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Vlad Bedros 

 

MĂNĂSTIREA  HUMOR 

 

Istoric 

Prima ctitorire a mănăstirii Humor se datorează vornicului Oană, care la începutul 

secolului al XV-lea ridică prima biserică (chiar dacă există unele urme de vieţuire din secolul 
al XIV-lea, dinaintea perioadei muşatine, manifestate în unele resturi ceramice, ele nu au fost 

surprinse într-un nivel stratigrafic clar, astfel încât rămâne în vigoare datarea în intervalul 
1400–1410, prima menţionare fiind din 1415).  

Prima biserică a fost distrusă din cauze necunoscute, cea de-a doua fiind ridicată prin 

iniţiativa logofătului lui Petru Rareş, Teodor Bubuiog, dar, se pare, la îndemnul voievodului, 
şi terminată pe 15 august 1530, primind hramul Adormirii Maicii Domnului. În 1555 noul 

protector al mănăstirii devine hatmanul Daniil şi soţia sa Teodosca, fiica lui Cozma Şarpe. 
Mănăstirea va fi fortificată în 1641 de Vasile Lupu, care ridică un turn de apărare în interiorul 
zidurilor de incintă.  

Humorul a primit numeroase danii de la ctitori şi descendenţii acestora, dar şi din 
partea unor voievozi moldoveni (Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Bogdan, Ştefăniţă, 

Lăpuşneanu), constând mai ales în posesiuni (sate, prisăci, iezere, vii, robi) şi scutiri de taxe, 
dar şi în obiecte de uz liturgic. În mănăstire a funcţionat se pare, în secolele al XVII-lea şi al 
XIX-lea, o şcoală de dieci. 

În 1653 mănăstirea este lovită de cazacii lui Timuş Hmielniţki, care o pradă. 
Trecerea sub stăpânire austriacă a reprezentat o lovitură şi mai grea grea, prin separarea de 

posesiunile din Moldova. În 1782 se face inventarierea averii mănăstirii, analizată ulterior de 
o comisie al cărei raport va fi dezastruos, Humorul trecând pe lista mănăstirilor propuse spre 
desfiinţare. Formalităţile au loc pe 26 aprilie 1785. După desfiinţare, în incinta mănăstirii au 

mai avut loc o serie de reparaţii, în secolul al XIX-lea (1868, 1888), dar mai ales în 1959-
1961, 1967-1970 şi 1971-1972.  

 
 

Arhitectura 

 

Prima biserică a mănăstirii, cercetată arheologic în 1967, era ridicată din piatră de 

râu, avea un plan triconc cu trăsături arhaizante (prin structura redusă doar la altar şi naos şi 
prin unele stângăcii: lăţimea disproporţionată a naosului (6,70 m fără abside), nişele de 
flancare a absidelor foarte scunde şi uşor frânte la cheie, traveea vestică a naosului foarte 

scurtă, nişa racordându-se direct la paretele transversal), dovedind aşadar unele tatonări şi 
experimente, sau doar o inabilitate a meşterilor. În ultimul sfert al secolului al XV-lea biserica 

a primit şi un narthex a cărui zidărie este tot din piatră de râu, soclul fiind profilat identic cu 
cel al vechii biserici.  

Actuala biserică, aflată la aproximativ 100 de metri nord-est de cea veche, ridicată tot 

din piatră de râu, ocupă un loc important în arhitectura religioasă moldovenească, prin faptul 
că introduce în planul triconc două noutăţi structurale: pridvorul deschis şi camera suprapusă 

gropniţei. Altarul, despărţit de naos prin trei arce transversale şi luminat de o fereastră plasată 
în ax, este pevăzut cu proscomidie şi diaconicon mici, luminate dinspre nord şi sud. Naosul, 
flancat de abside laterale, este încununat cu o calotă sprijinită pe arce piezişe, arcele 

principale fiind subântinse de grinzi de lemn; arcele longitudinale sunt mai înguste decât cele 
transversale. Ferestrele absidelor, plasate în ax, sunt mici şi dreptunghiulare, asemeni celei a 
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altarului. Gropniţa, de formă dreptunghiulară dispusă transversal, luminată de o mică fereastră 

dreptunghiulară de pe peretele sudic, este boltită în leagăn; deasupra ei se află o încăpere 
boltită similar, legătura dintre ele find asigurată de o scară în spirală pe jumătate amenajată în 

grosimea zidului, a cărei casă se află în colţul nord-vestic al încăperii. Pe laturile scurte ale 
gropniţei sunt amenajate câte un arcosoliu adăpostind mormintele ctitorului şi al soţiei sale, 
Anastasia. Pronaosul, aproape pătrat, luminat de ferestre cu ample deschideri, este boltit cu o 

calotă pe pandantivi, susţinută de patru arce (cele transversale fiind mai late decât cele 
longitudinale) care se sprijină pe console simple plasate în colţuri. Exonarthexul este format 

din patru arcade uşor frânte la cheie susţinute de trei pilaştri cu secţiune pătrată, a căror 
grosime o egalează pe cea a zidurilor, dispuşi doi lateral la colţuri şi unul în axul de vest, 
generându-se astfel două travei acoperite cu bolţi în cruce cu muchii ieşite, separate de un arc 

transversal semicircular care leagă pilastrul central de zidul narthexului. Pridvorul deschis, 
formulă care apare în premieră la Humor, pregătită de amplificarea fără precedent a 

ferestrelor exonarthexului închis de la Probota, va inspira arhitectura Moldoviţei, după care 
însă va dispărea din formulele practicate în Moldova pentru încheierea vestică a bisericilor.  

Ancadramentul uşii de intrare are o ramă dreptunghiulară interioară cu chenarul 

principal în arc frânt cu muluri sprijinite pe baze ornate; profilatura gotică reapare la uşa 
dintre narthex şi gropniţă. Cea dintre gropniţă şi naos are însă o profilatură renascentistă, 

amintirea goticului făcându-se simţită în încrucişarea liniilor la colţuri; lintelul-cornişă de 
deasupra are în schimb un profil clasic. Uşa turnului scării are un desen gotic care se repetă în 
partea superioară a scării. Chenarul ferestrelor mici este deosebit de simplu, cu o singură 

baghetă, dar cel al marilor ferestre de nord şi sud ale narthexului au caracteristicile goticului 
flamboyant, apropiindu-se de cele de la Moldoviţa şi Sfântul Dumitru din Suceava. Exteriorul 

este decorat cu un rând de ocniţe sub cornişă, pe toată lungimea zidurilor, şi cu firide oarbe 
înalte, câte şase pe absidele laterale şi nouă pe cea principală. Soclul este realizat din piatră, 
cu un profil complex.  

Turnul de apărare ridicat de Vasile Lupu se află la nord-vest de biserică. Are 
secţiunea pătrată cu latura de 8,20 m. Zidurile sale puternice sunt realizate din piatră 

neregulată, fiind încununate de creneluri şi un cerdac de stejar la etajul superior. La vest şi la 
nord se află câte un contrafort. Structura turnului este parter şi trei etaje, sistemul de acoperire 
fiind format din bolţi în leagăn cu axele alternând ca orientare. Pe peretele sudic, deasupra 

intrării la etaj, este aşezată o pisanie. Uşile şi ferestrele au deschideri mici, cu profilatură 
gotică. La sud de biserică se mai păstrează ruinele cuhniei.  

 
 

Pictura 

 
Decorul pictat de la Humor, realizat probabil în 1535, urmeză iconografia 

tradiţională, atât la interior cât şi la exterior. În conca altarului este reprezentată Fecioara 
Platytera asistată de patru îngeri, naşterile concii fiind marcate de o friză cu douăsprezece 
medalioane cu ierarhi; în glaful ferestrei este reprezentat Mielul însoţit de arhangheli cu 

ripide, registrul median fiind ocupat de reprezentarea Împărtăşaniei Apostolilor (cu Iisus Mare 
Arhiereu), flancată de Cina cea de Taină şi Spălarea Picioarelor. În registrul inferior sunt 

reprezentaţi ierarhi cu filactere deschise.  
Calota naosului poartă reprezentarea Pantocratorului, în pandantivii mici apărând 

evangheliştii, în timp ce în timpane şi pandantivii mari apare o selecţie de praznice şi minuni: 

Buna Vestire, Naşterea, Prezentarea la Templu, Botezul, Schimbarea la Faţă, Învierea lui 
Lazăr, Intrarea în Ierusalim şi Înălţarea. În lunetele de nord şi de sud, deasupra arhivoltei 

concilor, sunt reprezentate Pogorârea Sfântului Duh, respectiv Iisus la doisprezece ani 
învăţând în Templu. În conca nordică este reprezentată Sfânta Treime veterotestamentară, iar 
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în cea de sud, Răstignirea. Pe lăţimea pereţilor de nord şi de sud, flancând imaginile din 

concă, sunt reprezentate, la nord, Vindecarea paraliticului şi Iisus cu samarineanca, iar la sud, 
Necredinţa lui Toma şi Mironosiţele la Mormânt. Timpanul de vest este decorat în întregime 

cu imaginea Adormirii Maicii Domnului. O friză de medalioane cu mucenici separă aceste 
registre de ciclul Patimilor, reprezentat în friză continuă, urmat de obişnuitul registru de sfinţi 
martiri, întrerupt de reprezentarea tabloului votiv flancat de Sfinţii Constantin şi Elena, şi de 

imaginea Fecioarei cu Pruncul adorată de doi îngeri.  
În gropniţă sunt reprezentate două mari cicluri, Viaţa Fecioarei împreună cu 

Copilăria lui Iisus şi Minunile Arhanghelului Mihail. În registrul inferior apar doar sfinte 
femei, în timp ce în vecinătatea arcosoliilor apar portretele funerare ale lui Teodor şi 
Anastasiei. Nişa arcosoliului Anastasiei este decorată cu un motiv vegetal, în timp ce în cea a 

arcosoliului lui Teodor apare scena Deisis, lucrată însă pe un strat nou, suprapus decorului 
originar, similar cu cel din arcosoliul soţiei.  

În calota narthexului apare Fecioara Blacherniotissa cu şaisprezece îngeri şi un cor 
de profeţi purtând simbluri mariale. În lunete sunt ilustrate sinoadele ecumenice, iar pe pereţi, 
primele trei luni ale Menologului, în câte un registru, şi, ca de obicei, cuvioşi. Pe peretele 

estic, în partea dreaptă, apare un tablou votiv al noilor protectori, Daniil şi Teodosca, realizat 
pe un strat nou de tencuială.  

În exonarthex tema principală este Judecata de Apoi, care ocupă zidul estic şi bolta, 
cu particularitatea reprezentării chinurilor celor păcătoşi în extremitatea dreaptă a peretelui. 
Intradosurile arcadelor şi feţele interioare ale stâlpilor poartă patru registre cu câte doi sfinţi în 

picioare. Timpanul portalului este decorat cu imaginea Fecioarei cu Pruncul.  
În ce priveşte pictura exterioară, teoriile de sfinţi ale Marii Rugăciuni sunt profeţii, 

încadrând Fecioara cu Pruncul, apostolii în jurul Deisisului, ierarhii flancând Mandylionul, 
mucenicii şi un ultim registru în mare parte distrus, în axul căruia se află un arhanghel. 
Peretele sudic este dedicat Vieţii sfântului Nicolae şi Parabolei Fiului risipitor, în zona estică, 

respectiv Imnului Acatist însoţit de Asediul Constantinopolului, de scena Rugul Aprins, şi, în 
mod excepţional, de imnul De Tine se bucură, în cea vestică. Pe pilastrul sud-vestic al 

exonarthexului, pe faţa sudică, se mai păstrează reprezentările ecvestre ale sfinţilor militari 
Gheorghe, Dimitrie, Mercurie şi Nestor. Pe peretele nordic se mai păstrează doar Arborele lui 
Ieseu în zona estică şi scene din viaţa şi martiriul Sfântului Gheorghe, în partea superioară a 

zonei vestice.  
 

Piese de patrimoniu 

 
Biserica posedă un valoros iconostas, inscripţia de pe reversul crucii din coronament 

precizând o dată: 1590; probabil şi alte părţi ale iconostasului sunt contemporane. În mod 
semnificativ, friza Marea Deisis prezintă similitudini cu pictura exterioară (cum este 

dinamismul siluetelor apostolilor). Icoanele împărăteşti sunt de o deosebită valoare; se 
păstrează Pantocratorul flancat de apostoli, care urmează un model sârbesc de la Ohrida, 
Fecioara flancată de profeţi, icoana de hram Adormirea Maicii Domnului şi o icoană a 

arhanghelului Mihail cu scene laterale reprezentând minuni. Alte două icoane, ale 
Pantocratorului şi Fecioarei, au fost repictate masiv în secolul al XIX-lea.  

Se mai păstrează şi un analoghion din prima jumătate a secolului al XVI-lea, decorat 
cu trei registre reprezentând o concisă ierarhie bisericească: proroci, apostoli, episcopi; 
similitudinea cu iconografia exteriorului absidelor este evidentă. Alte piese de mobilier sunt 

un analoghion portativ de la 1645, stranele simple de la 1596-1597 şi altele de la 1738. De la 
Humor provine şi o mică cruce de mână din lemn sculptat legată în argint, datată la 1623.  

În biserică se păstrează mai multe lespezi funerare: în gropniţă, cele ale lui Teodor şi 
Anastasia, iar în narthex, cele ale logofătului Solomon, episcopului Euthimie al Rădăuţilor şi 
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ale altor doi neidentificaţi (una aparţinând probabil hatmanului Daniil din Suceava, al doilea 

ctitor).  
O menţiune aparte merită Tetraevanghelul de la Humor, copiat în 1473 pentru 

mănăstire de ieromonahul Nicodim, la comanda lui Ştefan cel Mare, şi ferecat în 1487 chiar în 
mănăstire. Însemnările din manuscris şi de pe scoarţe refac aventuroasa istorie a cărţii: trimisă 
la Ciceu la 1538 spre a fi apărată de turci, l-a însoţit pe Rareş în peregrinarea la 

Constantinopol, revenind la mănăstire în 1541, spre a fi răpită în 1638 de cazaci, apoi de 
Kemény, răscumpărată de Gheorghe Ştefan şi înapoiată la Humor în 1656. Tetraevanghelul 

este decorat cu titluri de aur, iniţiale ornate şi împletituri de aur şi culori, filele iniţiale au late 
frontispicii, patru miniaturi în plină pagină reprezentându-i pe evanghelişti scriind sau 
primind inspiraţia sunt intercalate în text. La f. 191 se află celebrul portret votiv al lui Ştefan 

cel Mare îngenuncheat, oferind manuscrisul Maicii Domnului.  
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PROGRAMUL  ICONOGRAFIC   

CU  REPERTORIUL  INSCRIPȚIILOR  SLAVONE 

(SPAȚIILE  ALTARULUI,  NAOSULUI   ȘI  GROPNIȚEI) 

 

I. Absida 

 

1. Maica Domnului cu Pruncul şi patru arhangheli  

2. Medalioane cu ierarhi ţinând evanghelii închise: (dinspre N spre S) Antim (stˆ¥ 

anƒnm), Teoctist (stˆ¥ ƒe›ktisˆ), Vavila (stˆ¥ vavili), Eumenie (stˆ¥ evmenie), 

Hariton (stˆ¥ xariton), Chiriac (stˆ¥ kiriåk) Grigorie al Armeniei (stˆ¥ grigorie  

armenski), Ciprian (stˆ¥ kipriæn), Dionisie (stˆ¥ di›nisie), Ierotei (stˆ¥ eroƒeï),  

Ilarion (stˆ¥ ilari›n), Averchie (stˆ¥ averkie)  

3. Spălarea picioarelor  

4. Împartăşirea apostolilor cu trupul: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu” 

(primhte iådite se esˆ thlo moe: cf. Mt. 26:26–28 şi Mc. 14:22–24; vozglas de 

instituire a jertfei)  

5. Mielul lui Dumnezeu, cu îngeri-diaconi: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (se agnec bÈˆï: 

In. 1:9 şi 36)  

6. Împartăşirea apostolilor cu sângele  

7. „Cina cea de Taină” (taina veçer´); Iisus Hristos (ïsˆ x̂s); Iuda (Óda)  

8. Sf. arhidiacon Ştefan (stˆ¥ stefan)  

9. Sf. Ierotei (stˆ¥ eroƒei): „Străluceşte în inimile noastre” (vßsia/i vß srÚ/ci naÎix: 

Rugăciunea dinaintea citirii Evangheliei)  

10. Sf. Petru [al Alexandriei] (stˆ¥ petr´): „Dumnezeule cel sfânt, Care întru sfinţi Te 

odihneşti” (b ˆe stˆ¥/ iÈe vß/ stˆ¥x po/çivaa: Rugăciunea trisaghionului)  

11. Sf. Dionisie [Areopagitul] (stˆ¥ di›nisï): „Stapâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel 

ce [ai aşezat]” (vlˆko gˆi/ b ˆe naÎ/ iÈe Á [staviv¥]: Rugăciunea vohodului mic)  

12. Sf. Spiridon (stˆ¥ spiridon´): „Cel ce [ne-ai dăruit noua] aceste rugăciuni obşteşti şi 

împreunăglăsuite” (iÈe/ ›bwa/a sia/ i sßgl[asnia]: Rugăciunea antifonului III) 

13. Sf. Grigorie [Teologul] (stˆ¥ grigorie): „Doamne Dumnezeul nostru, mântuieşte 

poporul [Tău]” (gˆi/ b ˆe naÎ/ spsˆi/ lÓdi: Rugăciunea antifonului II)  
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14. Sf. Ioan Gură de Aur (stˆ¥ ï›an jlatoÁsˆ): „Doamne Dumnezeul nostru, a Cărui 

stapânire [este neasemănată]” (gˆi b ˆe/ naÎ e/goÈe/ drßÈa[va]: Rugăciunea antifonului 

I)  

15. Hristos în patenă (ïsˆ x̂s): „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridică păcatul lumii” (se  

agnec bÈˆ¥ vßj[e]mlhi mirÁ grhx: In. 1, 29)  

16. Serafim; „sfânt” (stˆ´)  

17. Îngeri-diaconi  

18. Sf. Vasile (stˆ¥ vasilie): „Doamne Dumnezeul nostru, [primeşte] această rugăciune  

stăruitoare” (gˆi b ˆe/ naÎ pri/leÈa/a mol[bo]: Rugăciunea Cererii stăruitoare)  

19. Sf. Nicolae (stˆ¥ nikolae): „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce întru cele de sus  

[locuieşti]” (gˆi b ˆe/ naÎ iÈe/ na vi[soki]: Rugăciunea pentru catehumeni în liturghia 

sf. Ioan Gura de Aur)  

20. Sf. Chiril (stˆ¥ kiril´): „Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul Puterilor” (blˆgo/darim 

th/ gˆi b ˆe/ sil¥: Rugăciunea I pentru credincioşi în liturghia sf. Ioan Gura de Aur)  

21. Sf. Nichifor (stˆ¥ nikifor´): „Iarăşi şi de multe ori cădem la Tine” (paki/ i 

mno/gaÈdi/ pripa[daem´]: Rugăciunea II pentru credincioşi în liturghia sf. Ioan Gura 

de Aur)  

22. Sf. Ilarion (stˆ¥ ilarï›n´): „Nimeni din cei legaţi [cu poftele şi desfătările trupeşti] nu 

este vrednic [să vină]” (nikto/[Èe] ›t sv/hjavÎx/ dostoï[no]: Rugăciunea Cântării 

heruvimice)  

23. Sf. Teoctist (stˆ¥ ƒe›ktisˆ): „Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule” (gˆi b ˆe/  

vßse/dr´Èi/tel´: Rugăciunea Punerii înainte în liturghia sf. Ioan Gura de Aur)  

24. Sf. arhidiacon Prohor (stˆ¥ proxor´) 

 

 

II. Proscomidiar 

 

1. Viziunea Sfântului Petru al Alexandriei (stˆ¥ petr´): „Cine Ţi-a sfâşiat haina, 

Mântuitorule? Arie (sic)” (kto/ ti spse/ rija/ rajdra/ arie); Iisus Hristos (ïs x̂s): 

„Arie şi Nestorie nebunii” (arie/ i nesto/[rie be]/jÁmi)  

2. Iisus în mormânt: „Pogorârea lui Hristos”(sßnhtie xsˆvo); Maica Domnului (mrˆi 

ƒˆõ)  

3. Serafim  
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III. Diaconicon 

 

1. Iisus (ïsˆ x̂s) în braţele dreptului Simeon “cel Bătrân” (stˆ¥ sime›n starec) 

2. Sf.Iosif (stˆ¥ ï›sif): „Cu vrednicie şi cu dreptate este a-Ţi cânta Ţie” (do[sto]ino/ i  

pra/vedno/ tebe/ phti: Rugăciunea de mulţumire a Anaforei în liturghia sf. Ioan Gură 

de Aur)  

3. Sf.Nifon (stˆ¥ nifon): „Cu aceste fericite [Puteri] şi noi” (sß si/mi i/mi/ blÈˆe/nimi:  

Rugăciunea II a Anaforei în liturghia sf. Ioan Gură de Aur şi Vasile cel Mare)  

4. Serafim  

 

 

IV. Arcele de est ale naosului 

  

1. Tronul Hetimasiei şi medalioane cu ierarhi: (dinspre ax spre S) Vasile (stˆ¥ 

vasilie), Nicolae (stˆ¥ nikolae), Chiril (stˆ¥ kiril), Nichifor (stˆ¥ nikifor), Efrem 

(stˆ¥ efrem); (dinspre ax spre N) Ioan Gură de Aur (stˆ¥ ï›an jlatoo), ?, Spiridon 

(stˆ¥ spiridon), Iosif (stˆ¥ ï›sif), Nicodim (stˆ¥ nikodim)  

2. Cel Vechi de Zile (vetxi/dnˆmi) şi medalioane cu profeţi; (dinspre ax spre S) 

Melhisedec cu corn de ungere (mel/xi/se/dek):„...” ([...]vi/Èero/[...]ß sp/snie); 

David? : „...” ([...]/[...]/[...]/gal); Ezechiil cu poarta: „Uşă pecetluită Te-am văzut 

(?)” (dver´/ jape/çetl/hnå/ [v]idh: cf. Iez 44:2); Ghedeon cu caierul de lâna 

(gede›n): „...ca roua pe lâna...” ([sßni]de æ/kov dßÈ[d]/ na rÁ[no]: cf. Judecători 

6:36–40); Zaharia cu sfeşnicul (jaxariæ):„Pe Tine sfeşnic de aur” (se sv/h[Înik]/ 

j[lati]/ [t]voe: cf. Zaharia 4:2); (dinspre ax spre N) Aaron cu toiagul în frunzit:  

„Mlădiţă din rădăcina lui Ieseu” (Èej[l]ß/›t ko/rene/ne i/ese[ova]: Is 11:10); 

Solomon cu chivotul (solomon): „chivotul sfinţirii” ([...]/kivo/th s/[vhti]:cf. 

Psalmul 131:8); Isaia cu clestele (ïsaïa): „Cleşte tainic” (klh/we ta/nstß/vnaa: cf. 

Isaia 6:6); Iacov cu scara (ïækov): „Scara care urcă” (lhs/tvi/ci Á/tv[rÈdenaa]: cf. 

Geneza 28:12); Ilie cu Mielul lui Dumnezeu (ïliå): „Miel[...]” (agne/v trh/ 

shma/rino)  

3. Iisus Hristos (ïsˆ x̂s) şi medalioane cu apostoli; (dinspre ax spre S) Pavel (pavl), 

Matia (maƒï), Marcu (mark), Simon (simon), Vartolomeu (varÚ), Filip (filip); 
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(dinspre ax spre N) Petru (ptÚ), Ioan (ï›ann), Luca (lÁkÚ), Andrei (andrÚ), Iacov (ækoÚ), 

Toma (ƒomÚ)  

4. Duminica orbului  

5. Vindecarea celui cu mâna uscata  

 

V. Naos 

 

1. Hristos Pantocrator cu Evanghelia închisă, într-o stea cu opt colţuri; în colţurile 

stelei, serafimi (în punctele cardinale) în alternanţă cu Tetramorful: NV, Îngerul, 

„Matei” (ma[t]ƒ[ei]); NE, Leul, „Marcu” (ma[r]ko);  SE, Taurul, „Luca” (lÁ[ka]); 

SV, Vulturul, „Ioan” (ď›[a]n); între colţurile stelei, Puteri cereşti, heruvimii poartă 

inscripţia „Sfânt” (stÚ´)  

2. Evengheliştii: E, Marcu (m[ar]k[o]), pe filacter, „Începutul Evengheliei lui Iisus 

Hristos...” (jaçĺ/lo eőÚa/ ďőÚ xÚa/... /..., Mc 1,1); S, Luca (lÁk[a]), pe filacter, „Întrucât 

mulţi s-au străduit...” (po/ne/Če Á/b›/ mno/qi na/çĺÎ/ni, Lc 1,1); V, Ioan (ď›[an]) cu 

Prohor (prox[or]), pe filacterul lui Prohor, „La început a fost cuvântul...” (v´ 

na/çĺlh/ bh sl/ovo (sic), In 1,1); N, Matei (m[at]ƒ[ei]), pe filacter, „Cartea 

[neamului lui Iisus Hristos]” (kni/[ga].../... /... /..., Mt 1,1) 

3. „Bunavestire” (blÚgo/vhwenie); arh. Gavriil (gÚ); Maica Domnului (mrÚi ƒÚő) 

4. Cel Vechi de Zile (vetxii dn´mi) cu filacter strâns 

5. Prorocul Solomon încoronat (proro[k] solomon), pe filacter, „Acultă fiică şi vezi [şi 

pleacă urechea ta]” (sli/Îi/ dßwi/ i vi/Čd´, Ps. 44, 12) 

6. Prorocul David încoronat (proro[k] dÚvid), pe filacter, „ ” (vßs a/gniç/ vß 

po/akla/tbi) 

7. „Naşterea lui Hristos” (rodeetvo xsÚ vo); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Maica Domnului (mrÚi 

ƒ Úő) 

8. Hristos Pantocrator (ďsÚ xÚs) cu Evanghelia închisă 

9. Prorocul Iezechiil (proro[k] ejekiil), pe filacter, „[Fiul Meu eşti Tu,] Eu astăzi Te-

am născut” (se/ aj´/ dÚne/ rodi, Ps 2,7) 

10. Prorocul Amos (proro[k] amos), pe filacter, „ ” (ve p/oxv/elv/e tv/oa dv)? 

11. „Întâmpinarea Domnului” (strhtenie gÚne); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Maica Domnului 

(mrÚi ƒÚő) 

12. Iisus Emanuel (ďsÚ xÚs) 
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13. Prorocul Daniil (proro[k] daniil), pe filacter, „Împlinirea” (ispß/lne/nö) 

14. Prorocul Ioil (proro[k] ď›il), pe filacter, „ ” (vet´/xom/Á Č/eja) 

15. Botezul Domnului, „Arătarea Treimii” (ćvlenďe trÚce)  

16. „Îngerul [Domnului]” (agÚl), pe globus, „H[ristos]” (xÚ) 

17. Prorocul Zaharia (proro[k] jaxariĺ), pe filacter, „ ” (poi/... /... /...) 

18. Prorocul Ieremia (proro[k] eremiĺ), pe filacter, „ ” (çto/ ti/ bis/Îo)  

19. „Schimbarea lui Hristos la Faţă” (prh›bra/Čenie/ xvÚo); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs) 

20. „Învierea lui Lazăr” (v[s]krÚsnie lazarevo); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs) 

21. „Floriile” (cbhtonosie); Iisus Hristos (ďs Ú xÚs) 

22. „Înălţarea lui Hristos” (vßjnesenie xvÚo); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Maica Domnului 

(mrÚi ƒ Úő) 

23. „Pogorârea Duhului Sfânt” (sßÎesÚtie stÚgo dxÚa); „Cosmosul (imitând numele grec, 

ho kosmos)” (›ko/jmos) 

24. Iisus învăţând în Templu la doisprezece ani, „Templul iudaic” (shdaliwe 

ďÁdeiskoe);Iisus Hristos (ďsÚ xÚs), pe filacterul lui, „ ” (...ako/ sßi kn/... çtivh/ çl/kv) 

25. Duminica Tomii (...m...) 

26. Duminica mironosiţelor – Doi îngeri văzând... (ndlÚh mironosicam) 

27. Duminica slăbănogului (ndlÚh raslablenem); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs) 

28. Duminica samarinencei (ndlÚh samarhnini); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs) 

29. Filoxenia lui Avraam, „Sfânta Treime” (stÚa trÚca); Îngerul din ax: „Iisus Hristos” (ďsÚ 

xÚs) 

30. „Adormirea Maicii Domnului” (Áspenie bcÚe); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Maica 

Domnului (mrÚi ƒ Úő) 

31. Răstignirea lui Hristos (rasphtie xvÚo); în grota de sub Cruce, „Adam (bătrân)” 

(adam) 

32. Medalioane cu mucenici (intradosul arcului vestic al naosului, de la S spre N): 

Luchian (mçÚk lÁkiĺn´), Evplu (mçÚk evpla), Gurie (mçÚk gÁrie), Terentie (mçÚk 

terentie), Vlasie (mçÚk vlasie), Chiric (mçÚk kirika), Evstratie (mçÚk evstratie), 

Avxentie (mçÚk avŮentie), Evghenie (mçÚk evgenie), Mardarie (mçÚk mardarie), Orest 

(mçÚk ›rest), Trohim – sic, recte Trofim (mçÚk troxim)  

33. Medalioane cu mucenici (registru în jurul naosului, de la S spre N): front de V al 

decroşului absidei, Acachie (mçÚk akakie); montantul de S al arcului E, Atanasie (mçÚk 
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aƒanasie), Teofil (mçÚk ƒe›fil); absida de sud, Evtihie (mçÚk evtixie), Eraclie (mçÚk 

eraklie), Severian (mçÚk seviriĺn), Sisinie (mçÚk sesenie), Gorgonie (mçÚk gorgonie), 

Prisc (mçÚk priskie), ? (mçÚk ...), Alra... (mçÚk alra...); traveea de vest, perete de S, 

Evichie? (mçÚk evikie), Domentie (mçÚk domentie); peretele de V, Melentie (mçÚk 

melentie), Flavie (mçÚk flavie), Chiril (mçÚk kiril), Anghie (mçÚk angie), Evnoic 

(mçÚk evnoiko), Sarchedon (mçÚk sarkidon), Clavdie (mçÚk klavdiĺ), Xantie (mçÚk 

Ůanƒie), Mohian – Mohie? (mçÚk moxĺn´); traveea de vest, perete de N, Chirion (mçÚk 

kiri›n), Candie (mçÚk kandie); absida de N, Domnos (mçÚk domnos), Ioan (mçÚk ď›an), 

Nicolae (... nikolae), Ilie (mçÚk ďliĺ), Hudion (mçÚk xÁdiĺ), Alexandru (mçÚk 

aleŮandro), Teodul (mçÚk ƒe›dÁl), ...liton (mçÚk ...liton); montantul de N al arcului 

E, Leontie (mçÚk le›[nt]ie), Ualie (mçÚk Áalie); front de V al decroşului absidei, 

Silimah (mçÚk silimax) 

34. Patimile Domnului (în friză, de la S la N): Rugăciunea în Ghetsimani, „... Iisus 

către Tatăl” (poi... ďsÚ ›cÚÁ), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

35. „Dormiţi acum şi vă odihniţi” (spite proçe i poçivaite), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

36. „A spus Iisus, Pe cine căutaţi, ei însă răspunzând lui Iisus” (reçe ďsÚ kogo iwete ›ni 

Če rekoÎa ďsÚa na joreć), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

37. Iisus dus la judecată, „... oastea pe Iisus” (... voini ďsÚa svhjana na kß annh i 

kaćfh), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

38. „Lepădările lui Petru” (›tvr´Čenie petrova), „Petru a plâns cu amar” (petr´ 

plakatsh gorko);  

39. „A fost adus Iisus la Anna şi Caiafa” (vedoÎa 1 ďsaÚ), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

40. „S-a spălat Pilat în faţa poporului” (Ámish pilat´ prhd narodom);  

41. „Batjocorirea lui Hristos” (porßganie xsvÚo), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

42. „A înapoiat Iuda cei 30 de arginţi iudeilor şi plecând” (povr´Če iÁda 1lȘ 1 

srebßr´niki 1 iÁdeom1 i Îed Ádavish);  

43. „A fost dus Iisus la răstignire” (...doÎa 1 ďsÚa 1 ... rsphtie), pe filacterul lui Pilat; 

„Acesta este împăratul iudeilor” (sßi crÚ´/ iÁde/iski/ est´), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs);  

44. „L-au urcat iudeii pe Iisus pe cruce” (prorhÎa 1 xÚa 1 ďÁdeö na krsÚt), Iisus Hristos 

(ďsÚ xÚs), Maica Domnului (mrÚi ƒÚő);  

45. „Împărţit-au hainele Mele loruşi, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi” 

(rajdhliÎa sebh riji moa i › matismh moem metaÎa/ Črhbie);  
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46. „Coborârea lui Hristos (de pe cruce)” (sßnhtie 1 xsÚvo), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs), Maica 

Domnului (mrÚi ƒÚő);  

47. „Plângerea lui Hristos” (ridanie 1 xsÚvo), Iisus Hristos (ďsÚ xÚs), Maica Domnului (mrÚi 

ƒÚő); 

48. „Au întărit mormântul cu pază” (Átvr´diÎa grob sß kÁstÁdieć);  

49. „Învierea lui Hristos” (v[s]krsÚnie 1 xsÚvo) 

50. Prorocul Ilie (...[acoperit de iconostas] ďliĺ), pe filacteră, „Miel şi păstor şi mântuitor 

lumii” (agnca/ i pas/[t]irh/ i spas/ mirÁ ) 

51. Ioan Botezătorul (ď›an prdÚtçďe[l])  

52. Cruce criptogramă, „Iisus Hristos Biruitorul” (ďsÚ xÚs nÚ kÚ) 

53. Sf. Dimitrie (stÚĄ dimitrie)  

54. Sf. Iacov Persul (stÚĄ ćkov´ pershnin)  

55. Sf. Nestor (stÚĄ nestor) 

56. Sf. Lup (stÚĄ lÁp)  

57. Sf. Ioan (stÚĄ ď›an)  

58. Sf. Pantelimon (stÚĄ panteleďmon)  

59. Sf. Cosma (stÚĄ kojma)  

60. Sf. Damian (stÚĄ damćn)  

61. Maica Domnului (mrÚi ƒ Úő) cu Pruncul (ďsÚ xÚs) adorată de arh. Mihail (mÚi) şi Gavriil (gÚa) 

62. Tablou votiv: Iisus Hristos (ďsÚ xÚs), Maica Domnului (mrÚi ƒÚő), Petru voievod (petrß 

voevoda), Doamna Elena (gsÚpdČda elena), un fiu neidentificat 

63. Mandylion 

64. Sf. Zosima (stÚĄ josim) 

65. Sf. Maria Egipteanca (staa maria egipthnina) 

66. Sf. Paisie cel Mare (stÚĄ paisie velikii), pe filacter, „Trei lucruri cere Dumnezeu de la 

fiecare” (tri dhla/i prosi/ b Ú´ ›t vß/shkogo) 

67. Sf. Constantin (stÚĄ kostantin´) şi Elena (stÚaa elena) 

68. Sf. muceniţă neidentificată (stÚaa ...) 

69. Sf. Mardarie (stÚĄ mardarie)  

70. Sf. Mercurie (stÚĄ merkÁrie)  

71. Sf. Nichita (stÚĄ nikita)  

72. Sf. Platon (stÚĄ platon)  

73. Sf. Mina (stÚĄ mina)  
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74. Sf. Ioan cel Nou (stÚĄ ď›an´ novii)  

75. ? (...)  

76. Sf. O... (stÚĄ ›...)  

77. Sf. Govdelae (stÚĄ govdelae)  

78. Sf. Evstatie (stÚĄ evstatie)  

79. Sf. Procopie (stÚĄ prokopie)  

80. Sf. Gheorghe (stÚĄ ge›rgie)  

81. Sf. Teodor Tiron (stÚĄ ƒe›dor tiron)  

82. Sf. Teodor Stratilat (stÚĄ ƒe›dor ...)  

83. Cruce criptogramă, „Iisus Hristos Biruitorul” (ďsÚ xÚs nÚ kÚ) 

 

 

VI. Gropniţa 

 

1. Ciclul vieţii Maicii Domnului: Dreptul Zaharia prosternat către chivot, „Chivotul 

Vechiului legământ al iudeilor” (kivot vetxi javht 1 iÁde›m) 

2. „Ioachim şi Ana au adus jertfele lor Domnului” (i›akim i anna prinesosta Čertva svoa 

bgÚvi) 

3. „Îngerul Domnului s-a arătat lui ioachim în pustie” (ĺvish 1 angÚl´ 1 gsÚn´ i›a/kimÁ vß 

pustini) 

4. „Ana se roagă în grădină” (anna molitsĺ vß kßl´) 

5. „?” (?) 

6. „Sărutarea lui Ioachim” (chlovanie i›akimovo) 

7. „Naşterea Maicii Domnului” (roČdestbo brÚci) 

8. „Ioachim i-a dat-o Anei pe Maica Domnului” (i›akim dade bdÚce annh) 

9. „Primirea preoţilor de către Ioachim” (Ágowenie ď›akimovo ere›m)  

10. „Maica Domnului s-a dus către mama ei, Ana” (priide brÚce kß mtÚri svoei annh) 

11. „Ioachim a adus jerfă în biserică” (ď›akim´ dade Čertva crÚkbi); Maica Domnului (mÚ) 

12. „Intrarea Maicii Domnului [în biserică]” (vßvedenie bcÚe) 

13. „Îngerul bine vestitor s -a arătat Maicii Domnului” (anÚl´ blagovhste prinese bcÚe) 

14. Maica Domnului vorbind cu dreptul Iosif 

15. Proba apei amare, „Probarea adevărului despre întruparea lui Hristos” (ispitanie ijvhno › 

vßplßweni xsÚtvhm) 

16. Recensământul lui Quirinius (?) 

17. „Iosif o mustră pe Maica Domnului” (i›sif isthjoe bcÚa) 
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18. Maica Domnului o îmbrăţişează pe Elisabeta; Maica Domnului (mrÚ ƒÚő)  

19. „Naşterea lui Hristos” (roČdestvo xvÚo); Maica Domnului (mrÚ ƒ Úő)  

20. „Soborul Maicii Domnului” (sßbor´ bcÚe); Maica Domnului (mrÚ ƒÚő) 

21. „Du-te în Egipt cu Pruncul” (b´Če vß egipet sß ›troçh); Maica Domnului (mrÚ ƒÚő); Iisus 

Hristos (ďsÚ xÚs) 

22. „Din Egipt am chemat pe fiul Meu” (›t egipta vßjva sina moego) 

23. Somnul lui Iisus (Anapeson), „Adormirea...” (Ásphnie...); Iisus Hristos (ďsÚ xÚs) 

24. Rugăciunea Maicii Domnului pe Muntele Măslinilor, „Maica Domnului s-a rugat pe 

munte” (bcÚa tvorit´ mÚltva vß gora) 

25. Ciclul Minunilor arhanghelilor: Filoxenia lui Avraam, „[Sfânta] Treime” (... trcÚa) 

26. „Soborul sfinţilor arhangheli” (sßbor arxangelom) 

27. Distrugerea armatei asiriene, „Îngerul” (agÚl´ Ábi...) 

28. „Iacov a văzut în somn o scară” (ćkov vidh lhst[vi]c[a] vß sßnh) 

29. „Prorocirea lui Valaam” (prooricanie valaama) 

30. „Îngerul s-a luptat cu Iacov” (anÚgl´ boritsĺ sß ćkovom) 

31. Pocăinţa lui David (...dvÚda) 

32. Minunea din Hone  (... vß xoniĺ) 

33. Lâna lui Ghedeon (... gede›n rÁno) 

34. Îngerul se arată lui Iisus Navi, „Eu sunt arhistrategul lui Dumnezeu” (aj´ esmß arxistratig 

gnÚ´) 

35. „Îngerul s-a arătat împăratului Constantin” (angel´ Á... konstantinÁ crÚ´) 

36. „Cei trei tineri în cuptor” (?); inscripţia idolului, „Apolon cel mare” (velikĄ apolon) 

37. „Lupta îngerului cu diavolul” (borßnie agÚlovo sß diĺbolom) 

38. Daniil în groapa cu lei (daniil´) 

39. Tablou funerar: Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Maica Domnului (mrÚi ƒ Úő); Teodor Bubuiog, 

„Logofătul Teodor” (ƒe›dÚr´ logofet), pe filacter, „Doamne, Iisuse Hristoase, 

Dumnezeule atotputernic, primeşte rugăciunile robilor Tăi ” (gď isÚő/ xÚh bÚČ[e 

v]/se[drßČ]i/telo prďnď/mi mo[l]bř/ rab´ svoix/... nosimo/ svh imĺ t/voe stos 1 i/... 

trhç... at/imti ćko/... ) 

40. Sf. Alexandra, împărăteasa lui Diocleţian (stÚaa aleŮandra 1 carica di›klitĺn) 

41. „Iisus [Hristos] Biruitorul”, criptogramă în jurul crucii de stuc deasupra arcosoliului (ďsÚ [xÚs] 

ni[ka]) 

42. Deisis: Iisus Hristos (ďsÚ xÚs); Ioan Botezătorul (stÚĄ ď›Ú) 

43. Sf. Eufrosina (stÚaa efrosina) 
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44. Sf. Tatiana (stÚaa tatćni) 

45. Sf. Xenia (stÚaa Ůeni) 

46. Sf. Teodora (stÚaa ƒe›dora) 

47. Sf. Melania (stÚaa melanić) 

48. „Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu” (dÎÚi pravednix vß rßch bČ Úi) 

49. Sf. Evdochia (stÚaa evdokić) 

50. Sf. Marina (stÚaa marina) 

51. Sf. Sofia (stÚaa sofić) 

52. Sf. Haritina (stÚaa xaritini) 

53. Sf. Eufemia (stÚaa evfimiĺ) 

54. Sf. Mitrodora (stÚaa mitrodora) 

55. Sf. Marina – sic, a doua oară, fără diavol (stÚaa marina) 

56. Sf. Minodora (stÚaa minodora) 

57. Portret funerar: Maica Domnului (mrÚi ƒÚő); Anastasia (anastasić), fiica logofătului 

Tăutu 

58. Sf. Evpraxia (stÚaa evpraksiĺ) 

59. Sf. Anastasia (stÚaa anastasić) 

60. Sf. Fevronia (stÚaa fevroniĺ) 

61. Sf. Ecaterina (stÚaa ekaterini) 

62. Sf. Varvara (stÚaa varvara) 

63. Sf. Iuliana (stÚaa iÁlićni) 

64. Sf. Paraschiva (stÚaa petka) 

 


