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ABSTRACT: The written patrimony is a permanent witness to human existential problems, it passing on the living memory of past centuries. Whitin the
National Museum of Romanian Literature, a special place is reserved to preservation and restoration, these being absolutely necessary activities for rendering
functionality and valorizing the literary heritage, which is a vulnerable cultural
asset. The volume that is the subject of this work is part of the collection of the National Museum of Romanian Literature and it is an invaluable document, due to
both age and content, it being extremely valuable for specialized research.
The book has no covers, completely missing link seam is weakened especially in
the lower necklace is broken. We find empirical content volume restoration, cracks
and loss of support stationer, traces of burned paper with text area. The restoration operations carried out were aimed at removing the effects of the degradation
factors. The set-up for the restoration of the book aimed at strenghening cellulosic
support and text, rendering the original appearance. This reinforced the original
structures of the materials and filled in the missing parts of the book.
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Patrimoniul scris este martor permanent al problemelor existențiale umane, transmițând memoria vie a secolelor trecute. În cadrul Muzeului Național al Literaturii Române
se acordă un loc deosebit conservării și restaurării, acestea fiind activități absolut necesare
pentru redarea funcționalității și valorificarea patrimoniului literar care este un bun cultural
vulnerabil.
Ceaslovul este cartea de baza a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon). Există mai multe variante de Ceaslov, dintre
care cea mai cuprinzătoare este Ceaslovul Mare (în greceste: ῾Ωρολόγιον τò μέγα, Horologion
to mega; în slavona: Великий Часословъ, Velikij Chasoslov). Conține părțile fixe ale Slujbelor zilnice, (Vecernia, Pavecernița (mare si mica), Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița,
rugăciunile de dinaintea meselor). Părțile citețului și cantorului sunt date complet iar cele ale
preotului și diaconului sunt prescurtate. Ceaslovul Mare conține și o lista cu sfinți prăznuiți în
timpul anului (cu troparul și condacul lor), aleși adecvat pentru duminici și sărbători mobile
(din Triod și Penticostar), și canoane diferite și alte slujbe. Ceaslovul Mare este cea mai folosită
carte în bisericile de stil grec.
Încă de la finele veacului al XIV-lea, între zidurile Mănăstirii Neamțului, exista o școală de caligrafi și miniaturiști în cadrul căreia se copiau și împodobeau cărți bisericești pentru
mănăstiri și biserici din târguri și sate.
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În prima jumătate a veacului al XV-lea, activitatea de manuscriere caligrafică și decorare artistică a textelor bisericești a fost dominată de vestitul monah Gavriil Uric, iar în a doua
jumătate a aceluiași veac de Teodor Marișescul, Ghervasie Ioanichie, Nicodim, Palade s.a., de
bună seamă, ucenicii lui Gavriil Uric.
Biblioteca mănăstirii, de la primele ei începuturi, a devenit utilă pentru cititorii ei, atât
pentru educare cât și pentru informare și a acționat paralel ca „școală” care a existat aici și care,
în prima jumătate a sec XV-lea, a avut rezultate dintre cele mai bune.
Cărtile se rânduiau bibliotecii de obște, de cele mai multe ori, cu știința și „binecuvântarea” starețului și pentru a nu fi înstrăinate și furate, erau întărite cu legământ pentru a fi
înapoiate.
Starețul Dionisie Romano (1855-1856) a organizat biblioteca și cu „o sală de lectură în
mănăstire și un bibliotecar cu științele cerute”. Biblioteca a avut și unele cărți cu format diferit
printre care: „cărți rulete”, „cărți în baloturi” și „cărti în falduri”.
În anul 1862, biblioteca mănăstirii număra peste 12.000 de volume și a funcționat în
mai multe locuri: în turnul „Pirg”, sub paraclisul „Veniamin Costachi”, iar după 1960 s-a organizat în spațiul actual. Manuscrisele cele mai vechi sunt din secolele XIV-XV, scrise în limbile
slavonă, greacă și română.
Un număr însemnat al cărților sunt dintre cele tipărite la Mănăstirea Neamț cu caracter
chirilic între anii 1807-1875 și cu caracter latin după anul 1922 și până în prezent.
Descrierea morfologică a volumului
Volum de dimensiuni 21,5 cm/ 30,5 cm/ 4 cm și oglinda paginii etalon de 24,3 x 16,3
cm. cu 336 file din care 4 nenumerotate și 331 file numerotate tipografic cu caractere chirilice.
Tranșa volumului este aurită și prezintă decorațiuni florale în zona cotorului.
Textul volumului este tipărit cu cerneală tipografică neagră și roșie, cu caractere chirilice, în limba română și este încadrat în chenar floral. Prezintă numeroase inițiale ornate,
frontispicii și vigniete. Pe fila de gardă interioară și pe pagina de titlu sunt prezente însemnări
cu cerneală neagră, cu caractere chirilice și latine, având grafii diferite. Forzațul mobil este din
hârtie marmorată (cromatică verde închis-roz-mov). Volumul conține frontispicii cu motive
florale și religioase (pag. 3, 5, 10, 18, 23, 25, 38, 41, 47, 50, 51v., 59v., 62v., 64, 69v., 82, 85, 90,
148, 169, 180, 189, 203, 229, 230, 229, 230, 252, 266, 272, 281, 294, 299, 307v., 310v., 313, 319,
335v.). Vigniete florale și religioase de diverse dimensiuni (pag. 4, 42, 40v., 43, 45, 46v, 49v, 59v,
62v, 63, 84v, 84v, 89, 147v, 168, 179v, 202, 241, 252, 280, 318, 331v, 332). Gravuri cu scene religioase decorate floral la pag. 4v, 168v, 188v, 202v, 229, 241, 251v, 271, 280v,298v, 318v. În interiorul cărții s-a găsit un bilet de expoziție din anul 1959 și o filă cu însemnări scrise cu creionul.
Starea de conservare
Volumul nu are coperte și nici forzațuri fixe. Forzațul anterior și fila de gardă anterioară sunt desprinse de corpul cărții, prezintă plieri, rupturi, zone fragilizate și numeroase galerii
și găuri de zbor, produse de cari. Un număr mic de găuri de zbor sunt prezente și în jumătatea
inferioară a forzațului posterior și la filele de gardă de la sfârșitul volumului. Cusătura
volu-mului și-a păstrat integritatea, iar hârtia filelor din interiorul corpului cărții este
foarte bine conservată. Hârtia primelor și a ultimelor file este ușor îmbrunită și
fragilizată. Din treimea inferioară a paginii de titlu lipsește o parte de cca. 7 x 4cm.
Ultimele file prezintă pete brune de natură necunoscută pe marginea superioară și laterală.
Întâlnim pete de ceară pe suprafața filelor. Îngălbenirea paginilor este cauzată de expunerea la
lumină. În urma investigațiilor fizico-chimice și biologice comisia de restaurare a stabilit faptul
că volumul a suferit degradări chimice, fizice și mecanice și necesită restaurare integrală pe
volumul de carte nedesfăcut.
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Rezultatul analizelor și diagnostic
Hârtia este de fabricație manuală din fibre textile vegetale. Grosimea filei este neuniformă: 0,12-0,21. PH-ul între 5,90 – 6.23. Gradul de încleiere este mediu. Metoda de încleiere
este în masă. Agentul de încleiere este gelatina. Timpul de absorție al apei până în 60 secunde
al unei picături de 0.02 ml.
Tipuri de cerneluri pentru blocul cărții:
• Tipografică neagră pe bază de carbon,
• Tipografică roșie pe bază de miniu de plumb.
Depunerea acesteia s-a făcut prin absorție, coerență și priză de suport – fermă. Amândouă cernelurile sunt insolubile în apă distilată și alcool etilic 96%.
Fila de gardă anterioară este din hârtie manuală preparată din fibre textile vegetale.
Are un pH de 6,34, pe versoul acesteia găsim înscrisuri cu diferite tipuri de cerneluri după cum
urmează:
• textul caligrafiat în zona superioară a paginii: cerneală caligrafică brun-cafenie
(cerneală ferogalică insolubilă în apă distilată și alcool etilic 96%);
• textul caligrafiat către mijlocul paginii: cerneală caligrafică neagră (cerneală
pe bază de carbon, solubilă în apă distilată și insolubilă în alcool etilic 96%);
• textul caligrafiat în zona inferioară a paginii: cerneală albastră degradată (fenomenul de decolorare a cernelii de la albastru către brun cafeniu este posibilă printr-un
amestec de cerneluri, una albastră de compoziție neidentificată și alta ferogalică, cerneală insolubilă în apă distilată și alcool etilic 96% ).
Toate filele din blocul cărții prezintă linii de apă și câte un filigran specific, după proveniența manufacturării hârtiei. Adezivul folosit la lipirea cotorului este unul pe bază de amidon.
Degradări: forzațul mobil anterior cât și fila de gardă anterioară prezintă numeroase
perforații (orificii de zbor) specifice unui atac xilofag; filele de text prezintă aceleași perforații
a căror număr este din ce în ce mai mic odată cu înaintarea în numerotarea filelor (fila cu nr.
18 prezintă un singur orificiu de zbor); sfâșieri ale forzațului mobil anterior și a filei de gardă
anterioare; patină vulgară, pete brun-cafenii, pete de ceară.
Operații de restaurare și conservare efectuate - materiale și substanțe folosite
Restaurarea corpului de carte
Dezinfecţia şi dezinsecţia sunt necesare chiar dacă din buletinul de analiză biologică
reiese faptul că volumul nu prezintă atac activ, acesta se poate reactiva în anumite condiții.
Fotografierea în ansamblu și în detaliu pe tot parcursul procesului de restaurare înainte, în timpul și după restaurare. Numerotarea filelor cu cifre arabe cu creion moale. Desprăfuirea și îndepărtarea mecanică a depozitelor de impurităţi prin pensulare ușoară. Desfacerea
primelor și a ultimilor file desprinse din cusătura volumului.
Restaurarea filelor prinse în cusătura originală (numerotate 2-336) s-a făcut pe corpul
nedesfăcut al volumului, respectiv: deacidificarea s-a făcut prin pulverizare cu soluție
amonia- cală, selectarea foilor cu însemnări și ștampile solubile în apă și protejarea acestora
cu soluţie de CMC aplicată în straturi succesive, curăţarea umedă a filelor prinse în legătură
s-a făcut prin tamponare fără să antrenăm fibra hârtiei suport, pe ambele părţi cu apă
călduţă și săpun neutru insistând asupra colţurilor cu patină vulgară accentuată. Aceasta
s-a făcut pe suport de plastic iar uscarea prin sugativări cu hârtii de filtru și uscare liberă
prin expunerea filelor umede (prinse în cusătură) în evantai. S-a trecut la presarea ușoară a
blocului cărţii cu greutăţi, consolidarea cu văl japonez a zonelor cu text fragilizate sau
fisurate, completarea cu hârtie japoneză, corespunzătoare hârtiei suport, a lacunelor din
material. Îndepărtarea cu bisturiul a surplusului de hârtie japoneză (pentru realizarea
unei suduri perfecte între hârtia suport si cea
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adăugată) s-a făcut pe suport de plexiglass. Filele completate cu hârtie japoneză au fost aduse
la dimensinile originale ale blocului cărţii. Presarea finală a blocului cărţii (cu greutăţi).
Restaurarea primelor 3 file respectiv forzațul anterior mobil, fila de gardă și fila de titlu
s-a făcut respectând întreg fluxul de restaurare și anume: 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; deacidificarea s-a făcut prin pulverizare cu soluție amoniacală, curăţarea
umedă s-a făcut prin tamponări locale, pe suport de plastic de protecție, evitând cernelurile
solubile, urmată de clătiri cu apă rece și sugativări succesive, uscarea liberă a filelor pe rastel,
pe hârtii de filtru, presarea intermediară a filelor spălate. S-a trecut la: dublarea cu văl japonez
a celor trei file desprinse de corpul cărții, presarea acestora între file de filtru, netex, pâsle,
pregătirea filelor pentru completarea lacunelor din material, consolidarea cu văl japonez a zonelor fragilizate sau fisurate, completarea lacunelor cu hârtie japoneză corespunzătoare hârtiei
suport, 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 și văl organza.
Restaurarea legăturii corpului cărții
• S-a efectuat documentația fotografică specifică înainte, în timpul și după intervențiile
de conservare-restaurare;
• S-au curățat resturile de adeziv de la nivelul cotorului;
• A urmat restaurarea și completarea capetelor nervurilor originale la aceeași dimensiune;
• Atașarea filelor restaurate la blocul cărții;
• Încleierea și rotunjirea ușoară a cotorului;
• Croirea de coperte noi, din carton neacid, la dimensiunile blocului cărții;
• Fixarea scoarțelor din mucava la blocul cărții prin prinderea nervurilor pe suprafața
scoarțelor;
• Confecționarea unui rickentub și lipirea acestuia la nivelul cotorului, respectiv în zona
registrelor, cu pap;
• Croirea învelitorii din piele și atașarea acesteia pe suprafața copertelor din mucava;
• Formarea bindurilor, a articulației, capișoanelor, ainșlagului și a colțurilor;
• Atașarea forzațurilor fixe pe suprafața interioară a copertelor din mucava.
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