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BOLNIŢA t1ANASTIRII HOREZI
BISERlCl\wFOIŞO RUL-CHILIILE

DESCRIERE 1\RHITECTONICII.

... .to<..!_l.' o

t�iţt:?';'

<..!;&",�.. �
.

�- �··

�

pre răsărit de cartea principală a

zidirea lumii 7205 (=1696)msţa Septe[m]

de aproape o sută de metri, se

\)rie 20 dni:t� (N. Iorga, Inscripţii din Bi
sericele României, 1, pag. 192).

găseşte o carte înconjurată de ziw

După cam se \)ede, această pisanie na p0w

mănăstirii Ha rezi, la o depărtare

dari, in interiorul căreia

se

\)ede

la mijloc o biserică, la colţal sad..

meneste
nimic despre foisor
şr· chilii.
,
,
Foisorul,
la rândal săa, na are inscripţie
,

\)estic an foişor, iar pe laturea nor...

care să ne lămurească asupra timpului când

dică an rând de case in"raină (pag. 72). Resw

s'a ridicat; totusi,
arhitectura stâlpilor de
,

tai carţei este presărat ca eraci de piatră şi

piatră- foarte asemenea ca aceea a stâlpi ..

de lemn, cari răsar - când drepte, când
plecate- din iarba bogată ce îmbracă pă...

lor foisorul
ai domnesc dela scara cea mare
,
din mănăstire
do\)edeşte că şi el s'a clă-

mântui.

dit odată ca grapal Harezilor.

1\cl, in acest colţ retras, sab poalele anai

Chiliile de asemenean'aa inscripţie; dar

deal ambrit de fagi şi mesteceni, a hotărît

felul lor de zidire ne trimite la aceeaş ew

1'\aria Doamna, soţia marelui ctitor al Ha..

pocă brânco\)enească (1690

rezilor, să aşeze bolniţa, lăcaşal de \)eci

s'a zidit Harezal, fiind alcătuite, ca şi ehi..

al ca\)ioşilor monahi. Intr'ade\)ăr, pisania

liile din mănăstire, ca singura deosebire

de piatră, aşezată deasupra aşei de intrare

că aci, la botniţă, na se află nici o cameră

in biserică, ne spune: c Ră\)ninda şi armănd

boltită, pe când in mănăstire sant boltite

in toate banele fapte şi bl[a]gocesfe\)ie, 1'\aw

toate chiliile dela rândal de sas.

1 694), când

riia, !aminata Do[a]mnă, pre înălţat soţal

Dar, pentrucă fiecare din clădirile ce

săa Io Costandin Băsărab<l V oe\)od şi, pre...

compun bolniţa Harezilor merită a fi sta�

cam soţul şi Domnul ei bisear[i]ca cea mare

diate in parte, să te cercetăm mai ca a

in cinstea marilor inpăraţi şi sfinţi Constan..

mănuntul, spre o mai bună înţelegere.

din şi Elena den temelie o aa rădicat<l şi o aa
inframaseţat, aşa şi măria ei, in sla\)a de
Dumnezeu născătoarei fecoare şi stăpănei

BISE RI Cl\

noastre, a a zidită acastă sf[ă]ntă beserecace

Da�ă cam s'a citit mai sas, însăşi pisania

botniţă, făcând-o ca in \)eac bună pomenire

o numeşte cbeserecace•, adică mică ca

stremoşilor, moşilor şi părinţilor lor să ră�

dimensiuni. Şi intr'ade\)ăr, in lat măsoară

măe şi a lor nemortă nume, ispră\)indwO la

numai 6.70, iar in lang 14 metri. Dar dacă

ot optulea an<l al domnii lor, la leat<l dela

de multe ori dimensiunile anai monument
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contribaesc la măreţia lai, na este mai paţin

da�se din ce în ce mai malt către piatra

ade\?ărat că şi an Iaera mai mic, croit însă

pătrată de sas (\?ezi detalia dela pag. 75).

in linii bine proporţionatc, produce an efect

Pe aceşti stâlpi se sprijină arcade le prid..

tot at8t de plăcat. !\şa se intamplă ca bi..

\10ralai, dintre cari cea dela intrare este

serica bolniţei dela Harezi a cărei proporţie

mai ingastă. Deasupra arcarilor se înalţă

fericită stăpâneşte pri\?irea dela începat.

zidăria ce formează frontispiciul bisericii;

In plan (pag. de faţă ) ea este împărţită

iar pe această zidărie şi pe peretele din�..

·:V:M!TÎK� 'iO:\i7.·
·.I!Ol.NiTA·
JlrMrtsUI·

·ruN- D�·

Planul bisericii, foişorului şi chi!iiJor deie bolniţa

m ..-ii

Hurezi.

obişnuit bisericilor noastre: prid\?or, naos

antra, se reazimă cele patra arc ari dabloari

şi altar; fiind mică, pronaosul îi lipseşte.

ce susţin capota c a pendanti\?i, ande este

Prid\?oral este sprijinit pe opt stâlpi de

zagră\?ită icoana .1"\aicii Domnalai.

piatră, dintre cari doi sant angajaţi în zi..

Prid\?oral este pardosit ca lespezi de pia..

dăria bisericii. Bazele şi capitelele lor sant

tră de formă dreptanghialară; pe ele na

pătrate, iar corpul stâlpilor este octogonal,

se \?ede nici o inscripţie mormântală.

paţin carbat către bază. Colţarile octogo ..
notai

se

continuă şi la capitele, desfăcân..

Pe bazele a doi stâlpi se citeşte, cam grea,
namele sters
al ieromonahilor cOositei•
•
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şi cSil\',estra•, ca data de 1715. Pe alt stâlp

scalptată ca ornamente ce se împletesc şi

se citeşte d eslaşit: • Nicolae t\ateesca, ace

incheiat� deasupra ca an arc în acoladă.

ni cal părintelai Ioa-

Deasupra acestei

nichie, 1836».1'\ai

rame de piatră şi în

sant şi alte inscrip

legătură ca ea se

ţiani de name ca:

găseşte inscripţia

Rada, Dina, t\atei,
Panait, Ion, Con ..

mai sas pomenită;

stantin, şi ani ca:

tr'o firidă, stă za�

1716,1721,1722,
1 724,1772, dintre

gră\,ită icoana de

cari

1'\aicii Domnalai.

singar

iar deasupra ei, în�

hram:
' l\dormirea
.

anal

1696 a r a.t ă d a t a

Uşa dela introre

când s'a terminat

este din lemn de
stejar, în care sant

biserica.

s ăp a t e f r u m o a s e

Pentrucă t o a l e

împleti tari bizanti

datele de ani, să
pate sab numele de

ne

Biserica dela bolnifa m-rii H111 ·ezi.

mai sas, sant pos�
terioare lai 1 696,

..

(detalia la pag.

75) atât p e r a m e
cât şi pe tăb!ii : a..

namele na pot fi decât ale călagărilor aflaţi

cestea sant aşor bombate la mijloc, ceeace

pe acea \?reme la bolniţă,-aşa că namele

le dă aspecta 1 şi molicianea onor perine.

meşterilor cari aa lacrat aci rămâne a fi

Coloarea înegrită a lemnalai, cenaşial

tot Istratie lemnaral, Vacaşin Caragea pie

ramei de piatră, mlădierea şi bogăţia scalp

traral şi t\anea \)ătafal de zidari, zagră\'iţi

tarilor în lemn şi piatră, fac împreună din

tastrei pe peretele din prid\?oral bisericii

această aşe an Iaera preţios de artă, de o

mari din cartea mănăstirii.

înfăţişare ca total deosebită.

Din prid\?Or se intră în biserică printr'o

Pisania

In interior, naosal se prezintă în formă

bisericii dela bolnitll m-rii Hur·ezi.
-·

Transcrierea la pag.

71 -

aşe îngustă de 90 cm. (detalia la pag. 75) în

patralateră, a\?ând la colţari câte

doaă canate, încadrată ca o ramă de piatră,

pătrat. Pe aceşti patra stâlpi şi pe zida�

Bolrtlnlll ComisiDDii 1'\ooameotdor btorlce.
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Biserica dela bolniţa
-

Vedtre din

m�rif Horezi.
fa\5.
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riie biseri<:ii se înalţă <:ele patra ar<:ori do ..

ri<:ă <:a o mireasă împodobită, prerom pe

bloari cari susţin cei patra pendantil'i şi

din afart'i, aşa şi ca de toate podoabele în ...

taria <:o <:opola de sas a Panto<:ratoroloi.

podobită şi pe din lăontro,

Din ar<:ol răsăritean se desfa<:e in pre...
lungire

7207 (

=

••••

s'au zogră\?it

1 699) f\ai 31 d ni, ispra"..

înalţă

ni<: fiind <:hir Ioan arhimandrit egomen,

t8mpla; deasupra alta ro lai a<:est ar<: se in ...

Preda i Ni<:ola zografi •· (Vezi această pa...

<:hide într'an sfert de boltă sferi<:ă, imprea...

bli<:aţie, anal J ( 1 908), pag. 159- 60).

an

ar<: dabloo lat, sob <:are

la leat

se

nânda..se <:a peretele <:ir<:olar al altaroloi.
Naosol, fiind mi<:,
î l <:aprinzi dint r'o

/\şa dar biseri<:a s'a ispră\?it de zagră..
\?it doi ani dapă ter...
minarea <:lădirii.

pri\?ire. I n faţă o mi·

Pe jos

e

pardosită

none de tâmplă, pă

<:a l.espezi de piatră în

strată în<:ă bine, <:a

forme

dreptonghia...

sculptori aorite, de o

Iare, printre <:ari, <:a

compoziţie şi exe<:a...

şi In prid\?or, na se

<J�a �i coloane dela foişorul ş i pridt'orol bisericii dela bolniţa m-ril Horezi.

ţie dibace. Pe pereţii <:ei înalţi până la <:a..

\?ede ni<:i o lespede de piatră morm8ntală.

pola de sos se înşiră ornamen•e şi i<:oane

Pe dinafară biseri<:a se prezintă <:o a<:e...

în desene şi <:olori armonioase. Iar peste
acest înălţător ansamblu se re\?arsă la..

laş <:ara<:ter arhite<:toni<: <:a şi <:elealte bi...
seri<:i din gropol Horezaloi: so<:lo larg,

mina stinsă <:e pătrunde înăantro prin <:ele

profilat; la mijlo<:ol biseri<:ii an br8a sim ...

ze<:e ferestrni inguste ale tarlei.

pla, rotund; dedesobtal a<:estoi br8a golul

Pe peretele din spre apas, deasupra aşii,

zidoloi este împărţit în panouri dreptan..

<:itim o inscripţie zagră\?ită, din <:are aflăm

ghiolare (a se \?edea desemnat dela pag. 76),

<:ă c:a<:eastă sfântă şi domnezeias<:ă bise..

împresarate <:o rame de profil prismati<:,
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iar deasupra brâalai se \)/id alte panouri

Ciabacal de sab streaşină este la fel ca

corespanziHoare celor de jos, ca singura

al bisericii mari şi al paraclisalai, şi anume:

deosebire eli la partea saperioarli sant în ...

format din clirlimizi aşezate ca colţarile în

cheiate prin arcuri de cerc.

afară, altern6ndu...se în sensul înălţimii de

In rând ca aceste arcuri se mai \)ăd al
tele la fel, cari

se

încracişeazli ca cele din...

doaă ori, an rând dinţat şi altoi plin. Strea..
şina este simplii : clipriori aparenţi de ste...

1. ·MM:srUW.it·tll01tU:
·MLNÎJA-

··��il�tţ<ft·I..Al\I\JIL11
'"''""' 1).•0!\t·

Biserica dela bolniţa m-rii Horczi.
Vedo-� Ja.t�ral5. -

tâi, întretliinda..se. 1\ceste ar cari insii pre

jar, rotanziţi aşor la capete, peste cari se

zintli particalaritatea de a se opri la linia

\)ăd neregulat aşezate leaţarile şindrilei.

de naştere a arcarilor. Prin această inge..

Baza tarlei are aceeaş decoraţie sab

nioasli dispoziţie se prodace an plăcut joc

streaşină ca şi corpul bisericii, ca singura

de ambrli şi laminli, care înbogăţeşte fa..

deosebire că acl, fiind a<:operiş de aramă,

ţada, flirli sli ..f lea însli nimic din 1iniştea ei.

capetele căpriorilor sant îmbrăcate deal an-
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g<II streaşinei ca o foae de tablă toL de

c

...

77

La o mică distanţă de partea saperioară

ramă, terminAnda ...se la partea de jos ca

a acestor arcatari se află ciabacal <le sab

crestături anghialare.

streaşină ca aceleaşi elemente şi dispozi�

T<Irla, de o proporţie mai joasă deeAt

ţi<Ine ca şi ci<Ib<Ic<II de jos oi streaşinei mari.

celelalte tarie ale mănăstirii Harezi, este

Streaşina este îmbrăcată ca aramă, ca şi

construi Ui pe an poligon decagonal, a\,ând în

acoperişal. Forma acoperişalai este<1cl mai

·MÎ.adnt��· HOlWZ•
·BO..NIŢA·
· Stqiil· Ît<· LIIIIC·
-·1•-'�''

Biserica dela bolniţa m-rii Hurezi.
-

Sec!ian� Jongitadinat� -

axa langă ferestre, iar in cea scană machii.
J\ceeaş dispoziţie de arcatari se găseşte

balbacată decât la biserica mare, acazând
mai bine capola sferică de sab el.

în jaral celor zece ferestraici: doaă rândari

Cracea simplă, namai ca trei paftale de

de scobitori circalare la partea saperioară,

nramă aarile, este înfiptă in ghemal de pia

iar pe capitelal colonetelor de colţ, rezi�

tră ce termină acoperişul, fiind fixată de

mânda-.se cele trei arcade dinţate.

el ca lanţari prinse de braţal orizontal.
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Geamarile ferestrelor sant protejate de o

din caprinsal zidarilor m�n�stirii, cei ma

împletitar� de sArm� de aram�. aşezate pe

ritori s�-şi poa� desf�ta pri\?irea.

o ram� în exterior.

Trista \?ecin�tate

Ferestrele de jos

a cimitirului poate

aa rame de piatr�.

s� ne întoarc� însă

cioplite în felal ce..

dela aceast� ipote

lor dela paraclis,

z�. f�cânda-ne să

încadrând ca bare

ne gândim, dacă na

semirotande golal

cam\?a acest foişor

ferestrei, în form�

a fost destinat pen..

de acolad� joas�.

tra

la partea saperioa

împ�rţirea ş i ospă

r�. I n rama de pia

tarea pomenilor la

tra sant înfipţi dra

malţimea ce insoţia

gi de fier, simpla

pe cei morţi.

ornamentaţi, spre

a

ad�posti

Foişoral se ridi

a îm pi ed ee a p�

c� pe o bază drep

tranderea in �an

t an g h i a l a r ă

tra.

?m,.s.s ca 6 m,35, pe

Intr'o pri\?irege

de

caresesprijină cele

n e r a 1�. b i s e rica

1 2 coloane de pia

dela botnita m� ..

tr� (\?ezi pag. 80).

n�stirii H a r ezi,

Bazele de jos, ca şi

prin caracteral şi

Biserka dela bolniţa m-rii Hurezi.

prin proporţia ei

- Vtcltrt In prid'I>Or. -

restrâns�, p ro-

celede sas, sant pă·
t rate, iar corpal co
loane lor eMe ro-

d a c e o impresie potri\?i L� deslinaţianei

tand, ca o aşoar� car bar� în partea de jos.

ei fanebre, patAnd fi astfel considerat� ca an

In Iangal lor se înalţ�. anele IAng� altele, 16

ban exempla de capel� mortaar�.

<'anelari semirotande ce le înconjoară de

FOIŞORUL

E destal ca

jar împrejar, prodac8nd an pl�cat efect de
Iamin� şi ambr�.

cine\?a s� stea în acest foi

1\ceste canelari se opresc Ia ciabacal

şor şl s� pri\?easc� printre stâlpii lai de

de sas, de ande incepe capitelal, care este

platr� la intinsa panoramă de dealari şi

compas dintr'o parte l�rgit� în sas şi în

manţi din langal \?�ii Harezalai, pentraca

conjarat� de foi de acant şi din alt� parte

îndat� s� ghiceasc� moti\?al ce a îndemnat

deasapra, decorat� tot în acest fel. (Vezi

pe ctitor s�-1 ridice: framoosa pri\?elişte a

detaliat dela pag. 7 5).

natarei îaconjar�toare.

Peste aceste coloane se reazim� arca

C�ci ce aM întrebainţare patea să aibă

riie în acolad� înal�. dfmd foişoralai an

acest foişor, deschis de toate părtile, retras

aspect ca total deosebit, fiind singaral în

de corpal ehi liilor, în colţal cel mai liber

acest fel din tot grapal Harezalai.
Se \?ede c� teama de a repeta merea ace

al carţii, de ande ochia! s� poată pri\"li în
dep�rtare?- Framoasele coloane ce-I în

leaşi moti\?e a indemnat pe meşteri să \?a

conjoar� !�maresc şi mai bine acest gând,

rieze formele arcarilor si
ale coloanelor.
.

c�ci pare c� aci era ales local, ande, ieşind

1\ci, deşi coloanele se potri\?esc ca ace-
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lea dela foisorul
domnesc din mănăstire,
'

de cărămidă, între bazele coloanelor, ao

totaşi proporţia generală a foişoroloi pare

dispărut şi ele. Parte din zidăria parape

ca total deosebită, ceeaee îi dă o notă parM

talai este distrosă, încât însăşi existenţa

ticolariL Ciabacal de sab streasină
este si
'
'

foişoralai este ameni n\at:l.

el deosebit, deşi în linii generale se asea
mănă ca acelea dela casele domneşti şi

Ca reparaţiani

dela chiliile mănăstirii.
Prin felal săo de a fi, compos din ele
mente arhitectonice

ce

na

tocmai mari, el

se

\?a

patea adace iarăşi în bonă stare.
CHILII LE

se găsesc la casele

Odată ca clădirea bisericii s'ao zidit şi

domneşti şi chilii, se \?ede c ă acest foişor
na a\?e� o destinaţie por bisericească, ci de

chiliile de lângă ea, pentro ca să ser\?ească

bană seamă mai molt ana profană.

de locuinţă călogărilor bolna\?i şi preoţi

Intrarea în foişor este adăpostită de o

lor orândaiţi a sloji în biserică. De altfel

poiată ce se lasă din prelungirea acoperi...

şi la celealte dooă schitori, Sf. Stefan şi Sf.

salai
mare si
,
' este sprijinită pe stâlpi de lemn

1\postoli, ce ţin de gropul mănăstirii Ha re..

de brad. Dopă moda! poţin constracti\, al

zalai, sant asemenea chilii, acoma însă de

acestai acoperiş, se \'ede că el a fost adăogat

malt părăsite şi dărămate.

în armă. Sob foişor se \'ede amenajată o
pi\?niţă, în care

se

pălronde printr'o aşe

Trebainţa de a a"e� an personal care
să slujească şi la biserica bolniţei în fiecare

deschisă în zidul ce

zi, deci şi la cazari

sasţine s t â l p i i d e

de înmormântare,

lemn a i polatei.

a

1\ceastă uşe, ja

moti\?at clădirea

onor locuinţe ana

decând dapă areal

me

de cărămidă

cest scop.

ce

se

\?ede deasupra ei,

întocmite în a

1\şa, din plan se

pare a fi \'eche.

�ede(pag. 72)că a

Ta\?anol foişoru

cestcorr de clădire

lai este de scândori

secompone dintr'o

şipcaite. Prin for

serie de camere, a

ma înaltă a acope

tlând o săliţă de

rişalai săo de şin

comunicare

drilă, foişorul are

prispă ca stâlpi de

o silaetă mare, -

lemn.

impunătoare.

şi

o

1\com, ele sant

Ca timpa!, molte

părăsite; jadecân

din părţile foişoro...

do-le î n s ă d a pă

lai s'aa deteriorat,

mărimea şi situaţia

parte din ele s'au şi

lor în plan, se poate

înstreinat: aşa par

dedoce foncţionea

doseala este toată
laată, iar printre

foi�oroi dela bolniţa nH-ii Horezi.

grinzile groase de

ce îndepliniMiecare
cameră în parte.
1\stfel, în sala 1\

stejar se \?ede negrol pi\?niţii ; de aseme

•

nea lespezile de piatră, aşezate pe parapetal

se \?ede a fi fost bucătăria, dopă \?atra şi
coşal ce 1 mare ca cotlon ce se găseşte aci.
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1\lături de bucătărie, camera B, în coma...

Sab streaşină se \)ede an ciabac făcm

ni•:are ca camera C, pare a fi fost destinată

din carămidă rotunjită la fel ca ciabacele

bacătaralai saa călagăralai însărcinat ca

chiliilor şi caselor domneşti din mănăstire.

această funcţiune, precum şi cămara.

1\ceasta este încă o mă rturie cii ele sant

In resta! camerilor se \)/id doaă grape
de câte o cameră mare D şi E, în coma...

făcute în aceeaş epocă şi poate de către
aceiaşi meşteri ai Harezalai.

nicaţie fiecare ca alte doaă că măraţe f şi G.

Ceeace e de obser\)at este forma aproa...

1\ci pare a fi locuit călagării de sen:>icia;

pe pătrată a ferestrelor, care le dă an ca...

iar camera H, care este cea mai mare, fiind

racter:deosebit, precum şi grosimea zidari...

aşezată la mijloc, pare

lor de 70-90 cm. Chiliile fiind părăsite se

u

fi ser\)it de tra...

derapănă pe fiecare an
ce trece: mai întâi aco...

·M�tmmru ·�N·

perişal deşindrilă spart

·FOi�!ll: BOLI1iŢti

în malte locuri;' apoi

(.
J
.: .: : ..
l l 'O·a1t·

ta\)anele cari se prii...
başesc; daşamelele se
putrezesc; aşile, feres...
trele dispar şi ele. 1\st...
fel, ca "re mea, ana câte
ana, se distrage, făcând
din aceste \)echi c hili
nişte raine la fel ca cele
delaschitarileSf.l\pos...
toli si Sf. Stefan.
'
Şi aci, ca paţine re...
paraţiani, s'ar patea a...
dace în banii stare ace...
ste ciJ!diri, ce pot folosi
în mersul e"olati\) al
m...rim Harezi.

[J�II�!Iilll!!!l�l!!!!���!!ll�ii��w
Fotşorol dela bolniţa m �rii Horezi.

In momentul de fată
·
la botniţă na locueşte

nimeni: doar când \)re...
anal din "izitatorii Ha...
rezalai isi
ia osteneala
'

peză comună pentru toţi călugării bolniţei.

să se dacă să "adă bolniţa mănăstirii se

Sab camerile B şi C se găseşte an becia,

mai descnide aşa bisericii. Ş i se mai des...

obţinut prin înălţimea soclalai din caaza

chide aşa bolniţei în fiecare an odată, lat 5

diferenţei de ni"el. Scara de intrare pe

1\agast, când catotsoboral preoţilor şi mai

prispă era în colţul din spre sala dela tra...

cilor, în sunetul clopotelor şi al cântecelor,

peză, dapă cam se arată în plan.

prăznaeşte, dapă datină, hramal ei: 1\..
dormirea f\aicii Domnal ai. In sfârşit, se mai

In pri\)inţa arhitecturii acestor chilii, ea
este sim p16, fliră ni ci o decoraţie, răspanzân d
scopalai utilitar pentru care eraa făcate.

se

deschide poarta bolniţei când \)reana din
cm,ioasele maici ado:')rme somnul de \'eci.
AftH. IOH o. TftAoiAHI!SCU.
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