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14ANASTIREA HUREZU DESCOPERIRI FACUTE CU PRILEJUL RESTAURARII; 
METODE, .MIJLOACE SI MATERIALE NOI FOLOSITE. 

Arh.Stefan Balş. 

După cum se ştie,mlnistirea Hurezu,intemeiată in primii ani de 
domnie ai lui Constantin Brincoveanu, este considerată ca fiind cel mai re
prezentativ exemplu al arhitecturii epocii şi totodată unul din rarele an
sambluri unitare existind in vechea Tară Rominească, 

Clădirile grupate in cadrul incintei principale, oit şi bolniţa 
şi sohiturile exterioare au foet înălţate toate in ultimul deceniu al vea
cului al XVII-lea. 

După numeroase prefaceri suferite in veacurile oe au urmat, s-a 
efectuat la începutul veacului nostru, intre 1907 - 1912, o restaurare ge
nerală care, ou mijloacele şi vederile de atunci, a căutat să redea între
gului ansamblu înfăţişarea sa de la origină. Acţiunea dăunătoare a vremii 
însă şi lipsa de măsuri luate la timp impun acum o nouJ. acţiune de repara
ţii generale. 

In anii 1957 - 1959 a fost executată, din fondurile şi sub con
ducerea Departamentului Cultelor, o primă parte a lucrărilor, cuprinzind 
captarea şi alimentarea cu apă, canalizarea şi unele reparaţii parţiale 
premergătoare la incintă. 

Incepind din 1960 şi cu termen final programat in 1964, sînt in 
curs de execuţie, din fondurile şi sub conducerea Direcţiei Monumentelor 
Istorice, toate celelalte reparaţii necesare. 

Fiind vorba, după cum s-a spus, de un monUl!lent deja integral 
restaurat la o da.tă relativ recentă, se punea problema limitării acestor 
lucrări la simple reparaţii capitale menţinîndu-se situaţia existentă,sau 
extinderii lor sub formă de ample cercetări urmate de modificări în cazul 
unor eventuale noi descoperiri. Dat fiind deosebirile de concepţie cunos
cute in munca restaurărilor de ieri şi de azi şi ţinind seama de importan
ţa monumentului in cauză, s-a ales calea cea de a doua. Si trebue menţio-

' nat de la inoeput că rezultatele obţinute au justificat intru totul hotă-
rirea luată. 

După cum ne-o arată Alfredo Barbacoi in cartea sa Il restaura 
dei monument!: " Nimic nu dispare de obicei dintr-un monument fără a lăsa 
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urme '' şi " Lucrătorul însărcinat să modifice o parte a clădirii işi in-
deplineşte opera oăutind calea muncii cele mai uşoare, fără a avea interes să 
distrugă ori şi ce urmă din opera precedentă. Simţul arheologic al restaura-
torului, cercetările sale răbdătoare trebuie să ştie să le desccpere".Si în
tr-adevăr şi de data asta s-a intimplat acelaş lucru. Urmele existente au pu
tut fi găsite şi folosite. Pentru exemplificare vom descrie pe scurt mersul 
restaurării la două dintre monumentele incintei şi anume Sala Brincoveanu şi 
Biserica Mare, celelalte nefiind inoă îndeajuns de cercetate incit să permită 
tragerea unor concluzii definitive. 

SALA BRINCOVEANU 

Sub această denumire este astăzi cunoscutl fosta reşedinţă,ce o -
cupa ~umăta"llla dinspre răSărit a laturei sud a incintei.Aşezate peste bolţile 
înalte ale pivniţelor, încăperile înşirate la etaj cupriai două săli mari 
de dimensiuni diferite accesibile prin două săli de intrare,corespunzătoare 
celor două foişoare exterioare. La capătul. dinspre est se află locuinţa pro
priu-zisă alcătuită dintr-un dormitor, o cilmlruţll. fostll. chelărie şi o siliţii. 
ducind la closetul scos în afara incintei ( fig.l). 

Prin documentele veacului trecut şi prin rapoartele de restaura
re publicate la vremea lor în Buletinele Comisiunii Monumentelor Istorice,se 
cunoşteau deja in linii mari, care erau lucrărilece trebuiauin:f'ăptuite pentru 
i'.nlăturarea transformărilor suferite în veacul al XIX-lea 1 transformări ce fu 
seseră menţinute chiar după recenta restaurare. Ele aveau ca scop principal 
readucerea sălii mari la vechile1 impo 
zantele sale proporţii prin desfiinţa 
rea pereţilor despărţitori, degajarea 
coloanelor centrale, desfiinţareaplan 
şeelor adăugate pentru mascarea bolţi 
lor şi desfacerea duşumelilor aşezate 
peste pardoselile de cărămidă.Nici un 
moment nu s-a bănuit însă la începe -
rea sondajelor cit de neaşteptat de 
bogată va fi recolta elementelor ce 
zăceau păstrate sub tencuială şi în 
ce măsură folosirea lor va putea a
trage o transformare radicală a si
tuaţiei existente şi o restituire a
proape totală a înfăţişării iniţiale 
( fig.2 şi 3). 

Vom examina pe rind care 
au fost descoperirile făcute. 

,„ ....... __ 

11g.l. PlaJl11.l. 1.JloiAtei 

Pardoseala. Frumoasele lespezi de piatrl existente în sala mică şi 

• 

• 

• 

cărămizile pătrate aflate în sala intrării alăturate, erau singurele rilmil.şiţe { 
vizibile din vechile pardoseli, toate celelalte încăperi fiind prevăzute cu du , 
şumele de brad. Prin desfacerea acestora au apărut în sala mare cărămizile exa 

gonale iniţiale, lucrate de mină de 25 x 27 cm ce fuseseră acoperite cu un 
strat de moloz de 30 cm grosime. 

Păstrate in stare mai mult sau mai puţin buni, pe suprafeţe puter
nic ondulate din cauza tasărilor substratului de aşezare. ele se mai întindeau 
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pe circa 7<:Ylo din sală restul, dealungul peretelui sud, prezentindcompleotări 

din cărămizi dreptunghiulare mai noi şi de proastă calitate. 
Toată această cărămidă era aşezată pe un strat gros de cărbune de 

lemn coborît pînă la extradosul bolţilor, folosit ca strat izolator după obi
ceiul vremii, constatat şi în alte cazuri cum ar fi la Potlogi de pildă. 

Spre deosebire de sala mare, sălile de intrare alăturate aveau că 
rămizi pătrate de 25 x 25 cm. In celelalte camere nu s-a mai găsit nimic după 
cum era şi de prevăzut, bolţile de sub ele fiind noi, executate în restaura -
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rea trecută. 
Ferestrgle. In fig.4 şi 

5 se poate urmări felul cum au 
putut fi regăsite vechile forme 
ale ferestrelor dinspre curtea 
interioară, în urma îndepărtării 
tencuielilor. 

Se observă cum a apărut 
un arc de cărămidă cu traseul în 
mîner de coş, caracteristic ar
celor brîncoveneşti, ciuntit şi 

astupat cu umplutură de ipsos la 
cheie pentru înscrierea formelor 
drepte ulterioare. La fel se o-

Fig. 2. servă cum au fost micşorate go-
lurile prin aşezarea unei căptuşeli de cără -
midă îmbrăcînd glafurile şi pragul. Au apărut -'1lHJ.STIID. 11u•uu "'"'"'mcwrAJIU 

de asemenea şanţurile verticale anume prevă -
zute în zidărie, în care era încadrat tocul 
vechii tîmplării. Pînă şi problema închiderii 
în forme arcuite sau drepte a golului în par
tea superioară a putut fi deslegată. Găurile 

aflate la capetele şanţurilor de încastrare a 
montanţilor precizînd limita superioară a to
cului, precum şi cercetarea atentă a zidăriei, „ •.. ~„..,. 
au arătat probabila existenţă,după obiceiul ~~;:!"~~~ 
vremii, a unui timpan de zidărie înscris sub 
arc şi sprijinit pe tîmplăria dreaptă,consta
tat şi la Potlogi cu ocazia restaurărilor e -
fectuate. Descoperirea ulterioară a unUi ase-
menea timpan la o veche fereastră păstrată 
ascunsă în zidărie a confirmat exactitatea 
presupunerii făcute. 

'11~' "xfeior 

,ţr:Ml'li>s~ar~.x 

r'Jr.// de 81~/'f!" 

Ferestrele au suferit modificări şi în exterior. Astfel atît pa -
\ nourile de la partea inferioară cît şi arhivoltele deasupra arcelor la ferea-
• trele faţadei dinspre curte,nu erau autentice, ele fiind realizate prin cio

plirea cărămizii vechi. Iar ferestrele din faţada exterioară au fost toate 
create în veacul al XIX-lea, prin tăierea zidăriei, exceptînd una singură pre
văzută cu arcul brîncovenesc. 

Cea mai interesantă descoperire făcută în cursul acestor cercetă-
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ri rămîne însă apariţia neaşteptată a unei ferestre vechi păstrate cu toc cu 

tot, în grosimea zidăriei în peretele dinspre răsărit al dormitor!llui. Este , 
credem, singurul caz în care s-a găsit o piesă de acest fel, arătînd cum era 
executată tîmplăria în vremea lui Brîncoveanu ( fig.5). 

Tocul este simplu şi împărţit în şase goluri pentru cercevele 
prin doi montanţi verticali şi un chemfer orizontal şi are dimensiuni totale 

de 97 cm lăţime şi 1,16 m înălţi
me. Spaţiul înscris între toc şi 

arc este închis ~u acel timpan 
de zidărie pomenit mai sus. 

Uşile. A doua surpriză a
preciabilă a constituit-o desco -
perirea vechilor goluri ale uşi -
lor interioare, aflate nu în locu
rile celor existente ci în axul 

încăperi·lor. Astupate cu zidărie 
de pe urma amenajărilor ulterioa
re, ele au reapărut parţial dis -
truse, însă cu toate elementele 
necesare reconstituiri!. lor.Astfel 

Fig.li-. Ferestre 
s-a p11tut constata că tu~ te fuse
seră prevăzute cu ancadramente de 

piatră aşezate în locuri dinainte pregătite în zidărie şi înscrise între un 
prag de piatră la partea inferioară şi un boiandruc tle cărămidă în partea su
perioară. Unul dintre aceste praguri a şi fost găsit intact înglobat în zi -
dărie ( fig.5). 

Supraînălţarea pardoselei despre care s-a vorbit mai sus, s-a do
-~ili·~-..- vedit aci preţioasă întrucît a a-

.·,. 
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Jig.5. Fereaatrl ti uti 
-tenenţa sa unui asemenea ancadrament. 

vut ca rezultat ~ăstrarea în cu -
prinsul zonei dintre cele două 
pardoseli, a vechilor glafuri ne
modificate, indicînd cu precizie 
traseul lor. 

In ce priveşte formele şi 

înfăţişarea lor exterioară, s-a 
"' putut folosi pentru montanţi un 

fragment de piatră găsit în molo
zul de umplutură. Secţiunea cores
punzătoare locaşului din zidărie, 
precum şi profilele şi cîmpul ·de
corat cu sculpturi ornamentale , 
arătau ca foarte probabilă apar -

Nimic în schimb nu s-a putut găsi care să dea o indicaţie 
formelor piesei terminale superioare, care au trebuit să fie stabilite 
analogie cu celelalte piese existente din cuprinsul incinte. 

asupra 
prin 

Tencuielile. Indepărtarea tencuielii pereţilor a fost după cum 
s-a arătat operaţia premergătoare de bază în acţiunea de restaurare iniţială. 
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Sub straturile de tencuială suprapuse, mergînd pe alocuri pînă la 5 cm grosi
me, s-au găsit,odată cu urmele uşilor şi ferestrelor, porţiuni întregi din ve
chile tencuieli. Executate cu un grund de mortar de var şi un tinei din mortar 
de var amestecat cu cîlţi, ele prezentau numeroase găuri provenite din ciocă
niturile făcute pentru obţinerea unei prize mai bune a straturilor suprapuse. 
In stare mai bună şi fără ciocănituri se prezentau tencuielile bolţilor ascun
se de planşeele adăugate ulterior şi cele de la partea inferioară a pereţilor 
rămase prinse în supraînălţarea pardoselii. 

In sala mică au apărut fragmentele unor baghete formînd un chenar 
decorativ în jurul golurilor uşilor şi ferestrelor. Deasupra capitelului de 
piatră a coloanei centrale, au fost scoase la iveală interesante motive orna
mentate, executate şi ele în relief cu un mortar bogat de var ( fig.4). 

La peretele dinspre dormitor al aceleiaşi săli şi pe peretele est 
al dormitorului s-au găsit rămăşiţe de pictură în frescă, ce par a fi fost 
icoane murale judecind după elementele păstrate. 

Toate aceste fragmente de pictură şi stucatură, cît de reduse au 
fost ele, au fost cu grije păstrate fiind în măsură a ne da o imagine despre 
bogata înfăţişare ce trebuie să o 
fi avut sala, în starea sa ini 
ţială. 

Iată, expuse mai sus, 
care au fost principalele desco -
periri făcute cu prilejul restau
rării întreprinse. Iată cum, încă 
odată, a reeşit în evidenţă cît 
de necesară este întotdeauna o 

'!.",/,;::;11;,\ f/"//IJ:.'.11 /tl:~:.\'/r:A 

• sistematică, atentă şi răbdătoare 

acţiune de cercetai-e, atît înain
te cît şi în timpul execuţiei. 

Trebuie să fim convinşi, în com -
plicata elaborare a muncii noas -

„:._ • .,../„ "'~rm_', .1/,.,,(1 

Fig.6. Travee fi secţiune 

•-

\ 

• 

tre, unde atîtea criterii contra-
dictorii pot fi luate în considerare, că aceasta este calea sigură pe care 
poate păşi fără grije restauratorul, singura ce-i va putea îngrădi în limite 
mai precise, partea interpretativă şi deci criticabilă a operei sale. 

Inainte de a termina cu Sala Brîncoveanu, este bine să pomenim şi 
despre cele ce au fost găsite în pivniţele aflate dedesubt. Ca urmare a hotă
rîrii luate de a folosi pivniţele ca lapidariu, săpăturile făcute pentru aşe
zarea pardoselii de lespezi prefabricate proiectate, au dat de urma unei re
ţele de canale colectoare pentru strîngerea şi evacuarea în exterior a apelor 
provenite prin infiltraţii subterane. Executindu-se sondajele necesare pentru 
găsirea punctelor de evacuare, a putut fi cercetat şi sistemul de construcţie 
folosit în fundaţii. Din cauza terenului nesigur, probabil mocirlos, întreaga 
zidărie a peretelui din faţada sud, avînd 90 cm grosime şi 20 m înălţime, se 
află astfel aşezat pe piloţi de stejar prinşi la capetele superioare prin 
două grinzi masive de legătură, de 45 x 35 cm secţiune ( fig.3). 

Este evident că procedeul, deşi a dat rezultate bune în decursula 
aproape 300 ani trecuţi pînă acum, va putea atrage grave deteriorări în mo 
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mentul putrezirii acestor grinzi care, după cum se vede în schiţă, ocupă a
proape totalitatea grosimii zidăriei. 

BISERICA MARE 

Acoperiş. Necesitatea refacerii acoperişului la corpul bisericii, 
din cauza construcţiei defectuoase a şarpantei sprijinită pe bolţi şi foarte 
primitiv executată,a ridicat problema modificării formelor actuale. Aşa cum 
se prezintă astăzi, semicupolele absidelor şi streaşina înfundată sînt iden
tice cu cele de acum 100 ani, cunoscute prin acuarela lui Trenck din 1861 şi 
fotografiile lui Szathme.ry din 1860. 

Cercetările făcute în pod au arătat însă că a existat la început 
un alt traseu în forme diferite, drepte, asemănătoare imaginei schematice a 
tabloului votiv şi potrivite acelei învelitori de plumb pe care ştim că a a -
vut-o biserica pînă în 1789, cînd a fost desvelită de turci. 

După cum se constată din fig.6, acest al doilea traseu este bine 
precizat prin tencuiala bazei turlei care coboară sub acoperişul rotund actu
al şi se opreşte pe linia pantei vechi. Acoperişul a fost deci modificat în 
c~ec~ă. 

Interesante apar aci pornirile unor ciubuce verticale pe faţa 
est a bazei turlei mari, care în ideea iniţială erau menite desigur să deco
reze întreaga suprafaţă a zidăriei, dar care au fost întrerupte pe parcurs 
rămînînd înglobate în pod. 

, 

Fatade. Indepărtarea straturilor de văruială suprapuse de pe fa -

ţadele bisericii a arătat existenţa unui sistem de zugrăveli decorative împo
dobind pereţii turlelor în părţile superioare. Tot acest joc de motive geome
trice şi vegetale, colorate în albastru, portocaliu şi roşu, înviorînd arca -
turile, arhivoltele şi cornişa, care nu se putea bănui de loc sub stratul alb 
de văruieli, a fost curăţat şi scos din nou la vedere. 

Pe faţa dinspre vest a turlei mici, în spaţiul cuprins între ar
hivoltă şi cornişă, au apărut de asemenea, scoase în relief din tencuială, un 
fel de ancoră şi o cifră sau literă, care ar putea fi semnătura meşterului de
corator. 

Redăm în planşă o travee a turlei cu zugrăvelile şi semnele apă
rute ( fig.6) 

In ce priveşte metodele, mijloacele şi materialele noi folosite, 
semnalăm reuşita încercării de înlocuire a şiţei de brad cu şiţă de asboci -
ment. Aplicată în mod experimental la acoperişul foişorului bolniţei, această 
substituire, ce poate fi examinată şi în macheta făcută la şantierul Radu 
Vodă din Bucureşti, a dat rezultate satisfăcătoare şi este probabil că va fi 
extinsă la întreaga învelitoare a chiliilor. Odată cu obţinerea unităţii air 

samblului arhitectqnic al incintei, astăzi fragmentat prin folosirea a nu mai 
puţin de cinci feluri de învelitori, se va realiza totodată şi vechiul dezi -
derat al înlocuirii şindrilei cu un material necombustibil, dar cît mai ase -
mănător ca aspect cu vechiul material tradiţional. 

Este cazul să menţionăm aci nepreţuitul ajutor primit de proiec
tant în cursul execuţiei, din partea şefului de şantier inginer Dan Lotru • 
Integrat în colectivul, de restaurare conform noului sistem de încadrare a 
şantierelor Direcţiei Monumentelor Istorice, el a ştiut să urmărească cu gri-
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jă, să salveze şi să semnaleze l~. timp toate descoperirile descrise mai sus, 

care au putut fi astfel valorifl.cate şi folosite din plin la realizarea sco
pului urmărit. 

Incheiem expunerea no'l.strb. cu ".ăde"jdea că, odată cu prezentarea 
descoperirilor făcute, am izbutit să înfăţişăm acelor ce nu cunosc specifi
cul disciplinei noastre, o imagine destul de clară a felului în care se des
făşoară munca de cercetare în cadrul şantierelor 1e restaurare • 

LE MONAST~E DE HUREZ 
D~COUVERTE.S OCCASIONNtll:S i'AR SA RESTAURATION,MfilHOD.ES, MOYENS ET M-tTERI

AUX MODERNES MIS EN OEUVRE. 

L'architecte Stefan Balş fait ressortir dans cette conununication 
les ~l~ments nouveaux d6couverts durant les travaux de restauration de la 
sqlle "Brîncoveanu" et du Katholikon. Apr!s avoir montr6 que la restauration 
de la salle en questicn s'est propos6 de la ramener a ses anciennes et impo
santes proportions en supprimant les murs mitoyens,en d6gageant les colonnes 
centrales, en faisant disparattre les plafonds qui masquaient les vo~tes et 
en d~faisant les parquets, l'auteur analyse tout a tour les d'couvertes sur
venues en chemin. On retiendra plus particuli~rement les beaux carreaux h6 -
xagonaux en terre cuite, ex,cut~s a la main, les formes anciennes des croi -
s6es donnant sur la cour int~ri3ure, une vieille fenatre ayant conserv~ tou
te sa menui5erie et de nombreux 6l~ments qui ont permis de rendre aux por
tes leur aspect originaire, 

Sous les cr6pis plus r6cents des murs sont apparues des portions 
enti~res de l'enduit initial, ainsi que d'int,ressants fragmenta de stuc et 
des peintures A fresque, en mesure de nous donner une id6e de !'aspect somp
tueux que la salle -a d~ initialement pr6senter. 

Les recherches effectu6es dans les combles du katholikon ont mon
tr6 que la toiture avait a l'origine une autre ligne et Qes formes diff& 
rentes de celles de nos jours. La toiture primitive correspondait A l'image 
sch6matique que reproduit le tableau votif, conforme A la couverture de 
plomb que 1 16glise a eue jusqu'en 1789. Aussi a-t-on modifi6 le toit en con
s6quence. Enfin, en 6cartant les couches de chaux qui ont recouvert succesi
vement les fa~ades de 1'6glise, on a constat6 l'existence de peintures d6co
ratives qui ornaient la partie sup6rieure des tours. 

~uant aux mat6riaux modernes employ6s par le restaurateur, on si-
\ gnale le succ!s remport6 en essayant de remplacer les bardeaux en boia de 
• sapin par des bardeaux en 6terni te, qui ont l 'avantage d •@tre incombustibles 

et d'offrir A l'oeil un aspect semblable A celui du mat6riel traditionnel.-
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Mlnlstirea Hurezu, Vedere din interierul. incintei 
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