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Legătura de carte veche corespunde unei anumite concepţii despre carte, este o 

entitate legată indestructibil de un anumit timp şi loc. Protocolul de la Daneş a apărut într.o 

perioadă în care tiparul românesc cunoaşte un avânt, o mai mare tehnicizare, dar şi o mai 

mică preocupare în privinţa originalităţii. În acest veac, forma grafică a cărţii continuă în 

ansamblu tradiţia gravurii romăneşti în lemn, dar în domeniul legătoriei apar tot mai des 

cărţi moderne. Cartea astfel legată era mai accesibilă cumpărătorilor, fiind mai ieftină. 

Tendinţa spre ieftinire a dus însă la alterarea formei legăturii de carte. Analizând unele 

defecţiuni ale legăturilor de carte, observăm că ele au fost provocate atât de condiţiile 

improprii de manipulare şi păstrare, cât şi datorită aplicării unor tehnici de legare 

necorespunzătoare. 

În cazul Protocolului  de la Daneş, confecţionarea coperţilor din documente caşerate 

în mai multe straturi, spune foarte mult atât despre legători, cât şi despre perioada de timp 

şi locul în care a fost legată cartea. 

Protocolul este un codice simplu, manuscris, alcătuit din cinci foi pliate şi apoi legate 

cu aţă prin falţul din mijloc, fără a fi grupate în caiete.  

Hârtia este manuală, cu linii de apă verticale şi filigran, iar însemnările grafice s-au 

făcut cu cerneală neagră de cărbune cu unele încercări de ornamentare (împletituri-motivul 

funiei). 

 Cotorul şi colţurile învelitorii coperţii sunt din piele de viţel, ornamentată orb, cu 

grupuri de linii paralele. Feţele învelitorii sunt din pânză de in, peste care s-a caşerat hârtie 

manuală.  

Scoarţele sunt confecţionate prin caşerarea, cu pap de făină, a mai multor straturi de 

hârtii, cu însemnări manuscrise, pe o pânză de in, obţinându-se astfel un carton destul de 

rezistent la solicitările mecanice, dar vulnerabil la atacul biologic. 

Volumul a suferit multiple deteriorări de natură - fizică:  deformări, fisuri, rupturi, 

 îndoiri, franjurări marginale, lipsuri de material şi jupuiri; 

        - chimică: îmbrunirea şi pătarea 

filelor  şi a învelitorii, rigidizarea pielii, cracluri, degradarea adezivului; 

        - biologică: găuri de zbor, foxing, 

 soldate cu degradarea accentuată a legăturii şi a corpului cărţii. 

Prin tratamentul aplicat am încercat în primul rând să recuperez documentele folosite 

la confecţionarea coperţilor dar, fără a afecta integritatea volumului. Am observat că 

adezivul folosit într-un strat foarte gros (pap de făină) s-a degradat, iar hârtia este suficient 

de rezistentă să suporte un tratament mecanic de îndepărtare a acestuia. Prin urmare, după 

o curăţare uscată prealabilă a întregului volum, am detaşat coperţile de blocul cărţii. Am 

confecţionat alte coperţi din mucava, pe care le-am îmbrăcat în pânză, şi le-am ataşat la 
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blocul cărţii. Peste pânză am caşerat hârtie manuală, iar cotorul şi colţurile le-am îmbrăcat 

în piele. Ulterior, am desfăcut documentele lipite în straturi şi am îndepărtat depozitele de 

adeziv.  

Am testat solubilitatea cernelurilor la apă şi constatând că acestea sunt rezistente, am 

aplicat un tratament de curăţare umedă, pentru îndepărtarea petelor.  

Spălarea am efectuat-o alternând băile cu apă caldă cu cele cu apă rece.  

Când apa de spălare devenea colorată, o înlocuiam cu alta proaspătă, această operaţie 

efectuând-o de trei, patru ori. Hârtiile au fost susţinute pe tot timpul manevrării umede, pe 

un suport de polietilenă, pentru a preveni deteriorarea fizică. După uscarea pe hârtie de 

filtru în rastel, a urmat reconstituirea documentelor- majoritatea fiind tăiate în fâşii- 

consolidarea cu văl japonez şi completarea părţilor lipsă cu hârtie japoneză. 

În timpul acestor operaţii, am avut plăcuta surpriză de a găsi printre documente, o 

xilogravură de o rară frumuseţe.  

Pentru aceste documente am confecţionat o mapă de protecţie, iar pentru volum, o 

casetă. 

 


