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SCHITUL SF. f\POSTOLJ
DE PE LANGA 1'1ANASTIREA HUREZJ

Descn·erea.- Il BisPrica. -lll Otiliile. - I V Stărefia.
Elementele arhitecton ice ce se "ăd la

...w...

�

�-

,�i:i. ..

r;:a

r
� !!
�{'-:
f. )
;;if;.�

l·:J;rJ.
_ţjJ
·

e coasta dealalai ce

se

r idică

acest schit ne sant bine canoscate, fiind
în parte aceleaşi caşi cele dela mănăstirea

zidarile

Harezi, din al cărei grap face şi el parte;

tra sate metri depărtare, se în�

ţare precam şi prin elementele noi ce

spre miază-noapte de
mă năstirii Harezi, la \'re�o pa�

tinde o poeniţă plină de feregă şi

mărăcinişari.

Un colţ al acestei

poeniţe se "âră în pădarea deasă,

ca toate acestea, prin felal lor de întrebain�
întâlnim aci, schitat prezintă an deosebit
interes artistic, ceeace ne îndreptăţeşte să-i
consacr�m o lucrare mai întinsă.

de fagi şi mesteacăni, care se întinde în sas

II

pe mante; iar partea din "ale, fiin d des
chisă, lasă ochialoi libertatea să prh , ea scă

Pisania de afară, săpată în piatră, de

departe în lan gal "ăii Roma nalai, pe de-a

asupra aşii, ne spane, în " er sari meşteşu

sapra mănăstirii Harezi.
In acest colţ, retras şi ambrit de desişal

gite, cine a fost fericitul ctitor al acestai

sfânt locaş de închinare:

pădarii, stă părăsit schitat Sfinţilor 1\po

c

Pre ca m cerbalsetos de is"or doreşte

stoli, în mijlocal anei curţi înconjurate de

�aflând apă rece bând se "eseleşte, - în

zidari şi chilii în raină.

ctr'acest chip dori şi safletal mea- să zi

Ca gr eutat e se p oa te pătrande în cartea

schitalai, din caaza mărăcinilor cr escuţi în
bonă \'Oe până la înălţimea ferestrelor;
totaşi, ca paţină stărainţă, cercetând ca
prinsa! acestai schit, se poate stabili că:

«

dese acest mic lă ca ş mare lai Damnezea,

cîntra cin st ea şi sla"a acestor prea \'CStiţi- marilor apostoli Petra şi Pa\'t:l nacmiţi,
ooe şi ajator aflănd dela cel prea
înălţat

Ioan Constantin Voe"od, carele

cartea lai are o langime de 29m,45 şi o

caa ri<.licat,-cea mare sfăntă mănăstire

lărgime de 27m,70; in mijloc al ei ("ezi

cSfăulalai Constantin întra proslă"ire.

1om,5o şi lată de 5m,7o; pe la ta ra nor

eşi acest damnezeesc lăcaş,

planat, pa g. t 47) se află biserica lungă de

dică se află an şir de chilii, parte rainate,

parte încă acoperite; in colţal sad-"estic
se "ede în raină arme de alte l ocui nţ e, pe
latara sadică local comodităţii, iar pe cea
estică zidal de împrejmaire.

cPrimeşte acam dar, cerescale Impărat,

e ridicat
« co toată
ne\'Oinţa de mine smeri tol Ion
egamen şi arhimandrital al cei mănă...
� stiri, care e înălţată de cel ce mai sas în
c\) erşari laminată să arată. Lana 1\agost
.-; 1 z i, leat 7206 (

=

ce

1698)•.

Buletinul Comisiunii l"'oi>D�ntdor latorlce.
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/\şa darii, Ioan ·arhimandritol, acel ini
mos şi \?rednic piirinte, care a portat toată

smerenie, aceastii inscripţie merită să fie
şi ea redată în întregime. lat-o:

Valori

grija zidirei mănăstirii Horezi, după patra

cmulte rădică furtuna pe mare,-m ai\?ărtos

ani dela terminarea acesteia (1694 ), înălţă,

cgăndal omului intra lucru ce are.

pentru mântoirea sofletoloi săo, acest schit.

cgrije şi frică inceputului,- ce mai multă

Inscripţia din năantra, zagră\?ită de-asa�

cgrije şi primejdie sfărşitalai.- Intr'acest

Biserica schitaloi

pra uşii, ne spune, iarăşi in frumoase c\?er�
şari•, că s'a ispră\?it de zagră\?it in anal

Naatăta

Sf. 1\postoll.
c

chip fiind-intr'acea grije şi ea smerital

«Ioan mal t m'am ne\?oit

până ce această

7208 (= 1700), adică doi ani după să�

csfăntă biserică o am isp ră\?it-şi pe armă

Prin forma e i îngrijită, precum şi prin

csla\?a toi Dumnezeu şi intra poh\?ala sfin�

\?â rşirea clădirii.

cuprinsul ei plin de înţelepte cugetări şi

«ca înfrumuseţare o am zagră\?it,-intro
«ţilor 1\postoli.-Şi s'au să\?ărşit ta Iulie 6
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«Zile, leat 7208 (= t 700). Zagrafi: Iosif
c

Erodiacon şi Ion Erodiacon .
Grija

noi,

şi aname: prid\1orol deschis, reze

mat pe doi stâlpi de piatrii şi pe doaii con

a pas acest arhimandrit în al

sote înfipte în zidul l'lisericii; despiirţitora

cătuirea pisaniilor sale de mai sas ade

- în trei arcuri trilonate în acoladă -

ce

\,ereşte cii el m'ea oarecare talent pentra

alciitairea de stihairi asoare
.t\ceeas, însa.
•

dintre pronaos şi naos; altarul dispus în
trei al'lside - dintre cari cea dela mijloc

�'t'î--- -;.D-'::1 .
-- �
�- ----�
f· �
____

,
1

1

�('C�HM•
·.�·BIS\��··

•B• CHiLii!.� l•
•C•':;r�Rq /4 •
•D• L.fl"T'ItiNA•

�l
l
----- --t ... :-_-_-_:-,
'

Plana! schita!ai Sf.; 1\postoli.

fleţire mare, din care a iS\JOrît inscripţiile

mai mare - aparente; în exterior:

lai, 1-a ciiliiozit de sigur şi la zidirea schi

sal fără sânuri, ca şi la nolniţa mănăstirii.

taloi, la care se \)ede cii şi-a pas toată
râ\,na, sii-1 facii mai deosel'lit de cât cele

Dispoziţia altaroloi în trei al'lsi de ne tri

lalte schitori din grapal Harezalai.
lntr'ade\1iir, în plan, schitat are elemente

nao

mite la formele cele mai \'Cehi ale l'liseri

cilor de modă l'lizantinii la noi, dintre cari
patern cita l'l iserica Sf. Nicolae-Domnesc
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din Curtea-de-f\rgeş, Sf. Dumitru din Cra�

la cea oetogonală

io"a, biserica fostei mănăstiri Snago", Bi..

se

"ede o consolă în for

mă de foae de aeantă, atât la capitel cât

seriea Domnească din Târgo"işte etc.

şi la bază ("ezi detaliu!, pag. 1 52).

1\ei, la schitul Sf. 1\postoli, biserica fiind

Pe aceşti doi stâlpi şi pe cele două

mică, absidele sunt în"elite de aeelaş aco..

eonsole de piatră se sprijină

perământ, pe când la bisericile mari, ab�

cari dublouri, cari, la rândal lor, sus�

patru ar�

�·

Biserica schitului

SJ.

sida centrală are un acoperiş deosebit şi
mai înalt, iar celelalte două a u acoperi�
şuri alăturate şi mai joase.
Stâlpii de piatră ai prid"orului ("ezi de
taliu!, pag. 1 52) ineă

aa

o decoraţie noaă

şi anume: la trecerea de la forma pătrată

1\postoli

:

Pedere Jateralli.

ţin eupola pe pendanti"i a prid"orului.
In locul ce rămâne liber între piatra pi..

saniei şi areal dubloa dela perete este zu..
gră"ită icoana de hram

a sehitalui: Sf.

apostoli Petru şi Pa"el.
Prid"orul, eaşi întregul schit, este aco...
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Pronaosul are forma d reptunghialar�.

perit ca şindril� de goran, în\lechit� şi g�a�
rit�. din care caaz� apa, p�tranzând pe

aproape p�trat�. Peretele din spre r�s�rit

bolt�. a stricat tencuiala şi ca ea zagr�M

este sprijinit de trei arcuri trilobate în a

"eala

ce

impodobia capola.

coladă ("ezi sectia transuersală, pag. 151)

Tot din cauza acoperişului stricat, arcu

susţinute de patra coloane de piatr�. din�

rile ce se sprijin� pe stâlpi şi console sant

tre cari do a� sant 1 ibere, iar doa� anga-

Jfl
ffl1
"7t

�

'J

$

!�

Biserica schitalai Sf. 1\postoli : secţie JongitodinallL

cr�pate, încât nu mai prezint� nici o siga�

jate in pereţii bisericii din spre nord şi sad.

ranţ�. ameninţând � cad� şi -odată ca

l\cest perete, precum şi stâlp ii, arcadele,

ele -s� se d�râme chiar prid\loral intreg.

b azele şi parapetal sant zugr�\liţi ca b�

Astfel, f�r� serioase m�sari de conso

gate ornamente bizantine, ceace le d� o in..

lidare, puţin costisitoare de altfel, ccest

făţişare plin� de interes. Pe patra console

preţios prid\lor, "a fi in carând pierdat.

de piatr�. infipte în pereţii pronaosalai l a
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<:olţari şi la o înăltime de

se ra

tora!, <mând <:apoi în mijlo<:al boltei, iar

zimli patra arcuri mari, cari, prin ajotorol

bastai corpoloi spre rlislirit, pânli la 1 in ia

4m,20,

pendanth,ilor, sasţin capota de deasupra
pronaosalai la o înălţime de

6m,4o.

de naştere a <:apolei.

Tre<:ând pe sab ar<: ada din mijloc a

Ceilalţi pereţi ai pronaosalai sant şi ei

pronaosalai, pătrundem în naosal bisericii,

împodobiţi <:a zagră\?eli de icoane şi orno-

care este de formă piitrată. La cete patra

mentaţii, iar pe spaţial caprins intre străni

colţari ale naosalai se află câte an picior

şi 1 ini a de naştere

pe care se reazimă

a

cete patra mari ar

arcarilor

zagră\?ite

sant

portre-

cari amintite.

tele tai .1'\atei Ba

Pe aceste arcari

sarab,Const. Brân

se

co\?eana, mitropo

danti\,ii, peste cari

litalai Tadosie şi

se înalţă taria pan�

ctitorat ai Ioan l\r

sprijină

pen

tocratoralai, până

himandrital. Şi a

la înălţimea de 1 2

name: pe peretele

metri, ande incepe

din spre aşe, in

capola, care are la

stânga, e zaţJrli\?it

l>ază an ciabac.

Ioan l\rhimandri

Cam

tal <:a <:titor, ţinând
biseri<:a in

se

\?ede

din plan. sânarile

mâna

lipsesc. P r i \,i n d

dreaptă, iar in par

spre

tea dreaptă a aşei e

dem că tâmpla a

zagră\,it mitropoti

d ispărat, fiind de

talTadosie, pri\?ind

răsărit

\'e

sigar laată şi dasă

şi btagoslo\?ind pe

aiarea ta \,re-o bi

<:titor. Pe peretele

serică din impre

nordi<: e zagrli\?it

jarimi. Cele trei

t\atei Bosarab ca

grinzi, pe cari se re

Doamna, ţinând în

zima tâmpla, sant

mâini biserica din

ta tocat tor. Prin

Câmpalang, ctito..

lipsa tâmplei,

se

ria lor, ande Ioan

pane şi moi maltin

1\rhimandrital fu

e\?idenţă cete trei

sese mai nointe egamen; tota<:i sant

_

Biserica

dri<:e ale altaralai,

schitoloi Sf. 1\postoli: fatada.

zagră\?iţi şi doi <:o
<:oni

ai

abside semi-cilin
dintre cari cea dela

lor.

mijlo<: este şi mai largă şi mai inalUi. La

Pe peretele din spre miazăzi este za�

partea superioară absid ele sant încheiate

gră\?it Constantin Brânco\?eana ca Doamna,

ca ar<:ari de <:er<:, <:ari mărginesc jamătă

ţinând in m âini mănăstirea Harezi; de a-

(ile de <:apolă ce le acoperă (\?ezi secţia

semenea sant zagră\, iţ i şi fii lor: Constan

în lang, pag.

tin şi Ştefan.

ratai, ca şi arcadete, sant împodobiţi ca

Sas în boltă e zagră\,it Sf. Ion Boteză-

1 49)

Pereţii naosalai şi alta

icoane, sfinţi şi împletituri bizantine, cari
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sant zagrih>ite, începând de jos până sas,

de mijlo�al înălţimei, prin trei rânduri de

la capota pantocratoralai, de unde pre

ciabace orizontale, cari, prin dispoziţia

domină icoana 1'\ântaitoralai, inchipuit tâ·

lor, formează an brâa lat, ce încinge schi

năr sub numele de cf\anoil». 1 n general za...

tai de jurîmprejur.

gră�eata se ţine bine, ca toate că până mai

Social are profilul caracteristic Hore..

deunăzi aşa bisericii era dată de perete,

zalai (�ezi faţadele, pag. 149); de asemenea

iar schitul ser�ia pc timpuri rele de adă

cornişa formată din rânduri de cărămizi

post \'itetor şi păzitori·

aşezate pe colţari, alter..

lor lor. 1\cam aşa e ţin

nând ca alte rânduri a..

taită în chingi pe d ină·

şezate pe faţă. Ferestrele

antra; totuşi ferestrele

aa rame de piatră şi sant

lipsesc peste tot,

căci

cioplite în felul celor

până şi gratiile de fier ce

dela Paraci is, dela bi·

erau fixate în ramele de

serica Bolniţei şi dela

piatră sant luate, în cât

schitul Sf. Ştefan (�ezi

ori cine poate pătrunde

faţadalaterală, pag.149).

în rlăantra.

La par tea de sas sant ter

Lespezile de piatră

minate în arc-acoladă,

ceser�iaa de pardoseală

iar ornamentaţia, ciopli

în biserică sant luate;

tă în piatrli,are formă de

de asemenea 'si masa de

ciabace semi.. rotunde,

piatră

ser�ia de pri-

cari se întretae în car

stol e luată, căci nu a

meziş la partea sape=.

mai rămas decât armele

rioară.

ce

unde ea era înfiptil la

Streasina
este scoasă
'

înillţime de an metru în

de 30 c. m.; iar Iemnă..

absida din mijloc (�ezi

ria acoperişului este ca

secţia în lung, pag. 149).

şi şindrila, din lemn de

In general interiorul

gorun, înegrit de \'lre..

pro

muri şi prin multe locuri

porţia potri\'lită a arca

putrezit de apa ploilor

rilor şi bolţilor sale, ca

ce

tonarile stinse ale za

spartil, ajungând până la

gră\'lelii, ca bogilţia de

bolţile cele zugră\'lite.

acestui schit,

ca

icoane şi ornamentaţi i
\'ariate, este anal dintre
cele

mai

reuşite, ale

&i:i�����������������
·A�K � -

Biserica schitalai Sf. Apostoli: secţie laterală.

�remii, prodacând asa..
pra �izitatoralai an efect de adâncă mal..
\amire şi admira�ie.
Pe din afară, schitul se prezintă ca acelaş caracter arhitectonic caşi biserica cea
mare: pereţii sunt despilrţiţi în panouri prin
ciabace semirotunde, dispuse unele \'lerti
cal, altele horizontal, întretăiate aproape

trece

prin şindrila

Turla este de plan oc..
tagonal şi croită la fel
cu turlele Hurezului, a
dică cu arcuri în retra

gere pe fiecare faţă, a�ând la colţuri câte
un ciubuc \'ertical în formă de colonetă

rotundă de 20 cm. diametru, care spri

jină la capătul de sas arcadele dinţate ce

se arcuesc deasupra ferestrelor ca nişte

sprâncene.
Deasupra acestora se înşiri! cornişa de

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

1

152

BULETINUL COt\ ISIUNII t\ONUt\ENTELOR ISTORICE

sos, peste care se lasă sobră streaşina nea
gră a acoperişului \Ogoiat şi făcut din
şindrilă.
Crucea din vârful turlei, ca şi cea de
deasupra pridvorului, lipseşte, \)ăzândo...se
doar lemnul pe care erau fixate.
Pe fetele din spre nord şi \)est
ale bazei pătrate se văd aparente

III

Chiliile in roi nă, ocupă toată laturea din
spre nord a curţii, pe o lungime de 27m,7o
şi p e o lărgime de 4m,83.
Acest şir de chilii în parte mai este încă
sob acope riş-şi el putrezit, spart
şi căzut-iar capătul din spre ră"

1

;

peri esle despăr\itde rest
printr'un zid plin ce se
păstrează încă sol'l aco"
perişol de şindrilă. că
zut şi el in mare parte.
Restul este compus
dintr'o sală la mijloc (f),
având la dreapta şi la
numai starea de uitare .ri
so�-== �=;;;;=
,'�
;;; :;___.

__
_
.......;

în care se Jăseşte şi care
o doce ca paşi repezi
spre ruină. C a puţină

Bise.-ica schit�Jui sr.

i�lJ

secţie transrersala prin pronaos � d � ii :

stânga câte o chilie (e şi
g); masa fiind comună- ca şi la mănăstirea Ha ..
rezi- no mai era aci

face îm,elitoarea, ferestrele, aşa dela intrare, precum şi conso"
lidarea pridvorului din faţă, care ame..

nevoe de l'locătărie şi
cămară, călugării ser..
vindo�se ca topi de a..
ceeaş trapeză, bucătărie şi cămară, mai
sos arătate (\,ezi planul, pag. 1 47 ).

ninţă să cadă. Cu modul acesta s'ar putea
păstra încă multă vreme de-aci inainte a

In partea de chilii rămase in picioare
se poate \)edea aceeaş caracteristică ar

ceastă preţioosă ctitorie a arhimandrito
loi Ioan dela mănăstirea Horezi.

hitectonică ca la chiliile Bolniţei, ca sin
gara deosebire că la ferestre partea de sos

cheltoialăs'ar putea pre ..

arcade i nterioan� şi stâlp de prid\lOJ" .
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este aci in formă de elipsă joasă, pe când

mare (h) şi o cămară alăturată (k), iar de

la Bolniţă sunt in forme drepte .

desut>tul lor era o pivniţă boltită.

şi ctlrtlmidă tencuită;

sctlri de lemn, il\'8nd I a captltul de sus o

Zidăria este făcută din boiO\'uni de râu
uşile şi h::restrete

sunt teşite la partea interioară.
1'\oduJ de construcţie şi decoraţie. atât

la chilii cât şi Ia biserică, ne indreptăţe�

La chilie

se

ajungea ca ajutorul

odihnă ( m), deas�pra căreia

se

n

nei

înalţa pe

patru stâlpi un acoperiş mai ridicat ce adă
postia clopotul schitului.

şte să credem că meşterii în trebuinţaţi

Din această odihnă se pătrundea in chi

aci au fost aceiaşi ca la mănăstirea Hurezi

lia stareţului precum şi intr' un pridvor 0).

şi celelalte din grupul său, adică: f\anea

ce se intindea pe tot peretele din spre sud

\'ătaful da zidari,
Vucaşin

oi chiliei. Din Jo..

Caragea

eul acestui balcon

pietrarul şi Istratie

privind

lemnarul, cari

se

tru!'trei-·sunt zu�

pri\lelişte plină de

gră\,iţi in

partea

frumuseţă: mai în

stângă a prid\)oru

tâi se \'ede mănă..

Jui

cei

stirea Hurezul c u

mari a Hurezilor.

tot cuprinsul ei, cu

Cu mică chel

niserica cea mare

taială şi aceste ehi�

in mijloc, cu ela..

Jii pornite spre rui

potniţa, paraclisul,

na s'ar putea rea �

casele domnesti şi

duce in t>ună stare,

chiliile; la stânga,

iar paza schitnlui

mai pe deal, se \le..

s'ar

c.le t>olniţa şi foişo

bisericii

dinta
•

putea incre
\'re -unuia

ru1,

spre sud

desfăşoară

o

acoperite

in

din Dătrânii schiv-

parte de pomii deşi

nici ce se găsesc

de primprejur; la

pe la marile mă

dreapta,

năstiri de călugări.

se distinge acope...

Numai cu modul

Biserica schituiui SI. /\postali : \?eoere spre a:tar.

acesta se va plJtea

vale,

rişul schitului Sf.
Stefan;
•
parle,

păstra bine acest

in

mai
in

de-

lungul

preţios schit, fiind zilnic sub ingrijirea

\'ăii Romanului, se împrăştie satul Romani

unor oameni ai bisericii, cari prin \'ieţui�

cu t>isericuţa din poarta mănăstirii, şi mai

rea lor statornică in preajma lui, i-ar da

departe se pierde in depărtări albastre

\'iuta şi farmecul ce au a\'<Jt altă dată.

dealuri le Bistriţii şi Lanca\lăţului, cari se
lasă spre \'ulea Oltului.

IV

Pentru �ustul său ales şi pentru vred..

nicia in indatoririle sale , Ioan t\rhimon...

Rândul de case ce servia stăreţiei este
complet dărâmat. Din cercetările dărâmă..

intea domnului şi stăpânului său Constan

tarilor sale rezultă (\'ezi planul de ansam�

tin-Vodă Brânco\leanu, care, adeseori, ii

blu, pag. 1..J. 7) că era compus dintr'o chilie

trimite a lungi răvaşe domneşti, pecetluite

dritul

se

bucura de mare incredere ina

Bolttinal Camisionii nonamtntdor lstoricr.
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ca pecetia br8nco�enească şi semnate de

poatn,edea şi dintr'o scrisoare a Domnalai

însuşi Voe\?odal.

său din anal t 705, în care mărturiseşte că:

1\stfel,

numele lai Ioan,

se

citeşte pe

c

de când s'aa aşezat ego nen şi purtător de

multe pisanii de biserici , ca: Harezal,

grije, nimic Iaera în s!Cib n'au lăsat, ce ca

schitul Sf. 1\postoli,

toată ne\?oinţa s'au aflat de au ispră\?it lu

bolniţa Harezalai,

schitul Sf. Ştefan, Polo�ragii, Sarpatele,

crările toate câte

Go\?ora, mllnllstirea Dintr'un lemn, f\ama

stire neispră\?ite. Şi au fllcat împrejurul

au

fost pe lângă mănă...

şi altele, unde a fost orândait ca ispra\?nic

mănăstirii schitari, precum se \?ăd de faţă.

al lucrarilor de reparaţiani şi din noa în...

Şi multe moşii au cumpărat sfintei mănă�

treprinse de marele ctitor al Harezalai,

stiri din \?enital mănăstirii, precum arăt

asupra bisericilor şi schiturilor ce cădeau

tot

în stăpânirea lai. 1\farl:\ de acestea, chipul

(Iorga, ibidem, XXIII).

arhimandritulai

Ioan

este

anume în hriSO\?<JE

domniei mele»

zagră\?it în

Ca toată năzuinţa lai de a face bine peste

multe biserici, în rândal cititorilor, iar la

tot, n'a fost ferit de necazurile pornite din

Horezi el este zagrll\?it pe peretele din spre

in\?idia şi răutatea omeneascll.

miazăzi, alături de potretal lai Laiot-Vodă

1\stfel, dapă moartea lai Const. Brânco...

Basarab, în acelaş şir de chipuri domneşti,

\?eana(t 7t4), fa înlocuit printr'un egamen

ande este zagră\?it şi Brânco\?eanal ca fa�

anume llarion în Decem\?rie

milia lai (reprodase toate în acest BaJe...

ibidem, 1. c.)

tin, anal 1, No. 2). Doi ani după

ce

şi--a

t

724 (Iorga,

Peste doi ani (1726), după isgonirea lai

ispră\?it de Iaera schitul Sf.l\postoli, el i-a

llarion,

închinat mllnllstirii Harezi, printr'o serj..

stirii Harezi, insi:\ pentru puţină \?reme,

soare în care, printre alttle, mult
c

se

raga

de Hs. iubitori, ctitori şi năsta\?nici, carele

fa iarăşi adus in f rantea mănă...

căci în acelaş an, în luna Iunie, îşi dete
saflttal în mâinile Domnului.

de pre noi \?eţi \?eni: când aţi \?edea că ră...

Pentru meritele lai s'a înca\?iinţat să fie

mâne acest schitişor la \?re... o lipsă de ce\?aş,

îngropat în mormântal din tinda bisericii

au a se strica ce\?a, aud in zid, au din aco

mari a Harezalai, sub lespedea de piatră

periş, au din ce s'ar strica şi i-ar lipsi, ca

înaltă,

milă \?ă rog ca să fiţi ca \?Oinţă a ajuta să

ceti astăzi 1 iterile şterse ale epitaful ai în

se direagă, că oricine \?a direge şi \?a mi...
lai, ca mine întra pomenire \?a fi» (apad
Iorga, Stadii şi Documente, XIV,VI).
Cât de mare râ\?nll punea acest \?rednic
părinte in desă\?ârşirea lucrului său se

pe faţa căreia abia se mai pot

stihuri ce şi... J compasese şi pregătise sin..

gur mai dinnainte.
Piatra mormântală e aşezată la picioa..
rele portretului său, zagră\?it pe zidul din
spre miazăzi al bisericii mari.
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