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HUREZL O PROBLEMĂ COMPLEXĂ PRIVIND CONSERVAREA PATRIMONIULUI
POST-BfZANTIN . OBSERVAŢII PRELIMINARE

A RTISTIC

Pour que l'action de conservation reussisse ii faut
actioner en deux directions: une conservatlon de
prevention (c'est a dire le processus d'entretien)
et une conservatlon integrale. Autrement, l'operation de conservation reste superflcielle.

2. Al doilea aspect, asupra

căruia

Viu, păstrîndu-şi în bună parte funcţionali
tatea de odinioară, ansamblul monastic Hurezi

vom insista
mai mult acum, este acel a al conservării tutu ror

pune în mod acut problema conservări i ca un
organism în toată complexitatea sa.
În anamneza mănăstirii, intervalul 1957-1975 1

ramurilor ce

consacrat conservării şi restaurării ansamblului
monumental, după proiectul arhitectului Ştefan
Balş, reprezintă primul reviriment în traseul
unui lent declin 2 • O asemenea intervenţie
amplă, cu spectaculoase restituiri ale chipului
original al monumentului, stimulează întotdeauna o anumită zonă a gîndirii care tinde a
da î nfă ptui r ilor cu vast efect transformator,
valoa re magică, de întoarcere în timp şi de
eternitate.
A şada r, văzută «a VOI d 'oiseau », în Ium ina
acce s i b ilă ochiului turistic sau per cepută ch iar
de ochiul de elită, bîntuind cu inocenţă suprafaţa strălucitoa re a imaginii, mănăstirea Hurezio r pare a oferi sentimentul

lini ştitor

alcătuiesc fiinţa

unui monument.

Aşadar, dacă

prin ana l iză şi prin Iimitele practice,
despărţim arhitectura bisericii de componentele
ei artistice, gîndirea restauratorului trebuie să-şi
păstreze

în permanentă funcţia integratoare.
Prin urmare, capitolului împlinit de restaurarea exemplar gîndită de arhitectul Ştefan Balş
i se cer adăugate noi capitole privind conservarea picturilor murale, a icoanelor şi tîmplelor
a mobilierului şi obiectelor liturgice.
În perspectiva unui asemenea vast circuit am
alcătuit

murale

3

proiectul de conservare a picturilor
pentru cel dintîi, cel mai amplu şi cel

mai afectat ansamblu pictural de la Hurezi, cel
al bisericii mari, zugrăvită de Consta nt inos
împreună cu meşterii rom âni
Ioan, Andrei ,
Stan, Neagoe şi Ioachim.

al du rabili-

Proiectul de conservare-restaura re a pictu rilor
murale cupr'inde două mari acţiuni repreze nt nd

aspecte ce subminează
imaginarul no stru eşafodaj de certitudini:

o strategie care, dincolo de condiţia conjuncturală, ar putea să capete valoare metodol ogică

1. Cel dintî i aspect p r iveşte problema unei
preventive şi a unui permanent proces
de întreţinere ce constituie fondu l perpetuu
pe care ar trebui să se producă, într-o instanţă
sto rică, sau alta, operaţi uni le de conservarer estaurare.

generală.

tăţii.

Ex istă,

con se rvări

însă,

două

1. Prima

a cţi u ne ,

cu efect imediat, este rep··e-

zentată

de ceea ce n.um im, în termeni adoptaţ i
prin experienţa a aproape două decenii, inter-

venţie

de urgenţă 4 • Ni se pare că abordarea în
primul rînd a problemelor ce reclamă un trata-
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ment imediat, cu rol de pură conservare, sau
mai precis de salvare a unor zone de pictură
aflate în pericol, face parte dintr-o politică a
monumentelor raţională şi eficientă.
Intervenţ i a
să

de urgenţă obligă restauratoru I

plonjeze în zonele de maxim pericol, împiedi-

cînd pierderi iminente. Iniţierea I ucrări lor la
Hu r ezi în pridvorul bisericii mari, se datorează
unui semnal de alarmă de ultimă oră.
Pentru a în ţ elege mai
sc ur t ă

bine fenomenul, o

incu r siune în tehnica picturală a lui

Con stantinos şi a echipei sale o considerăm
nece s a ră .

Zugravi i de la sfîrşitul veacului al XVII-iea
moşteneau,
tină

în toată vitalitatea sa, tehnica bi zan-

a frescei. Mai mult decît atît, experienţa

veacurilor, marcată de o interferenţă a meşte-

Pri d vorul biseric11
dinspre nord

ma r i a Mănăstirti H urez1.

Cafota

Pr idvoru l
b i ser 1c ii
mari a
M ăn ăs t i r ii
Hure z i . „Pilda bunului Lazăr "
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şugurilor care făcea ca zugravul bisericilor să

- adaosurile „ol secco" cu aur

şi

argint sînt

nu fie străin de pana iconarului, a miniaturistu-

menite să dea strălucire suprafeţei picturale,

lui, de ornamentica orfevorului sau de ţesătura

sporind astfel luxurianţa tipic brâncovenească

somptuoasă

realizată

a veşmintelor liturgice, a îmbogă

prin reunirea în spaţiul sacru a cata-

ţit nebănuit meşteşugul frescei. La Hurezi există

petesmei, icoanelor, mobilierului, artelor ~omp

toate acele nuanţări care au împins „meşteşugul

tuare.

zugrăviei"

către limitele virtuozităţii.

Pictura murală prime.şte suprafeţe generos

Un rezumat al observaţiilor „in situ" şi al
analizelor preliminare executate de inginerul
chimist Ioan lstudor

5

ornamentale realizate cu aur coloidal.

cuprinde următoarele:

Giornatele ample cuprind scene suprasaturate

- suportul picturii, deosebit de rezistent este
alcătuit

aurite sau argintate aureole în relief sau vrejuri

din var-cîlţi sau, în zone cu grosimi mai

de detalii, într-o înlănţuire plină de rafinament,
pitoresc şi subti I itate teologală.

ample, var-paie tocate şi pleavă: suportu.I reuneşte straturi le de „arriciato" şi

jucînd

deopotrivă

suprafeţei

şi

rolul

de

egalizator

al

de substrat al imaginii picturale;

picturii bi~ericeşti.

Unul din simptome avea

să fie, mai cu seamă la începutul secolului al

„al

XIX-iea, apariţia acelor „aide-memoir"-uri denumite „ermini i ". Enormele suprafeţe acoperite

a pigmenţi lor corn patibi Ii cu a/calini-

cu pictură în spiritu I de sofisticare a deta Iii lor

aşternut

în

parte

tatea varului: ocrurile, roşul cinabru. albastru/
smalţ,

Virtuozitatea tehnică ascunde însă un aspect
nou către care aluneca în epocă meşteşugul

reuneşte gama

- stratul de culoare

fresco", în parte „al secco",
tradiţională

„intonaco",

verdele de pămînt, n<:grul de cărbune

de lemn, albul de var

6;

şi

de luxurianţă ornamentală au impus, pe lîngă

lucrul în echipă, o fără precedent „diviziune o

munrn". Aceasta a

îngăduit la Hurezi perfor-

Pridvorul bisericii mori
o Mănăstirii Hurezi
„Pildo vie"
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Pridvoru/ bisericii mari a

Mcnăstirii

Hurezi. A.

Vucaşin

Caragea Pietrarul

ale meşteşugului, dar şi riscul unor limite

de carnaţie sau ale unor veşminte (tonurile

sa u neîmpliniri tehnice generate de exigenţele

de verde, ocru) ne aminteşte de situaţii similare

lucrului în frescă.

descoperite în urmă cu aproape două decenii

manţe

Descoperirea noastră de ultimă oră este că
una din prezenţele cele mai fascinante ale incinte i monastice, pictura pridvorului bisericii mari,
dominată de ampla scenă a Judecăţii de Apoi •

se află în pericol. Faptul priveşte probabil anumite aspecte tehnologice şi, în acelaşi timp.
condiţiile

climatice dure

cărora

îi sînt supuse

obişnuită

Fenomenul ne-a determinat să începem lucră
rile de conservare şi restaurare a picturilor
murale de la Hurezi cu o intervenţie urgentă
privind consolidarea stratului pictural din pridvoru I bi sericii mari

7•

2. A doua acţiune cuprinsă în proiectul nostru,

picturile murale din pridvor.
Prospeţimea înşelătoare

în nordul Moldovei, la Humor.

a tonurilor, în lumina

a zilei, nu ne lasă să bănuim ceea ce

un simplu fascicul luminos razant ne permite

acoperă întreaga problematică a conservării şi

restaurării

picturi lor

murale

din

interiorul

Katholiconului hurezean.

a stratului pictural

Ne propunem să subliniem principiile care

aflat în curs de exofoliere. Desprinderea tonurilor

au structurat, fie şi în forma sa de proiect, meta-

să observăm: situaţia critică
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B. Portretul lui Vuc aşin Caragea în lumină razantă

dologia de conservare şi restaurare a picturi lor

grafie, sau conservarea monumentului în ansam-

murale.

blul

1 . Adoptarea unor măsuri preliminare lucrărilor

său.

3. Compatibilitatea materiale/or reprezintă de

de conservare şi restaurare a picturilor murale.

asemenea

Măsuri le,

de la expertiza structurii de rezistenţă,

care guvernează metodologia propusă de noi.

la determinarea condiţiilor de microclimat, sînt

În general, vom adopta o gamă de materalei

legate de fapt de sistemul conservării preven-

cît mai apropiată de structura şi de aspectul

tive căreia va trebui săi se asigure permanenti-

mural al originalului s.

unul din

principiile fundamentale

4. Reversibilitatea, la rîndul ei principiu esen-

zarea.

2. Realizarea unei structuri metodologice interdisciplinare. Principiul dă procesului de conser-

ţial

vare şi restaurare a picturi lor murale anvergura

dificil de atins. În mod consecvent vom urmări,

unei cooperări a pictorilor restauratori cu spe-

în general, să lăsăm

cialişti

în metodologia conservării operei de artă,

rămîne,

după părerea

noastră ,

o

performanţă

posibi Iitatea înlăturării

în domenii adiacente, privind investigaţii

netraumatizante a intervenţii lor, ce vor putea

de laborator, cercetări de istoria artei şi paleo-

deveni în timp inadecvate, permiţînd în aceiaşi
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timp reluarea

operaţiunilor

de conservare- res-

taurare.
5. Principiul

rea cîm puri lor lacunare nereintegrabile, tratate
în

restaurării

distinctive va determina
metodologia reintegrării lacunelor şi a prezentă
rii finale a ansamblului pictural. Refacerea în
detaliu a coerenţei imaginii prin: metodologiile
cunoscute, „velatura" şi „tratteggio" se va
realiza printr-o treptată şi minuţioasă anihilare
a agresivităţii lacunelor ieşite din planul valoric
şi cromatic al imaginii. Temperarea formelor
lacunelor se va păstra în limitele unei posibile
delimitări a intervenţiei la o examinare îndeaproape. În acelaşi timp reintegrarea se va
situa în afara oricărei reconstituiri ipotetice,
considerată abuzivă. Aceasta presupune 2dmite-

Pridvorul bisericii mori a

Măn:lstir

aşa

fel pentru a deveni fond al imaginii pic-

turale, favorizîndu-i lectura .
În structura operaţională cuprinsă în proiectul de conservare-restaurare a picturilor murale
din Katholiconul hurezean
a

intervenţiilor

există

de tratament

şi

o

prevalenţă

consolidare a

structurii mc:teriale a operei în rar:;ort cu prezentarea

finală

a acesteia. De asemenea, o docu-

mentaţie amplă îşi

ria

operaţiunilor

Aşa

toare,

cum

propune

să

constituie memo-

executate.

arătam,

intervenţia

într-o

concepţie

integra-

asupra picturilor murale ar

putea deveni la Hurezi elementul unei complexe
acţiuni

care ar cuprinde practic aspectele repre-

i Hurez i. Detaliu din „judecata de apoi". A. Patr iarhul Avraam
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zentative ale artei brâncoveneşti. Aceasta ne-a
sugerat o

posibilă înfăptuire

ce ar proteja sta-

tornic şi pentru lungă perspectivă un patrimoniu pe care îl dorim deopotrivă al lumii
româneşti

şi

al

universalităţii.

Este vorba de

propunerea de a crea la Hurezi un centru de

conservare pentru arta

brâncovenească.

Consti-

Note
1 Ştefan Balş, Mănăstirea Horeuz, descoperiri făcute
cu prilejul restaurării; metode, mijloace şi materiale noi
folosite, în „Sesiunea ştiinţifică DMI", 1963.
2

Detalii în
şi

precum

legătură

cu

cu trecerea prin timp a Hu rezilor

intervenţiile

suferite sînt cuprinse în

„Lucrările

din 1909", raport prezentat de N. Ghika -

Budeşti şi

I. D. Trajanescu, în „Buletinul Comisiunii

Monumentelor Istorice", Nr. 4/1909, sau în A. Baltazar,

Frescuri/e de la Hurezi, BCMI, Nr. 2/1909. A se vedea,

tuirea unui laborator echipat cu mijloace de

de asemenea, cronologia din albumul Hurezi de Ion

investigaţie,

Miclea

cont ml şi tratament ar realiza baza

unui sistem de conservare coerent, vital pentru
existenţa

unuia din cele mai originale prezenţe

ale artei post-bizantine.

B. Patriahul Av!"Qam în

lumină

Radu Florescu, Editura Meridiane, 1989.

Dan Mohanu, Anca Vasiliu, Proiect privind lucrările
de conservare-restaurare a picturilor murale din interiorul
bisericii mari a mănăstirii Hurezi.
4

ţiei

DA N MO HAN U

şi

3

O încercare de definire
de

urgenţă

metodologică

a interven-

am realizat în comunicarea La politique

des norgences dans la restauration des peintures murales,

razantă
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în „Col loque sur la conservation des pei ntu res mu rales",

alioger ~a

Suceava , 1977.
t

Ioan lstudor, Buletin de analize, Nr. 5/1988.

6

Fondul albastru

pen1ru
„al

veşminte

~ecco".

rulenţa

smalţ,

tonurile de verde, tonuri

carnaţii

sau

Aceasta

explică

par a fi fost

aşternute

în parte exfolierea sau pulveseamă

acestor tonuri mai cu

în pridvoru I

b1~ericii.

" Echipa

condusă

realizat prima

Una din problemele cele mai spinoase o prezintă
fixativului pentru consolidarea stratului pictural. Probele efectuate cu prilejul întocmirii documentaţiei s-au făcut cu dispersia de caseinat de calciu
(lstudor-Ciobanu) şi Paraloid B.72. Opţiunea noastră
pentru folosirea în cea mai mare parte a dispersiei de
caseinat de calciu se bazează în primul rînd pe lunga
experienţă de api icare a fixativului pentru consolidarea
stratului pictural. Pentru datele tehnice privind disper8

etapă

tul a organizat

intervenţiei

şantierul,

1ehnice structura

lanculescu-Spătaru

de Teodora
a

stabilind în cadrul

metodologică

a

a

urgente. Subsemnaasistenţei

intervenţiei.

sia de casei nat de calciu a se vedea Io n lstudo r , Gheorghe
Ciobanu, Dispersii de casei nat de calciu folosite în conservarea picturilor murale în frescă şi tempera, în „Cercetări de conservare şi restaurare", Bucureşti, 1982.
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