
Mănăstirea Hurezi

Cine a ctitorit-o: voievodul Constantin Brâncoveanu şi familia lui 

Când: secolul al XVII-lea

Un fenomen asemănător celui petrecut în Moldova lui Ştefan s-a întâmplat în Ţara Româneacă în 
vremea lui Constantin Brâncoveanu. Prin numeroasele ctitorii domneşti şi boiereşti s-a născut un 
stil în arhitectură, care s-a numit „brâncovenesc”. A fost rodul unei elite politice şi culturale, oameni 
ataşaţi de ţară, dar şi extrem de cultivaţi şi umblaţi. Conceptul lor de arhitectură şi artă împleteşte 
formele vechi ale Ţării Româneşti şi specificul ortodoxiei cu idei culese de la Constantinopol, Veneţia 
ori din Europa barocă. 

Mănăstirea Hurezi este locul unde se păstrează laolaltă cea mai mare diversitate 
de clădiri brâncoveneşti: 5 biserici, un paraclis, 1 palat domnesc, cuhnie, 
brutărie, bibliotecă, clopotniţă, chilii, foişoare, fântâni, coloane, fotificaţii. Multe 
din ele sunt încă decorate cu frescă originală, recent restaurată, şi păstrează piese 
de mobilier, icoane, ţesături, argintărie, relicve de mare preţ. 

Stil brâncovenesc: 
•  biserici, mănăstiri, palate
•  pridvoare, foişoare, logii, 

coloane, cuhnii, bolţi, scări 
exterioare, grădini

•  lumină, peisaj, confort, 
armonie

•  decoraţie bogată: piatră, 
lemn, frescă, ţesături, 
argintărie, tipărituri, 
manuscrise, miniaturi

Criteriul II. Să înfăţişeze un exemplu important de circulaţie a valorilor umane 
într-o anume epocă ori arie culturală, prin elemente de dezvoltare a arhitecturii 
sau tehnologiei, arte monumentale, proiecte urbane sau design peisagistic.

cuhnie – bucătărie
loggie – spaţiu asemănător 
unui balcon, obişnuit la 
palatele veneţiene

Lăcaşul a fost ridicat la începutul domniei lui 
Brâncoveanu şi amplificat în timp, cu toată 
darea de mână a familiei şi a unora dintre stareţi. 
A fost locuit la început de călugări şi abia de un 
secol încoace este mănăstire de maici.
Eşti încântat când reuşeşti să construieşti pe 
ecranul calculatorului felurite clădiri? Îţi dai 
seama cum este să poţi construi de adevăratelea 
o mănăstire exact cum visezi să fie? Hureziul 
a fost locul pe care Brâncovenii şi l-au pregătit 
pentru a le adăposti mormintele. Voievodul 
împreună cu stareţul Ioan – primul conducător 
al mănăstirii – au gândit întreg ansamblul până 
în cele mai mici detalii. În plus, bogăţia ieşită din 
comun a ctitorului împletită cu generozitatea 
sa au făcut ca toate să fie împlinite exemplar: 
cei mai buni pictori, cei mai buni pietrari, cei 
mai buni lemnari, unii aduşi din străinătăţi. 
Împreună au format o adevărată şcoală de 
meşteşuguri bisericeşti, iar mănăstirea a rămas 
un reper important pentru ctitorii de mai târziu.
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O astfel de mănăstire, în care trăiesc peste 
o sută de suflete, este organizată de la bun 
început ca să fie independentă, capabilă de 
a se autoîntreține. Are bucătărie, brutărie, 
moară, livezi, grajduri, turme, păduri. Pe lângă 
rugăciune şi munca pentru traiul cotidian, 
călugării au trudit mult şi în bibliotecă. Hureziul 
a fost un adevărat izvor de cultură.

Vizitează: 
•  biserica mare
•  paraclisul domnesc
•  muzeul din fosta casă domnească
•  bolniţa – bisericuţa din cimitir
•  schiturile din afara zidurilor: Sf. Petru şi Pavel, Sf. Ştefan
•  Sfinţii Îngeri, odinioară schit, azi biserică de sat

Plimbă-te pe dealuri şi odihneşte-te la umbra castanilor, 
urmaşi ai celor sădiţi de Brâncoveanu. 

Află mai mult aici

Pictura bisericilor este o călătorie fascinantă în istoria 
şi trăirea creştină, dar este şi o poveste de familie. 
Constantin Brâncoveanu a ţinut să-i aibă prezenţi, 
pe pereţii pronaosului de la Hurezi, pe înaintaşii săi 
prin care devenise domn al Ţării Româneşti: boierii 
Brâncoveni şi Cantacuzini şi voievozii pe care îi avea 
strămoşi, prin care putea dovedi că este os domnesc.

Intregul ansamblu al mănăstirii este închinat Maicii 
Domnului, pe care o găseşti pictată în nenumărate 
icoane. Biserica mare însă se află sub patronajul 
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, modele 
ale voievozilor creştini şi, prin nume, protectori 
personali ai voievodului.

Sistem de aerisire la cuhnie

Bolnița

A.S.
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