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PICTURILE  DIN  BOLNIŢA  BISTRIŢEI 

    de  IOANA  IANCOVESCU 

 Mânăstirea Bistriţa (com. Costeşti, jud. Vâlcea), este ctitoria boierilor Craioveşti de la sfârşitul 
secolului al XV-lea, prima menţiune documentară fiind din 14941. Mânăstirea a fost parţial ruinată în 1509, 
când voievodul Mihnea cel Rău a organizat o expediţie punitivă împotriva Craioveştilor, atacând şi 
mânăstirea, însă a continuat să funcţioneze, întrucât aici s-a săvârşit în anul următor, 1510, nunta viitorului 
voievod Neagoe Basarab, nepotul Craioveştilor, cu Despina Branković. Curând mânăstirea a fost restaurată 
de aceiaşi ctitori, în timpul domniei lui Neagoe Basarab: biserica principală s-a refăcut şi terminat de pictat în 
15192.  
 Foarte probabil, mânăstirea era organizată după rânduiala chinovială, dispunând, în buna tradiţie a 
aşezămintelor de obşte, de o bolniţă ridicată probabil la scurtă vreme după clădirile principale. Existenţa unei 
prime bolniţe, înainte de 1509, pare să se regăsească într-o menţiune datorată lui Gavriil, protos-ul sf. Munte, 
venit în 1517 în Ţara Românească pentru sfinţirea mânăstirii de la Curtea de Argeş: relatând distrugerile 
provocate de Mihnea cel Rău, el aminteşte de „biserica Sfinţilor Apostoli, care o zidise Neagoe [...] să fie de 
îngroparea morţilor”, pe care Mihnea „iară o au sfărâmat”3. Din context reiese că biserica lui Neagoe se afla 
în mânăstirea Bistriţa, aşadar ca biserică de cimitir, deci probabil în incinta vestică, unde se află acum bolniţa 
şi cimitirul. După distrugerile lui Mihnea, ea s-a refăcut odată cu ansamblul principal al mânăstirii şi este 
singurul martor care a supravieţuit din construcţiile de secol XVI, căci biserica principală şi incinta au fost 
refăcute total din iniţiativa domnitorului Gheorghe Bibescu, între 1846-18564.  
 Pisania bolniţei a fost înlocuită cu ocazia lucrărilor săvârşite aici în 1710 de Şerban Cantacuzino 
marele vornic, împreună cu soţia sa Andreiana5, pierzându-se astfel informaţiile asupra datării construcţiei şi 
picturii bolniţei, ctitorilor şi hramului său. Hramul este menţionat însă de Paul de Alep: „în afara mânăstirii 
este o a treia biserică [pentru cei bolnavi] cu hramul Schimbarea la Faţă”6. O bederniţă aflată azi la Muzeul 
Naţional de Artă al României, provenind de la Mânăstirea Bistriţa, databilă stilistic în secolul al XVI-lea şi 
înfăţişând Schimbarea la Faţă7 ar confirma aceasta, ştiut fiind faptul că iconografia obiectelor liturgice 
prezintă frecvent icoana hramului bisericii respective. Ctitor al bolniţei a fost probabil numai Barbu, marele 
ban al Craiovei, deoarece este singurul dintre fraţii Craioveşti, ctitorii mânăstirii, care este pictat pe peretele 
vestic din naos, ţinând macheta bisericii, alături de soţia sa Negoslava. Barbu este înfăţişat în veşmânt 
monahal, iar inscripţia menţionează numele său de călugărie, ceea ce a fost considerat un fapt aluziv la un 
 

                                                 
1 Un document de la Vlad Călugărul, în DIR Veacul XIII, XIV şi XV. B. Ţara Românească, Bucureşti 1953, nr. 233, p. 224-

226; DRH B. Ţara Românească, vol. I, Bucureşti, 1966, nr. 246, p. 400-401;  nr. 247, p. 401-405. 
2 Pisania azi disparută, publicată de Nicolae Iorga în Inscripţii din bisericile României, vol. II, Bucureşti 1908 (Studii şi 

documente cu privire la istoria Românilor, XV), p. 81; v. şi Ctin. Bălan, Inscripţii Vâlcea, nr. 172. 
3 Tit Simedrea, Viaţa şi traiul sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, Bucureşti, 1937 (extras din BOR LV, 1937,  

nr. 5-6), p. 15-16.  
4 Pisania refacerii, la arhim. Veniamin Micle, Mânăstirea Bistriţa olteană, Mânăstirea Bistriţa, 1996, p. 53-54. 
5 Ctin. Bălan, Inscripţii Vâlcea, nr. 196. 
6Călătoriile lui Paul de Alep, Călători străini despre ţările române, VI, Bucureşti, 1976, p. 192; completarea aparţine Mariei 

Holban, editoarea textului. Călătorul sirian precizează că în mijlocul chiliilor de pe latura de răsărit se mai afla o „biserică funerară” 
închinată sf. Nicolae – probabil un paraclis care putea servi şi pentru slujbele funerare. Plasarea bolniţelor în mijlocul cimitirelor 
mânăstireşti (inclusiv la Bistriţa) certifică funcţia funerară pe care o aveau, pe lângă cea de biserică a „spitalului” mânăstiresc. 

7 Gabriel Millet, Broderies religieuses de style byzantin, Paris, 1947, p. 64-67. 
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eveniment recent8. Realizarea picturii se poate plasa aşadar între începutul anului 1520, când Barbu Craiovescu 
este menţionat ultima oară în divan ca mare ban, şi anul morţii sale, respectiv martie 1522 sau 15259.   
 Biserica are un naos simplu, dreptunghiular, boltit cu semicilindru şi este lipsită de pronaos. Iniţial 
dispunea de un pridvor cu parapet şi stâlpi subţiri de lemn, având acoperişul la nivelul celui al bisericii, aşa 
cum apare în tabloul votiv. În 1710, Şerban Cantacuzino a înlocuit pridvorul cu unul de zid, modificând 
vechea faţadă vestică a bisericii şi înlocuind pisania; înălţimea calotei acestui adaos a impus înălţarea, în pod, 
a zidurilor bisericii. Odată cu uşa, s-au lărgit şi ferestrele, ceea ce a dus la pierderea picturilor din glafuri şi 
din jurul acestora.  
 Picturile de la bolniţa Bistriţei10 reprezintă cel mai timpuriu ansamblu păstrat după perioada bizantină 
a Ţării Româneşti. În mod convenţional, pictorul a fost considerat a fi fost unul dintre cei trei zugravi care 
terminaseră în 1519 pictura din biserica principală: Dobromir, Dumitru sau Hirtop – ale căror nume se aflau 
în pisania, azi dispărută, a catholiconului mânăstirii11.  

În altar, bolta este rezervată Sf. Treimi, cu Cel Vechi de Zile cu nimb cruciger şi Sf. Duh reprezentat 
deasupra concii unde se află Maica Domnului cu Pruncul, în varianta bust, ca mai târziu la Stăneşti, şi 
încadrată de doi arhangheli. Profeţii care i se adresează sunt reprezentaţi în picioare, fapt neobişnuit în 
iconografia Ţării Româneşti. Registrul median lipseşte, din cauza înălţimii reduse a bisericii, iar cel inferior 
este ocupat de theoria ierarhilor, cu Viziunea sf. Petru din Alexandria şi Iisus în mormânt la proscomidiar. 

Bolta altarului are pe extrados, în ax, o reprezentare neobişnuită: Sf. Duh în chip de porumbel, purtând 
nimb crucifer şi însoţit de siglele numelui lui Hristos12. Iconografia Sf. Treimi în pictura Ţării Româneşti de 
secol XVI pare să indice o uşoară nesiguranţă, având în vedere şi reprezentarea de la bolniţa Coziei (1542-3), 
unde cele trei Persoane din Filoxenia lui Avraam au, fiecare, nimburi crucifere şi siglele numelui lui 
Hristos13. Spre axul arcului se îndreaptă câte trei profeţi ale căror texte de pe filactere nu sunt alese din 
repertoriul turlelor, ci se adresează tot Maicii Domnului.  

Bolta naosului desfăşoară în lung, pe semicilindru, o reducţie a programului propriu turlelor, respectiv 
Pantocratorul în slavă şi cetele îngereşti; în lipsa pandantivilor, evangheliştii sunt înlocuiţi de simbolurile lor 
şi plasaţi în jurul slavei.  

Singura imagine din ciclul hristic, propriu naosului, este Schimbarea la Faţă de pe timpanul vestic. 
Ceea ce ar putea fi interpretat drept o imagine a hramului reprezintă de fapt un habitus al vechii iconografii 
din Ţara Românească, ca şi din Serbia sau Macedonia: la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş 
şi probabil la Cozia14 în secolul al XIV-lea, la Stăneşti şi bolniţa Coziei în secolul al XVI-lea, Schimbarea la 
Faţă este extrasă din ciclul Marilor Sărbători şi plasată în acest loc privilegiat, practică desprinsă probabil 
mai curând din tradiţia iconografică decât din curentul isihast, aşa cum s-a presupus uneori15.  

În schimb, cele două registre narative ale naosului (mai puţin peretele vestic) sunt ocupate de un amplu 
ciclu hagiografic, cel al sf. Ioan Botezătorul, cel mai vechi ciclu complet păstrat în Ţara Românească. Acesta 
nu este impus nici de hram, nici de practicile iconografice valahe (unde ciclurile hagiografice sunt foarte 
rare), sau, cu atât mai puţin, de profilul iconografic al naosurilor16, însă reprezintă o temă adecvată funcţiei 
                                                 

8 Carmen Laura Dumitrescu, Pictura din secolul al XVI-lea de la bolniţa mânăstirii Bistriţa-Vâlcea, SCIA-AP  19 (1972),  
nr. 2, p. 181. 

9 Ibidem, n. 13. Autoarea preia şi nuanţează datarea înaintată de Ion Donat (Fundaţiunile religioase ale Olteniei, Craiova, 
1937, p. 18-20) şi Emil Lăzărescu (comunicare la IIA, 1969, ibidem, n. 7). După Alexandru Efremov, pictura se plasează „ante 1520”, 
către 1513-1514 (Pictura interioară din paraclisul mânăstirii Bistriţa-Vâlcea, BMI XLI (1972), nr. 3, p. 70 şi 72); I. D. Ştefănescu datează 
bolniţa curând după 1517 (La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie, Paris, 1932, p. 112).  

10 Principalele studii asupra picturii de la Bistriţa la: I. D. Ştefănescu, La peinture, p. 110-112; Al. Efremov, Pictura, p. 67-78 (cu 
relevee iconografice la p. 70-71);  Maria-Ana Musicescu, Pictura, în Istoria artelor plastice în România, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 265-266 
(care datează pictura 1523-1529); C.L. Dumitrescu, Pictura, p. 179-193; Eadem, Pictura murală din Ţara Românească în veacul al XVI-lea, 
Bucureşti, 1978, pass (relevee iconografice la p. 24-25). O prezentare a bisericii 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. 22-30 
şi lista aproximativă a scenelor la p. 119. 

11 Supra, n. 2. 
12 Cu siglele numelui lui Hristos, dar fără nimb cruciger, în reprezentarea sf. Treimi la biserica Sf. Nicolae Tzotza din 

Kastoria, sec. XIV (Ianis Sissiou, A Composition combining Holy Trinity and royal Deisis in a Church in Kastoria (în bulgară, rez. 
engl.), in Izkustvo/Art in Bulgaria 1996, 33-34, p. 32-33). 

13 Formulă care în 1551 va fi interzisă de Stoglav (Leonid Ouspensky, Vladimir Lossky, The Meaning of Icons, St. Vladimir's 
Seminary Press, Crestwood, New York, 1989, p. 205, n. 8). 

14 Vezi RRHA-BA, XLVI (2009), p. 7. 
15 C.L. Dumitrescu, Pictura, p. 188-189. 
16 După C.L. Dumitrescu, „ponderea revine unor teme proprii pronaosului şi nu întâmplător, ci tocmai pentru că încăperea 

trebuia să îndeplinească în primul rând această funcţie [funerară]”, Pictura, p. 189-190. 
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acestei biserici, după cum arată faptul că acelaşi ciclu este prezent şi în pronaosul bolniţei de la Cozia, 
închinate sf. Apostoli. Asocierea figurii sf. Ioan Botezătorul contextelor funerare17 – motivată de înţelegerea 
botezului ca moarte mistică şi înviere la o nouă viaţă – este atestată de unele relicvare ce poartă chipul 
Botezătorului18. Seria de 16 scene reproduce structura „clasică” a  ciclului, bazată pe naraţiunea evanghelică, 
căreia i se adaugă scena Aflării capului, episod deja de mult timp intrat în tradiţia iconografică. El s-a preluat 
probabil pe această filieră, deşi – corespunzând uneia dintre sărbătorile Bisericii – dispunea deja de o tradiţie 
liturgică şi literară care încurajase circulaţia textului detaliat, aşa cum s-a păstrat de exemplu într-un 
manuscris contemporan, scris în Valahia într-o slavonă de redacţie sârbească (aşa cum ar fi fost de aşteptat în 
mediul cărturăresc al Bistriţei)19. Inscripţiile însoţitoare ale scenelor reproduc şi ele, mai mult sau mai puţin 
exact, citate evanghelice.  

 

 
Pl. I. Bolniţa Bistriţei, releveul iconografic 

 
 Din registrul inferior lipsesc sfinţii militari, locul lor fiind luat, ca în practica iconografică athonită, de 
către marii cuvioşi – dintre care nu lipseşte, desigur, sf. Pahomie, ocrotitorul ctitorului. Lor le este asociat sf. 
Nicolae, după o tradiţie macedoneană care îl plasează în proximitatea altarului (şi la Stăneşti sau, probabil, la 
mânăstirea Argeşului20) şi sf. Grigore Decapolitul, la prima sa reprezentare păstrată în Ţara Românească şi 
care reproduce fidel cea mai veche tipologie, regăsită ulterior în toate reprezentările româneşti. Din 
repertoriul naosului este preluată doar icoana sf. Împăraţi pe peretele de vest, pandant cu tabloul votiv, 
atestând aşadar o practică iconografică ce nu singularizează iconografia imperială, cu atât mai mult cu cât în 
această biserică nu sunt figuraţi sfinţii militari21. 
 Cei doi ctitori ţin macheta bisericii; capul Negoslavei a fost repictat în 1710, odată cu modificarea uşii; 
tot acum s-a pierdut şi inscripţia denominatoare, numele ei recuperându-se din documente22.  

                                                 
17 Richard Krautheimer, Introduction to an «Iconography of Mediaeval Architecture», Journal of the Warburg and Courtauld 

Institutes, V (1942), p. 27-30. 
18 Un relicvar bizantin (ante 1323) cunoscut numai dintr-o gravură târzie, avea pe capac reprezentarea sf. Ioan Botezătorul cu 

aripi, ţinând tipsia cu capul tăiat şi un filacter cu textul unei stihiri de la vecernia Naşterii (Reallexikon zur Byzantinische Kunst, III, 
col. 624-5). Aceeaşi reprezentare (dar cu alt text) pe icoana-relicvar aflată azi în expunerea MNAR şi provenind de la Bistriţa (de 
factură bulgară, databilă la începutul sec. XVII), în care sunt încastrate moaşte de sfinţi (nu şi de la sf. Ioan), însoţite de icoanele 
respective.  

19 Ms. slav. BAR 305, ff. 150v-154v. Manuscrisul cuprinde omilii la sărbătorile bisericeşti principale pe lunile ianuarie-
august. Databil cca 1510-1520 după Ion Radu Mircea (Répertoire des manuscrits slaves en Roumanie. Auteurs byzantins et slaves, 
text revăzut de Pavlina Bojceva, Sofia, 2005, p. 233); P. P. Panaitescu plasează manuscrisul în secolul al XV-lea (Catalogul 
manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române, ediţie îngrijită de Dalila-Lucia Aramă şi revizuită de G. 
Mihăilă, Bucureşti, 2003, p. 34-45).  

20 Mărturii. Frescele de la mânăstirea Argeşului, catalog de expoziţie alcătuit de Emanuela Cernea şi Lucreţia Pătrăşcanu, 
Bucureşti, 2012, p. 90. 

21 Pentru asocierea sf. Împăraţi cu sfinţii militari, v. Christopher Walter, The Warrior Saints in Byzantine Art and Tradition, 
Ashgate 2003, p. 284 sq.  

22 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1971, p. 17. 
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Stilistic, pictura de la bolniţa Bistriţei a fost considerată veriga „a cărei lipsă este mult deplânsă, care 
face legătura între pictura secolului al XIV-lea cu cea din secolul al XVI-lea”23, respectiv ultima manifestare 
a tradiţiei bizantine, prezentă în Ţara Românească la Cozia24. Cromatica sobră, dar de o „luminozitate 
blândă”25, atât de îndrăgită de pictura paleologă târzie, sau eleganţa siluetelor arhanghelilor de pe boltă care 
aminteşte de familiarizarea cu modelele elenistice a picturilor metropolei, înscriu acest ansamblu între 
ultimele ecouri ale picturii paleologe. În acelaşi timp, desenul ferm al figurilor, cu contraste puternice între 
proplasmă şi straturile cromatice de pe chipuri, aminteşte unele procedee dezvoltate de pictura cretană. 
 Pictura a fost restaurată între 2001-2007 de către pictorul restaurator Elena Murariu; fotografiile sunt 
realizate în timpul, şi după restaurare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

23 A. Efremov, Pictura, p. 78. 
24 M.A. Musicescu, Pictura, p. 265 (v. n. 10). 
25 C.L. Dumitrescu, Pictura, p. 67. 
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Fig. 1. Cel Vechi de Zile, bolta altarului. Fig. 2. Maica Domnului cu Pruncul, conca altarului. 

 
 
 

 
Fig. 3. Prorocul Zaharia, prorocul David, arhanghelul Mihail, bolta altarului. 
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Fig. 4. Viziunea sf. Petru din Alexandria, altar N. Fig. 5. Viziunea sf. Petru din Alexandria, detaliu: Arie. 
 
                                                                       

 
Fig. 6. Iisus în mormânt, proscomidiar. 
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Fig. 8. Sf. Vasile, Atanasie, Spiridon, ierarh fără nume, altar, S. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 9. Sf. Atanasie, detaliu. Fig. 11. Sf. Spiridon, detaliu. 
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Fig. 12. Sf. Duh, prorocii Moise şi Aaron, extradosul bolţii altarului. 

     

 
Fig. 16. Schimbarea la Faţă, naos V. 
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Fig. 17. Schimbarea la Faţă, detaliu. 

 

Fig. 18.1.  Fig. 18.2.  

Fig. 18. Ciclul hagiografic al Sf. Ioan Botezătorul: 18.1.Vestirea lui Zaharia, naos S; 18.2. Întâlnirea cu Elisabeta, naos S. 
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Fig. 18.3 Fig. 18.4 

 
 
 

Fig. 18.6 Fig. 18.7 
 

Fig. 18. Ciclul hagiografic al Sf. Ioan Botezătorul: 18.3. Naşterea sf. Ioan, naos S; 18.4. Înjunghierea lui Zaharia, naos S;  
18.6. Sf. Ioan dus de înger în pustie, naos N; 18.7. Sf. Ioan predicând fariseilor, naos N. 
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Fig. 18.8 Fig. 18.9 
 
 
 
 

  
Fig. 18.10 Fig. 18.11 

Fig. 18. Ciclul hagiografic al sf. Ioan Botezătorul: 18.8. Sf. Ioan predicând vameşilor şi soldaţilor, naos N; 18.9. Sf. Ioan botezând; 
Sf. Ioan predicând despre Hristos, naos S; 18.10. Dialogul dintre Iisus şi Ioan, naos S; 18.11. Botezul Domnului, naos S. 
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Fig. 18.12 Fig. 18.13 
 
 
 

 
Fig. 18.14 Fig. 18.15 

Fig. 18. Ciclul hagiografic al sf. Ioan Botezătorul: 18.12. Sf. Ioan mustră pe Irod, naos S; 18.13. Sf. Ioan dus în temniţă, naos N; 
18.14. Ospăţul lui Irod, naos N; 18. 15. Tăierea capului sf. Ioan, naos N. 
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Fig. 19. Sf. Sava şi Antonie, naos S. Fig. 20. Sf. Eftimie, Maxim, Ilarion, naos S. 

 

 
Fig. 21. Barbu Craiovescu şi Negoslava, naos V. 
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Fig. 22. Sf. Împăraţi, naos V. Fig. 24. Sf. Atanasie Atonitul, Grigore Decapolitul, Nicolae, naos N. 
  

 
Fig. 23. Sf. Teodosie Chinoviarhul, Pahomie, Pavel Tebeul, naos V. 
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Anexa 

PROGRAMUL ICONOGRAFIC∗ 
 

Altar 
1. Cel Vechi de Zile (â2òõ·è äí�üìè, ¶�ñ õ�ñ) 
2. Sf. Duh [...]                                                                                               
3. Maica Domnului cu Pruncul („Ocrotitoarea tuturor”, âüñýìü ´àñòüïíèöà, ¶�ñ õ�ñ) 
4. Arhanghelul Mihail (N; [à]ð�(õ)26 ìèõàèë) 
5. Arhanghelul [Gavriil] (S; [...]) 
6. Profetul David (N; ïð�ê[ü] äâ�äü; pe filacter: [...]) 
7. Profetul Solomon (S; ïð�êü ñîëîìî(í); pe filacter: „Ascultă fiică şi vezi”, ñëèøè| äüùè è| â¸æäü: Ps. 

44, 12) 
8. Profetul Zaharia cu cădelniţă (N; ïð�êü ´àõàð¶à) 
9. Profetul Ieremia cu sfeşnic (S; ïð�êü 2ð2ì¶à) 
10. Viziunea sf. Petru din Alexandria (ñò�ü¶27 • ï2|òðü • àë2|¿à(í)äðüñê|è • ; ¶�ñ õ�ñ ; „Cine Ţi-a rupt, 

Mântuitorule, haina ?”, êòî òè ðè´© ñï�2 ðà(´)äðà) 
11. Iisus în mormânt (¶�ñ õ�ñ) 
12. Sf. Chiril [al Alexandriei] (ñò�¸ ê¸ð¸(ë) • ; pe filacter: „Mai ales pentru [preasfânta], curata, 

preabinecuvântata stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria”,  
¸´ð[...](ä)íî w| [...]|[...] ÷2[ñ]òý|¸ [...] ïðý|áë�ãîñëî|â2íý¸| âëä�÷¸ö2| íø�2¸ á�ö¸| ¸ ïð¸ñíî|ä[â]�ý¸ ìà|ð·¸ 
{ 28: ecfonis după epiclesă) 

13. Sf. Grigore Teologul (ñò�è ãðèãîð·2| áã�îñëî(â); pe filacter: „Dumnezeule sfinte, Care întru sfinţi Te 
odihneşti, Cel ce, cu glas întreit-sfânt de serafimi” (...eşti lăudat), á�2 ñò�¥| ¸æ2 âü| ñò�¥ ïî|[÷]¸âà2¸| 
[¸æ]2 òð(¸)|[ñ]ò¸ì¸| ãëàñîì| w(ò) ñ2ðàô|¸ìü âü29: rugăciunea de taină de la Trisagion) 

14. Sf. Ioan Gură de Aur (ñò�¥ • ¶w� • | ´ëàòwóñòü30) 
15. Sf. Vasile cel Mare (ñò�¥ âàñ¸ë·2| â2ë¸ê¥) 
16. Sf. Athanasie al Alexandriei (ñò�¥ à»àíàñ·2| àë¸¿à(í)äðü|ñê¸; pe filacter: „Pentru aceasta, Stăpâne 

preasfinte şi noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi aceştia”, ñ2ãî ðà(äó31)| âë[(�ä)]êî ï|ðýñò·þ| ¸ ìè 
ãð|ýøí¥[¸]| ¸ í2äî|ñòî[...]¸| ðàá¥ ò|âîþ ñ·þ| > 32 : rugăciunea de taină înainte de epiclesă, în 
liturghia sf. Vasile cel Mare) 

17. Sf. Spiridon (ñò�¥ ñï¸ð¸äîí; pe filacter: „Iar pe noi pe toţi, care ne împărtăşim dintr-o pâine şi  
dintr-un potir, unul cu altul” (...să ne uneşti), íà[(ñ)] æ2 âü|ñýõü ¸|æ2 w[(ò)] 2ä|¸íîãî õ|ëýáà ¸ ÷|àø2 
ïð¸|÷2ùàþ|ù¸õñ2| ñü 2ä¸í¸| äð¹ãü| > 33 : rugăciunea de taină după epiclesă, în liturghia sf. Vasile 
cel Mare) 

                                                 
∗ Culegerea inscripţiilor a fost prilejuită de proiectul „Text şi imagine în pictura românească de secol XVI”, în curs de 

realizare la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” sub coordonarea lui Constantin Ciobanu. Verificarea şi traducerea inscripţiilor 
slavone s-au făcut împreună cu Ruxandra Lambru – căreia îi mulţumim încă o dată. 

26 Azi nu mai este vizibil. 
27 Scris cu ü şi ¶, probabil o formă incompletă a prescurtării ñò�¥è. 
28 În ms. slav. BAR 502 (Liturghier, sec. XVI, Ţara Românească? slavonă de redacţie mediobulgară, apud P.P. Panaitescu, 

Catalogul, 2003, p. 337-338), f. 32v: ¸´ðý?äíî w ïðýñò�ý¸ ÷¸|ñòý¸ ïðýáë�(ñ)â2ííý¸... În Liturghierul lui Macarie (Târgovişte, 1508, 
p. 86): ¸´ð2äíî w ïðýñ�òý¸| ÷(ñ)�òý¸ ¸ ïðýáë�(ñ)â2ííý¸... 

29 În Liturghierul lui Macarie (p. 45) şi ms. slav. 502 (f. 12v): âúñïýâà2ì¥¸. 
30 Filacterul a fost distrus, odată cu Agneţul şi textul de la sf. Vasile, în momentul în care s-a lărgit fereastra. 
31 În  loc de ðàäè.  
32 Ultimul cuvânt lipseşte în ms. slav. 502 (f. 55r) şi din Liturghierul lui Macarie (p. 145). 
33 Completările după ms. slav. 502 (f. 56r) şi Liturghierul lui Macarie (p. 147). 
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18. Sf. ierarh ([...]; pe filacter: „Mulţumim Ţie, Împărate nevăzut, Cel ce cu puterea Ta cea nemăsurată 
[toate le-ai făcut]”, áë�ãîäà|ðèì ò2| [öà]ð¹ í2|â¸ä¸ì¸| ¸æ2 á2´|ìýðíî2| òâî2þ| ñèëîþ| â[...]ñà 
ñî|[...]34: rugăciunea de taină la plecarea capetelor, la liturghia sf. Ioan Gură de Aur) 

19. Cruce (¶�ñ õ�ñ íè êà35) 
 
Extradosul bolţii altarului 

1. Sf. Duh (lateral: ñò�¥ äõ�ü; nimb cruciger fără litere; deasupra: ¶�ñ õ�ñ) 
2. Profetul Moise (N; [...] ìîèñè • ; pe filacter: „Rug arzând [...] mai înainte te-am văzut”, êü[...]è[...]| 

w[ã]í[...]î| í2ñü[...]à|ðý2ùó| ïðîâ¸|äýõ ò2| > : cf. Ieş 3, 2) 
3. Profetul Aaron (S; ïð(î)�êü ààðîíü; pe filacter: „Bună mireasmă [...]”, áë�ãî¹|õàí·2 ¸| 

[...]ò[...]|[...]2ìü • | > : cf. Numerii 16, 46?) 
4. Profet (N; [...]; pe filacter: [...]) 
5. Profet (S; [...]; pe filacter: [...]) 
6. Profetul Daniil (N; ïð[(î)]�êü • äàí¸ë; pe filacter: „Am văzut pregătindu-se scaune şi pe Cel Vechi 

de zile stând”, à´ü â¸ä|ýõü äîí|ä2æ2 ïð|ýñòîë¸| ïîñòàâ¸¸|ø2 • ¸ â2(ò)|õ·¸ äí�ü|ì¸ ñýä|• 2 • : Dan. 
7, 9) 

7. Profetul Isaia (S; [ï]ð[(î)]�êü ·ñàè[à]; pe filacter: [...]) 
 
Naos 

1. Pantocrator (¶�ñ õ�ñ, w ïàíòîêðàòîðü; inscripţia circulară: „Domnul din cer pe pământ a privit, ca să 
audă suspinul celor ferecaţi, să dezlege pe fiii celor omorâţi, să vestească în Sion numele Domnului 
şi lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile, ca să slujească 
Domnului”,  † ã�ü ñü íá�ñü íà ´2ìëþ ïð¸´ðý ¹ñë¸øàò¸ âü´ä¸õàí·2 wêîâàí¥(õ) • ðà´äðýø¸ò¸ ñí�ü¶ 
¹ì¸ðüùâë2í¥õ • âü´âýñò¸ò âü ñ·wíý ¸ì2 ãí�2 • ¸ õâàëó 2ãî âü ·2ð(�ñ)ëìý • 2ãäà ñüá2ðóò ñ 
ëþä·¸ìî¸ âúêóïý • ¸ öð�¸ 2[æ2] ðàáîòàò¸ ãîñ(ä)â¸ > : ps. 101, 20-23)      

2. Tetramorf (SE [Marcu]; SV Ioan, ¶�w; NV [Matei]; NE Luca, ë�ó) 
3. Îngeri: la E: arh Mihail (àð�(õ) ì¸õà¸(ë)), Gavriil (àð�(õ) ãàâð·¸(ë)) şi doi serafimi; la V: doi îngeri 

(„îngerul Domnului”, àã�ãëü ãí�ü) şi doi serafimi 
4. „Sfânta Schimbare la Faţă” (ñò[...] ïðýwáðàæ2í·[2]36; lângă capul lui Iisus, la fiecare episod: ¶�ñ õ�ñ; 

lângă apostolii din scena centrală: sf. Petru: ï�; sf. Iacov: ¶�à; sf. Ioan: ¶�) 
5. Viaţa sf. Ioan Botezătorul: 5.1. „Buna vestire a lui Zaharia” (áëã�îâýù2í·2| ´àõàð¸¸íîâî: Lc. 1, 

11-20); 5.2. Întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta („[...] Născătoarei de Dumnezeu [...]”, 
[...]à[...] • áö�2| [...]2¸: cf. Lc. 1, 39-41); 5.3. „Naşterea sf. Ioan Înaintemergătorul” ([ðîæäü]ñòâî37 
ñò�àãî ¶�w ïðò�÷¸ • ); 5.4. „Înjunghierea lui Zaharia” (´àêëàí·2 ´àõàð¸|¸íîâî: cf. Mt. 23, 35; Lc. 11, 
51); 5.5. Uciderea pruncilor şi fuga Elisabetei („[...] Elisabeta cu pruncul”, [...]2¶[...] 2ë¸ñàâ2(ò) 
w[...] ñü ìëàä2í[...](ì) • : cf. Mt. 1, 16); 5.6. „Îngerul duce pe Io[an] în pustie” ([í]àñòàâëý2(ò) 
àã�ãëü ¶�w âü ïóñò¸í2: cf. Lc. 1, 80); 5.7. Sf. Ioan predicând fariseilor („Pui de vipere, [cine] v-a 
arătat să fugiţi de la faţa mâniei [ce va să fie?]. Iată şi securea [stă] la rădăcina pomilor”, [ïîðîæ]�ä¶à 
2õ¶äíîâ[...] ñêà´à[...] âà[(ìü)] âýæ2[...]| [ãíý]âà • ¹æ2 áî è ñ2êèðà ïðè êî[ð2íè äðý]âà : Mt. 3, 7 şi 
10; Lc. 3, 7 şi 9); 5.8. Sf. Ioan predicând vameşilor şi soldaţilor (¶�w; „[au venit?] vameşii [...] şi 
soldaţii să se boteze, [...]ì¸òàð¶2 [...]|¸ âî[...]¸ [...] ê[(ð)]ù2í[...]¸[...]: Lc. 3, 12-14); 5.9. Sf. Ioan 
botezând; sf. Ioan predicând despre Hristos (¶�w; lângă Iisus: ¶�ñ õ�ñ; în centrul scenei: „eu vă botez 
cu apă; [Cel ce vine] după mine este mai puternic decât mine; Aceluia nu sunt vrednic [...]; [Acesta 

                                                 
34 În Liturghierul lui Macarie (p. 95): ...âúñý ñúäýëàâü.  
35 Cu tilde ! 
36 În partea superioară, de o parte şi de alta a slavei, o inscripţie azi ilizibilă pare să fi fost legată de titlul scenei. 
37 Completările inscripţiilor din ciclul hagiografic al sf. Ioan după inscripţiile de la bolniţa Coziei: SCIA-AP (2012), p. 170. 
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vă va] boteza [cu Duh Sfânt şi] cu foc; El are lopata [...]”, à´ü ¹áî âîäî2 êðüùü âè ãð2ä238 æ2 
êðýïë¸[...] ì2í2| 2ìóæ2 íýñü(ì) äîñòî¸íü w[...]| [...] êðüñò¸[...]| [¸ î]ãí2ì 2ìó[æ2] ëî[...]; la 
picioarele lui Iisus continuarea: „iar pleava să se arunce în foc”, à ïëýâ[...] äà ñüæ2æ2ò • : Mt. 3, 
11-12; Lc. 3, 16-17); 5.10. Dialogul dintre Iisus şi Ioan ([...], Mt. 3, 14-15); 5.11. „Botezul 
Domnului” (¶�w; ê[ð]ù2[í·2] ã�í¸: Mt. 3, 16-17; Mc. 1, 10-11; Lc. 3, 21-22); 5.12. Sf. Ioan mustră 
pe Irod („Nu se cuvine ţie să ai pe femeia lui Filip, fratele tău”, í2 [ä]îñòîè òè ñ2 èìýòè æ2í¦ 
ôèëèïà| áðàòà39 òâ(î)2ãî { : Mt. 14, 4; Mc. 6, 18); 5.13. „Ioan a fost aruncat în temniţă” 
([âú]âð[ü]æ[äüí?] • ¶�w • âú ò2ìí¥öü• : Mt. 14, 3; Mc. 6, 17); 5.14. „Ospăţul lui Irod” 
(÷ðüæ(ä)2í·2 ¶ðwäîá[î]: Mt. 14, 6-11; Mc. 6, 21-28); 5.15. „Tăierea [capului sf. Ioan] 
Înaintemergătorul” (lângă capul sf. Ioan: ¶�w; [¹ñ]ýêíîâ2í·2 [ãëàâà ¶�w]| ïð(ä)ò�÷â¥: Mt. 14, 10; Mc. 
6, 28); 5.16. Îngroparea trupului; aflarea capului sf. Ioan („Aflarea cinstitului cap al 
Înaintemergătorului”, wáð2ò2í·240 ÷(�ñ)òì[...]  ãëàâû ïðò÷�¸) 

6. Sf. Sava41 (ñò�¸ ñàâà • ; pe filacter: „Este omului să cadă de la înălţimi şi să se zdrobească [...] şi 
(pe?) limba ta să cadă (=să piară?)”, ¹í2 2ñò| ÷ë�ê¹ ñü| â¸ñîò¸ ïà|ñò¸ ¸ ñêðó|ø¸ò¸ ñ2í| 2æ2 [...] ¸ 
·ÿ´¸|êà òâî2ãî • | ïàñò¸ { ) 

7. Sf. [Antonie cel Mare] (ñò�¸ [...]; pe filacter: „Am văzut mrejele diavolului cum se întind peste faţa 
întregii lumi”, â¸äý(õ) ñý|ò¸ âðàæ|·¸ ïðîñò|ðü òó ïî ë|¸öó âüñ2|¸ ´2ìë¸| > : Patericul, pentru avva 
Antonie 9) 

8. Sf. Eftimie ([...]ì¶2 • ; pe filacter: „Fraţilor, înaintea ochilor să aveţi pururea moartea şi munca”, 
áðàò·2| ïðýäü| w÷¸ì|à ïð[...]í|î ñüìð|òü ¸ì|ý¸ò| ¸ ìóê {42) 

9. Sf. Maxim Mărturisitorul (ñ�ò¸ ìà¿¸[(ì)] • | ¸ñïîâýäí¸êü; pe filacter: „Împărtăşeşte-te cu 
măsurată hrană, cu tăcere şi cu rugăciune”, ïð¸[...]ù|[...]¸ñ2 ï¸ù|ó âü ìýð|ó ñü ìëü|÷àí·2ìü| ¸ 
ìë�òâî(ì) > )     

10. Sf. Ilarion (ñ�ò[¸] ·[...]ð¸î[(í)]; pe filacter: „Dacă [pentru] pântece lucrezi vioi, cu atât mai mult 
îngrijeşte-te de suflet” (?), àù2 ÷ð|ýâî ðàá|îòà2ø¸| óñüðäí|¸¸ êîë¸|æ2 ïîï2|÷2ø¸2 w| ä�øü { )   

11. Pahomie/jupan Barbul [Craiovescu] („Jupan Barbul ban a schimbat numele său [în] Pahomie”, 
æóïà(í) áàðâó(ë) áà(í) • ïðý¸ì2íîâà| ¸ì2 2ìó • ïàõîì·2 { 43) 

12. [Negoslava]  
13. Sf. Constantin şi Elena ([ñò�¸] êîñòàíò¸(í); ñò�à 2ë2íà) 
14. Sf. Teodosie Începătorul de obşte (ñ�ò[¸] • »2w(äî)ñ·2 • wáù2¸æ¸ò2ëü; pe filacter: „Rădăcina 

tuturor [relelor?] [este] [...]”, êîð2[...]| âüñý[...]|ë[...]|êîìü ÷ðý|ïà44[...]| [...])  
15. Sf. Pahomie (ñò�¸ ïàõîì·2; pe filacter: [...], ëî[...]|ò[...]|[...]|[...]|[...]|[...]|[...]|[...])  
16. Sf. Pavel [din Tebaida] (ñò�̧  • ïàâ2ëü; pe filacter: „Astfel [...]”,  òàêî [...]|à[...]|[...]ðýêó| 

[...]îñ¸[...]|[...]|[...]|[...]) 
17. Sf. Athanasie de la Athos ([...]ñ·2 • à(ò)îíñê¥ • ; pe filacter inscripţie ştearsă) 
18. Sf. Grigore Decapolitul (ñò�¸ • ãð¸ãîð·2 • ä2êàïîë¸òü) 
19. Sf. Nicolae (ñò�¸ • í¸êîëà2 • ) 

 
 

                                                 
38 Vsl. ãðäû. 
39 Cuvântul áðàòà a fost scris de două ori. 
40 Cuvântul a fost scris încă o dată, în marginea stângă a scenei. 
41 Probabil al Ierusalimului: C.L. Dumitrescu, Pictura, n. 21. 
42 La bolniţa Coziei, citatul este:  áðàòè2 ïðý(ä) w|÷èìà ïð¥ñíî| ñúìðúòü èì2|èò2 è ì©ê©| áîèò2 ñ2. 
43Textul inscripţiei a fost publicat în numeroase rânduri. Ultima menţiune, cu bibliografia completă, la Ctin. Bălan, Inscripţii 

Vâlcea, nr. 198. 
44 Posibilă legătură cu verbul ÷ðýòè „a sorbi”. În cazul acesta, referirea ar putea fi la (multa) băutură. 
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