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Cartea aparţine Muzeului de Istorie Craiova, căruia i-a fost donată de Constantin 

Erbiceanu. 

Volumul datează din secolul XVIII când a fost scris de mână, pe hârtie manuală cu 

filigran, de doi copişti, dintre care unul s-a numit Constantin Axinte. 

Manuscrisul are 228 file şi cuprinde două părţi: 

- Istoria Ţării Româneşti - primele 125 de file  

- Istoriile domnilor Ţării Româneşti - restul până la 209. 

Ultimele file ale cărţii nu sunt scrise în totalitate având doar unele însemnări. 

Datorită condiţiilor de păstrare şi folosire, cu timpul, cartea a suferit degradări atât 

ale corpului cărţii cât şi ale legăturii originale, care a fost din piele neagră, pe scoarţe de 

lemn.  

Corpul cărţii a prezentat degradări fizico-chimice şi biologice: ruperi ale foilor cu 

pierderi de material în zona falţului şi colţuri, plieri şi ondulări ale paginilor, îndoituri şi 

franjurări marginale, halouri de umezeală şi îmbruniri a hârtiei, iar ca urmare a atacului 

biologic, depozite şi pete fungice mai ales, către sfârşitul cărţii. 

 Legătura originală a suferit degradări ale scoarţelor ( crăpături, găuri şi galerii de 

insecte cu pirderea totală ale scoarţei anterioare), degradări ale învelitorii de piele (pierderi 

de material în zona cotorului şi partea inferioară a feţelor învelitorii, rupturi, exfolieri şi 

ştergeri ale grenului) şi degradări ale cusăturii originale (pierderea capital-bandurilor, 

ruperea aţei de coasere, ruperea nervurilor de articulaţie). 

Datorită stării de conservare a cărţii s-a aplicat tratament de conservare-restaurare 

atât corpului cărţii cât şi legăturii.  

Corpul cărţii a fost restaurat cu completarea lipsurilor din materialul suport de text, 

prin metoda “la dublu”, cu hârtie japoneză mai subţire având în vedere grosimea hârtiei 

originale. Completările predomină în zona colţurilor dar mai ales în zona falţului. Pentru 

legătura cărţii am optat pentru un tratament de conservare-restaurare a legăturii exterioare 

(coperta) cât şi a legăturii interioare (cotorul interior). Cotorul interior a fost format prin 

recoaserea manuală pe gherghef, cu aţă de in subţire pe trei nervuri de sfoară în relief. 

Cusătura s-a executat pe sărite pentru a evita creşterea cotorului. După coasere cotorul a 

fost încleiat cu clei animal şi căptuşit între nervuri cu pânză subţire. A fost recusut şi 

capital-bandul pe miez de sfoară de cânepă cu aţă de culoare galbenă. 

Pentru scoarţe, având în vedere pierdera totală a celei anterioare, am optat pentru 

confecţionarea de scoarţe noi din carton de legătorie caşerat pentru a obţine grosimea 

corespunzătoare apropiată de cea a scoarţelor originale. Scoarţele au fost ataşate la corpul 

cărţii prin îngroparea capetelor nervurilor pe partea exterioară a acestora. Învelitoarea 

originală a fost conservată prin curăţire cu alcool izopropilic şi emolieri succesive cu o 
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cremă pe bază de produse naturale şi au fost recuperate părţile nedegradate (respectiv 

feţele), fără a se recupera cotorul şi ainşlagurile. 

Părţile recuperate din învelitoare au fost curăţite şi pe partea interioară de eventuale 

resturi de adeziv şi au fost subţiate cu hârtie abrazivă, iar apoi, aşezate la o presare uşoară, 

sub greutăţi. 

Porţiunile din învelitoarea originală care nu au putut fi recuperate au fost înlocuite 

prin completare pe porţiuni, cu piele nouă de culoare neagră (cotor, ainşlaguri, colţuri). 

 După părţile recuperate din învelitoarea originală am făcut şablon şi am dat semne 

pe pielea nouă aplicată pe scoarţă.  

Pe partea exterioară a scoarţelor, cât şi pe bucăţile din învelitoarea originală păstrată 

(pe partea lor interioară) am aplicat un adeziv (pap de făină), hârtie japoneză subţire, care 

să asigure rezistenţa învelitorii originale.  

Am aplicat porţiunile recuperate din învelitoarea originală pe scoarţe, după semnele 

date, cu acelaşi adeziv (pap de făină).  

Am finisat marginile şi am format colţurile, ainşlagurile, capişoanele la porţiunile de 

piele nouă.  

Pe partea interioară a coperţilor am fixat forzaţurile care au fost confecţionate tot din 

hârtie japoneză mai groasă, încleiată cu CMC pe ambele feţe. 

După mici retuşuri finale, coperta a fost emoliată din nou iar cartea aşezată într-o 

casetă de protecţie confecţionată special pentru ea. 

 

Am optat pentru această metodă de lucru, iar rezultatul este mulţumitor, deoarece, pe 

lângă protecţia şi funcţionalitatea conferite cărţii se face şi o importantă economie de 

material pentru învelitoare (piele pentru carte) care nu este de neglijat în condiţiile în care 

acest material este scump şi greu de procurat. 

 


