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La răscrucea secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, în vremea voievo-
dului Constantin Brâncoveanu, Țara Româneacă a fost un adevărat 
laborator artistic și cultural. Sub protecția domnitorilor și boierilor 
valahi, s-au pus laolaltă, ca într-un creuzet, simțiri teologice ale 
creștinilor din Răsărit, detalii ale măiestriei apusene și orientale, idei 
despre spațiul construit și forța sa spirituală. Multe dintre lăcașurile 
născute sau re-născute atunci au traversat timpul până la noi. Dintre 
acestea – mănăstiri, biserici și palate – Hureziul, lavra dintre dealuri, 
este lucrarea cea mai spectaculoasă și bine conservată, fiind şi cel 
mai amplu proiect mănăstiresc din spaţiul muntenesc. Dacă dintre 
toate mărturiile de patrimoniu cultural brâncovenesc ar rămâne, 
printr-o întâmplare nefericită, doar Hureziul, acesta ar fi de ajuns 
pentru a avea un tablou lămuritor al acestei epoci de civilizație veche 
românească, bisericească, dar şi laică.

11
Prinţul Ştefan

Și eu am ctitorit un schit, în apropi-
erea incintei principale, peste pârâu. 
L-am închinat protectorului meu, 
Sfântul Ștefan. În tabloul votiv sunt 
pictat alături de bunii mei părinți. 

Așezat pe partea cu schitul.

Lavra – mănăstire mare, care avea un statut 
mai aparte, în cazul Hureziului nu depindea 
de episcopii țării, ci direct de Patriarhia de la 
Constantinopol. 

Laic – care nu este bisericesc sau care nu 
face parte din cler (dintre preoți, călugări).

Catholicon – biserica mare din cadru unui 
ansamblu monastic.

Hrisov – act domnesc care servea ca titlu 
de proprietate sau avea rol în menționarea 
unui privilegiu; în cazul mănăstirilor 
ctitorul alcătuia și un așezământ, adică 
un document în care își exprima anumite 
dorințe legate de programul și funcționarea 
mănăstirii; acestea trebuiau respectate 
de viețuitorii lăcașului și după moartea 
ctitorului.

După ce cu a sa dumnezeiască putere ne-am învrednicit și am venit la scaunul 
strămoșilor noștri (...) pus-am gându ca acela și dentru toată inima noastră am 
voit a rădica sfânta mănăstire aci, pre pământul țărăi, ca să proslăvească preaslă-
vitul nume al lui Dumnezeu. Și găsindu loc ca acela la locul ce se chiamă Hurezi 
ot sud Vâlcea, luat-am pre Dumnezeu într-ajutor și într-al doilea an den domniia 
noastră pus-am temelie și am zidit mănăstire întru slava lui Dumnezeu și întru 
numele marilor împărați și întocmai cu apostolii Constantin și Elena și până la al 
șaselea an den domnia noastră săvârșindu-se toată zidirea mănăstirii... (Hrisovul 
lui Constantin Brâncoveanu pentru Mănăstirea Hurezi)

Incintă – spaţiul aflat în interiorul unui zid 
împrejmuitor.

Muntele Athos – zonă din Grecia, o 
peninsulă în Marea Egee, îngustă și 
muntoasă, pe ale cărei flancuri se află 20 de 
mănăstiri mari și foarte multe schituri și 
chilii. Toate sunt locuite doar de călugări, 
femeile fiind oprite să intre. Și totuși, întreg 
muntele este închinat unei femei sfinte, fiind 
numit Grădina Maicii Domnului. 

Monahal – călugăresc; monah = călugăr.

Arhimandrit – titlu onorific dat starețului 
unei mănăstiri mari sau altor călugări 
ortodocși, atunci când excelează în anumite 
fapte bune.

Duhovnicesc – spiritual, sufletesc.

Portretul votiv din pronaosul bisericii mari a mănăstirii. Așa arăta 
familia domnească a Brâncovenilor în anii ridicării lavrei Hureziului: 
Constantin Voievod și Doamna Marica încă tineri și în putere, fiii Constantin, 
Ștefan, Radu și Matei și fiicele Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuța, Bălașa 
și Smaragda. A fost ctitoria cea mai dragă a familiei, unde și-au pregătit 
și locul de veci. Nu avea însă să fie cum plănuiseră. După martirizarea 
bărbaților Brâncoveni și a sfetnicului lor, Ianache, la Constantinopol, în 
1714, trupurile lor au fost aruncate în mare. Găsite în taină de niște pescari 
creștini, au fost îngropate într-o mănăstire, într-o insulă din apropierea 
marelui oraș. Câțiva ani mai târziu, Doamna Marica a reușit să aducă 
în ascuns trupul voievodului și să-l înmormânteze în biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din București. 

Lavra Hureziului, într-un desen 
de Elena Murariu, 2009(?). La 
Hurezi a fost ctitorită nu doar o 
simplă mănăstire, ci un întreg 
ansamblu monahal, asemenea 
celor de la Muntele Athos, care 
l-au inspirat mult pe ctitor. 
Privite de sus, clădirile lavrei 
formează o cruce mare, peste 
dealuri. Pe harta moșiilor 
brâncovenești, Hureziul era o 
poiană frumoasă, ocrotită de 
pădure, spre munte, cale de 
câteva ceasuri călare de casele 
natale de la Brâncoveni și mai 
bine de o zi de galop până la 
București. 

Arhimandritul Ioan, pictat 
în pridvorul bolniței 
Mănăstirii Hurezi. În toată 
vremea ridicării lavrei, alături 
de ctitori a fost Arhimandritul 
Ioan, primul stareț al 
mănăstirii. Pe lângă credința și 
priceperea sa duhovnicească, 
a fost și un gospodar excelent, 
un om foarte cultivat, iubitor 
de frumos, tare inteligent și 
îndemânatic. A coordonat și 
supravegheat întreaga lucrare. 
Alături de incinta cea mare, 
a ctitorit el însuși schitul 
închinat Sfinților Apostoli. 

Icoana de hram a catholiconului Mănăstirii 
Hurezi. Biserica mare a fost închinată Sfinților 
Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii voievodului, 
dar și exemplul tuturor conducătorilor creștini. 

Mănăstirea Hurezi
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Profesorul
Mircea Vulcănescu

Vi aț a 
călugărilor nu este una ușoară, cum ușor nu este nici 
pentru mireni când îți dorești să ții drumul drept și 
să trăiești cu demnitate. Oamenii au vocații diferite: 
pentru unii e mai potrivit să întemeieze familii, pentru 
alții să fie călugări, iar alții trăiesc singuri. Orice om are 
rostul lui pe lume. Important este ca fiecare să rodească, 
ca un pom cu fructe bune, din care să guste și ceilalți și 
să se bucure. Iar roadele sunt diferite, la fiecare vârstă. 

Tu ce bucurii aduci celor din jur?

Munci călugărești – trecut și prezent
Gospodărie: la cuhnie, la brutărie, la grajduri, la câmp, la 
moară, la vie, la livadă, la prisacă
Administrație: la stăreție, la contabilitate, la arhondaric 
(casa de oaspeți)
Cultură: la scriptoriu, la bibliotecă – traducere, copiere și 
creare de cărți, la muzeu, ghid pentru vizitatori
Meșteșug: la tipografie, la atelierele de pictură, lemnărie, 
lumânări, țesut și altele
Caritate: îngrijire bolnavi și copii orfani sau săraci

Privește cu atenție inscripția bibliote-
cii; este în limba greacă: BIBLIOTIKI.
Observă literele și ține minte originea 
acestui cuvânt, de la biblio, care în-
seamnă carte. Prin urmare, ce numim 
în română Biblie, cartea sfântă a creș-
tinilor, înseamnă pur și simplu Cartea, 
cu majusculă, aceea pe care mulți o 
consideră cea mai importantă scriere.

Miniat – ilustrat cu desene de dimensiuni mici, realizate în detaliu. 

Trapeză – sala de mese a mănăstirii.

Cuhnie – bucătăria unei mănăstiri sau a unui palat/conac, con-
struită separat, la o mică depărtare de încăperile de locuit, pentru 
evitarea incendiilor. 

Scriptoriu – încăpere destinată copierii manuscriselor. 

Chilie – locuința călugărească, o încăpere modestă, mobilată cu 
strictul necesar. 

Mirean – creștin care nu este călugăr, poate fi și preot căsătorit  
(în biserica ortodoxă).

Stareț – conducătorul unei obști de călugări.

Duhovnic – preot, părinte spiritual, sfătuitor.

Bolniță – clădire destinată bătrânilor și bolnavilor într-o mănăstire.

Mănăstire mare cu viață de obște – 
rugăciune și muncă împreună

Manuscris brâncovenesc miniat, care 
a aparţinut Arhimandritului Ioan de la 
Hurezi. Poţi observa aici un moment al 
slujbei de intrarea în monahism. Stareţul 
care îl primeşte pe viitorul călugăr este chiar 
Arhimandritul Ioan. În trecut, unii monahi intrau 
în mănăstire chiar din copilărie, fiind crescuţi 
uneori aici de rude şi apoi hotărând să apuce în 
viață pe acest drum. La vremea călugăririi, se 
fac trei promisiuni în faţa lui Dumnezeu, care 
se numesc voturi monahale: ascultarea – de 
stareț și de duhovnic –, sărăcia – renunțarea 
de bună voie la cele materiale – şi castitatea – 
renunțarea la întemeierea unei familii. Călugării 
se străduiesc să ducă o viață de rugăciune, 
pentru sufltelul lor și pentru ceilalți semeni, 
cunoscuți și necunoscuți.

Incinta principală a Mănăstirii Hurezi, cu catholicolnul. Cea mai mare 
parte din viața călugărilor se desfășoară între zidurile incintei mănăstirești. 
La început poate fi dificil, dar cu timpul ei se adâncesc atât de mult în cele 
spirituale, încât nu mai simt nevoia să părăsească mănăstirea. De la un moment 
dat, le devine mai urâcioasă plecarea decât rămasul acasă. Din zori și până la 
miezul nopții monahii se adună de 3 ori la biserică, să se roage împreună. În 
restul timpului lucrează, se roagă în singurătate la chilie și se odihnesc. 

Călugărițe în interiorul catholiconului, Mănăstirea 
Hurezi, prima parte a secolului al XX-lea. Lavra a 
fost înființată ca mănăstire de călugări, dar de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea a fost locuită de călugărițe. Maicile îi 
poartă de grijă până azi, împodobind-o cu flori și cu cântări.

Trapeza Mănăstirii Hurezi. În timpul mesei, în mănăstire se citesc 
cu voce tare cărți bisericești, pentru ca mintea călugărilor să rămână 
la cele spirituale, iar hrana să fie cât mai cumpătată. Și icoanele de pe 
pereții trapezei îndeamnă la reflecție. 

Corabia Bisericii, în pridvorul bolniței Mănăstirii 
Hurezi. Iată aici un simbol al vieții bisericești, privită 
ca o ambarcațiune, condusă de însuși Iisus Hristos, 
ajutat de sfinți. Privește, călugării sunt la vâsle!

Bolta cuhniei. Bucătăria mănăstirii este așezată pe un colț al incintei și 
are un sistem special de aerisire și evacuare a fumului. Gândește-te că, 
până nu demult, aici se găteau cantități mari de hrană, la foc deschis. 
Pe un alt colț al incintei se afla brutăria, care era alimentată cu făină 
de la moara mănăstirii. Ctitorii se străduiau să dăruiască mănăstirii lor 
pământuri, vii și alte bunuri care să îi asigure independența și să-i ajute 
peste timp pe călugări să își ducă traiul. Doar așa viața de rugăciune în 
mănăstire putea dura și, odată cu ea, amintirea ctitorilor.

Inscripție deasupra intrării în bibliotecă: casă cu hrană 
dorită sufletului, ce oferă îmbelşugarea preaînţeleaptă a 
cărţilor, 1708. Biblioteca de la Hurezi, cu cărți dăruite de 
ctitori, a deținut peste 400 de volume de teologie, istorie, literatură, 
dicționare și enciclopedii. Trebuie să știi că pe vremea aceea cărțile 
se realizau cu dificultate și o astfel de colecție era ceva rar.
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Domniţa Ruxanda

Tâmplă – iconostas; de aici vine cuvân-
tul tâmplar. Tâmplarii erau odinioară o 
categorie aparte între lemnari, căci era lucru 
anevoios și foarte de preț să te pricepi să 
lucrezi iconostase. 

Stilul brâncovenesc: arhitectură, pictură, 
arte decorative – rădăcini muntenești + 

cultură și meșteșuguri inspirate din Apusul 
Europei, din Balcani și din Orientul Apropiat

Constantin Brâncoveanu comanda pie-
sele din metal prețios pentru ctitoriile 
sale aurarilor sași din Sibiu și Brașov. 
Aceștia îi cunoșteau gustul, știau să lu-
creze și în tradiția Bisericii Răsăritene 
și realizau adevărate opere de artă, de 

care voievodul era tare mândru!

Incinta mare a Mănăstirii Hurezi, cu turnul poartă, după 
lucrările de restaurare din prima parte a secolului al XX-lea. 
Zidul incintei este înălțat și prevăzut cu guri de tragere. Fără să fie 
gândită ca o cetate, așa cum obișnuiau sașii, mănăstirea era pregătită 
să reziste totuși unor atacuri. Adesea acestea erau îndreptate nu atât 
asupra călugărilor, cât asupra ctitorilor, în contextul unor răfuieli 
politice, căci a strica mănăstirea cuiva putea fi un act de răzbunare 
sau o declarație de război...

Vedere din pronaosul catholiconului 
Mănăstirii Hurezi. În contrast cu albul 
zidurilor, pictura care îmbracă spațiile interioare 
și uneori și zone din exterior este viu colorată 
și plină de surprize. Istoria evangheliilor se 
întâlnește la Hurezi cu istoria Țării Românești, 
prin reprezentanți de seamă ai acesteia. În 
pronaosul catholiconului, găsim un șir lung de 
personaje istorice, toate cele cărora Constantin 
Brâncoveanu le datora recunoștință pentru 
statutul său de voievod: familia sa apropiată 
și strămoșii. Deasupra lor se desfășoară în 
detaliu calendarul sfinților și scene biblice. 
Pictura a fost realizată de o echipă condusă 
de grecul Constantinos și de românul Ioan. 
Tot ei au îndrumat echipele care au pictat 
schiturile, paraclisul și bolnița și au întemeiat 
la Hurezi, sub patronajul generos al lui Vodă 
Constantin, o școală de pictură bisericească al 
cărei ecou avea să fie prelung, aproape 2 secole, 
în Țara Românească și Transilvania. În pictura 
brâncovenească detaliile sunt foarte prezente, 
imaginea parcă povestește în amănunt despre 
locuri, sentimente și întâmplări din istoria 
sfântă. 

Casele domnești din incinta mare a Mănăstirii 
Hurezi. Au fost ridicate pentru a găzdui familia 
voievodului, dar aveau încăperi și pentru treburile 
domniei. Astăzi, aceste spații adăpostesc muzeul 
mănăstirii. 

Paraclisul domnesc 
al Mănăstirii Hurezi. 
Aici se retrăgea la 
rugăciune familia 
domnească, atunci 
când era în trecere 
pe la Hurezi. La 
paraclis se ajungea 
discret, prin galerie, 
iar înăuntru spațiul 
era intim și strălucitor. 
Micul iconostas poleit, 
scaunul domnesc 
sculptat și pictura 
pereților, toate se 
păstrează din timpul 
Brâncovenilor. 

Detaliu din Judecata de Apoi, iadul, în pridvorul 
catholiconului Mănăstirii Hurezi. În bisericile muntenești 
cu pridvor, această scenă este reprezentată în exterior, 
în dreapta intrării. De partea cealaltă este pictat raiul, iar 
deasupra intrării Iisus judecător cu cei 12 apostoli. Cartea 
vieții este deschisă, toate tainele și ascunzișurile oamenilor 
sunt la vedere. Este ceasul care va veni și de care cel care 
intră în biserică e bine să-și amintească. De față sunt Binele 
și Răul, cât a trăit, omul a ales. 

Detaliu din iconostasul paraclisului 
domnesc al Mănăstirii Hurezi. Tâmplele din 
lemn sculptat și aurit, cu icoanele prăznicare 
ivite ca niște fructe colorate printre frunze și 
flori strălucitoare, sunt o imagine caracteristică 
perioadei brâncovenești. Odinioară înnegrite 
de fum, multe sunt astăzi curățate, redându-
ne imaginea de care s-au bucurat și ctitorii. 
Observă în imagine pătrățelele albe lipite din 
loc în loc pe suprafața icoanelor. Este un semn 
că sunt în curs de restaurare. 

Ferecătura 
evangheliarului 
dăruit de Constantin 
Brâncoveanu 
Mănăstirii Hurezi, 
secolul al XVII-lea. 
Acesta este coperta 
din spate a cărții pe 
care ctitorul a pus să 
fie reprezentați sfinții 
de hram ai tuturor 
celor 6 altare ale lavrei.

Privește cu atenție Judecata de Apoi de la Mănăstirea 
Voroneț (p. 106), alături de cea de la Hurezi. Găsește câteva 
deosebiri și notează-le pe scurt ____________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Închipuieți că ai putea ctitori o mănăstire. Cum ar fi 
mănăstirea ta? Ce hram i-ai da? Cu ce ți-ai dori să se ocupe 
călugării sau călugărițele din mănăstirea ta? Știi că din 
postura de ctitor poți hotărî tu însuți toate aceste lucruri. 
Completează compunerea cu un desen!

1. Lucrează schițe după imaginile de la Mănăstirea Hurezi. 

2. Încearcă împreună cu colegii să modelezi o machetă 
a mănăstirii din plastilină sau lut, observând cu atenție 
desenul lavrei de la pagina 111 și celelalte imagini din acest 
capitol.

Dintre toate mănăstirile vechi ale Munteniei și dintre toate 
monumentele ctitorite de voievodul Constantin Brâncoveanu,  

de ce Mănăstirea Hurezi?

Cel mai amplu ansamblu mănăstiresc din 
Țara Românească: catholicon, 3 schituri, 

o bolniță, case domnești, incintă cu chilii, 
bibliotecă, brutărie, cuhnie, trapeză, 

gospodărie, moară și altele.

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

Găsește 10 cuvinte legate de Mănăstirea 
Hurezi!

E C O N S T A N T I N O S

A I B R O Z I E V I N E A

I T R A P E Z A R E S T U

S O A S A C C I D O U M S

I S N P N U E L F O F U M

T A C A T H O L I C O N E

U L O R O N I A D H I D R

L T V A R I D V A I S I I

A I E C I E U R R L O A T

O R A L I T A A T I R O E

L I N I A R I T A E S O P

A O U S I B O L N I T A R

U R A U R A I S G O M E T

• Numele de familie al ctitorilor domnești de la Hurezi 

 ____________________________________

• Biserica mare a mănăstirii se mai numește și 

__________________________ _________

• Bucătăria unei mănăstiri sau a unui palat brâncovenesc se 

numește ______________________________

•  Sala de mese a călugărilor se numește _____________

• Locuința călugărului se numește _________________

• Pictorul grec care a condus lucrarea de pictură a 

Mănăstirii Hurezi __________________________

• Mică biserică destinată familiei domnești în cadrul 

mănăstirii _______________________________

•  Mănăstire cu statut privilegiat __________________

• Terasă deschisă, de formă pătrată, înconjurată pe  

3 laturi de coloane, specifică arhitecturii brâncovenești 

___________________

• Biserică de cimitir, destinată și călugărilor bătrâni și 

bolnavilor _____________________________

Proporție – raportul dintre dimensiunile 
unui ansamblu; se poate analiza atât la 
construcții, cât și la statura umană. 

Vătaf – conducător, șef de echipă, cel care 
coordonează lucrarea și răspunde pentru 
calitatea ei în fața ctitorului. 

Loggie – spaţiu asemănător unui balcon 
larg, închis pe trei laturi, iar pe una deschis 
cu coloane spre exterior; este obișnuit la pa-
latele veneţiene, care i-au inspirit pe ctitorii 
Brâncoveni.

A fost un laborator artistic al vremii: 
pictură bisericească, meșteșuguri, 

creație de carte și imagine. 

A avut parte de ctitori domnești 
care au mobilizat cele mai pricepute 
echipe de meșteri: arhitecți, pietrari, 
lemnari, pictori iconari, aurari și 
alții. Mare parte din lucrările lor 
sunt încă vizibile la Hurezi. 

Cel mai bine păstrat lăcaș 
mănăstiresc din vremea 
Brâncovenilor, astăzi proaspăt 
restaurat. 

Petruţ

L-am văzut pe Constantin Brâncoveanu, 
alături de Mihai Viteazu, pictați în biserica 

de la Ocna Sibiului, la locul ctitorilor. 
Felul acesta frumos de a picta l-am mai 

văzut și la alte biserici de prin sate, 
spre Făgăraș, pe unde am fost mai des. 
Mi-a plăcut mult Mănăstirea Sâmbăta 

de Sus, acolo, sub Fereastra Mare a 
Făgărașului. Se povestește că a fost 
construită prima dată de bunicul lui 

Constantin Brâncoveanu.

Icoana Acoperământul 
Maicii Domnului, pictată 
deasupra intrării în 
trapeza Mănăstirii 
Hurezi. Imaginea Fecioarei 
Maria este foarte prezentă la 
Hurezi, în multe dintre spații 
și în mai multe variante 
iconografice. Familia 
Brâncovenilor a avut-o 
protectoare în viață și în 
moarte, Constantin Vodă 
fiind născut, dar și ucis în zi 
de 15 august, Sfântă Mărie 
Mare, cea mai importantă 
zi de praznic al Maicii 
Domnului. 

Vătafii de meșteri ai șantierului mănăstiresc de la Hurezi: 
Istrate lemnarul, Vucașin Caragea pietrarul şi Manea zidarul, 
fiecare ţinând câte o unealtă specifică meseriei lor: toporişca, 
echerul şi firul cu plumb. Reprezentarea meșterilor – portret – în 
pridvorul catholiconului este un semn al prețuirii pe care ctitorul 
le-a arătat-o, dar și a faptului că ei înșiși au dăruit pentru construirea 
mănăstirii. 

Foișorul lui Dionisie, secolul al XVIII-lea. A fost 
ridicat de un stareț al mănăstirii, după sfârșitul 
Brâncovenilor și al Arhimandritului Ioan. Privește 
coloanele, cu fusuri și capiteluri diferite, vegetația și 
animalele reliefate în piatră. Privește și vulturul cu 
două capete, stema marilor boieri Cantacuzini, rude 
după mamă ale lui Vodă Constantin. 

capitel 

fus

bază

Bolnița Mănăstirii Hurezi, ctitorită de Doamna 
Marica, cu hramul Adormirii Maicii Domnului. 
Privește proporția armonioasă a acestui ansamblu: 
biserică și foișor. Acest simț al proporției în relație cu 
omul, care păstrează măreția în ciuda dimensiunilor 
modeste, a fost și rămâne o lecție pentru arhitecți. 
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