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fOIŞORUL LUI DIONISIE Bf\Ll\CESCU 

---o--

�iiirnn anul 1753, adiC{l după 39 

ele ani dela ridicarea m;"mă
stirii Hurezi, pe timpul ::;i cu 
cheltuiala Arhimanclritului 
Dionisie Bălăcescu, s'a zidit 
acest frumos foi::;or, dimpre 
un{t cu scara lui, la cap;"ttul 

spre paracli:-; al cerdacului, 
unele, pe atunci, se atla stăreţia. 
c; reu ta tea de a se coborî în curte 

pe scara cea mare, aşeza t{t în depărtare 

dela locul st{treţiei, se \·ede c{t a îndemnat 

1 n inscripţia ele piatră, prinsă în pere
tele din dreptul scării şi în care se \'Or
be::;te despre ridicarea acestui foişor, nu se 
pomene::;te nimic despre meşterii 

_
cari I-au 

lucrat; însă, judecaţi fiind după cum au 
[;\cut lucrul, se \·ecle c{t erau tot aUH ele 
buni constructori pe c<it ele buni artişti,
in ceea ce pri\·eşte frumoasele ornamen
taţiuni ce îmbracă at<it coloanele c:H !;>i pa
rapetele foi::;orului ::;i ale scării. 

Ca huni constructori, ei au a \'Ut grije 
să fac{t o legătură nemerită între zidurile 

pe acest neLl
nic egumen a·::;i 

face o scar;\ 
triai la înclemft

nă, dimpreună 
cu un foişor, ast
fel după cum 
erau alcătuite 
şi celelalte scă
ri dela casele 
domneşti şi chi
lii. Cfttă rftmă 
a\·ea Dionisie 
Bălăcescu pen-

23. Foişorul lui Dionisie: Inscripţia. 

trans\·ersa le a
le foişorului cu 
părţile masi\·e 
ale galeriilor ele 
carisealipia foi
şorul, şi anu
me în dreptul 
stftlpilor ele pia
tră, atftt la ga
leria ele jos cftt 
şi la cea de sus; 

ca buni meşte
ri, ei au cioplit 
în piatră fru 

-- (Transcrierea In Gr. Tociksco, 1\nalele i\cademiti Românt, VIII, p. 187) 

tru în bunătăţi-
rea si în frum usetarea mănăstirii H m·ezi, 

' ' 

se vede după felul cum a înţeles el s;\ înpo-

clobească acest foişor ce-i poartă numele. 
Pe o bază puternică de 5"',-+0 pe -+"',70 

cu ziduri o-roase ele 60 cm., la o în;"tltimc 
b ' 

dela pămfmt de 3.50, se înalţă cele cinci 
coloane de piatră ale foişorului, deasupra 
cărora se sprijină şase arcuri de c<"trămidă, 

susţinftncl şi ele, la rfmclul lor, masintl de 
zidărie ce se înaltă J)fmă sub streasinft, la ' o 

o înălţime ele 9"' dela ni\·elul curţii. 

moase orna
mente bizantine, elin împletitura cărora 
răsare ici-colea stema cantacuzinească,
cle\·enită, în urmă, şi lmînco\·enească. 

Ce păcat însă că timpul, cu multele lui 
schimb<"tri, nu ni le-a păstrat aşa după cum 
acest fois, or a esit elin m:'tinil • m esterilor 

' ' 

de odinioară. Căci, acum cfmcl un g<îtHl fe
ricit ele redeşteptare străbate uitatele co
mori ale trecutului nostru, acum ochiul 
cercetc\tor descoperă multe prefaceri pă
gubitoare suferite în cursul \Temii. 

http://trajanescu.ro / http://patrimoniu.gov.ro



li6 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE 

Astfel, la partea de jos, preschimbată 

într'o cameră ele locuit, se ,-ede, în faţadă, 

două ferestre în arc de cerc, a căror formă 

nu se armonizează de loc cu arcurile in 
plin cintru ce se ridică deasupra stftlpilor 

de piatră. Ta,·anul acestei camere este din 
grinzi de lemn, şipci şi tencuială, pe ctmd la 

celelalte foişoare brfmco,·eneşti se găsesc 

bolţi. De asemenea 
pentn1 întrebuinţa

rea acestei camere 

şi in timpul iernei, 

s'a pre,·ăzut cu o 
sobă cu plită, fu

mul ieşind afară pe 

un coş de burlane 

de tablă, care se 

înalţă în sus pfm�t 

deasupra streaşi

nei, legat tiind cu 
sftrmă de una elin 

frumoasele coloa

ne ale foişorului. 

de Hrisant în timpuri cu mult mai apro

piate de noi. Bolta ele zidărie ce trebuie 

să fi acoperit cftmpul foişorului, acuma 
este înlocuită cu un ta\·an de lemn şi ten

cuială ca şi cel ele jos şi zugră,·it cu tipare 

de rtmd, ca şi în tot cuprinsul mtmăstirii, 
afară de chilii. Acoperişul aşezat şi cu 

straşină mare ce trebue s{t ti fost de :?in-

drilă, în felul ce lor

lalte ,·echi foişoa
re, acuma îl găsim 

ţuguiat, din tablă 

in romburi, cu o 
straşină mică, ten

cuită, iar in ,·tu·ful 

acestei piramide, 

ca o comp letm·e a 

ironiei. se înYfu-te-

şte la bătaia \'ftn
tului o jucărie de 

tinichea tăiata cu 

foarfeca. 

Funinginea con 

densată a acestui 

c o ş  im pr o,· iza t 

murdăreşte in tot 

parcursul lui şi pia

tră şi zidărie, ca pe 
un lucru oropsit şi 

uitat de ocrotirea 

omenească. Peste 

frumoasele ciopli 

turi ale coloanelor, 
parapetului şi scă

rii se întind cele 

trei straturi de ,·op-

24. Foişo•·ul lui Dionisie. 
- Plaocll ,; �ttllo.•e -

Cam aşa se arăta 
foişorul lui Dioni

sie la începerea lu

cr�tri lor de restau

rare, ctmd,lutmdu
se cu deamănuntul 

in cercetare toate 

păr�le lui organice, 

s'a intreprins asu
pra lui lucrări le de 

indreptare, aşa du

p�t cum il arată ilu

straţia dela sfftrşi

tul acestui artcol. 

Cercettmd tim-

sea cu ulei şi ,·ar, acoperind cu îm·elişul 

lor grosolan formele minunate ale pietrei. 

Deasupra coloanelor se înalţă, pfmă sub 

straşină, zidăria susţinută de cele :-;;ase 
arcuri. Ciubucăriile ce îmbracă această 

frunte a foişorului sunt străine de ,·echea 

făptură a Hurezului, însă sunt foarte ase

mănătoare cu acelea dela foişorul ridicat 

pul când s'a făcut la acest foişor-cele din 

urmă reparaţiuni, s'a aflat că în anul 1 �72, 

cftnd s'a reparat intreaga mănă:;tire tle 

către antreprenorul I'om erantz .. '\tun ci din 

ordinul autorităţii respecti,·e, s'a dărârnat 
acest foi:-;;or ptmă in temelie şi s'a refăcut, 

a:-;;a după cum s'a descris mai sus, păstr<"tn
du-se doar pietrăria cea ,·eche. 
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Cercetftn< lu se partea de jos a foi�on 1 h 1 i, 
spre a se �ti <Iacă această bază a fost ma 
si,·ă, aşa după cum se ,·ede, sau a fost cu 
stftlpi de piatră, arcuri şi bolţi, ca şi la  
celelalte foişoare, n u  s'a găsit nici un in
diciu care să hotărască transformarea ba-

suprimat soba din interior, s'a răzuit pe
retii de ,·echea tencuială deterioratc'\, s'a 

' 

tc'lYănit din nou, iar t;l\·anul de lemn s'a 

înlocuit cu o boltă stelată, la fel cu bolta 

iatacului dela capătul răsăritean al :-;;irului 
de chilii dinspre miazănoapte. 

25. FoişoJ'(fl loi Dionisie. 
-dela măn�stil·�a Hurcli. -

zei sale, a�a înc;\t s'a l{tsat cea e:-;istentă, 
fiind bine construit;\, cu singura deosebire 

c;\ s'a schimbat golul ferestrelor cu altele 
în arc plin centru, într 'o proporţie potri,·ită 

cu ansamblul general. De asemenea s a  

I:Juletinul (omisiunii Nonumen/elor Istorice. 

Post;\mentul sc;'trei tiind sl;\bit, s'a re!;·,_ 
cut, pre,·c"tzfll1du-se cu fi1idc şi bolţi plin
cintre: aşa dup;\ cum se ,·ede şi la cele
lalte scări ,·echi. Trecftnd la partea de sus 
a foişorului, s'au făcut lucr;\ri cari au schim-

23 
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bat mult înfăţişarea lui elin urmă, apro
piind-o pc cftt a ajutat cercetările �i stu
diile f:·lcute- de infăţi�area lui dela înec-

inlocuit cu altele noui. De asemenea, pen

trucfl s'a hotflrit inlocuirea tm·anului ele 
lemn cu o bolt:!\ :-;tclată, la fel cu cea de jos, 

26. CoiOi'lnC' Je pi11trll. sculpt11te, In Foişorul lui Dionisir. 

put. Astfel, ca parte constructi,·fl, s'a exa 

minat legăturile de lemn ce se intind <.l'a

supra ca pitelelorşi găsindu-se putrede, s'au 

insfl mai inalt:l, s'a d:\rîunat toată porţiu
nea de zid:hîe de deasupra coloanelor ::>i 

._·a refflCut c.lin nou, tencuindu-se cu ciu-
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hucf\rii �� arcuri în caractcml general al 

llurezului. Tot pentru susţinerea şi este 

tica acestei bolţi, s'a suprimat zidul de c;\ 

cuit coloanele slăbite, atf1t la rfmtlul de jos 

c:'tt �i la cel de sus, cu altele noui, s'a în 

locuit de asemenea şi capitclele crăpate, 

1 
"" . ".. ...... .

. 

; 

27. CnlnMt" de piall"l\, sculplaiC', In fnişm·ul lui Uinnisi<'. 

r:\midrt pc care se rczcmau grinzile tm·a
nului, ins;\ s'a r.onsolid tt zidul galeriei tic 

� 

care este li)Jit foi�orul, şi anume: s'a înlo-

s'a consolidat în sens trans,·crsal, cu legă

turi de fer şi ancore puternice în zitl şi ca

)Jitt:le, şi a)JOi s'a construit bolta din zidărie 
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de cărfunidă cu ciment, rezemând-o pe 
cei trei pereţi ai foişorului, al patrulea pe
rete liind zidul consolidat al galeriei. Pă

tratul de zidărie astfe: format s'a ridicat in 

sus, d'asupra ni,·elului superior al holţei, 

unde s'a aşezat cosoroaba noului acoperiş, 

făcut din lemn de stejar. 

. -\t{tt eşitura straşinei d'tt şi panta s'a dat 

ca şi la ,·echile foişoare �i s'a acoperit cu 

olane smălţuite, fabricate de olarii din lo

calitate, in mulţumitoare condiţiuni de so· 
liclitate şi înfăţişare. 

Frumoasele cioplituri ale coloanelor !:'i 

parapetelor s'all spălat apoi de straturile 

de Yopsea şi ,·ar ce le acoperia, lăsfmd 

să se arate ,·ederii faţada curată a pietrei. 
Treptele scării s'au indreptat şi s'au ni

,·elat, iar ca pardoseală s'a hotărît a se aş
terne cărămizi exagonale, h fel-cu cele ce 

s'au găsit in sala cea mare a caselor dom

ne!:'ti, sub actuala pardoseală de scftnduri . 
Coloarea albă a pereţilor se împere 

chiază armonios cu coloarea gălbue a pie 

trei, cu stejarul streaşinei, cu ,·erdele ro

şiatic al olanelor şi cu cenuşiul umbrelor, 
dtmcl peste tot foişorului lui Dionisie un 

aer ele sărbătoare ca acela ce 1 a antt odi

nioară, pe timpul fericitului său ctitor. 

IOH o. TRII.IAHESCU. 
Arhitect. 

28. Parnpet sculptat in piatra, la Foişorul !Cii Dionisie dela H<wezi. 

P. S. Observând mai bine inscripţia dela Foişorul lui Dionisie (p. 175) găsesc insemnat la sfârşit 

•Iosif meşter-, negreşit numele celui ce a lucrat acest frumos foişor. 
1. O. T. 
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