
CASA DE PIATRĂ DIN HERĂSTr • 

STUDIU ARHITECTONIC 

de EUGENIA GREOEAN"U 

Drumul de ţară care străbate satul Herăşti îndreptîndu-se spre comuna Hotarele trece 
prin faţa bisericii ridicată de doamna Elina Basarab. Pe lîngă zidul ce înconjoară 
curtea bisericii se desparte o alee mărginită cu gard viu, care conduce pe vizitator 

]a poarta principală a incintei casei de piatră. Prin arcul de cărămidă al porţii amenajată 
între construcţiile anexe, apare silueta haotică a ruinelor casei lăsată :în:părăsire. Ou atît mai 
mare este însă smpriza celui ce se apropie şi începe să distingă faţadele de piatră, cărora 
patina secolelor le-a dat o minunată culoare amie. Trecînd spre miazăzi, prin faţa ferestrelor 
cu chenar profilat şi a arcadei joase de intrare la pivniţă apare în toată frumuseţea ei prive
liştea luncii Argeşului, favorizată de poziţia dominantă a casei. Spre răsărit, singurul 
zid păstrat aproape în întregime îşi desfăşoară eleganţa sobră a parament"ului de piatră .• 

Registrul inferior masiv, străpuns doar de golmile înguste ale pivniţelor, este în contrast 
puternic cu ferestrele etajului, mari şi bine proporţionate, subliniate de o dublă retragere 
a blocmilor ancadramentelor. O cornişe cu profile puţin pronunţate, tăiate în blocuri 
masive de piatră, împlineşte în mod fericit arhitectma acestui ansamblu. Din spatele casei, 
o cărare coboară printre un grup de brazi şi se pierde într-o alee străjuită de cîţiva platani 
singmateci, ultimii supravieţuitori ai parcului care constituia un cadru demn de frumuseţea 
excepţională a monumentului. 

Dacă ruinele casei de piatră păstrează destule elemente pentru a ne evoca imaginea 
construcţiei în toată strălucirea ei aşa cum a fost văzută de Paul din Alep, nu avem date 
suficiente pentru a reconstitui cel puţin în linii mari ansamblul locuinţelor şi cmţilor care 
înconjmau casa în secolul al XVII·lea. Singma construcţie din acea epocă rămasă în 
picioare, este biserica, ridicată de doamna Elina împreună cu fraţii ei Oăzan şi U drişte 
Năstmel, şi care numai la o observare atentă arată că a păstrat sub decoraţia neoclasică 
adăugată în timpul lui Miloş Obrenovici, elementele caracteristice arhitectmii religioase 
din vremea lui Matei Basarab : pridvor deschis cu arcade de zidărie, brîie de cărămidă 
specială profilată etc. 

Atît cmţile de serviciu actuale, cît şi zid mile de împrejmuire sînt construite în secolUl 
al XIX-lea. 

Bazaţi însă pe datele istorice, cît şi pe analiza tipului de locuinţă al casei de piatră 
care apare pe de o parte cu caracteristicile unei re şedinţe de vară, neavînd "coşuri pentru 
sobe şi nici posibilitatea de izolare a casei scărilor, iar pe de altă parte este complet lipsită 

• Fotografiile care insotesc studiul prOVin din fotoleca I . C . S . O.R. 
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de mijloace de apărare contra 
jefuitorilor, ajungem la concluzia 
eri tenţei unei case mai vechi, în 
care proprietarii locuiau perma
nent, precum şi a unui sistem de 
curţi cu locuinţe destinate mune
rosului personal de care dispunea 
desigur un demnitar de talia lui 
Udrişte Năsturel. 

Este de dorit întreprinderea 
unor cercetări arheologice care să 
aducă lumină în aceste probleme. 

* 

Casa de care ne ocupăm în 
studiul actual, . prezintă două tră· 
sături cu totul neobişnuite, care o 
clasează ca un momunent unic în 
vechea arhitectură civilă romî
nească. 

a) Prima caracteristieă o con-
Fig. 1. :... Faţada de vest cu Intrarea la pivniţă. st,ituie distribuţia în plan a în-

căperilor. în alcătuirea sa iniţială, 
construcţia are o formă de "L" cu laturile orientate spre nord şi [vest, cuprin
zînd două corpuri de locuit aproape identice ca distribuţie interioară. Cu posibilităţi de 
comunicare la parter şi etaj , cele două corpuri apar totuşi ca unităţi distincte, avînd 
fiecare vestibul cu portal, scară la etaj şi pivniţe proprii, complet separate. 

Tipul de locuinţă dublă, făcută pentru doi proprietari se întîlneşte adesea în arhi
tectura ţărănească, însă casa din Herăşti este singurul caz de locuinţă de acest fel realizat 
în arhitectura civilă cultă. 

b) .A doua caracteristică o �reprezintă sistemul de construcţie. Casa este alcătuită 
în întregime din ziduri groase căptuşite pe ambele feţe, atît la faţade cît şi la pereţii 
interiori, cu blocuri de piatră de talie. Spaţiul între placaj ele de piatră este umplut cu 
un fel de beton alcătuit din piatră spartă şi ,ar, turnat pe măsura înălţării îmbrăcăminţii 
de piatră care îndeplineşte astfel rolul de cofraj (fig. 13) .  Bolţile, ancadramentele golurilor 
şi cornişa sînt toat� executate din piatră de talie masivă cu un finisaj deosebit de îngrij it. 

în locuinţele boiereşti şi palatele din secolele XVII şi XVIII piatra este adeseori 
utilizată, însă numai la elemente izolate : coloane, portaluri, balustrade, traforuri etc. 
Zidăria este însă întotdeauna executată din cărămidă sau piatră brută, piatra de talie 
intervenind numai la elementele decorative. Casa din Herăşti este singurul caz în care 
construcţia este integral îmbrăcată într-lill material atît de preţios şi acestui lucru se 
datoreşte în mare măsură valoarea plastică a interioarelor şi a faţadelor. 

Planul casei de piatră este, după cum am mai spus, în formă de "L" şi are trei 
nivele : pivniţe, parter şi etaj , acesta din urmă în mare parte dărîmat. 

Pivniţele sînt aşezate de-a lungul laturilor hmgi ale clădirii, avînd fiecare intrarea 
printr-lm gang boltit, terminat în faţadă printr-o dublă arcadă deschisă. între acest gang 
al intrării şi pivniţă se află o încăpere îngustă boltită, cu rol de anteintrare, mărginită 
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către exterior de un zid subţire, iniţial din piatră şi înlocuit ulterior cu un zid de cără
midă aşezat pe tocul de lemn al uşii actuale. Un planşeu de lemn ale cărui urme sînt per
fect păstrate despărţea partea de sus a acestei încăperi, formînd astfel o tainiţă care are 
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Fig. 4. - Planul etajului. Porţiunile haşurate reprezintă zidăria distrusă. 

legătură cu parterul printr-o uşă mică cu ·chenar de piatră sculptat (fig. 5).  Pivniţa cu 

intrare pe faţada de vest are o singură încăpere, acoperită cu o boltă cilindrică între două 
arcuri dublouri. Ea este luminată prin două goluri înguste, deschise către sud şi încadrate 
la interior de bolţi conice, puternic evazate, ce pătrund foarte adînc în bolta cilindrică 
(fig. 6) .  Pivniţa cu intrare pe faţada de nord cuprinde în afară de gang şi anteintrare, o 
încăpere mare cu boltă cilindrică, susţinută de un arc dublu, luminată prin două ferestre 
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Fig. 5. - Secţiune longitudinalil. prin pivniţele corpului de nord. Zonele poşate reprezintă porţiunile distruse. 
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E. GRECEANU 

de acelaşi tip ca la pivniţa corpului de vest, şi două încăperi mici, boltite cilindl'ic, aşezate 
în prelungire la capătul dinspre est. Prima încăpere este separată printr-un arc de camera 
mare (fig. 7) ,  iar a doua, folosită pe vremuri ca ascunzătoare, era complet închisă printr-un 

Fig. 1 2. - Intrarea la pivniţele corpului de 
nord. La etaj apare J; işa care subliniază 
una din uşile camerei nr. 3, precum şi 

urmele grlnzilor planşeulul . 

Fig. 13. - Detaliul portalului de pe faţada 
de nord. 

perete plin, avînd acces de la etaj printr-o trapă prevăzută în boltă. Uşa actuală a fost 
deschisă ulterior prin tăierea zidului vechi de. piatră. 

Pivniţele constituie una din părţile cele mai interesante ale momunentului. Proporţiile 
vaste ·şi echilibrate cu care au fost concepute sînt puse în valoare atît prin aspectul, cît 
şi prin finisajul perfect al pietrei de talie. Din fericire ele se păstrează în întregime. 

Parterul are două treimi din suprafaţă a00perite de bolţile pivniţelor, al că,ror plan 
de naştere se află la nivelul solului. Restul suprafeţei este ocupat de o serie de încăperi 
mici, boltite cilindric, dispuse pe feţele intrînde ale colţului format de planul clădirii. Pe 
fiecare dintre cele două laturi se găseşte un vestibul, comunicînd cu exteriorul printr-un 
portal cu modenatură clasică şi din aceste două încăperi pornesc scările către etaj (fig. 3) .  
Legătura între camere se  face prin uşi de dimensiuni reduse (cca 1,65  m înălţime), care au 
chenare din blocuri monolite de piatră sculptată, continuate în grosimea zidului cu o mică 
boltă cilindrică. Ferestrele parterului au către exterior un ancadrament monolit profilat, 
subliniat la partea superioară de un dublu arc în acoladă, iar către interior o boltă conică 
construită din bolţari a căror lungime merge pe toată grosimea zidului. 

. 

Camerele parterului au dimensiuni modeste, însă interioarele capătă valoare prin 
îmbrăcămintea generală cu piatră de talie şi prin factura sobră a uşilor. Foarte frumos 
rezolvate sînt pornirile scărilor către etaj , printr-o arcadă continuată în grosimea zidului 
cu arc cu ax înclinat. încăperile sînt păstrate în întregime, cu excepţia vestibulului din 
corpul de vest, care are bolta parţial prăbuşită. La exterior lipsesc ancadramentele celor 
două ferestre de pe latura de nord, precum şi cîţiva bolţari ai portalurilor. 

Etajul accesibil de la parter prin două scări de piatră pornite din vestibul, în faţa 
uşilor de intrare, cuprinde şapte încăperi (fig. 4) .  Trei camere sînt de dimensiuni spaţioase 
Şi două dintre ele (3 şi 5) au fost cu sjguranţă acoperite cu grinzi de lemn, ale căror urme 
se păstrează în zidurile existente. 
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Dintre celelalte patru încăperi mai mici, trei au fost boltite (nr. 1 ,  4 şi 7 ), iar cea din 
colţul de N -E (nr. 2)  a fost acoperită cu grinzi de lemn (fig. 12 ) .  Camerele etajului comu
nicau între ele prin uşi mai larg dimensionate decît cele de la parter (lm X 2 ,20m), iar camera 
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Fig. 1 4 .  - Detaliu de fereaslră de la parter. 

nr. 3, situată în centrul construcţiei, avea deasupra ancadramentelor uşilor o niş(' cu arc 
la partea superioară (fig. 12) .  

Ferestrele etajului sînt mari (1,20 x 2,20), avînd în grosimea zidului bolţi conice cu ax 
înclinat, construite cu acelaşi sistem de bolţari monoliţi întîlnit la ferestrele parterului. La 
exterior ferestrele au un ancadrament neprofilat, arcuit la partea superioară şi subliniat 
printr-o retragere. 

Pe faţadele de est şi sud (fig. 8 şi 11) apar la etaj două uşi destinate unor balcoane 
amenajate probabil în grosimea zidului, deoarece paramentul de piatră nu poartă nici un 
fel de urme ale unui balcon construit în consolă. Spre interior uşile au ancadramente mono
lite de piatră profilată (fig. 15).  

Analizînd casa de piatră din punct de vedere al stilului arhitectural se poate recu
noaşte o vădită influenţă orientală într-o serie de detalii ea : arcul în acoladă al feres
trelor parterului, profilul cornişei etc. 

în frontonul portalurilor, cît şi în profilele de factură gotică ale ancadramentelor 
apar în schimb influenţe apusene. Această combinaţie de elemente străine este probabil 
rezultatul numeroaselor călătorii în străinătate ale lui Udrişte Năsturel. Trebuie însă 
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remarcat că influentele străine nu introduc o notă exotică distonantă, ci se integrează 
în mod armonios Într-un ansamblu care, prin proporţiile sale, se înscrie în linia generală 
a arhitecturii civile romîneşti. . .  

O 5 1 0  j 5  20 em.  
I I I l :al  

Fig. 15. - Detaliu de uşă la balconul etajului şi detaliu de cornişă.  

Construcţiile noi adăugate de Mlloş Obrenovici şi anume : turnul cu două nivele 
ridicat deasupra camerei 3 şi corpul lateral cu parter şi etaj de pe faţada de est, au fost 
executate din ziduri groase de cărămidă, primind în faţade o decoraţie neoclasică de tencu
ială, cu pilaştri şi apareiaj imitînd piatra de talie. 

a b 

Fig. 16.  - Faţadele colţului intrind al casei ; a, faţa da de vest ; b, faţada de nord. 

Tot atunci probabil a fost tencuit în întregime interiorul, în unele camere ciocănin
du-se chiar piatra în acest scop. Âllcadramentele uşilor au fost şi ele tencuite şi au fost 
subliniate - cu brîie de culoare. 
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începînd din anul 1931, în urma incendiului care a distrus acoperişul, planşeele 
de lemn şi toată tîmplăria, casa a rămas expusă acţiunii ploilor şi îngheţului, dar cu 
zidăria în picioare. 

în 1949 a fost începută dărîmarea casei în scopul folosirii pietrelor de talie la fun-
daţia unui grajd. 

Pînă la luarea de măsuri pentru oprirea distrugerii monumentului, a fost dată jos 
o bună parte din zidăria etajului. 

Fig. 1 7. - Bolta camerei nr. 7 
de la etaj. 

Fig. 1 S .  - C urba bolţii Yizibilă fn timpanul 
păstrat in camera nr. 1. Ia etaj.  

-

în 1954, în momentul începerii studiului pentru proiectul de restaurare, situaţia 
casei era următoarea : 

- Zidăria de cărămidă a turnului central se mai păstra parţial în colţul de sud-est, 
pe toată înălţimea etajului II. 

- Acoperişul şi planşeele turnului şi ale etajului nu mai existau, fiind vizi 
bile însă găurile de  încastrare ale grinzilor în pereţii laterali rămaşi în  picioare. 

- Zidurile exterioare de piatră ale etajului erau dărămate în cea mai mare parte 
pînă la nivelul pa.rapetului ferestrelor, cu exepţia unei porţiuni a zidului spre est şi a col
ţului intrînd dinspre vest, unde se mai păstrau pe toată înălţimea, inclusiv cornişa (fig. 16). 

- Zidurile interioare existau la camera de sub turnul central şi pe înălţimi reduse 
la unii pereţi despărţitori. 

- Bolţile ce acopereau unele din încăperile etajului, se păstrau după cum urmează : 
a) Pe cca 1/4 din suprafaţă în camera deasupra intrării în aripa de vest, unde se 

mai putea observa felul de construcţie cu bolţari de piatră şi bolta de cărămidă
căptuşind exteriorul (fig. 17 ) ; 

b )  Primele rînduri de bolţari ai planului de naştere, pe ambii pereţi laterali ai 
camerei din colţul S-E ; 

c) Curba bolţii vizibilă în timpanul păstrat în camera din colţul de N-V (fig. 18) ; 
d) Pivniţele şi parterul se păstrau în întregime cu excepţia unor lipsuri parţiale. 

Bolţile erau însă în bună parte zdruncinate şi fisurate. 
Camerele parterului neavînd iniţial coşuri, aveau tăiate o serie de coşmi noi în 

zidUl'ile de piatră. 
Faţă de această situaţie proiectul de restaurare a propus refacerea zidurilor, cu ace

laşi sistem de placaj de piatră pe amb�le feţe, miezul zidăriei fiind în�ă executat din cără-
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midă. Ţinînd seamă de valoarea redusă a elementelor adăugate în secolul al XIX-lea , precum şi de faptul că ele denatmau în mod vădit unitatea şi caracterul monumentulu i 
s-a preconizat completa lor înlătUTare. 

Lucrările de restamare au început în octombrie 1954. S-au dărîmat corp mile de 
cărămidă şi s-a cmăţat stratul de moloz de cca 2 m grosime care acoperea bolţile parte
rului şi ale pivniţelor. Cu această ocazile s-au putut determina în mod precis locmile uşilor 
în camerele etajului şi s-au observat o serie de modificări ulterioare în planul etajul ui . 

Fig. 1 9 . - Fatada de sud. 

Astfel, camera nr. 6 fusese subîmpărţită printr-un zid de cărămidă alipit la zidăria veche, 
care îşi păstrase placajul de piatră întact în porţilmea de racordare cu zidul nou. în conse
cinţă s-a renunţat la refacerea lui. 

S-a observat că scara de intrare din corpul de vest fusese modificată ca direcţie. 
Iniţial, după ce se mcau cîteva trepte, se ajungea la un palier, de unde scara se întorcea 
în unghi drept, avînd o casă a scării proprie, şi se termina la etaj în camera nr. 6 unde se 
mai păstra locul ancadramentului uşii (fig. 4) .  Ulterior, treptele au fost demontate şi aşe
zate în continuare cu primele trepte, pentru a se avea o scară dreptă asemănătoare cu cea 
din corpul de la nord. încăperea casei scării care îşi păstrase placajul de piatră în întregime 
a fost astupată cu un zid de cărămidă. 

Constatîndu-se că palierul era constituit dintr-o singmă placă de piatră peste 
care erau aşezate treptele mutate, precum şi continuitatea perfectă a placajului de piatră pe 
tot perimetrul palierului împreună cu al casei scării, inclusiv porţiunea acoperită de trepte, 
s-a prevăzut în proiect revenirea la vechile forme. 

Din lucrările de consolidare prevăzute nu s-au putut executa, din cauza începerii 
tîrzii a lucrărilor, decît o sub zidire generală şi cîteva sprijiniri ale bolţilor. întrerupîndu-se 
lucrările în decembrie 1954, s-a executat o învelitoare provizorie care este suficientă pentru 
protejarea monumentului pe timp limitat. 
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Frumuseţea excepţională a pivniţelor, calitatea materialului din care este executat, 
precum şi plastica armonioasă şi echilibrată a elementelor arhitectonice păstrate, toate 
acestea legate de un tTecut istoric dintre cele mai interesante. asigmă acestui 
monument unic în vechea noastră arhitectmă o atenţie: specială :pentTU păstrarea şi 
restaurarea lui. 

KAM E H H bI P1  )lOM B XEP3111TI1 

A pXIITeKTypHoe I1CCJIe)l.OBaH IIe 

( KPATKOE COLlEP/KAHYIE) 

KaMeH H bl H  )l.OM B Xep3111TH npe)l.CTaBJI5IeT C060H e)l.HH CTBeHHbI H  B CBoeM po)l.e THn 
PYMbI HCKoro rpaJK)l.a HCKO ro cTpOIITeJIbCTBa 6JI a rO)1.apSI CBoeMY nJIaHY C )l.BOHHbI M  JKHJIbIM 
nOMeIl\eHHeM H CHCTeMe CTeH,  BblJIOJKeHHbI X  C BHYTpeH HeM H BHeUIHeM CTOpOH lllTYllHbl M  
KaMHeM. 

I1ocTpoeHH bl M  B XV I I  BeKe, )1.0M 6bIJI nO)l.BepJKeH lI.eJIOMY P5I)1.Y H3A\eH eHHM B X I X  
BeKe, a HMeHHO : npIIcTpoM Ke 60KOBoro Kopnyca H )1.BYXbSIPYCHOM 6alll H H  KHpnHqHOM 
KJI a)l.KH, C H a pYJKHOrJ 0pHaMeHTa lI.HeH B HeOKJI aCCHQeCKOM CTI1JI e,  a T a KJKe OT)1.eJI Ke 
BHYTpeHHHx CTeH H CBO)1.0B )1..11 51 llero lllTyqHbl rJ KaMeHb 6 bUl H a CeqeH )1.JI SI KpenJIE;HHSI 
lllTYKaTypKH.  

B 3TOM BH)l.e )1.0M COXp aHHJICSI )1.0 1 93 1  rO)1.a, Kor )1. a , q a CTHqHO nOBpeJK)1.eHHbIM 
nOJKapOM, OH OCTanC5I B )1. aJIbHeMllleM H e06FITa eMbI M .  

B 1 949 ro)1.Y TIO MecTHoH HHHlI.HaTHBe H aqaJIC5I CJIOM 3)1.aHFI5I 11 )1. 0  BMelll8TeJIbCTBa 
KOMFICCFIH H CTOpHqeCKHX naM5ITHHKOB 6blJI pa3 PYlIleH,  TIOQTH ueJIH KOM, BepxHHH 3TaJK. 
I1poeKT BOCCTaHOBJIeHFI 5I  3)1.aHl ISI  6blJI COCTaBJIeH B 1 954 ro)1.Y, HO li3 Bcex npe,n:ycMoTpeHHblx 
p a60T HCnOJIHeHO TOJIhJ<O YKpenJIeHHe CTeH ePYH,n:aMeHTa. 

OBb5ICHEHYIE PYICYHKOB 

PliC. 1 .  - 3anaAHbIH q:acaA co BXOAOM B nOABaJI. 
Pnc. 2 .  - feHepanbHhIiî nJIaa aaCaMOn51 B XepamTIi. 
Pl!c. 3. - IlJIaa nepBoro aTa>Ka li nOAB?JIa. 
PliC. 4. - nnaH BToporo aTa)/{a. 3amTpuxoBaHHble Mec ra 060aHaqafOT pa3pymeRHble CTeHbI. 
PliC. 5. - A-B-npOAOJIbHbIH pa3pe3 n 'ABanos ceBepHoro Ropnyea. 3anonHeHHble MeeTa 0603HaQUfOT 

paapymeHlI5I . 
PliC. 6. - C-D - nonepe'lHblii paape3 aanaAHoro Ropnyea. 

PliC. 7. - E-F-nonepeQHbIll pa3pea eesepHoro I<opnyca. 
PliC. 8. - BOeTO'lHblH cpaeall. Pa3pyweHHaSl QaCTb aJl.aHlISI n).le.:1eTaB.�eHa Ha6poCROM. 

PIlC. 9. - 3anaAHbIll. t!JaCUA. 
PliC. 1 0. - CesepHhlll. t!JacaA. 
PliC. 1 J .  - IO>KHbIll cpacaA. 

PliC. 12. - BXOA B nOABaJI ceBepHoro Ropnyca. Ha BTOPOM 3Ta)/{e BllAHa Hllwa OAHOlÎ lIa ABepelÎ 
ROMHaTbI ]{g 3, a TaR>Ke 11 CJIeAbI (ianOR nona. 

PliC. 1 3. - AeTaJIb nopTana ceBepHoro t!JacaAa. 
PliC. 1 4. - AeT8JIb O,Ha nepBoro 3Ta)/{a. 
Puc. 1 5. - .n;eTaJIb ABepn 6aJll<OHa sToporo 3Ta>ka II AeTanb Ra� HU3a. 
Pue. 16. - HapY>KHblH BilA yrna AO.lI.a. a - aal1a.�bIU cpaeaA ; eeBepHbliÎ cpaca.A. 
PliC. 1 7. - CBOA B ROMaaTe ]Iii 7 Ha BTOPOM 3Ta>Ke. 
PliC. 1 8. - I<pllaall cBOAa Ha coxpaHIIBllTeMC5I nOTOJIKe KOMHaTbI ),g 1 Ha STOpOM âTa)/{e. 
PliC. 19. - IO)I(HblH cpacaA. 
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E. GRECEANIJ  

LE M.ANOIR DE HERĂŞ'l' [ 
Etude d'arcbitecture 

(RESUME) 

Le manoir de Herăşti, bâti en pierre, represente un type unique dans l'bistoire de 
J'arcbitecture civile roumaine, tant par son plan, qui Comprend une habitation double, 
que par le systeme de construction des muis, dont les parements interieur et exterieur sont 
executes en pierre de taille. 

Edifie au XVIIe siecle, ce monument a subi une serie de transformations au XIXe , 
a savoir : l'adjonction d'une aile et d'une tour il. deux niveaux, executees en briques et 
pourvues d'une decoration exterieure neo-classique ; il. l'interieur, les voiites et les murs 
furent recouverts d'un crepi, operation qui exigea le martelage des surfaces afin de l'y 
faire adherer. 

Conserve en cet etat jusqu'en 1931, quand l'edifice fut partiellement detruit par 
un incendie, il cessa d'etre habite. 

En 1949, on commen<;a sa demolition, par suite d'une initiative locale, et lorsque 
la Commission des Monuments Historiques en fut informee, l'etage etait presque entiere
ment demoli. Le projet de restauration fut etabli en 1954, mais seule la reprise des fonda
tioM en sous-oouvre a ete executee jusqu'a ce jour. 

EXPLICATION DES FI GURES 

Fig. 1 .  - Fas:ade occidentale et entree de la cave. 

Fig. 2. - Plan de situation de l'ensemble de Herăşti. 
Fig. 3. - Plan du rez-de-chaussee et des caves. 
Fig. 4. - Plan de l'etage. Les p arties hachurees representent la mas:onnerie detruite. 
Fig. 5. - Section longitudinale A - B li travers les caves du corps septentrional. Les zones pochees indi-

quent les parties detruites. 

Fig. 6. - Section transversale C - D, il. travers la partie occidentale de l'edifice. 
Fig. 7. - Section transversale E-F, il travers la partie septentrionale de l'edifice. 
Fig. 8. - Fas:ade orientale. La partie pcchee represcnte la portiOll dc malfonnerie c\etruite. 
Fig. 9. - Fas:ade occidentale. 
Fig. 10. - Falfade [eptentrionale. 
Fig. 11 .  - Fa!;ade meridionale. 
Fig. 12. - Entree des caves du corps septentrional. On aper!;oit il I'c!tage la nlche qui marque l'une des portes 

ue la chambre n° 3, ainsi que les traces des poutres du plancber. 
Fig. 1 3. - Detail du portail de la falfade septentrionale. 
Fig. 14. - Detail de fen�tre du rez-de-chaussec. 
Fig. 15.  - Detail de la porte donnant acces au balcon de l'etage, et detail de cornicbe. 

Fig. 16.  - Fa!;ades de l'enco'gnure de la maison ; a) fa�ac\e ouest ; b) fa�ac\e nord. 
Fig. 17. - Vofrte de la chambre n° 7, il I'etage. 
Fig. 18. - eintre de la vofrte, visible dans le tympan qui subsiste dans la cbambre n° 1,  li l'etage. 
Fig. 19. - Falfade meridionale. 
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