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CUPRINSUL.
-o-

TEXT.
Curtile domneşti Brlincoveneşti: 1. Doiceşti.
O nouă diplomă militară romană .
Două noi Inscriptii dela Comana.
Frescurlle dela Hurez l: Biserica cea mar2 şi paraclisul.
Clopotnita dela Păpăutl.
1"\ănăstlrea Hurezl: C hlllile dela miază-noapte.
Cronică:

t

Gr. G. Tocllescu.

Din lucrările Cornisiunli.

t

A. Baltazar. Din tesaurul arheoloo;!ic

al Dobroqel.

ILUSTRAŢIUNI.
t8. Ruinlle paracllsulut dela Comana.

Dolceştl:

1.

Biserica (vedere spre sud).
Frescuri dela Hurezl:

2. Rulnile lmprejmul r l l Curjli.

19. Boltă In pronao�ul bisericii.

�- Biserica (vedere spre nord).
4. Rulnile caselo r domneşti, cu pivnita.

22. Inscriptie zugră11ilă in biserică.

6. C henarul uşii şi pisania bisericii.

1.

8.

2�. Naşterea 1"\alcll Domnu lui (paracl is).

Uşile lmpărăteşll din bi>erică.

Sfeşnic domnesc din bisericii.

24-25.

9. fereastră de venlilalie dela biserică.

10.

Releveurl

de picturi, decoratiuni

sculpturi dela Hurezi (tabla

20. Bolti şi arcuri In pronaosul bisericii.
21. Pantocratorul.

5. Rulnile lmprejmulrli Curtii.

şi

1).

11-12.

Diplomă militară romană: fata exteri

n-14.

Diplomă militară romană: fata interi

oară a plăcii groase.

F'lcturl pe peretl!le no:dic (paraclis).

26. Patriarhul Neflalam.

27.

Clopotnita dela SI. Ion-Piatra.

28. Clopotnita dela Păpăuţl.

29.

Planul acestei clopotnl\e.

�0. Releveurl de picturi. decoratiuni şi
sculpturi dela Hurezi (tabla

2).

oară a plăcii subtiri.
15. Bronz reprezentlind un soldat pre

1"\ănăsllrea Hurezl (desemnuri):
�1. Ch!l!lle dela miazăzi cu clopotnita.

lorlan.

�2. Chilllle del a miazănoapte.
16. Pisanla paraclisului dela Comana.
17. Epitaful lui Radu-Şerban şi N icolae
Vodă Pătraşcu dela Comana.

��. Chill!ie dela apus cu paracl isul.
�4. Gr. Tocilescu (portret).
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MANASTIREA

HCIREZI

CHI LIILE DELf\ 1"\lf\ZĂ-NOf\PTE
o

- DESCRIERe•)---0

---

ceast<1 parte de chilii închide

La capătul din spre răsărit al cerdacu

marginea din spre miază

lui se află o magazie, care pe timpuri ser

noapte a curţii principale a

\'Î<\ de grtmar cftlugărilor, căci şi acum se

:\Iănftstirii H urezi şi, după

,·ecle înfiptă Îlt peretele din spre răsărit

cum este împărţită, se ,·ede

icoana Maicii Domnului cu Fiul în braţe,

că încă dela început ea a fost

însă din cauza umezelii culorile sunt pier·

destinată pentru locuinţele

dute, iar desenul abia mai conturează ti

monahilor: un cerdac lung de

gurile.

63 metri, atttt la rtmdul de jos dtt

In acest şir de chilii, locuite de cttte,·a

şi la cel de sus, în care dau acces

maici, se află şi încăperi mai mici ce ser

aproape 30 de încăperi, cele de sus bol
tite, iar cele de

jos

tă\·ănite.

,·esc de magazii, bucătării etc.
L'l rtmelul ele sus al chiliilor bolţile sunt

La rtmdul de jos, cap;ltul din spre apus

astupate de un ta,·an tencuit, lutmd astfel

al cerdacului, dă în încăperea cea mare a

elin \·echea lor înfăţişare. Se ,·ede că greu

bucătăriei, înegritft de fum, dar care, prin

tarea încălzitului a îndemnat pe Hemel

lucrarea meştqugitfta bolţilor ei, formează

nicii egumeni ai mănăstirei să micşoreze

un colţ minunat al acestei părţi. Bolţile în

în acest chip \·olumul camerelor.

formă de trompă conică se înalţă unele

La capătul cerdacului din spre răsărit

peste altele din ce în ce mai mici, ptmă

este o încăpere mai mare, elin care să pă

ce, străpungtmd acoperişul, apare deasu

trunde într'o alta mai mică, a\·tmd ca ta

pra, drept la frtmtura acoperişului, cu un

,·an o frumoasă boltă stelată cu penetra

trup în opt feţe, a\·tmd opt ferăstruici tu·

ţiuni circulare, ceeace face din acest colţ

pilate şi înegrite de sgura de fum, sub strea

o podoabă şi o mărturie de felul ales cum

şina de şindrilă a acoperişului său ţuguiat.

ştia să lucreze meşterull\Ianea, \'ătaful zi

Acest coş al bucătăriei, prin silueta lui

darilor cari au înălţat Hnrezul.

neagră şi subră. stăptmeşte multă neme

lnfăţişarea acestor rtmduri ele chilii şi

pri,·irea \·izitatorului, ca un lucru bine croit

încăperi pe dinăuntru în momentul ele faţă

şi plin de farmec în simplicitatea lui.

este mulţumitoare, întru cttt cuvioasele

1)

Descrierea chiliil or dela n•iazăzi şi apus a fă

cut-o d arh. l. \'nlcan, in fascicolul ultim din anul

trecut al acestei publicaţii. Dela d sa avem

şi de·

semnurile respective, reproduse sub No. 31 şi 33.

Buletinul C:omsiunii Monumente/ar Istorice.
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31. 1'\�n�stirea Hurezi.
Chiliile dela miiiZ�zi, cu clopotnita şi cu secţiune prin paraclisul m�n�stirii.
lkstmn d< el ariL 1. Vulcan. -

32. Chiliile dela miaz�"noapte.
I><S<:Om d• d. nrh. 1. O. Trajan<ec<•
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maice ingrijesc fiecare de micul lor cu
prins; ins:\ această ingrijire gospodărească
e:::te cu totul neputincioasă f aţă de strică
ciunile ce Hemea aduce mai cu seamă
acestei părţi din spre miază-noapte, cu zi
dlllile ,·e cin ic umede �i cu acoperişul Ye
cinic ciuruit de găuri, prin care apa picură
peste bolţ ile cele hătrime.
Pe din afară înfăţişarea este şi mai mul
ţumitoare, căci ochiul urmăre�tc cu dr a g
�ir ul celor 50 de arcade sprijinite pe stitlpi
de piatră şi se opreşte bucuros la foişorul
din mij loc cu stftlpii de sus răsuciţi �i c u
scara de piatră agăţată de mi jlo cul lui.
Această scară, care acuma este a�ezată
pe partea stfmgă a foi�orului, pe \Tem uri
era in dreapta; aceasta ne-o spune zidul
cel plin dela partea de jos �i temelia fo
stei scări desg:·opată din pămitnt.
Atftt foişorul dt şi scara in ,·echea ei
poziţie au fost făcute odată cu şirul de
chilii, adie<\ intre an ii 1690 94, cftnd s'a
clădit întreagă mănăstirea.
Schimbarea scării în stfmga s'a făcut
probabil pe timpul Arhimandritului loanichie, la 185-4-, cfmd s'a schimbat şi scara
cea mare dela casele domne�ti, din a l<'ltu

de trupul de piatn\ al �tftlpilor, capitelelor

�����r� �(r<i�--o�E��m�E�� ·ţl_�;5�n
"'�

..

ra tă cum erit cu fo i�or ul, alipind-o de stftlpii
cerdacului

de jos.
!\[uiţi din stftlpii de piatră ai cerdacului
şi foişorului cu timpul s'au măcinat şi slă
bit,- �i de aceea cu începerea lucrărilor
de restaurare s'au inlocuit cu alţii noi, fă
cuţi din piatr:l adusă din carierele ele la lgoi
şi Alun.
Vreun arhimandrit gospodar in clra
gostea de a ingriji mănăstirea a crezut cu
cale să ,·opsească toţi stftlpii ele piatră cu
culoare de ulei cenu�ie, peste care mai apoi
în mai multe rândmi s'a elat cu ,·ar alb
,·opsit în cenuşiu, aşa că mai toată pietră
ria Hurezului şi cleei şi această parte din
spre miazănoapte se găse�te tot astfe1. Ori
piatra de desubt trebuia scoasă la iYeală,
�i de acee a, cu multă ne,·oinţă, s'a deslipit

�i bazelor, ciubucftriilor
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şi

sculpturilor
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şi se lucrează încă la des,·elirea lor de că

lămurit cft meşterul zidar 1\Janea, ctmd a

m�'tşile de ,-opsea şi ,-ar, cati s'au îngrămădit

zidit aceast<\ parte, a luat ca reper panta

cu nemea, asunztmd, prin grosimea lor

terenului, aşa că toate liniile lungi ale clă

şi molatică, trupul s,·elt şi riguros

dirii merg înclinate in sensul acestei pante.

greoae

:\Iăsurttnd deschiderile si
înăltimile
ar'
'

al pietrei.
Tot Arhimandritul loanichie a pus de

cadelor ,-edem iarăş că nu sunt toate de

s'a schimbat pardoseala l a cerdacul de sus,

aceiaş mărime, adică diferă cu puţin unele

pentru motintl că cea ,-eche, fiind formată

de altele. Aceasta este un indiciu că tipa

numai de scfmduri de stejar aşezate peste

rele arcurilor erau trase cu mâna liberă,

grinzile cele groase ale ta,·anului de jos,

iar distanţa dintre axele stttlpilor era luată

lăsit să pătrundă ,·tmtul prin deschizăturile

din ochiu, cftci nu se explică decttt aşa

dintre scfmduri. De aceea a făcut o um

faptul cft arcadele extreme !'unt sau mai

pluturft de moloz peste ,-echea duşumea,

mari sau mai mici decttt celelalte, adică

apoi a aşezat o duşumea de brad pe grin

după cum se întttmpla de rămtmea in urma

zişoare de gorun, îngropate în molozul de

împărţirii

umpluturft.

ce lor.

Tot acest Joanichie .\rhimandritul a

neregulate a lungi mii cerda

Foişoml, la partea ele sus, are o boltă.

pus de s'a f<\cut u n parapet dealungul cer

înaltă, cu muchii, cum sunt boltite şi ehi

dacului

liile şi după

de sus.

Acest parapet este din lemn de gorun,

cum sunt boltite şi celelalte

două foişoare dela casele domneşti, făcute

,·opsit cu ,-erde. El este pe deoparte fixat

în acei aş neme; iar la partea ele jos se

cu piroane de fer de fiecare stttlp, iar între

,·ăd urmele unei hol� stelatc, adică boltă

stttlpi se reazimă pe nişte balustri strun

în muchi cu penetraţii circulare, la fel cu

giţi şi înfipţi in partea de jos in piatra ce

bolta de sus din iatacul ele lângă salonul

acoperă parapetul de zid.

cel mare. dela capătul din spre răsărit al

Cerdacul de jos este pardosit cu bolo
\'ani de rtm. Făctmd ni,·elementul acestei

cerdacului.
.�ceastă boltă a foisorului
este acum
'

aripe din spre miază-noapte, se constată că

spartă şi înlocuită cu un tm·an de lemn

21/2 cm. la un me

înegrit de fumul bucătăriei ce se instalase

tru, adică partea din spre răsărit este cu

in aceastft parte. .�cum zidurile ce astu

terenul are o pantă de

1.50 mai sus decftt capătul din spre apus.

pau golul arcadelor s'au dărttmat, iar foi

Aceeaş pantă se constată şi la duşumeaua

şorul se înalţft sprinten peste stttlpii re

cerdacului de sus precum şi la streaşina

înoiţi şi retrfteşte par'că ,-ieaţa liberă de

acoperişului. Din toate acestea se ,-ede

altădată.
ION 0,

TftAIAHESCU
Arhitect.
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