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ARHIVA 

PICTURILE  DE  LA  BOLNIŢA  MÂNĂSTIRII  COZIA 

de IOANA IANCOVESCU 

Bolniţa mânăstirii Cozia, cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel, a făcut obiectul a numeroase cercetări 
şi chiar restaurări, beneficiind inclusiv de un releveu iconografic realizat de Carmen Laura Dumitrescu1. 
Arhiva SCIA prezintă aici repertoriul iconografic complet, inclusiv cu inscripţiile pictate ale fiecărei scene 
sau sfânt – a căror verificare şi traducere s-a făcut împreună cu doamna Ruxandra Lambru de la 
Universitatea din Bucureşti.   

Biserica de plan triconc, cu turlă pe naos şi o încăpere vestică având deschideri largi, dar asimilabilă 
ca funcţie pronaosului, a fost ridicată şi pictată în 1542-1543, în timpul domniei lui Radu Paisie, care şi este 
reprezentat în naos, ţinând macheta bisericii, alături de soţia Ruxandra şi fiul său Marco. Dar pisania pictată 
în pronaos îl menţionează doar ca voievod în scaun la acea dată, adăugând însă numele ieromonahului 
Maxim, căruia lucrările de la bolniţă să-i „fie spre odihnă” – formulă din care s-a dedus implicarea sa, 
discretă dar hotărâtoare, în actul ctitoricesc2. Deşi portretul acestuia nu figurează în biserică, în schimb, a fost 
pictat în pronaos sf. Maxim Mărturisitorul, în faţa ispravnicului Stroe, ceea ce ar putea reprezenta opţiunea 
ctitorului din umbră.  

Pictura deosebit de expresivă şi relativ bine păstrată este datorată zugravului David care a lucrat aici 
împreună cu fiul său Raduslav. Personalitatea şi formaţia celor doi artişti au ridicat numeroase întrebări: 
Maria-Ana Musicescu identifica în pictura lor o „lungă tradiţie balcanică”, iar Carmen Laura Dumitrescu 
presupunea că numele „Raduslav” ar trimite spre surse „sud-slave”, în timp ce stilistic, unele ansambluri din 
Serbia şi Macedonia din secolul al XIV-lea, dar şi picturile din vechiul catolicon de la Meteora ar reprezenta 
familia cea mai apropiată a picturilor de la Cozia3. O serie de detalii iconografice şi stilistice ar arăta însă că 
acest ansamblu se revendică mai curând din „familia” de tradiţie bizantină, decât dintr-o moştenire liniară, 
fără ca pictura contemporană din Grecia să-i fie străină4.  

O serie de particularităţi iconografice, neobişnuite epocii şi locului, dar regăsibile în pictura bizantină, 
invită la reconsiderarea picturii pierdute din altarul şi naosul catoliconului mânăstirii drept model pentru 
bolniţă5: ampla imagine a Agneţului între îngeri din hemiciclul altarului6, cu o inscripţie extrasă din slujba 
proscomidiei; cele două scene din ciclul Patimilor, din altar, care continuă o scurtă serie începută în naos pe 
                                                 

1 Pictura murală din Ţara Românească în veacul al XVI-lea, Bucureşti, 1978, pl. 9-11. Releveul desenat de arh. Anişoara 
Sion. Aceeaşi enumerare a temelor şi la Luiza Zamora, Biserici bolniţă din Ţara Românească în secolele XVI-XVIII, Grupul Român 
pentru o Istorie Alternativă (www.patzinakia.ro), Bucureşti – Cluj-Napoca, 2007, linkul direct, p. 120-121. 

2 C.L. Dumitrescu, Pictura, p. 16-17. 
3 Istoria artelor plastice în România, I, Bucureşti, 1968, p. 263 şi 267; C. L. Dumitrescu, op. cit, p. 73-74 şi n. 20, p. 107. 
4 V. şi RRHA-BA XLVIII (2011), p. 3-11. 
5 Moştenirea ipotetică a picturii de secol XIV din catolicon, în RRHA-BA XLVI (2009), p. 3-9. 
6 La Gračanica pe turlă sub Pantocrator; la biserica rupestră Sveti Spas din Višni, Ohrid (primii ani ai secolului al XV-lea), în altar, 

comasată cu theoria sfinţilor ierarhi (Gojko Subotić, L'école de peinture d'Ohrid au XVe siècle, Ohrid, 1980, p. 25, fig. 2 şi foto 2). 
 

STUDII ŞI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 2 (46), p. 161–214, Bucureşti, 2012 



 162 

 

 
Pl. 1. Bolniţa mânăstirii Cozia, altar. Releveul iconografic. 
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Pl. 2. Bolniţa mânăstirii Cozia. Releveul iconografic. 
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Pl. 3. Bolniţa mânăstirii Cozia, pronaos. Releveul iconografic. 
 

latura nordică şi sunt urmate de Învierea şi duminicile Penticostarului de pe latura de sud, apoi de vest a 
naosului, realizând aşadar o conexiune iconografică între cele două spaţii principale ale bisericii, probabil 
inspirată din ordonanţa care a existat şi în pictura originară a catoliconului – ordonanţă legată mai curând de 
unele biserici din Serbia şi Macedonia secolului al XIV-lea, decât de pictura moldovenească din epoca lui 
Ştefan cel Mare; sfinţii militari – într-o  succesiune  ce  cuprinde şi zona vestică a  altarului – care  poartă,  în 
majoritate, veşminte lungi, de curteni, după o „modă” moştenită din pictura macedoneană a secolelor XIV-XV şi 
care va reapărea în Ţara Românească în pictura brâncovenească, de această dată preluată din repertoriul atelierelor 
de pictură de secol XVI din Nord-Vestul Greciei; arhaismul reprezentării celor doi melozi, sf. Ioan Damanschinul 
şi Teofan, în panouri conexe scenei Adormirii Maicii Domnului, după o schemă proprie modelelor bizantine 
târzii, şi nu celor greceşti contemporane; lunga inscripţie votivă care înconjură pronaosul, deasupra sfinţilor 
cuvioşi, reluând amplasarea celei de secol XIV din pronaosul bisericii mari. 

Chipurile nefăcute de mână de la baza turlei, asociate aici cu Hetimasia şi un tetramorf, ţin de o 
practică a tradiţiei bizantine târzii (Ziča, cca 1309-1316; Ravanica, ante 13897 etc.), ce supravieţuieşte în 
Ţara Românească în secolul al XVI-lea (Stăneşti, 1536), dar ulterior devine tot mai rară. Remarcabile sunt 
absenţa apostolilor de pe tamburul turlei şi cele opt medalioane de la baza acestuia, ce cuprind figurile 
episcopilor Romei, dintre care Silvestru şi Vighilie rostesc Crezul; omoforul purtat peste veşmântul antic de 
apostolii Cleopa sau Andronic aminteşte de pictura de la Afendiko, Mistra (Hodighitria, ante 1311)8, ca şi, 
două decenii după bolniţa Coziei, de pronaosul de la Snagov (1563); tot un arhaism îl reprezintă icoana lui 
Iisus Anapeson surmontând uşa naosului. Prezenţa Cinei de taină în conca de sud este neobişnuită şi 
improprie suprafeţei de pictat, dar împreună cu Cincizecimea din conca nordică înfăţişează Sinaxele 
apostolilor inspirate de hram. 
                                                 

7 Branislav Živković, Žiča. Les dessins des fresques, Belgrad, 1985, p. 6; Marina Belović, Ravanica. History and painting, 
Belgrad, 1999, p. 221-222. 

8 Doula Mouriki, The Wall Paintings of the Pantanassa at Mistra: Models of a Painters’ Workshop in the Fifteenth Century, 
The Twilight of Byzantium, Princeton, 1991, p. 226 şi fig. 6. 



 165

Programul încăperii vestice certifică funcţia acestuia de pronaos, cu Imnul Acatist (în mare parte pierdut)  
şi Viaţa sf. Ioan Botezătorul în 18 scene care urmăresc strâns, inclusiv în inscripţii, textul evanghelic (căruia  
se adaugă scena aflării capului) – de altfel foarte asemănătoare structurii ciclului de la bolniţa Bistriţei9.  

Dată fiind lăţimea bolţii, este foarte posibil ca în axul acesteia să fi existat o succesiune de medalioane, 
şi nu doar scenele primei secţiuni a Imnului Acatist. Iconografia peretelui de răsărit defineşte statutul de 
biserică secundară în aşezământul monahal: icoana de hram a catoliconului, sf. Treime la Mamvri (cu 
nimburi crucigere şi cu inscripţia numelui lui Iisus Hristos la fiecare dintre cei trei îngeri10) este flancată de 
chipurile sf. apostoli Petru şi Pavel (hramul bolniţei). Ampla galerie de sfinţi cuvioşi din registrul inferior se 
prelungeşte şi în cele două nişe ale peretelui de răsărit – o altă particularitate ce racordează biserica la tradiţia 
bizantină moştenită prin catoliconul mânăstirii –, cu figurile a doi pustnici. Crucile cu criptograme de la 
intrarea în pronaos devin tot mai rare în acest loc în Ţara Românească, dar textele criptate şi mai ales 
ecfonisul din Liturghia Darurilor reprezintă „the most popular legend”11.  

Fotografiile sunt făcute de Ecaterina Cincheza-Buculei (ECB), Vlad Bedros (VB) şi de autoare. În semn de 
reverenţă faţă de studiul doamnei Carmen Laura Dumitrescu şi pentru a facilita cercetările ulterioare, pentru 
releveu s-a plecat de la desenul întocmit de arh. Anişoara Sion, dar cu altă notare a scenelor.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Alexandru Efremov, Pictura interioară din paraclisul mânăstirii Bistriţa, în BMI XLI (1972), nr. 3, pl. 4 şi 5; C.L. Dumitrescu,  

op. cit., pl. 5. 
10 Întâlnită anterior la bolniţa Bistriţei, în reprezentarea sf. Treimi nou-testamentare. 
11 Christopher Walter, IC XC NI KA. The apotropaic function of the victorious Cross, în REB 55 (1997), p. 212.  
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Programul iconografic    
 

Altar 
1. Maica Domnului „ocrotitoarea tuturor” (ì�[ð] »�y âüñ2ì çàñò©ïíèöà) cu Pruncul între 

arhanghelii Mihail [...] la N şi Gavriil (àð�(õ) ãàâð·è(ë)) la S 
2. Împărtăşirea apostolilor (la N: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu care Se frânge pentru voi, 

spre iertarea păcatelor”, [ï]ð·èìýò2 ÿäèò2 ñ2 2(ñ)[ò] òýëî ìî2 çà â¥ ëwìèìî2 âú wñòàâë2í·2| 
[...]ý[...]12; la S: „Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu, al legii celei noi”, ï·èò2 w(ò) í2© 
âüñè ñ2 2ñòü êðüâü ìîà íîâàãî çàâýòà: ecfonisele de instituire a jertfei) 

3. Agneţ („Venind steaua, [a stat deasupra] unde era Pruncul”, ïð·øüäøü sâýç(ä)à • èä2æ2 áý 
wòðî÷213: rugăciunea la punerea steluţei, la proscomidie, cf. Mt. 2, 9), între îngeri cu ripide („sfânt”, 
• ñ� • ; „Domnul”, • ã� •) şi serafimi („cu şase aripi”, ø2ñòî êðèëà(ò)) 

4. Îngeri cu ripide („Îngerul Domnului”, à�ããë • ã�(ä)íü; pe ripide: „sfânt”, àã¶îñ14) 
5. Sf. Vasile cel Mare (ñò�¥(è) âàñèë·2 â2ëèê¥(è); „Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări 

trupeşti nu este vrednic”15, íèêòîæ2| äîñòîèíü| w� ñâ2çàâø|·èõñ ñú| ïëüòüñê¥|ìè ïîõîò|ìè è 
ñëàñòü|ìè {: rugăciunea din timpul cântării heruvimice) 

6. Sf. Grigore Teologul (ñò�¥ ãðèãîð·2 áã�îñëî(â); „Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul puterilor, Care 
ne-ai învrednicit pe noi şi acum a sta înaintea sfântului Tău jertfelnic”, áëàãîäàðè(ì) ò[...]| ã�è á�2 
ñèëà(ì)| ñïîäîáëü|øàãî16 íà(ñ) ïð|[2](ä)ñòàòè è| í�íý ñ�ò[î]ì[îy]| òâî2ì¹| æðüòüâíè|ê¹ {: prima 
rugăciune pentru credincioşi, liturghia sf. Ioan Gură de Aur) 

7. Sf. Ioan Gură de Aur (ñò�¥ ¶w çëàòî¹ñò; „Cu aceste [fericite] puteri [şi noi, Stăpâne, Iubitorule de 
oameni, strigăm şi grăim:] Sfânt eşti [şi] preasfânt”, ñú ñè[ìè] [...]|[...] | ñ[èëàìè] [...] | [...] | [...] | 
[...] | [...]ü ñò�ü| 2[ñè] [...]ý[...]17: rugăciunea de taină la cântarea serafimilor, liturghia sf. Ioan Gură 
de Aur) 

8. Sf. Chiril al Alexandriei (ñò�¥ êvyðè(ë) àë2¿àíäðüñê¥(è); „[Doamne,] Dumnezeul nostru [Care] 
întru [cele de sus locuieşti şi la cele de jos priveşti, Care ai adus] mântuire [neamului omenesc pe 
Unul Născut Fiul Tău şi Dumnezeu, pe] Domnul nostru [Iisus] Hristos”, [ã�è] á�2 íàø| [...] í[à] 
[...]|[...]2íè2? | [...] | [...] | ã�à í[à]ø2ãî| [.�..] õ[ñ�à]18: rugăciunea pentru catehumeni, liturghia sf. Ioan 
Gură de Aur)  

9. Sf. diacon Lavrentie (ñò�¥ äèÿêî(í) ëàâð2íòè2) 
10. Sf. arhidiacon Ştefan (ñò�¥ àðõèäèÿêî(í) ñò2ôàí)  
11. Iisus în mormânt (¶�ñ õ�ñ) 

                                                 
12 În ms. slav. BAR 502 (Liturghier, Ţara Românească ?, sec. XVI), f. 29r: ïð·èìýò2 ÿäèò2 ñ2 2(ñò)| òýëî ìî2 2æ2 çà â¥ 

ëw|ìèìî2 âú wñòàâë2í·2| ãðýõw(ì). 
13 Ibidem, f. 2v: ïðèø2(ä)øè sâýçäà, ñòà âðúõ¹ èä2æ2 áý wòðî÷. În Liturghierul lui Macarie (1508), avem: ïðèøüäøè 

sâýçäà ñòà âðüõ¹| èä2æ2 áý îòðî÷2 (p. 27). 
14 Cuvântul grecesc ortografiat cu litere chirilice. 
15 Pentru citatele de pe filacterele sf. ierarhi, s-a folosit ediţia: Liturghier, IBMBOR, Bucureşti,  2000. 
16 În loc de ñïîäîáèâüøàãî, „(Cel) Care ne-ai învrednicit”. În ms. slav. BAR 502, f. 18v şi în Liturghierul lui Macarie, p. 58, 

aceeaşi formulă ca la Cozia: áë�ãîäàðèì ò ã�è á�2 ñèëü •| ñïî(ä)áëüøàãî íà(ñ) ïðý(ä)ñòàòè| [è] í�íý ñ�òìîy òâî2ì¹ æðü(ò)|âíèê¹.  
17 În ms. slav. BAR 502, f. 28v: ñú ñèìè è ì¥ áëæ�2íàìè| ñèëàìè, âë(ä)êw ÷ë�êîëþ|á÷2 âúï·2ìü è ã�ë2ìü • | ñ�òü 2ñè âú 

èñòèí© è |ïðýñ�òü •. În Liturghierul lui Macarie (p. 79), lipseşte – probabil ca la Cozia – formula „cu adevărat”: ñ�òü 2ñè è ïðý|ñ�òü. 
 18 În ms. slav. BAR 502, f. 17v: [ã]�è á�2 íàøü, èæ2 íà â¥ñw|ê¥(õ) æèâ¥è, è íà ñìýð2í[...]| ïðèçèðà© • èæ2 ñï�ñ2í·2| (f. 18r) 

ðîä¹ ÷ë�÷üñêîì(ó) ïîñëàâü,| 2äèíîðw(ä)íàãî ñâî2ãî ñ�íà| è á�à, è ã�à íàø2ãî ¶�v õ�à •. În Liturghierul lui Macarie (p. 56-57): ã�è á�æ2 
íàøü, èæ2| íà â¥ñwê¥õ æèâ2è,| (p. 57) è íà ñìýð2íàà ïðèçèðà© • èæ2| íà ñï�(ñ)2í·2 ðîä¹ ÷ë�÷üñêîìó ïî|ñëàâü, 2äèíîðîäíàãî ñâî2ãî 
ñ�íà è| á�ãà è ã�à íàø2 ¶�v õ�à. 
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12. Sf. Nicolae (ñò�¥ íèêîëà2) 
13. Plângerea („Punerea în mormânt”, ãðîáíî2 ïð·äàí¶219) 
14. „Îngroparea lui Hristos” (ïîãð2áåí·2 õ�âî) 
15. Sf. Nichita20 (ñò�¥ íèêèòà) 
16. Sf. Platon (ñò�¥ • ïëàòîíü •) 
17. Sf. Andronic (ñò�¥ àíäðîíè(ê)) 
18. Sf. Tarh (ñò�¥ òàðõ) 
19. Înălţarea Domnului [...] 
20. „Naşterea Născătoarei de Dumnezeu” (ðîæ(ä)ñòâî áö�©) 
21. Intrarea în Biserică a Maicii Domnului ([...]; ì�ð »�y) 
22. Sf. Ioachim (ñò�¥ ¶wàêèì) 
23. Sf. Ana cu Maica Domnului (ñò�àà àííà) 
24. Motive decorative  

 
 
Naos 

1. Pantocrator [...] 
2. Serafimi cu ripide 
3. Arhangheli (începând de la E: „[Îngerul Domnului]”, [àã�ëü] ãí�ü; „Îngerul Uriil”, àã�ëü èîvðè(ë); 

„Îngerul Domnului”, àã�ëü ãí�ü; „Îngerul Mihail”, àã�ëü ìè(õ)[à]èë; „Îngerul Domnului”, àã�ëü ãí�ü; 
„[Îngerul Rafail]”, [àã�ëü] ðàôàèë; „Îngerul Domnului”, [àã�]ëü ãí�ü; „Îngerul Gavriil” [àã�]ëü [ã]à[âð]èë) 

4. Profeţi (începând de la E): Aaron (ïð(î)ð(î)ê àðî(í); „Toiagul lui Aaron înfloreşte; în(tre?) toiegele 
preoţeşti”, æèçëü| ààðwí|îâ • ïðî|öüâò2| âú æð2(ä)á|è ·2ð2è|ñòýè { : cf. Numeri 17, 821), Solomon 
(ïð(î)ð(î)ê ñîëîì(î)í; „Doamne, Dumnezeul lui Israil, biserica aceasta care s-a zidit întru numele 
Tău să fie”, ã�è á�2 ·èñ|ë�âü õðà|ìü ñü 2ãî|æú ñü ç�äà(õ)| èì2íè|ìú òâîè(ì)| äà áóä2(ò): cf. III Regi, 
8, 23-53 sau II Paralipomena 6, 14-42), Zaharia22 (ïðð�î(ê) çàõàð·à; „Binecuvântat [este] Domnul, 
Dumnezeul lui Israil că a cercetat şi a făcut izbăvire poporului Său”, á�ë(ñ)â2(í) ã�ü á�ü| ·ë�âü ¶àêî 
ï|îñýòè [è] ñúò[â]î|ðè èçáàâë2[í·2]| ëþä2ìú ñ|âîè[ìú] { : Luca 1, 68), Ghedeon (ïðð�ê ã2ä2w(í); 
„Zis-a Ghedeon către Domnul: dacă vei izbăvi prin mâna mea în acel chip cum ai spus, iată eu pun 
înainte lâna”, ð2(÷) ã2ä2w(í) ê|ü ã�îy àù2 ñï|àñ2øè ð©ê|î2 ìî2 2·23 èì|üæü wáðàçî(ì)| ð2(÷) ñ2 
ïîëîæ2| ðóíî { : cf. Judec. 6, 36-37), Daniil (ïð(î)ð(î)ê äàíè(ë); „Privi Daniil până când s-аu aşezat 
scaune şi Cel vechi de zile” (...S-a aşezat), âèäý24 äàíè|èë • äîíä2|æü ïðýñòî|ë ïîñòàâ[...]|øüñ2 • è 
â2[òõ]|è äí�èìè: Dan. 7, 9), Ilie (ïð(î)ð(î)ê èë·ÿ; „Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Atotţiitorul”, 
ð2âíó2 ïî|ð2âíîâàõ| w<ò> ã�è âüñý|äðüæèò|2ëþ { : III Regi 19, 10), David (ïðð�ê äàâè(ä); „Chivot, 
Fecioară, mai înainte te-am văzut”, êèâîòü| äâ�î • ïðý|æ2ä2 âè • |äý(õ) ò2 { : cf. ps. 131, 8), 
Moise (ïð(î)ð(î)ê ìîèñ¥; „Proroc va ridica vouă Domnul dintre fraţii voştri”, ïðð�êà| 
âüç[ä]âèã|í©(ò) âà(ì) ã�ü| w<ò> áðàòè|è âàøè(õ): Deut. 18, 15)  

5. Episcopii Romei (începând de la E): Silvestru (ñò�ú • ñèë¶â2ñòðîy ïàïà ðè(ì)ñê¥; pe carte: [...]25), 
Vighilie (ñò�ú â2ðãèëè2 ïàïà ðè(ì)ñê¥; pe carte: „Şi întru Unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul [născut, Care din] Tatăl S-a născut”, è âü ¬äè|íîãî ã�à • | ·�y õ�à ñí�à| á�æ·à • 

                                                 
19 ïð·äàí¶2 vsl. „adăugare”. 
20 Cei patru sfinţi militari de la nr. 15-18 au făcut parte de la început din spaţiul altarului. 
21Cf. versiunea sinodală a Sfintei Scripturi, 1988. 
22 Cu veşmânt preoţesc: tatăl sf. Ioan Botezătorul figurează uneori între profeţii de pe tamburul turlei, ca de exemplu la 

Ravanica (ante 1389): Marina Belović, Ravanica, p. 88-89 şi foto XXXVII. 
23 Segment grafic fără sens în context. 
24 Apare şi un õ (?) suprascris, dar în context nu are sens. 
25 Probabil prima parte a Simbolului Credinţei, care continuă la sf. Vighilie (numit aici: „Verghilie”). 
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2ä(è)||íî[...]|[... îò]�öà ðî[æ]|ä2ííà|ã[î] {), Grigorie (ñò�ú ãðèãîð·2 ïàïà ðè(ì)ñê¥), ? (ñò�ú [...] 
ðè(ì)ñê¥), Celestin (ñò�ú â2ë2ñòèí26 ïàïà ðèìü), Agaton (ñò�ú • àãà»îí • ïàïà ðèìü), ? ([...]), ? 
([...] ðè(ì)ñê¥) 

6. Mandylion („Sfânta Mahramă”, ñò�¥ wâðóñ), Keramion („Sfânta Cărămidă”, ñò�àà ê2ðàìèäà; ¶�ñ õ�ñ), 
Tetramorf („şase aripi”, ø2ñòî êð¶ëà[ò]), Tronul Hetimasiei între îngeri („Pregătirea”, 
¹ãîòîâàí·¬) 

7. Evangheliştii: SE, Luca (ñò�¥ ë¹êà 2yàã2ë¶(ñ�); „Deoarece mulţi au început să istorisească despre faptele 
deplin adeverite între noi, precum este scris”, ïîí2æü| ¹áî ìí|îsè íà÷|2øè ïî|âýñòü • w || 
èçâýñò|âîâàíè[õú?]| âü íà(ñ) â2ù|è ÿêîæü| 2(ñ)[ò] ïèñàí(î) { : cf. Lc. 1, 1); SV, Ioan (ñò�¥ ¶�w áîãîñëîâ; 
„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul”, âü íà÷2|ëý áý ñëî|âî 
è ñëî|âî áý|| êü á�î è| á�ü áý ñ|ëîâî {: In. 1, 1); NV, Matei (ñò�¥ ìà»2¶ 2yàã2ë2[ñò]; „Cartea neamului lui 
Iisus Hristos”, êíèãà| ðîæ(ä)[ñ]òâà| ¶�¹ õ�âà {: Mt. 1, 1); NE, Marcu ([...] 2yàã2ë2(ñ�); „Începutul 
Evangheliei lui Iisus Hristos”, çà÷2ëî 2|yàã2ë¶2| ¶ñ�à õ�à {: Mc. 1, 1) 

8. Apostoli din cei 70 în medalioane. La E: Cleopa (cu omofor? [ñò�¥] êë2w(ï)[à]); Andronic (cu 
evanghelie şi omofor; [ñò�¥] àíäðî[...](ê)), Siluan (ñò�¥ ñèëày|àíü27), Agav (ñò�¥ àãàâü), Anania (cu 
felon, omofor şi evanghelie; ñò�¥ àííàí·à); la S: Filip (cu chivot; ñò�¥ ô·ëèï), Prohor (ñò�¥ ïðîõîð), 
Nicanor (ñò�¥ í·êàíî(ð)), Ruf (cu felon, omofor şi evanghelie; ñò�¥ ð¹ôà28), Sosten (ñò�¥ ñîñò2í); la 
V: Lin (ñò�¥ ëèíà29), Tihic (ñ[ò�¥] ò¶õ¶(ê)), ? (ñò�¥ [...]), ? (cu omofor şi evanghelie; [...]), ? ([...]); la 
N: ? ([...]), ? (cu omofor şi evanghelie; [...]) ? (ñò�¥ [...]), ? ([...]), ? ([...]) 

9. „Cina de Taină” (â2÷2ðà òàèíà) 
10. Cincizecimea ([...]; în partea de jos: „lumea”, ìè[ðú]) 
11. Schimbarea la Faţă ([...]; în dreapta: [¶�ñ] õ��ñ) 
12. Patriarhii Vechiului Testament în trei medalioane ([...])  
13. Intrarea în Ierusalim („Floriile”, öâýòîíîñ·¬) 
14. Învierea lui Lazăr ([...]) 
15. „Buna Vestire” ([áëàãî]âýù2íè2) 
16. „Naşterea lui Hristos” (ðîæ([ä])¶ñòâî [...] õâ�î) 
17. Întâmpinarea Domnului (ñòð2ò2í¶2; ì�ð »�y; ¶�ñ õ�ñ; pe filacterul Anei: „Acest Prunc va întări cerul şi 

pământul”, ñüè ì|ë�íöü| ¹òâð|üæ(ä)à2[ò] í2|á�î è ç2|ìë2 { ) 
18. „Botezul Domnului” (êð2ù2í·¬ ã(ñ�)í[2]) 
19. Duminica mironosiţelor (¶�ñ õ�ñ; „Nu Mă atinge, Maria”, í2 ïð·êàñà230 ñ2 ìíý ìàð¶à) 
20. Duminica slăbănogului ([...]; ¶�ñ õ�ñ) 
21. Duminica samarinencii („Venind Iisus Hristos la fântâna lui Iacov [...]”, [¶�ñ õ�]ñ ïðèø2(ä) âú 

ñòóä2íè(ö)è ÿêîâ[à?]: In. 4, 6 sq) 
22. Duminica orbului („[...] l-a vindecat [la fântâna?] Siloamului (?)”, [...] [èñöýë]ý2òü 2ãî [...]|[...]è 

ñè[ëîàì] [...]è[...] : In. 9, 1 sq) 
23. „Răstignirea lui Hristos” (ðàñï2ò·2 õ�âî; ¶�ñ õ�ñ; ìè�ð »�ó) 
24. Coborârea de pe cruce („coborârea lui Hristos”, ñüí2ò õâ�î; ¶�ñ õ�ñ; ìè�ð »�ó; ¶í ö¶) 
25. Coborârea la iad („Învierea lui Hristos”, â�ñêð(ñ)2í·2 õâ�î; ¶�ñ õ�ñ) 
26. Duminica Tomii (w�ñ2çàí·231 »îìèíî; ¶�ñ õ�ñ) 

                                                 
26 Pentru ê2ë2ñòèí. Probabil o confuzie de grafie ê - â. 
27 Ezitare între numele Sila şi Siluan. 
28 În loc de ð¹ô. Numele sfântului apare la forma de genitiv - ð¹ôà, preluat din Minee: „În această zi, pomenirea sfântului...” 
29 În loc de ëèí. Vezi nota precedentă. 
30 În loc de ïð·êàñài, forma de imperativ a verbului vsl. ïð·êàñàti „a atinge”. 
31 Cuvânt cu sens obscur. Alte forme ce însoţesc acest praznic: otricanïe, ¨vhrenïe. 
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27. Vindecarea celui cu mâna uscată („[Iisus] Hristоs а vindecаt [...] mâna lui”, [¶�ñ] õ�ñ è[ñöý]ëè [...]| 
2ìó ðóêîy: Mt. 12, 10-13; Mc. 3, 1-5; Lc. 6, 6-10) 

28. Vindecarea hemoroissei ([¶�ñ] õ�ñ;  „[Iisus Hristos a] vindecat [...] femeia [cu] scurgerea de sânge”, 
[...] [èñ]öý[ëè] [...] æüíà32 êðüâ[î]òw÷è2: Mt. 9, 20-22; Mc. 5, 25-34; Lc. 8, 43-48) 

29. „Adormirea Născătoarei de Dumnezeu” (¹ñï2í·2 áð�ö©; ¶�ñ õ�ñ; ì�ð »�y; pe cartea unui ierarh: 
„Fericiţi cei fără prihană”, [áëàæ]|2íè í|2ï||îðî÷|íè > : ps. 118, 133) 

30. Sf. Ioan Damaschin (ñò�¥ • ¶�w • äàìàñê·í; „Locaş fiind Vieţii, ai dobândit viaţa cea pururea 
fiitoare; că prin moarte ai trecut la viaţă”, æèç´í· á|èâø2 õðà(ì)| æèçíü ïð·|ñíîñ©ù|íú óëó÷è|ëà 2ñè 
ñú|ì�ðòè2 áî| êú æèâî|òó ïðýìè|íúëà 2ñè : canonul al doilea (al sf. Ioan Damaschin) la utrenia 
Adormirii Maicii Domnului, cântarea 6, ultima stihiră34) 

31. Sf. Teofan [Мelodul] (ñò�¥ »2wôàí; „De vreme ce Rodul cel necuprins al acesteia, prin Care cerul s-
a făcut”, àù2 è í2ï|îñòèæ(ä)[í]ü ñ|22 ïëîä 2ãî|æ2 ðà(ä)è íá�î| á(ñ�)[ò]¥: canonul al doilea (al sf. 
Ioan Damaschin) la utrenia Adormirii Maicii Domnului, cântarea 4, ultima stihiră) 

32. Sf. Dimitrie (ñò�¥ äèìèòð·2) 
33. Sf. Teodor Stratilat (ñò�¥ • »2wäîð • ñòðàòèëàò) 
34. Sf. Pantelimon (ñò�¥ • ïàíò2ë2è[...]) 
35. Sf. Nestor (ñò�¥ • í2ñòîð) 
36. Sf. Procopie (ñò�¥ • ïðîêîï·2) 
37. Sf. Mercurie (ñò�¥ ì2ðê¹ð·2) 
38. Sf. Vah (• ñò�¥ • • âàêõî •) 
39. Sf. Andrei Stratilat (• ñò�¥ àíäð2à • ñòðàòèëà(ò)) 
40. Sf. Metodie (ñò�¥ ì2òîä¶2 ïàòðüñê¥) 
41. Iisus dormind (¶�ñ õ�ñ; ìè�ð »�ó; à�ã ã(ä�)í; „Am adormit ca un leu şi M-am sculat ca un pui de leu”, 

ïî(ñ)ïà(õ) ÿêî ëüâ è âüñòàõ • | ÿêî ñê¥ì2í: cf. Fac. 49, 9; Prohodul Domnului, starea I, 38) 
42. Radu Paisie voievod35 ţinând macheta bisericii (binecuvântat de Hristos, ¶�ñ õ�ñ şi încununat de un 

înger, [àã�]ãë[ü] ã(ä)�íü; „Io Petru voievod”, • ¶w • ï2òðó • | • âî2â[î](ä) •) 
43. Marco voievod (încununat de un înger; • ¶w • ìàðêî• | âî2âî(ä)36) 
44. Ruxandra doamna (ã�[æ](ä)[à] ðîêñàíäà37) 
45. Zamfira (ã�æ(ä)à| ñà(ì)ô·|ðà) 
46. Sf. Teodosie începătorul de obşte (ñò�¥ »2wäîñ¶2 wáù2æèò2(ë); pe filacter: „Vrând să te 

mântuieşti, vorbirea deşartă să încetezi şi adevărul să îl iubeşti”, õîòýè ñï�(ñ)ò|è ñ2 w[ò]  
ïðàçí|îñëîâè2 äà| ïðýñòàíí|ýòè [è] èñòè|í© âüçëþ|á¥ò { {:) 

47. Sf. Lup (ñò�¥ ëîy(ï)) 
48. Sf. Eustatie Plachida (ñò�¥ 2yñòàò·2 • | ïëàê¥äà) 
49. Sf. Gheorghe ( • ñò�¥ • • ã2w(ð)ãè2 • ) 
50. Sf. Iacov Persul (• ñò�¥ • ¶àêîâ • ï2ðñ2íè(í)) 
51. Sf. Cosma (ñò�¥ êîçìà • ) 
52. Sf. Damian (ñò�¥ äàì·àí) 

                                                 
32 În loc de æ2íà. 
33 Psalmul 118 (catisma 17) se citeşte la slujba înmormântării.   
34 Traducerea textelor de la nr. 30-31 după Mineiul pe august, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989. 
35 Ctitorii şi la Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea, Bucureşti, 

2005, nr. 373. 
36 Numele a fost rescris alături; inscripţia păstrează ambele texte. 
37 Numele a fost rescris mai jos, cu aceleaşi caractere. 
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53. Sf. Teodor Tiron (• ñò�¥ • »2wäîð • • òèðîí) 
54. Sf. Mina (• ñò�¥ • • ìèíà • ) 
55. Profetul Iona în gura chitului (ïð(î)ð(î)ê ¶wíà; „Strigat-am în necazul meu către Domnul 

Dumnezeul meu şi m-a auzit”, âúçüïè âú ï|2÷ýëè ìî2è| êü ã(�ñä)îy • [á�ã]îy| ìî[2ìîy] è ¹|ñë¥øà| 
ì { : Iona 2, 3) 

56. Pilda inorogului („Toate deşertăciunile omeneşti”, âúñý ñó2òè2 ÷�ëâý÷2ñêî2: cf. Eccles. 1, 2) 
57. Motive decorative 

 
 
Pronaos 

1. (pe boltă, pictură pierdută, [...]) 
2. Acatistul Bunei Vestiri. E: [Icos 1]; Condac 2: Buna Vestire (fragment), [...]; Icos 2: Buna Vestire 

la fântână (fragment), [...]; [Condac 3, Icos 3, Condac 4]; V: Icos 4: Naşterea lui Iisus (fragment), 
[...]; Condac 5: Venirea magilor (fragment), [...]; Icos 5: Închinarea magilor (fragment de tron), [...]; 
N: [Condac 6, Icos 6, Condac 7]; Registrul II, E: Icos 7: Maica Domnului pe tron cu Pruncul primind 
închinarea credincioşilor, [...]; Condac 8: Maica Domnului cu Pruncul în leagăn primind închinarea 
credincioşilor, [...]; Icos 8: Hristos pe tron cu cerul deschis, [...], ¶�ñ õ�ñ; S: Condac 9: Naşterea lui 
Iisus, cu îngeri în cerul deschis, [...]; Icos 9: Maica Domnului pe tron cu Pruncul, între retori, [...];  
Condac 10: Iisus dormind, „Vrând [să mântuiască] lumea, [Împodobitorul tuturor] a venit [la] dânsa, 
după cum Însuşi făgăduise”, [...] [õ]îò ìèð[...] [ñ2ì]¹| ñàìîwáýù[...] ïð·èä2; V: Icos 10: Maica 
Domnului între fecioare şi credincioşi, „[Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară,] şi 
tuturor celor ce aleargă [la tine]”, [...] è âúñ[ýìú] [...] ï[ðè]áýãà[þ]ù[¥ìú]; [Condac 11]; Icos 11: 
Maica Domnului cu făclie, între credincioşi, [...]; N: [Condac 12, Icos 12, Condac 13]. 

3. Viaţa sf. Ioan Botezătorul: 3.1. Vestirea lui Zaharia ([...]î[...]¶í2ð[...]2[...]|[...]íî[...]: Lc. 1, 11-20); 
3.2. Întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta („Îmbrăţişarea Mariei”, öýëîâàí·2 ìàð¥èíî; ìè�ð • 
»�y • ; Lc. 1, 39-41); 3.3. „Naşterea lui Ioan” (• ðîæ(ä)üñòâî • ¶wíîâî •; pe cartea lui Zaharia: 
„numele [lui va fi] Ioan”, èì2[...] [...]ìó| ¶��w: Lc. 1, 60); 3.4. Uciderea pruncilor ([...]); 3.5. 
„Uciderea lui Zaharia” ([çà?]êëàí·2 çàõàðèèíî • : cf. Mt. 23, 35; Lc. 11, 51); 3.6. Îngerul duce pe 
sf. Ioan în pustie („[...] îngerul [lui Dumnezeu?] în pustie”, [...]ýí2 àã�ãë[...]î á[...]ãî38 âü ïóñò¶í¥:  
cf. Lc. 1, 80); 3.7. Predica sf. Ioan (¶wà[í]; „Pui [de vipere, cine v-a arătat să fugiţi] de la faţa 
[mâniei ce va să fie?]. Faceţi dar roade [vrednice de] pocăinţă. Iată [securea] stă la rădăcina 
pomilor”, [ïîðîæä2]í¶2 [...]| w[(ò)] ëèöà ã[ðäóùàãî ãíýâà] [ñîòâî]|ð¥òè ¹áî ïë[îäú] [...]| ïîêààí·2 
• óæ[2] [áî è ñýêèðà ïðè êîð2]|íè äðý[â]à ë[2æèòú] [...]: Mt. 3, 7-8 şi 10; Lc. 3, 7-9); 3.8. Sf. Ioan 
predicând soldaţilor şi vameşilor ([...]: Lc. 3, 12-14); 3.9. Sf. Ioan botezând ([...]); 3.10. Sf. Ioan 
predicând despre Hristos (¶�ñ õ�ñ; „Acela va boteza pe voi cu Duhul Sfânt şi cu foc. А Cărui lopată 
este în mâna Lui”, òü39 âè êðü(ñ)òèòü ä�õw(ì) ñ�òè(ì) • è wãí2(ì)| 2ì¹æ2 ëwïàòà âü ð¹ê¹  
2ãî40 : : Mt. 3, 11-12, Lc. 3, 16-17); 3.11. Dialogul dintre Iisus şi Ioan ( • ¶�ñ • | • õ�ñ • ; „Prorocule, 
vino de Mă botează – Nu sunt [vrednic?] să mă ating de foc”, ïð(î)ð(î)÷2 ïð·èä2 êðüñò· ì2 • í2ñìý 
2[?]ýíî41 ïðèêî|ñíüòè ñ2 wãíþ: cf. Mt. 3, 14-15); 3.12. „Botezul Domnului” (¶�ñ õ�ñ; • êðù2í·2 • 
ã(�ñ)íý { : Mt. 3, 16-17; Mc. 1, 10-11; Lc. 3, 21-22); 3.13. Sf. Ioan mustră pe Irod („Nu se cuvine 
ţie să ai pe femeia lui Filip, fratele tău”, í2 äîñòîè òè ñ2 èìýòè æüíà ôèë¥ï(ï)à • áðàòà òâî2(ã)î 
{ : Mc. 6, 18; Mt. 14, 4); 3.14. Sf. Ioan dus la temniţă („Ioan a fost aruncat în temniţă”, • ·�w • 
âúâðüæüí • á¥�(ñ)[ò] âú ò2ìíè(ö) { : Mc. 6, 17; Mt. 14, 3); 3.15. „Ospăţul lui Irod” (÷ðýæä2í·2 
èðwäîáî; deasupra capului sf. Ioan: ¶�w: Mc. 6, 21-28; Mt. 14, 6-11); 3.16. „Tăierea capului lui Ioan 

                                                 
38 áîæè2ãî?  
39 În loc de òîè. 
40 Textul prezintă trăsături ale redacţiei sârbe: âè, ð¹ê¹. 
41 Fragment de text cu sens obscur. Contextul impunea în acest loc cuvântul  äîñòîèíß „vrednic”. 
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Înaintemergătorul” (Deasupra capului sf. Ioan: ¶�w; ¹ñýêíîâ2í·2 ãëàâà • ¶�w| ïðý(ä)ò2÷2: Mc. 6, 
28; Mt. 14, 10); 3.17. Îngroparea trupului sf. Ioan („[...] ucenicii [...] au luat trupul”, [...] ¹÷2íèöè 
[...] âüç2ø2|[...] òð¹ï [...]: Mc. 6, 29; Mt. 14, 12); 3.18. „Aflarea sfântului cap al 
Înaintemergătorului” (wáðýò2í·2 [ñ�]òí·è ãëàâè| ïðý(ä)ò2÷2â¥) 

4. Cina de la Mamvri („Sfânta [Treime]”, ñ�ò[...]; lângă fiecare din cei trei îngeri: ¶�ñ õ�ñ) 
5. Sf. apostoli Petru şi Pavel ([ñ�ò¥] àï(ñ)�ëü • ï2òðü; ñ�ò¥ • àï(ñ)�ëü • ïày2ë) 
6. Inscripţie votivă („Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Dumnezeului 

Celui în Treime slăvit, s-a început şi s-a săvârşit această sfântă biserică, în hramul sfinţilor apostoli 
Petru şi Pavel, în zilele lui Io Petru voievod şi fiului său Marco voievod şi ale preasfinţitului 
mitropolit chir Varlaam, sub egumenul ieromonah Ilarion. Şi iarăşi eu, robul lui Hristos, 
ieromonahul Maxim maistorul, care am fost învăţător, să fie spre odihnă. Şi am scris eu, mult 
greşitul, David zugravul şi fiul său, Raduslav, în anul 7051”42, † èç âîë2í·2(ì) w�öà • è ñú 
ïîñïýø2í·2(ì) ñí�à • è ñúâðüø2í·2(ì) ñò�ãî äõ�à • èæ2 âú òðîèö2 ñëàâèìàãî á�à • ïî÷èñ2 è 
ñúâðüøèñ2 • ñúè ñò�ìó • öð�üêâà • âú õðà(ì)| ñò�ãî àï(ñ)�ëà • ï2òðà • è ïàyëà • âú ä�íè • ¶�w • 
ï2òðî(ì) âî2âîäà(ì) • è ñí�ü 2�(ã) • ìàðêî âî2âîäà(ì) • è ïðýwñù�2íè(ì) ìèòðîïîëèòî(ì) • êy(ð) 
• âàðëàà(ì) • ïð· èãîyì2íý • 2ðì(î)íà(õ) • èëàðèw(í) • è ïà(ê) àçü ðàá • | õ(�ñ)âî • ¶2ðìîíà(õ) • 
ìà¿è(ì) ìàèñòîðw(ì) • 2æ2 á¥(õ) ó÷èò2(ë) • äà á©ä2(ò) âú ïîêî2í·2 • è ïèñà(õ) àç ìíîãî 
ãðýøíàã(î) • äàâ¥(ä) • çóãðà(ô) • è ñí�ü 2ã(î) ðà(ä)yñëà(â) • â[ú] ëý(ò) • #�ç • í�à : ) 

7. Sf. Palamon (ñ�ò¥ • ïàëàìî(í) • ; pe filacter: „Sufletul în mâna lui Dumnezeu dându-şi, Palamon 
neatins s-a arătat [în] mâna (?) pierzătorului de suflet şi chinuitorului”, äø�© íà| äëàíè á�æ·|è âúäàâü| 
ïàëàìî(í)| í2êîñí©|òú ÿâëü| ñ2 äëàíè| [ä]ø�©ãîy|áöà ñ¥| ñòðàäà|ë2öú • ) 

8. Sf. Pahomie (ñ�ò¥ ïàõîì·2) 
9. Îngerul („Îngerul Domnului”, àã�ãëü ã(ñ)�äíü; pe filacter: „În acest chip se cuvine călugărului a se 

îmbrăca”, ñèö2â¥ w[á]ðà|çî(ì) ïîäîáà2(ò)| èíî[ê¹?] [î]ä|ý[æ](ä)àòè ñ[...] { : Vieţile sfinţilor,  
mai 1543) 

10. Sf. Alipie (ñ�ò[¥] à[ë]¶ïè2; pe filacter: „Fraţilor, să ne iubim unul pe altul şi Dumnezeu ne va iubi pe 
noi”, áðàò·2 äà| ëþ[...] äðó[ã]| äðóãà è| á�ü ëþáè(ò)| íà(ñ) > : cf. 1 Ioan 4, 12) 

11. Sf. Marcu Tracul (ñ�ò¥  • ìàðêî òðà÷2ñê(è)) 
12. Sf. Petru Athonitul (ñ�ò¥ ï2òðü • à»î(í)ñê¥; pe filacter: „Cine iubeşte însoţirea cu oamenii 

/tovărăşia oamenilor/ se îndepărtează de iubirea de Dumnezeu”, èæü ëþáè(ò) ä|ðóæ2ñòâî ÷ë|â�÷2ñêî2 
w(ò)ñ|òüïà[2](ò) w(ò) ëþ|áîáîæè¬: ) 

13. Sf. Maxim Mărturisitorul (• ñ�ò¥ • ìà¿è(ì) • èñïîâý(ä)íè(ê)) 
14. Sf. Ioasaf (ñ�ò¥ ·wàñà(ô); pe filacter: „Părinte Varlaame, ia averea mea (?) şi dă-o săracilor”, w÷2 

âàðëàà|ì2 âúçì[è]| èì2í·2 [ìî]|à è äàæ(ä)ü [...]| íèùè(ì) : : Viaţa sfinţilor Varlaam şi Ioasaf, cap. 
XVII passim, cf. Matei 19, 21) 

15. Sf. Arsenie (ñ�ò¥ àðñ2í·2; pe filacter: „Fraţilor, [...] Domnul Dumnezeu ne iubeşte pe noi şi nu vrem 
să facem ascultare”, áðàò·2 âü[...]|èíü ã�ü áîãà[...]| è ëþáè(ò) íà(ñ) è| í2 õwù2(ì) ï[î]|ñëîøà[...]?) 

16. Iisus „Înger de mare Sfat” (â2ëèêàãî ñüâýòà àã�ãëà; ¶�ñ õ�ñ; pe rotul: „Eu sunt Lumina lumii”, àçü 
2ñüì| ñâýòü| ìèð¹: In. 8, 12)  

17. Cruci criptograme (la N: ¶íö¶; [...] ö�  [...]; [ • íè • ] • êà • ; „[Lumina] lui Hristos [luminează] 
tuturor” (?), [N]• P• | [N]• B •44 : vosglas înaintea celei de-a doua paremii, la Liturghia Darurilor 
înainte sfinţite; „[Locul Căpăţânii rai] s-a făcut”, [• ì • ë • ð] • á •45: glas 5, miercuri şi vineri la 
utrenie, sedealna; la S: ¶íö¶; ¶�ñ [...]ö õ�ñ; íè [êà])     

                                                 
42 1542-1543. Textul şi la Ctin. Bălan,  op. cit.,  nr. 371.  
43 V. şi Erminia picturii bizantine, ed. C. Săndulescu-Verna, Timişoara, 1979, p. 208.  
44 În greceşte, cu litere chirilice şi tilde (M<äH> O<D4FJ@Ø> M<"\<g4> A<F4<>). 
45 După Victor Brătulescu, Inscripţii şi monograme legate de semnul Sfintei Cruci, MO XVII (1965), nr. 7-8, p. 570 

(ì<ýñòî> ë<îáíî> ð<àè> á<ûñòü>). 
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18. Mircea cel Bătrân (¶w ìèð÷ý • • âî2âîäà { )46 
19. Mihail voievod (¶w • ìèõüè(ë) • âî2âî(äà) : )      
20. Sf. Eftimie cel Mare (ñ�ò¥ • 2â»èìè2 â2ë·ê¥; pe filacter: „Fraţilor, înaintea ochilor pururea să  

aveţi moartea şi munca; temeţi-vă47”, áðàòè2 ïðý(ä) w|÷èìà ïð¥ñíî| ñúìðúòü èì2|èò2 è ì©ê©| 
áîèò2 ñ2 {) 

21. Sf. Antonie cel Mare (ñ�ò¥ à(í)äîí·2 â2ë·ê¥; pe filacter: „Am văzut mrejele diavolului cum se 
întind peste faţa întregii lumi [...]”, âèäý(õ) ñòè| âðàæ·2 ïðî|ñòðüò¹ ïî ë|èöó âúñ·è ç|2ìë[...]| [...]: 
Patericul, pentru avva Antonie 9) 

22. Sf. Ştefan cel Nou cu icoana lui Hristos (ñ�ò¥ ñò2ôàí íîâ¥; pe filacter: „Cine nu se închină [acestei] 
icoane, chipul Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, să fie anatema”, èæú í2 ïîêë|àíý2ò ñ [§?]| 
[...]ó èêîíà • wáðàç ã�à á�à íà|øüãî ¶�y õ�à • | äà áúä2(ò) àíà|[¼]2ìà): Vieţile Sfinţilor, noiembrie 2848). 

23. Sf. Sava cel Sfinţit (ñ�ò¥ ñàâà wñ�ù2íè(ê); pe filacter: „Să aveţi ascultare [...] amestecată cu 
înţelepciune şi bunătate/facere de bine/”, ¶ì2èò2 ïî|[ñ]ë¹øàí·2| [...]ú ñìýñ2íî| [ì]©äðè2(ì)| è 
áã�îòîñò|èþ)  

24. Jupan Stroe mare spătar (æîyïà(í) ñòðî2 â2ë¥êè • ñïàòà(ð)) 
25. Sf. Pavel al Tebaidei (ñ�ò¥ ïày2(ë) òèâ2èñê¥; pe filacter: [...]) 
26. Sf. Onufrie (ñ�ò¥ wíîôð·2; pe filacter: „Fericit bărbatul care iubeşte pre Dumnezeu/iubirea lui 

Dumnezeu, precum [...] în sine”, áëàæ2(í) ìú(æ)| è(æ)[...]ý2 ëþáî[...]| áæ�·2 ÿêî| [...]àìîãî á�à| 
â[ú?] ñ2á2 { ) 

27. Puteri cereşti („şase aripi”, ø2ñòî êðóëà(ò); pe ripide: „sfânt Domnul”, • ñ� • • ã� • ; „serafim”, 
ñ2ðàôè(ì); „mulţi ochi”, ìíîãî w÷èò • ; „heruvim”, õ2ðî(y)âè(ì)•) 

28. Panouri decorative 
 

 

                                                 
46 Ctitorii din pronaos şi la Ctin. Bălan, op. cit., nr. 372. 
47 Se poate interpreta şi ca „...înaintea ochilor pururea să aveţi moartea şi de muncă /chin, caznă/ să vă temeţi”.  
48 V. şi Erminia, p. 159. 
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Fig. 4. Absida altarului, spre sud (foto ECB). 
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Fig. 5. Împărtăşirea apostolilor. Altar 2. 

 

 
Fig. 6. Naşterea Maicii Domnului. Altar 20. 
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Fig. 7. Intrarea în biserică a Maicii Domnului. Altar 21. 

 

 
Fig. 8. Plângerea Domnului. Altar 13. 
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Fig. 9. Îngroparea lui Hristos. Altar 14. 

 

 

Fig. 10. Sf. Vasile cel Mare,  
sf. Grigore Teologul. Altar 5, 6. 
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Fig. 12. Sf. Chiril al Alexandriei. Altar 8. 
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Fig. 13. Sf. Ana cu Maica Domnului. Altar 23. 
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Fig. 14. Sf. Nicolae, proscomidiar. 

 

 
Fig. 15. Sf. Tarh. Altar 18. 
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Fig. 19. Arhanghel. Turla 3 (foto VB). 
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Fig. 20. Prorocul Aaron. Turla 4 (foto VB). 

 

 
Fig. 21. Sf. Vighilie papa. Turla 5 (foto VB). 
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Fig. 22. Mandylion. Naos 6 (foto VB). 
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Fig. 23. Tronul Hetimasiei. Naos 6 (foto VB). 
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Fig. 24. Sf. Luca evanghelistul. Naos 7 (foto VB). 
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Fig. 25. Sf. Marcu evanghelistul. Naos 7 (foto VB). 

 

 
Fig. 26. Sf. apostoli Anania şi Filip. Naos 8 (foto VB). 
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Fig. 27. Întâmpinarea Domnului. Naos 17 (foto VB). 

 

 
Fig. 28. Botezul. Naos 18 (foto VB). 



 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29. Coborârea la iad. Naos 25 (foto VB). 
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Fig. 33. Adormirea Maicii Domnului, detaliu. Naos 29. 

 

 
Fig. 34. Răstignirea. Naos 23 (foto VB). 
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Fig. 36. Coborârea de pe cruce. Naos 24 (foto VB). 

 

 
Fig. 37. Vindecarea celui cu mâna uscată, detaliu. Naos 27. 
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Fig. 38. Sf. Dimitrie, sf. Teodor Stratilat. Naos 32, 33. 
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Fig. 39. Sf. Teodor Stratilat. Naos 33. 
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Fig. 40. Sf. Teodor Tiron, sf. Mina. Naos 53, 54. 
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Fig. 41. Sf. Lup, sf. Eustatie Plachida. Naos 47, 48. 
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Fig. 42. Sf. Andrei Stratilat. Naos 39. 
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Fig. 43. Sf. Ioan Damaschinul. Naos 30. 
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Fig. 44. Iisus dormind. Naos 41. 

 

 
Fig. 45. Radu Paisie voievod. Naos 42. 
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Fig. 46. Marco voievod, Ruxanda doamna şi Zamfira. Naos 43, 44, 45. 
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Fig. 47. Sf. Teodosie începătorul de obşte. Naos 46. 
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Fig. 48. Sf. Mina, detaliu. Naos 54. 

Fig. 49. Sf. Marcu evanghelistul, detaliu.  
Naos 7 (foto VB). 
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Fig. 51. Pronaos, peretele S (foto ECB). 
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Fig. 52. Pronaos, peretele V (foto ECB). 
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Fig. 53. Pronaos, peretele N (foto ECB). 



 203

 
Fig. 54. Imnul Acatist, condac 8. Pronaos 2. 

 

 
Fig. 55. Imnul Acatist, condac 9. Pronaos 2 (foto VB). 
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Fig. 56. Imnul Acatist, condac 10. Pronaos 2. 

 

 
Fig. 57. Îngerul duce pe sf. Ioan în pustie. Pronaos 3.6. 
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Fig. 58. Tăierea capului sf. Ioan; heruvim. Pronaos 3.16 şi 27. 
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Fig. 59. Îngroparea trupului sf. Ioan. Pronaos 3.17. 

 

 
Fig. 60. Aflarea capului sf. Ioan. Pronaos 3.18. 
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Fig. 61. Sf. Treime. Pronaos 4. 
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Fig. 63. Sf. Onufrie, Palamon şi Pahomie. Pronaos 26, 7 şi 8. 
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Fig. 64. Sf. Sava cel sfinţit. Pronaos 23. 
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Fig. 65. Sf. Ioasaf. Pronaos 14. 
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Fig. 66. Mircea cel Bătrân şi Mihail. Pronaos 18 şi 19. 
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Fig. 67. Mircea cel Bătrân, detaliu. Pronaos 18. 

 

 
Fig. 68. Îngerul de Mare Sfat. Pronaos 16. 
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Fig. 69. Pilda inorogului. Naos 56. 
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Fig. 70. Cruce cu criptograme. Pronaos 17. 






















