RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902 – 1994)
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Scurt istoric1
Mănăstirea Hurezi este cel mai vast şi cel mai dezvoltat ansamblu
monastic din Ţara Românească. Prin elementele de ordin arhitectural şi
artistic el se situează în postură de unicat nu doar în arhitectura
românească ci şi în cea a sud-estului Europei.
Mănăstirea Hurezi este ctitoria domnitorului Constantin Brâncoveanu
(1688-1714), începută în 1690, completată şi extinsă de egumenii
mănăstirii Dionisie Bălăcescu, în 1734-1735, Hrisant între 1829 şi 1854 şi
Ioanichie între 1854 şi 1873.
A suferit distrugeri după seismul din 1738 şi în timpul războaielor austroturce din 1716-1718 (curtinele) şi ruso-austro-turce în 1787-1788 (bolniţa,
stăreţia şi arhondaricul).
În secolul al XIX-lea, marele ban Grigore Brâncoveanu, strănepotul
domnului, finanţează (1827) reparaţii şi extinderi, care vor fi continuate de
arhimandritul Hrisant. Se fac lucrări în spiritul arhitecturii neoclasice:
înălţarea turnului clopotniţă, noi foişoare, extinderea Casei Domneşti (spre
sud, cu un geamlâc). În exteriorul incintei principale (în i ncinta a II-a) se
alipeşte în colţul sud-vestic o clădire cu etaj (a funcţionat ca spital), se
adaugă acareturi şi fântâna (1838).
Biserica mare „Sf. Constantin şi Elena” a fost începută în al doilea an de
domnie a lui Constantin Brâncoveanu, în 1690, şi târnosită la 8 septembrie
1693.
La 1862 devine mănăstire de maici, iniţial fiind mănăstire de călugări.
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Reparaţii importante ansamblului monastic se mai fac şi în 1872 şi în
1882.
Etapele cele mai însemnate privind restaurarea sistematică a ansamblului
s-au început prima dată, prin Comisiunea Monumentelor Istorice, între
1907-1912 (arh. N. Ghika-Budeşti, arh. I. Traianescu) şi ulterior prin
Direcţia Monumentelor Istorice, între 1957-1964 (arh. Ştefan Balş). Lucrări
de conservare şi restaurare de mai mică amploare s-au făcut în
permanenţă.
Pictura bisericii mari a fost restaurată începând cu 1995.
Restaurare – etapa Ștefan Balș
În perioada 1957 – 1959 a fost executată, din fondurile și sub conducerea
Departamentului Cultelor, au fost executate lucrări de infrastructură,
captarea și alimentarea cu apă, canalizarea și unele reparații parțiale
premergătoare la incintă.
Lucrările din perioada 1960 – 1964 s-au desfășurat din fondurile și sub
conducerea Direcției Monumentelor Istorice.
Cu toate că la începutul secolului al XX-lea s-au desfășurat ample lucrări
de restaurare, dată fiind importanța monumentului istoric, s-a luat hotărârea
efectuării unor lucrări de restaurare a căror amploare urma să se
stabilească în urma unor minuțioase etape de cercetare.
Sala Brâncoveanu
Scopul principal al lucrărilor de restaurare a fost înlăturarea transformărilor
suferite în sec. al XIX-lea.
Sala Brâncovenească - fosta reşedinţă domnească aflată la etajul aripiisud a incintei, pe jumătatea sa dinspre est. Aci sunt cuprinse Sala Mare a
Sfatului şi Sala Mică cu frumoase bolţi în calote sprijinite pe coloane
masive de piatră, accesibile prin foişoare cu scări exterioare deschise spre
curte precum şi dormitorul Voievodului cu o cămăruţă alăturată, în care
erau păstrate obiectele de preţ.
Prin lucrările de restaurare executate, au fost scoase la iveală bolţile lăsate
ascunse de plafoanele montate în secolul al XIX-lea şi s-au desfiinţat
pereţii ce compartimentau Sala Mare, care a fost readusă la proporţiile sale
iniţiale.

Înlăturarea duşumelelor a scos la suprafaţă o pardoseală de cărămizi
pătrate şi hexagonale, iar cercetările făcute prin decaparea straturilor de
tencuială suprapuse au determinat poziţia şi dimensiunile ferestrelor şi
uşilor vechi care s-au refăcut ca atare. Cele câteva elemente decorative
apărute, cum sunt fragmentele de pictură a unor icoane murale, panourile
şi baghetele de stuc la coloane şi ferestre, fragmentul de ancadrament de
uşă din piatră sculptată, împreună cu lespezile de piatră şi cărămizile
pardoselilor au fost mărturie pentru înfăţişarea decoraţiei interioare
dispărute. Este de remarcat minuțiozitatea relevării situației existente și
documentarea elementelor ce urmau sa fie eliminate, cum ar fi sobele
caracteristice spațiului vâlcean.
Biserica Mare
Au fost modificate formele acoperișului ca urmare a cercetărilor făcute în
podul bisericii unde s-a identificat traseul inițial a cărui amprentă s-a găsit
în tencuială. Formele rezultate sunt asemănătoare imaginii schematice din
tabloul votiv.
Îndepărtarea straturilor de văruială de pe fațadele bisericii dezvăluit
existența unui sistem de zugrăveli decorative la partea superioară a
turlelor.
Concluzii formulate de arhitectul Ștefan Balș privind principiile de
restaurare aplicate în cazul restaurării Bisericii Mănăstirii Hurezi
”Iată cum încă odată, a reieșit în evidență cât de necesară este
întotdeauna o sistematică, atentă și răbdătoare acțiune de cercetare, atât
înainte cât și în timpul execuției. Trebuie să fim convinși, în complicata
elaborare a muncii noastre, unde atâtea criterii contradictorii pot fi luate în
considerare, că aceasta este calea sigură pe care poate păși fără grijă
restauratorul, singura ce-i va putea îngrădi în limite mai precise, partea
interpretativă și deci criticabilă a operei sale.”2
Este de remarcat atitudinea restauratorului față de constructori cu care a
avut relații deosebit de bune. Stefan Balș face următoare afirmație referitor
la șantierul de restaurare de la mănăstirea Hurezi 3:
”Este cazul să menționăm aici neprețuitul ajutor primit de proiectant în
cursul execuției, din partea șefului de șantier inginer Dan Lotru.
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Integrat în colectivul de restaurare conform noului sistem de încadrare a
șantierelor Direcției Monumentelor Istorice, el a știut să urmărească cu
grijă, să salveze și să semnaleze la timp toate decoperirile semnalate mai
sus, care au putut fi astfel valorificate și folosite din plin la realizarea
scopului urmărit.”
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