T (,,ce înseamnă - identifică A. Filimon Petru Popovici Râmniceanul Tipograf') 1 .
II. Fotografierea:
S-au executat fotografii color ale ansamblului cărţii şi a părţilor mai deteriorate
(vezi materialul ilustrativ).
ID. Starea de conservare:
Cartea prezintă cele trei tipuri de degradare: biologică, fizico-chimică şi
mecanică, precum şi aspecte de degradare evolutivă iar pericolul pierderii integrităţii
este iminent. Nimic nu dovedeşte faptul că ea ar fi făcut obiectul vre-unei restaurări
anterioare.
Nu prezintă simptome de atac biologic activ.
a. Legătura: tăblii de lemn legate în piele brună cu ornamente lineare şi florale
iniţial aurite pe ambele coperte, având central un medalion reprezentând Crucificarea.
1.
tendinţă de pierdere a unităţii cărţii (file detaşate, copertele parţial
desprinse, fisuri şi crăpături la nivelul articulaţiilor prin slăbirea
ligamentelor),
2.
cotorul este amplasat pe 5 nervuri, deteriorat, parţial distrus (pierderi
de piele),
D. Simonescu, Gh. Buluţă, Pagini din istoria cărţii româneşti, Bucureşti, 1981, p. 71
I. Bianu, D. Simonescu, Bibliografia românească veche, I 508-1830, IV, Bucureşti, 1944, p. 262.
6
D. Poenaru, Contribuţii la bibliografia românească veche, Târgovişte, 1973, nr. 448, p. 219-220.
7
V. Poenaru, op. cit., loc. cit„
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a încuietorilor (cataramelor) de

alamă,

învelitoarea de piele a legăturii este deteriorată, fragilizată, erodată; se
mai constată pierderi de material în zonele:
a. marginale (colţuri, coperte) piele înnegrită, pătată mai ales în jurul
ornamentelor,
b. depuneri masive de murdărie şi noxe biologice la nivelul cotorului,
c. rigidizarea şi brunificarea pielii, asociate cu rosături şi perforaţii de
insecte.
5. Blocul cărţii (suportul de text si imagine):
- suportul papetar P,rezintă efecte de pătare şi fragilizare, foi îngălbenite
(îmbrunite) asociate cu halouri (pete umezeală) în zonele marginale (piciorul blocului),
mai pronunţate la fascicolele extreme,
- pete punctiforme diferit colorate (mucegai, foxing) pe arii întinse,
- se constată că filele prezintă patină vulgară, praf, ceară, ulei candelă, clei,
amprente, mici arsuri aflate mai ales unde au fost citite rugăciunile mai des şi noxe
biologice,
- fisuri, rupturi pe alocuri, îndoituri (colţuri), sîaşieri marginale şi în text
4.

(parţial),

- file ondulate, pliate mai frecvent la mijlocul cărţii, cu ieşirea lor din gabaritul
blocului,
- deformări remanente,
- tranşa cărţii - îngălbenită.
Pentru întocmirea acestei lucrări, cartea a fost aleasă de conservator sub
îndrumarea muzeografului de colecţie.
Din punct de vedere al conservării, am efectuat o intervenţie minimă pe carte şi
anume un tratament uscat (curăţare mecanică), constând într-o desprăfuire, un periaj
uşor cu o pensulă moale, aplicată mai ales la îmbinarea foilor de la cotor. Operaţia a fost
efectuată pentru îndepărtarea impurităţilor (a prafului şi murdăriei) care s-au depus în
interiorul cărţii.
După cum am arătat la începutul lucrării, pentru restaurarea cărţii se va întruni o
comisie de restaurare. Astfel, restauratorul va propune o dezinfecţie a cărţii în etuvă şi o
descoasere. Apoi, cartea va fi supusă analizelor biochimice, tratamentelor mecanice
(uscate), tratamentelor umede, restaurării artistice. în final se va trece la încadrarea în
fomiat şi la restaurarea legăturii.
După finalizarP.a restaurării, exemplarul va fi pus într-un climat sănătos, într-un
depozit salubru al B1 ....1iotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu, care să permită obţinerea
unei stabilităţi destul de ridicate a microclimatului, ai cărui parametri se înscriu în
valorile admise în normele de conservare, un microclimat constant unde temperatura şi
umiditatea relativă vor oscila în limitele relativ constante şi fără fluctuaţii bruşte şi
sezoniere importante. T = 16-20 C şi UR = 40-65 %
4. Recomandări:
i. Exemplarul prezentat necesită o restaurare integrală, dar cu păstrarea
elementelor originale
ii. Nu suportă etalare şi expunere
iii. Păstrarea într-un microclimat constant cu parametri valorici conform
normelor de conservare
iv. Limitarea la maximum a iluminării folosind lămpr fără emisie de UV

www.cimec.ro

Minologhion, Blaj, 1781. Conservare, restaurare, valorificare

524

v. Trecerea sa după restaurare în regim de depozitare

În concluzie, prin grija pentru menţinerea unor foarte bune stări de salubritate a
spaţiilor,

conservatorul încearcă menţinerea unui microclimat relativ stabil, având
constanţi de temperatură şi umiditate relativă, lumină şi igienizare, regim de
funcţionare adecvat, totul în conformitate cu normele de conservare.

parametri

ANEXA

MINOLOGHION

CARE
CUPRINDE
ÎNTRU
SINE
RÂNDUIALA
DUMNEZEIEŞTILOR PRAZNICE ŞI ALE STĂPÂNEI DE DUMNEZEU
NĂSCĂTOAREI ŞI/ PURURI FECIOAREI MARIEI ŞI ALE SFINŢILOR
CELOR NUMIŢI/ CE SE PRĂZNUIESC PESTE AN ŞI ALE SFINŢILOR DE
OBŞTE/ ÎN FIEŞTE CARE ZI/ ACUM ÎNTÎIU TIPĂRITĂ RUMÎNEŞTE SUPT
STĂPÂNIREA/ PREAÎNALTULUI ÎMPĂRAT AL ROMÂNILOR/ IOSIF AL 11LEA/ CRAIUL APOSTOLICESC, MARE PRINCIP AL ARDEALULUI./
PROCI:/ CU BLAGOLSOVENIA EXCELENŢEI SALE P_!IB~UMINATULUI/
DOMN GABRIILE GRIFONIE MAER:/ EPISCOPUL FAGARAŞULUI ŞI AL
PREAÎNALŢATEI KESSARO/ KRĂIEŞTII MĂRIEI STEATNIC DIN
LAUNTRU/ ÎN BLAJ LA MITROPOLIE/ ANUL DE LA NAŞTEREA LUI HS/
1781.

AN OLD ROMANIAN BOOK: MINOLOGHION, BLAJ, 1781
PRESERVATION, RESTORA TION, TURNING TO THE BEST
Abstract
Minologhion, or Menolog is an old religious book containing the lives of the saints. The
book was printed in Blaj in 1781, and knew a great circulation in Transilvania.
The book can be found in the Brukenthal Library and comes from a church in Bistriţa Năsăud. The book can also be found in the catalo!jue B.R.V. lt is kept in the Brukenthal Library
and is a complete one but in a highly state of degrade. The book needs a full restoration but
keeping the preservation of the original elements.
We try to rnaintain a firm climate in the Library with constant parameters regarding
temperature and relative hurnidity, light and hygiene.
The measures the preserver must take for restoring and keeping in optimal conditions of
this printing are exactly the subject of this paperwork.

THE PICTURES LIST:
Fig. 1. The book's tab.
Fig. 2. Fragmented front page.
Fig. 3. A chapter's beginning.
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Fig. 1. Cotorul

cărţii

Fig. 2.

Pagină

Fig. 3. Început de capitol
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de titlu fragmentari!

