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RÉSUMÉ: L'ouvrage présente les principaux aspects de l'investigation de la couverture du 

Ceaslov écrit par le moine Paladie en1493, ayant le numéro d'inventaire 53/1893 et qui se trouve dans 

le depôt du Musée de la Monastére Putna, departement de Suceava. 
Les investigations physico-chimiques ont  demontré qui le cuir utilisé pour la realisation de la 

couverture provient d'un boviné, tanné végétalement. Un aspect inédit a été observé par l'investigation 

stéreomicroscopique, lorsqu'on a découvert des traces de sol qui démontrent le fait que la pièce a èté, 

probablement enfouie; de cette manière, elle a été protégée par les envahisseurs. 
 
Epoca lui ªtefan cel Mare constituie ºi în planul realizãrilor materiale ºi 

spirituale un moment de vârf al creaþiei medievale. Valorile artei ºi civilizaþiei ºtefaniene 
sunt conforme cu posibilitãþile tehnico-materiale, precum ºi cu viziunea despre lume a 
omului medieval,aspiraþiile artistice ale epocii oglindindu-se în diversele genuri ale 
creaþiei, care au fost influenþate ºi de ameninþãrile externe, mai ales în domeniul 
arhitecturii1. 

O datã cu întemeierea marelui complex monastic de la Putna, cea mai importantã 
ctitorie religioasã a marelui voievod, centrul de gravitaþie al vieþii cultural-artistice din 
Moldova se deplaseazã cãtre acest aºezãmânt. Putna reprezintã un centru cultural de 
excepþie gãzduind însemnate colecþii de artã medievalã care au fost cercetate ºi 
prezentate în numeroase cãrþi, cataloage ºi articole fiind interpretate ºi apreciate mai cu 
seamã sub raport iconografic ºi estetic2. Celebrã rãmâne comparaþia fãcutã de unii 
cercetãtori cu privire la rolul cultural al unor mãnãstiri din epoca lui ªtefan cel Mare cu 
instituþiile moderne din vremea noastrã: �Mãnãstirii Neamþu i s-ar putea atribui titlul unei 
facultãþi de litere, pe când Mãnãstirii Putna i-ar reveni gloria celei mai înfloritoare 

academii de arte frumoase din trecutul românesc�. Ea îºi meritã pe deplin aceastã glorie 
nu numai prin operele pe care le-a creat, ci ºi prin artiºtii pe care i-a format în atelierele 
sale, o veritabilã ºcoalã cu un proces de învãþãmânt sistematic organizat3. 

Muzeul Mãnãstirii Putna deþine un valoros fond de carte veche incluzând atât 

manuscrise cât ºi tipãrituri pe suport de hârtie ºi pergament, majoritatea cãrþilor având 

coperta din piele. Valoarea acestora este relevatã atât de materialele de bunã calitate 

folosite dar ºi prin tehnicile artistice de realizare. 
Pielea folositã pentru realizarea copertelor este in majoritatea cazurilor, piele de 

bovinã, aspect confirmat de cãtre investigaþiile stereomicroscopice efectuate ºi care 

evidenþiazã aspectul caracteristic al grenului de bovine uºor modificat din cauza 

degradãrilor. 
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Foto 1. Detaliu de gren copertã (x 25) 

 
Un aspect inedit s-a remarcat l-a coperta Ceaslovului scris de monahul 

Paladie în 1493, având numãrul de inventar nr.53/1893 care prezenta o stare 

avansatã de degradare ce poate fi pusã pe seama unei uzuri funcþionale avansate 

datoritã faptului cã pe lângã destinaþia sa fundamentalã de carte ritualã, ceaslovul a 
fost utilizat ºi ca manual didactic în ºcolile de catiheþi de pe lângã mãnãstiri. 

Tipurile de degradãri prezente sunt evidenþiate ºi cu ajutorul fotografiilor 

urmãtoare:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 2. Ansamblu de faþã copertã (Ceaslov 1493) 
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Foto 3. Detaliu de degradare colþuri copertã (Ceaslov 1493) 
 

 
Foto 4. Detaliu de degradare cotor (Ceaslov 1493) 

 
Se remarcã o stare avansatã de degradare constând în numeroase degradãri 

fizico-chimice ºi biologice. Faþa pielii prezintã numeroase rosãturi, decolorãri, pete de 
cearã ºi urme de murdãrie precum ºi urme ale unui atac fungic care au afectat grav grenul 

pielii ºi ornamentaþiile copertei. Starea avansatã de deshidratare a dus la o fragilizare a 

pielii mergând pânã la cracluri adânci, crãpãri ale feþii, fisuri etc. 
Din investigaþiile fizice preliminare macro ºi microscopice, pielea examinatã are 

caracteristicile unei piei de bovinã modificatã din cauza numeroaselor degradãri, metoda 

folositã fiind cea a comparaþiei prin imagini stereomicroscopice cu a unei probei martor. 
 

 
Foto 5. Probã de piele bovinã (martor) (x25) ºi probã de piele Ceaslov (x25) 
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Investigaþia stereomicroscopicã a permis evidenþierea ºi a unor aspecte inedite, 

care coroborate cu alte investigaþii ºi cu observaþiile restauratorului carte (care a constat 

aceleaºi urme de sol), ne permit sã avansãm ideea cã piesa a fost îngropatã sau depozitatã 

intr-un mediu total inadecvat. Astfel se explicã starea avansatã de degradare dar ºi 

prezenþa pe suprafaþa pielii a unor urme de sol, precum ºi caracteristice ale pielii 

asemãnãtoare cu cele ale pieilor arheologice studiate
4. 

 
 

Foto 6. Detaliu de degradare fizicã ºi biologicã a grenului, la faþa copertei  
(Ceaslov 1493) 

 
Se cunoaºte cã în decursul istorie zbuciumate ale acestui popor de multe ori 

valorile de artã au fost ascunse din calea cotropitorilor ºi de foarte multe ori îngropate. 
Soarta acestui ceaslov se pare cã a fost diferitã de a celorlalte manuscrise care au 

o stare relativ mai bunã de conservare ºi nu prezintã urme de sol ºi modificãri specifice 

pieilor arheologice. 
Datoritã uzurii avansate ºi a condiþiilor improprii de pãstrare,coperta se gãsea 

practic desprinsã de corpul cãrþii, fiind doar susþinutã de un fir textil cu care se realizase 

legãtura cãrþii. 
Întreaga suprafaþã a pielii era dublatã cu o pânzã din fibrã de in prinsã cu un 

adeziv natural foarte puternic. Coperta din lemn prezenta numeroase gãuri de cari, atacul 
fiind însã inactiv, precum ºi multe pete ºi inscripþii în limba latinã ºi polonã. 

 

 
 

Foto 8. Detaliu de legãturã (Ceaslov 1493) 
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Manuscrisele care au avut drept suport de scriere hârtia filigranatã, se remarcã 

printr-o foarte bunã calitate ºi rezistenþã a acesteia, sortimentul folosit, se pare, cã a fost 

hârtia din cârpe sau mãtase, de calitate superioarã celei pe suport celulozic ºi care era 

adusã din apusul Europei. 
Investigaþiile chimice s-au efectuat pentru a obþine date asupra tipului ºi calitãþii 

tãbãcirii precum ºi asupra stãrii de conservare a acesteia. 
Determinãrile umiditãþii, substanþelor grase, substanþelor minerale ºi ale 

substanþelor dermice s-au fãcut prin determinãri directe, în condiþii standardizate. 
Rezultatele obþinute sunt prezentate în tabelul urmãtor: 

 
Nr.crt. Componenta pielii Valoarea determinatã    

% 
1 Umiditate 14,67 
2 Substanþe grase 29,11 
3 Substanþe minerale 2,29 
4 Substanþe dermice 53,93 

 
Din evaluarea datelor prezentate se pot face urmãtoarele aprecieri: 
- proba de piele are un conþinut în substanþe dermice relativ bun ceea ce 

demonstreazã uºoare pierderi de substanþã dermicã, fibra de colagen având o stare de 
conservare destul de bunã; 

- nivelul redus al substanþelor minerale din probã indicã cu certitudine cã pielea 

nu a fost tãbãcitã mineral, aspect normal pentru perioada la care ne referim, astfel încât 

am analizat posibilitatea unei tãbãciri vegetale (caracteristicã pentru secolul al  XV-lea). 
În urma analizei extractului tanant s-au obþinut urmãtoarele rezultate: 

 
Nr.crt Testul Rezultatul obþinut 

1 Reacþia cu alaun de fier Precipitat 
2 Reacþia cu acid acetic ºi acetat de 

plumb 
Precipitat  incolor 

3 Reacþia cobalticã Schell Precipitat verzui 
Iradiere UV Fluorescenþã 

 
Comparând datele obþinute cu cele din literatura  de specialitate5 rezultã cã 

extractul de piele analizat corespunde unui extract tanant de stejar, fapt menþionat ºi de 

documentele istorice din acea perioadã,atât dupã aspectul culoarea ºi caracteristicele 
pielii cât ºi dupã tradiþiile acelei vremi (sec. al XV-lea). 

Mãrturii de o deosebitã valoare artisticã ale artei ºi civilizaþiei medievale, 

pãstrate cu atâta sfinþenie timp de cinci secole tezaurul de la Putna pentru a putea sã 
bucure mintea ºi sufletul generaþiilor viitoare are nevoie de atenþia ºi grija tuturor celor 

care îl pot salva de boala necruþãtoare a indiferenþei cu care este tratat. 
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NOTE: 

 
1Academia Românã, Istoria Românilor, IV, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2001, p.699. 
2Claudiu Paradais, Comori ale spiritualitãþii româneºti la Putna, Editura Mitropoliei 

Moldovei ºi Sucevei, Iaºi, 1988 
3apud Claudiu Paradais, op.cit., p.34-35 
4Nicolae Badea, Nicoleta Melniciuc Puicã, Doina Creangã, Investigaþii asupra unui 

fragment de piele descoperit în sãpãtura arheologicã de la Biserica Mirãuþi (Suceava), în 

�Revista Muzeelor�, nr. 3-4, 1999, p.105. 
5Chiriþã A., Drabic I., Analize de laborator pentru industria de pielãrie ºi blãnãrie, Centrul 

de esteticã a produselor industriei uºoare, Bucureºti, 1976, p. 125-130. 
 


