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Lucrările hotărîte a se face în această cam
panie fiind aproape complet termi nate potri vit
fondurilor disponibile, am hotărît inchiderea
şantierului pe ziua de 20 Septemvrie, când am
concediat cei din urmă lucrători şi salahori.
In rezumat lucrările executate v::.�ra aceasta
sunt :
1 . La casele domneşti. S'a făcut din nou
poarta dela pivniţa mare de sub foişorul dorn
nesc din stânga, aceea dela pivniţa mică, pre
. cum şi două ferestre la pivniţa mare, toate din
lemn de gorun, lucrate în felul unei porţi vechi
ce se află la încăperea de jos dela capătul din
spre răsărit al chiliilor nordice : In formă de
împletituri de zăbrele, ce se încrucişază între
ele lăsând spaţiuri pătrate. La încrucişarea lor
sunt prinse cu ghinturi de fier. De asemenea
s'a făcut din nou cele două ferestre de piatră,
din care una pătrată, după modelul celei exi
stente, care s'a curăţit şi s'a lăsat tot la locul ei,
iar cealaltă dreptunghiulară din nişa de sub
scara f oişorului domnesc din stânga, făcută
după un desemn nou, inspirat din vechea ferea
stră ajurată dela pivniţa mare.
2. Lct fozşorul domnesc din stânga. S'a ni
velat, cu beton de piatră spartă şi cărămizi,
partea de deasupra bolţei dela parter, pregătin
du-se astfel planseul pentru cărămizile pătrate
smălţui te, cari s' a'u adus, dar nu s'au putut aşeza
tncă, fiind concediati lucrătorii.
De asemenea s'a 's cos piatra ce ac<?peria pa
rapetul, în mare: parte deteriorată, şi s'a înlo
c':lit cu bordură nouă d e piatră, pe jumătate l<i
ţime între bazele coloanelor, iar restul parape
tului s'a tencuit. Intre bazele coloanelor de jos
s'a p�s bordură nouă, tot pe jumătate lăţ!me d e
bază, ridicându-se astfel nivelul d e sub foisor c u
1 0 c m . prin un1pl erea cu ·pământ bine bă,tut î n
spaţiul închis 'de . bordure; baze Ş i zidurile foiso
rului. S'a curăţit şi buşardat parapetul de p ia.tră
al scării, reparându-se cu mortar de maceca toate
crăpăturile : iar la capătul de sus al scării
.s'a fă·
.
cut din no'u stilpul cu baza lui în felul celui
vechiu. Treptele s'au curăţit şi repa�at cu c.i ment.

3. La foi�ontl domnesc din dreapta. S ' a con
t inuat lucrările întrerupte toamna anului 1 908,
si-anume : s'a reziJit cu cărămidă nouă si veche
până sub acoperişul <;el vechiu. Atât b'olta de
jos cât �i cea de sus s'a făcut din cărămi d ă nouă,
cu mortar de ci ment. Asemenea şi arcurile.
Legăturile de lemn de stejar ce vin de-asupra
coloanelor s'au făcut din nou, fixându-se de ca
pitelele coloanelor, atât la rândul de jos cât şi
la cel de sus, cu ancore de fier ce pătrund în
piatră şi zidărie Deasupra arcurilor de sus s'a
fixat o legătură de fier lat, ce pătrunde cu an
corele sale în zidărie, iar la capetele din spre
peretel e caselor dom neşti s' a prevăzut cu an
core bifurcate. I ntre bazele coloanelor de j os
ca şi la cele d e sus s'au făcut borduri de piatră
pe jumătate grosime. Jos s'a ni velat spaţiul de
sub foişor, sus parapetul s' a tencuit, iar spaţiul
î nchis de parapet.ul de sus s'a partosit cu că
r'ămide octogonale, smălţuite şi fabricate în
localitate, tot de către olarii cari fac olanele
pentru acoperiş.
S'a dărâmat scara l ui loancihie, scoţându-se
cu băgare de seamă parapetul de piatră precum
şi treptele, s'a curăţit piatra de văpseaua ce o
acoperia şi s'a ajustat în vederea scării celei
n,oui , care s'a aşezat alăturată de foişor, aşa după
cum pe arată. temelia veqhţ că a fost la îuceput.
S'a. făc.ut şi o scăr,i ţă de legătură între scara
cea mare şi pardoseala de sus a foi�orului, scă
riţă care exi�ta încă de�a început, după cum ne
arată lipsa de coloană angajată pe perete, ci
numai capi telul, care . este dispus în formă de
consală, lăsânq astfel liber pasagiul.
Stâlf>ul de piatră- dela capătul de sus al fostei
scări , pe �are este însemnată data de 1854 şi
numele arhimandritului I oanichie, s'a curăţit de
vopsea şi s'a _a şt>zat din nou l a scara actual ă ;
iar l;:t cap4tul de jos al parapetul ui s' a aşeza t
tot s_tâlpul cel vechiu şi el curăţit, în cât actuala
scară contine aceleasi elemente ca mai inai nte,
cu singur� (jeosebir� că scara s'a aşezat în locul
ei de altă dată.
Sub noua scară s'a făcut pn postament de
_
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zidărie pe fondaţie de beton de ciment cu piatr ă
spartă şi piloţi de stejar, iar ca legătură cu ga
leria de j os s'a făcut sub odihna scării o boltă
cilindric.ă , cu peneteaţii, susţinută pe trei coloane
şi un stâlp de zidărie alipit foişorului.
In partea masivă a acestui postament s'a scobit
o nişe circular�L, după îndemnul nişei dela scara
foişorului domnesc clin stânga. Pentru protejarea
acestei scări de picătura ştreaşioei - până la re·
facerea acoperişului caselor domneşti-s'a făcut
în mod provizor un zghiab de tablă, ataşat la
straşina de şindrilă, spre a îndepărta apa.
4. La clopotniţă. S'a reparat acoperişul pe o
suprafaţă de 6 m. pătraţi, cu .olane la fel cu cele
existente la restul acoperişului.
5. Clădirea cu cerdac din spre sud şi vest.
Această porţiune dintre casele domneşti şi pa·
raclis s'a acoperit complet cu olane pe şar
pantă nouă. De asemenea s'a acoperit şi zidul
de calcan, tot cu olanc smălţuite.
S ' a refăcut cele patru coşuri, acoperindu-se cu
olane, pr>.:cum şi hogeagul cel mar e, acoperin
du-se din nou cu şarpantă de ştejar şi învelin
du-se cu olane.
Daliile la cosuri si foisorul lui Dionisie s'au
făcut în mod pt:oviz�r di� tablă până la schim
barea lor definitivă cu dalii de olane smăltuite
cari s'au şi depozitat în magazie, însă către �fâr
şitul campaniei. .
S'a completat tencuirea pereţilor şi bolţilor
rămase netermi_n atc d-i n vara trecută şi s'au
schimba-t toate legăturile dela· capetele coloa
nelor cu altele noi din · lemn de stejar şi s'au
vopsit cu carbolineum.
. La galeriile de jos s'a desfundat, s'a curăţit, s'a
reparat tavanele, înlocuind u-se grinzile putrede,
Şi s'a vopsit tavanul cu cârb.olineum.
- 6 .- La foisorut lm· Dionis ie. S'a desfiintat ta
vanul- de le�n dela- ·camera de jos şi s'; înlo
cuit cu o boltă· stelată joasă. Asemenea s' a
desfiinţar şi tavanul de lemn de sus al foişorului, ·
înlocuindu-se cu altă boltă stelată mai înaltă,
făcută· în felul bol tei ce se află la camera de sus
dela capătul din sp re răsărit al chiliilor nordice.
Pentrucă legăturile de lemn dela partea su
perioară a coloanelor erau putrezite- şi pentrucă
s'a desfiinţat picioarele de zidărie lipite de co
loanele ele sus ale galeriei, s'a dărâmat toată
porţiunea de zidărie de deasupra coloanelor,
refăcându-se din nou, cu arcuri noi, cu legături
noi din lemn de stejar, cu ancore de fier, iar
pentru legare în sens transversal a întregului
foişor s'a făcut două legături de fier pătrat, cari
prin puternice ancore de fier s'au fixat cu un ca·
păt ele extremităţile legăturilor de lemn de şte
jar de deasupra capitelelor,iar cu celălalt cap de
zidul longitudinal al galeriei. Asemenea legături
de fier s'au pus şi la partea de jos a foişorului.
Până s'a construit bolţile şi arcurile, precum
şi zirl ăria de deasupra lor, s'a menţinut tot aco
perişul cel ve chiu, fiind susţinut cu proptele, apoi ,
după terminarea completă a zidăriei, s'a schim
bat vechea şarpantă cu alta n ouă de stejar · şi

brad, cu streaşin ă aparentă şi s'a acoperit cu
olane smălţuite.
Deasupra boltei de jos s'a ni velat cu bet o n
d e p iatră sfărâmată ş i cărămidă, pregătindu-se
astfel planşeu! peste care se se va aşeza dalele
de cărămidă exagonală smălţuită ce se află de
pozitată în magazie.
Coloanele dela rândul de jos ca şi cele de
sus s'au schimbat cu alte noui şi anume acelea
cari prin stricăciunea lor ameninţau statornicia
părţilor superioare.
Coloanele cele frumos sculptate, prer.um şi
parapetul fcişorului şi al scării, d impreună cu
portal ul dela intrarea de jos, s'au cunlţit şi spălat
de straturile de vopsea de ulei ce le acoperiau.
Treptele s'au demontat, s'au curăţit şi s'au rea
şezat la loc pe postament nou de zidărie, făcut ca
la scara mare, pe vechea fondaţie, fiind prevăzut
cu nişe şi cu gang de trecere la galeria de ·jos.
Cu lucrările î ntreprinse la ·acest foişor, i s'a
redat înfăţişarea lui originală, căci aşa după
cum l-am găsit fusese reconstruit în an�,Il 1 872,
sub îngrijirea Ministerului de Culte, de uri oare·
care antreprenor Pomerantz, care cu ocazia re
paraţiunilor ge nerale ce s'a făcut atunci H ure
zul ui a refăcut din temelie şi acest foişor, pă
strând-i coloan�le şi parapetele de piatră.
Lipsa de o îngrijire artistică a acestei refaceri
precum şi defectuozitatea reconstruirii sale ne-a
determinat să revenim pe cât caracterul arhitec
tonic al Hurezului si - al elementelor streine
foişorului au permis, �tât asupra construcţiei a
cestui foişor, cât şi asupra esteticei ce-i convine.
Faptul că s'a regăsit vechiul n i vel al curţi i şi
în dreptul acestui foisor, prin îndepărtarea dela
baza sa a· îngrămădi�ii 9 e- n1ateriale provenite
din vechile dărâmături, contribue în mare parte
la recâştigarea unei proporţiuoi convenabile.
7. La paraclis. S'a învelit cu olane partea ce
rămăsese neacoperită în -vara trecută,- adică a
coperişul corpului mare al paradisului şi acela
al cerdacului.
S'a asezat ferestrele de sus al turlei; a mena
jându-s� la patru din ele câte un ochiu cu j alu
zele fixe, atât la rândul de ferestre exterior , cât
şi interior, pentru a stabili cu modul acesta o
ventilaţie permanentă.
Cu această ocazie s'a reparat şi crăpăturile
din boltă, curăţindus·e de praf pereţii i nteriori,
setvindu -ne de o schelă independentă de pereţi.
Faţada peretelui din spre grădină s'a tencuit
şi văruit,(rămânând numai de a se curăţi coloa·
nele cerdacului şi parapetul.
Faţada peretelui din spre curte s'a tencuit
şi văruit, curăţindu-se de praf şi icoana cea
mare păstrată neatinsă. Fereastra cea mare dela
altar s'a făcut din nou de lemn de gorun vechiu.
Asemenea şi celelalte ferestre mai mici s'au
curătit si vopsit.
8. ' Cu'rtea. S'a ni-v elat, dfmdu-se scurgere ape
lor spre canalul existent ; s'a pavat toată porţi
unea ni ve lată cu bolovani, i ar în jurul corpurilor
de clădire s'a făcut u n trotuar ele 1 metru tăţirne
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cu 1 0 cm. înălţime, având şi el pantă de scurgere.
Intreg corpul de clădiri, dela casele domneşti
şi până la foişorul lui Hrisant, este complet
curăţit şi văruit, având o înfăţişare mulţumi
toare. Bolta de sub clopotniţă de asemenea s'a
curăţit şi văruit, iar porţile cele mari s'au cu
răţit şi vopsit cu carbolineum. De asemenea şi
sub această boltă s'a pavat la fel cu curtea şi
s'a amenajat două mici trotuare dealungul pe
reţilor, lăsând un pasaj liber de 3 metri.
La sfârşitul lucrărilor s'a făcut curăţenie ge
nerală şi ordine în materialele depozitate în
curte şi magazii, apoi toate aceste materiale

'

s'au i nventariat şi prin proces verbal s'au dat
în primirea j andarmeriei locale, spre pază.
- 9. La schitul Sf Apostoli. S'a închis i ntrarea,
d upă ce mai întâi s'a golit interiorul schitului d e
grămada d e coceni d e porumb adăpostiţi acolo
pentru timpul iernii de către un locuitor din sat.
1 0 . La schitul Sf. Ştefan S'a curăţit curtea
de burienele ce crescuseră, s'a reparat soclu de
stricăciunile cauzate în timpul i ernii, s' a astupat
intrarea în curtea schitului cu mărăcini. De ase
menea s'a pus mărăcini în toa-te punctele acce
sibile .Acest�a toate în mod provizoriu până ce
se va hotărî facerea unei lmprej muiri definitive.
ARH. 1. o . T R AJ A N ES C U .
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Iu Foişorul l u i Dionisie dela Hm-ezi.
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Buletinul (omisiunii Monumen telor Istorice.
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