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1. PRIMUL ICONOSTAS AL BISERICII DE LEMN A SCHITULUI VĂLENI–PIATRA-NEAMŢ 

Iconostasul bisericii de lemn din vremea lui Petru Rareş se păstrează fragmentar, şi anume: 

uşile împărăteşti, trei icoane prăznicare – Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă şi Înălţarea 

Domnului – şi friza Marea Deisis, alcătuită iniţial din 11 icoane, din care se mai păstrează doar 

10.1 

Inscripţiile originale 

1. Uşile împărăteşti, decorate cu scena Buna Vestire, păstrate la schitul 

Văleni. Titlul scenei, slavonă: Áë‚ãî Âåùåí∙å; numele profeţilor 

David şi Solomon, înfăţişaţi deasupra scenei: ...дь, Сîëîмî(í); 

monograma numelui arh. Gavriil: À‚ð Г‚ë. 

2. Botezul Domnului, icoană prăznicară, păstrată la mănăstirea Văratec, jud. Neamţ, în 

depozit. Titlul scenei, slavonă, scris cu negru pe rama de sus: Áã‚î Явëåíиå. 

3. Schimbarea la Faţă, icoană prăznicară păstrată la mănăstirea 

Agapia, jud. Neamţ, în depozit. Titlul scenei nu se vede, cadrul 

icoanei fiind repictat, dar presupunem că a fost scris pe rama de 

sus, ca în cazul icoanei anterioare.  

4. Înălţarea Domnului, icoană prăznicară aflată azi la 

mănăstirea Bistriţa, jud. Neamţ, în muzeu. Titlul scenei, slavonă, 

scris cu roşu pe rama de sus: Âъзíåсåí∙å Гд‚å íаш(å)ãî I‚с Õ‚а. 

                                                           
1 Vezi Marina Ileana Sabados, Din nou despre „comoara”de icoane de la Văleni–Piatra Neamţ, în SCIA. AP, 44 

(1997), p. 3–32; ref. p. 6–7, 29–31. 



5. Marea Deisis: Icoanele care alcătuiau iniţial această friză se păstrează în biserica schitului, 

fixate pe panouri expuse în naos şi pronaos, cu excepţia icoanei Maica Domnului cu 

arhanghelul Mihail, dispărută. Inscripţiile sunt dispuse fie pe rama de sus, fie în câmpul 

icoanei, scrise cu roşu. 

                            

  Sf.ap.Toma şi Iacov           Sf. Ioan şi arh. Gavriil        Sf.ap.Luca şi Simon      Sf.diac.Prohor şi Amon 

a) Sfinţii diaconi Roman şi Ştefan: Äèêî(í) Ðîма(í), Äиêîíь Сòåôаíь. 

b) Sfinţii apostoli Toma şi Iacov: ‹òî[ìà], Яêî[в]. 

c) Sfinţii apostoli Andrei şi Marcu: À[í]дð(å)[и], Маð[êу]. 

d) Sfinţii apostoli Matei şi Petru: М[à](»)[òåи], Ï[å](ò)[ðь]. 

e) Iisus Judecător: I‚с Õ‚с, w.î.í. 

f) Sf. Ioan Botezătorul şi sf. arh. Gavriil: Іw(í), Г[авðи∙ë]; pe filacterul din mâna sf. 

Ioan – Сëиши мò‚ð / свî© мîëý/ùа© òý / създаòå/ëу .../ ... (Ascultă pe maica Ta, 

care se roagă, Ziditorule...). 

g) Sfinţii apostoli Pavel şi Ioan: icoană repictată integral. 

h) Sfinţii apostoli Luca şi Simon: Л[уêа], С[имîí]. 

i) Sfinţii apostoli Vartolomeu şi Filip: inscripţie deteriorată în dreptul lui Vartolomeu, 

Ф[иëип]. 

j) Sfinţii diaconi Prohor şi Amon: Пðîхî(ð), Àмî(í). 

 



2. ICONOSTASUL DIN BISERICA MĂNĂSTIRII HUMOR 

 Iconostasul originar datează, probabil, din jurul 

anului 1535 (anul pictării bisericii de la Humor) şi este 

posibil ca pictorul/ pictorii să fi făcut parte din echipa de 

zugravi care a realizat decorul pictat al bisericii.2 Din acest 

iconostas se mai păstrează uşile împărăteşti, ale căror iconiţe 

au fost repictate în sec. XIX, cele patru icoane împărăteşti – 

Sf. arhanghel Mihail, Maica Domnului cu Pruncul, Deisis şi 

Adormirea Maicii Domnului – şi registrul Marea Deisis. 

Coronamentul iconostasului, format din crucea Răstignirii 

şi moleniile Maicii Domnului şi sf. Ioan Evanghelistul au 

fost donate în 1590 de mitropolitul Gheorghe Movilă. 

Inscripţiile originale 

1. Icoana împărătească Sfântul arhanghel Mihail. Numele îngerului monogramat: „Àð‚(х) 

М‚(х)”. Titlurile scenelor laterale, lb. slavonă:  

a) „Гîùåí∙å Àвðамå3” („Ospitalitatea lui Avraam”);  

b) „Тðи w[òðî]öи въ пåù4” („Cei trei coconi în cuptor” – cf. 

Cântarea celor 3 tineri, cap. 1, şi Daniel 3, 20–27;  

c) „Явис Êîсñà[í]ñиíу êъсð(ñ)ú5” („S-a arătat crucea lui 

Constantin”);  

d) „å[...] Iс [Íà]/в∙иíъ” (cf. Iosua Navi 5, 14–15);  

e) „Ãåäåw[í] съ[...]”;  

                                                           
2 Vezi Marina Sabados, La datation des iconostases de Humor et de Voroneţ, în RRHA. BA, XLV (2008), p. 67–76; 

ref. p. 73. 

3 În loc de Àâðàìà, forma corectă de genitiv. 

4 În loc de пåùą, forma corectă de locativ. 

5 Redactare defectuoasă pentru êðъсñú. 



f) „[...]î âú/ Êîëасаи” („... în Colose” – minunea sf. Arhanghel din cetatea Colose 

/Colossae?/, se prăznuieşte la 6 sept.);  

g) „Ñúáîðü Àх‚ãå‚ë” („Soborul Arhanghelilor”);  

h) „Wáëи÷ь Самîиëь Äàâèäü” („L-a uns Samoil pe David” – cf. I Regi 16, 12–13)6;  

i) „Äаí∙ëь”;  

j) „Âид...å...ãî...аå” („A văzut... [Iacov?]” – cf. Facere 28, 10–22;  

k) „ßâèñ[] Êîññà[íñ]èíó/ аã‚å(ë)” („S-a arătat lui Constantin îngerul”);  

l) [...]í∙å [Âа]/ëам[а]. (cf. Numeri 22, 22–36). 

2. Icoana împărătească Maica Domnului cu Pruncul – 

Hodighitria. Titlul – „ÄIWГÈТÐÈĹ”7. Numele profeţilor şi textele 

de pe filactere, în slavonă:  

a) „Пð(î)ð(î)êь Мîиси” – „Пð(î)ð(î)êа въз(д)виãíåòь вамь 

Г(п)ь w(ò) áðаò(и)” („Proroc va ridica vouă Domnul dintre fraţii”... 

[voştri], – Faptele Ap. 2, 17 (aluzie la Deuter. 18, 15);  

b) „Пð(î)ð(î)êь Äв(д)ь” – „Âъсêðíи(с) Гƒи âú пîêîи òвîи òъ 

(и) êи” („Scoală-te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi [chivotul] ”, Ps. 

131, 8);  

c) „Пð(î)ð(î)êь Ĺзåê[..]иëь” – „Ðå÷å ГЃь êъ мíý вðаòа си заòвîðåíа”, („Zis-a Domnul către 

mine, uşă/poartă eşti încuiată” – cf. Ezechiel 44, 2);  

d) „[Пð(î)ð(î)êь] Å[ðåм]иа” – „Ñå äíå ãðýä©òü и çàâýùà© äwìî(y)?”, („Iată vin zile şi 

voi încheia legământ cu casa” [lui Israel], Ier. 31, 31);  

e) [...] – „Ñå ïîñèëà© аã‚ãëа мîåãî ąãîòî[ва]© ï©[ò...]” („Iată trimit îngerul Meu să 

pregătească” ... [calea ta], Marcu 1, 2 – cf. Maleahi 3, 1 şi Ieşire 23, 20);  

f) lacună;  

                                                           
6 Neconcordanţă între text şi imagine, cea din urmă reprezentând Căinţa lui David (II Regi 12,12-17). 
7 Redactare defectuoasă pentru „HODIGHITRIA”. 



g) „ïð(î)ð(î)êü Ààðîíü” – „Âúçåìü ð©÷ê© çëàò© åäèí©” („Am luat (sau: Ia!) o furcă (?) 

aurită”);  

h) „ïð(î)ð(î)êü Ñîëîìî(í)” – „Ìíîãè dßwerh sßtvoriÎå” („Multe fete s-au dovedit” [... 

a fi vrednice], Pilde 31, 29);  

i) „ïð(î)ð(î)êü Èса¶îs” – „Èзидå(ò) æåз?ëа èñ êîðåíå” („A ieşit mlădiţă din rădăcina” 

[...lui Iesei], Isaia 11, 1);  

j) „ïð(î)ð(î)êü Ãåäåîíü” – „Íà ðąíý ðîñà à ïî въсåи” („Rouă [numai] pe lână, iar peste 

tot” [...locul uscăciune], Judec. 6, 37);  

k) „ïð(î)ð(î)êü ßêîâü” – „Ñ[å] ëý[ñò]виöа ąòвðъæ(д)åíа íа зåмëи” („Iată o scară 

sprijinită de pământ”, Facere 28, 12);  

l) [...] – „Âð [...]ñåñ[...] иò? ...]”. 

3. Icoana împărătească Deisis cu apostolii. Text pe cartea lui Iisus, slavonă – „Àзъ åсимь 

свýòь миðу õîäý пî мíý и íå имаòь õ[îди]òи âú ò©мý í© имаòь свýòь æи[âî]òьí∙и” („Eu sunt 

lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”, Ioan 8, 

12). 

4. Numele apostolilor din friza 

Marea Deisis – „Фи(ë‚)п”, „Âа‚ðô” 

(sic!), „Си(мî)í”, „Лу(êа)”, „Iw‚аí”, 

„Ïå(òð)”, „Па‚в”, „Ìà(ôò)”, „Ма‚ð”, 

„Àí(д)ь”, „ßêî(â)”, „‹î(ма)”. 

5. Icoana Maica Domnului şi 

sf. arh. Mihail din friza Marea Deisis. Monogramele numelor – „Ìè(õ)”, „Ми‚ð ‹‚y”. Text pe 

filactera Maicii Domnului, slavonă – „Съðî(д)íа пðисвîåí∙å съãðýшåí∙å § ï¹ñòè сí‚ь è Á‚å мîи.” 

(„Slobozeşte păcatul strămoşilor, Fiule şi Domn al meu”). 

6. Icoana Iisus Judecător din friza Marea Deisis. Monograma hristică – „I‚с Õ‚с”. Text pe 

cartea lui Iisus, slavonă – „Пðиидåòå âúñè òðуæдаåùåмс wáðýмåíåå è àçü ðý(х)[...]” („Veniţi [la 

Mine] toţi cei osteniţi [şi] împovăraţi şi Eu” [... vă voi odihni pe voi], Matei 11, 28) 



7. Icoana Sf. Ioan Botezătorul şi sf. arh. Gavriil din friza Marea Deisis. Nume – „СòЃь 

Èwаíь Ïðý(ä)òå÷å”, „Г΅”. Text pe filactera sf. Ioan, slavonă – „Гӥ́, Г΅и, сëиши мò‚ðи свî© мîëýùа© 

òý създаòåëу свîåмy” („Doamne, Doamne, ascultă pe maica Ta care se roagă Domnului, 

ziditorului său”). 

8. Crucea Răstignirii, verso, inscripţie de danie, 

slavonă: „† С∙а ðаспýòия съòвîðи êv(ð) Гåwðã∙å Мîвиëа 

миòðîпîëи(ò) Су÷а(в)[ñ]êîи въ ä(ú)í· ã[îспî](ä)íà Ïåòðà 

вîåвî(д)[à] è ïð· åãóìå(í)[à] àðõ(è)ìàíäðè(ñ)[à] Àíàñòàñ·å 

Õîìî[ð]ñê·. Â[ú] ë[ýò] #Ç‚ЧÈ авãу(сò) å∙.”8 (Această Răstignire 

a făcut-o kir Gheorghe Movilă, mitropolitul Sucevei, în zilele 

domnului Petru voievod, egumen fiind arhimandrit Anastasie al Humorului, la anul 7098 [1590], 

august 15). 

 

3. UŞI ÎMPĂRĂTEŞTI 

 Prima jumătate a sec. XVI, provin de la biserica din satul 

Cârligul, jud. Neamţ; în prezent la MNAR, inv. 41 L/11092. Decorate 

cu scena Buna Vestire; se remarcă prezenţa prorocilor David şi 

Solomon. 

Inscripţii în slavonă: titlul scenei, scris cu roşu, în dreapta lui Solomon 

– Áë‚ãî вý...; nume – À‚ð Гавðиëь, М‚ð ‹‚у, Äави(д) пðîðî(ê). Texte pe filacterele prorocilor: David 

– СëĄши / ä¦ù/í и / виæ(д)/ð∙ и сë/......? (Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea...; Psalmi 44, 12); 

Solomon – мíîãи / дъùå / ðýсъ [...] (Multe fete s-au dovedit <harnice dar tu le-ai întrecut pe 

toate>; Pilde 31, 29). 

                                                           
8 Cf. G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, 1527–1582, în BCMI, XXI (1928), p. 346, 

descifrare incompletă a anului : &ç÷< ?> = 709< ?>. 



 

4. UŞI ÎMPĂRĂTEŞTI 

 Prima jumătate a sec. XVI. Decorate cu scena Buna Vestire. În 

prezent, se află la mănăstirea Văratec, jud. Neamţ, în depozit, fiind 

transferate în 1984 de la biserica de lemn (1776) din Vânători–Piatra-

Neamţ. 

Inscripţie în slavonă, cu roşu, titlul scenei: Áë‚ãî Âå(ù)[å]í∙å. 

 

5. UŞI ÎMPĂRĂTEŞTI 

 Mijlocul sec. XVI.  Decorate cu scena Buna Vestire şi cei patru evanghelişti. Se păstrează 

la MNIR, inv. 173904/a, b. Observaţie: registrul inferior, cu evangheliştii Luca şi Ioan a fost 

repictat, inclusiv inscripţiile. 

Inscripţiile originale 

a) titlul: Áë‚ãî вýù[å]íи(å) Áö‚å 

b) nume: À‚  Г‚в; М‚ð ‹‚у; Маò»åи áë‚ãвýсíиêь (Matei evanghelist/ binevestitor); Ìàðêî 

áë‚ãвýсíиêь (Marcu evanghelist/ binevestitor). 

c) versete din evanghelii, reproduse parţial pe cărţile de pe pupitre: 1. pe cartea lui Matei – 

êíèãà [ðîдс]òва Iс‚у Õь‚а сí‚а [...] Àвðаами•Àвðаамь ðîди Èсааêа•Èсааêь ðîди Яêîв[а] („Cartea 

neamului lui Iisus Hristos, fiul [lui David, fiul lui] Avraam. Avraam a născut pe Isaac, Isaac a 

născut pe Iacov”. Matei 1, 1–2); 2. pe cartea lui Marcu – Çа÷ýëî [Ĺv]ã‚ë∙а [...] сí‚а Áæ‚∙а. Яêî 

æåсå писаíîсå [...] Àзь пîсиëа¦ аã‚ãëамî („Începutul evangheliei [lui Iisus Hristos] fiul lui 

Dumnezeu. Precum este scris [în proroci:] Iată Eu trimit îngerul [Meu]... Marcu 1, 1–2). 

 



6. ICONOSTASUL DIN BISERICA MĂNĂSTIRII VORONEŢ 

 Iconostasul actual datează din mai 

multe etape, cea mai veche aparţinând 

sfârşitului de secol XVI, după cum indică 

inscripţia de pe spatele moleniei Maicii 

Domnului, din 1581.9 Din iconostasul 

originar se mai păstrează uşile împărăteşti şi 

coronamentul format din crucea Răstignirii 

şi molenii. 

Inscripţiile din sec. XVI 

1. Uşa împărătească, decorată cu motive vegetale sculptate; în mijlocul panourilor de sus şi 

de jos se află câte o iconiţă, cele de sus dreptunghiulare, reprezentând pe apostolii Petru şi 

Pavel, cele de jos circulare, înfăţişând pe Iisus Mare Arhiereu şi 

pe sf. Gheorghe, patronul bisericii mănăstirii Voroneţ: pe icoana 

apostolului Pavel s-a păstrat doar cuvântul prescurtat „Сò‚Ą”; pe 

icoanele de jos: „I‚с Õ‚с”, „Сò‚Ą Мí‚(ê) Ãåw(ð)ãèå”. 

2. Crucea şi moleniile: inscripţiile de pe faţa acestora reprezintă 

monogramele numelor evangheliştilor, a Maicii Domnului şi a sf. Ioan 

Evanghelistul. Pe spatele moleniei Maicii Domnului, inscripţie de danie, 

lb. slavonă – „† Ã[îñïî]äè I[∙ñ]v[ñå] Õ[ðèñò]å пð∙ими пðиíîшåí∙å/ маëи ïî 

òðóæåíèå ñúè/ êð[úñ]ò ðàáó ÁЃæиώ òахаòå мî/íа(х) Êàñ¶íь, â[ú] èì òâîå сЃòîå, въ ëýòw #зЃп»” 

(„Doamne Iisuse Hristoase, primeşte mica jertfă ca osteneală, această cruce de la robul lui 

Dumnezeu, umilul călugăr Casiian, în numele Tău cel sfânt, în anul 7089” [1580 sau 1581]).10 Pe 

                                                           
9 Vezi M. Sabados, La datation..., p. 73. 

10 Inscripţie reconstituită şi publicată de Olimpia Mitric, Nouveaux éléments concernant la datation des iconostases 

des monastères de Voroneţ et de Moldoviţa, în RRHA.BA, XLI–XLII (2004–2005), p. 104. 



spatele moleniei sf. Ioan Evanghelistul, inscripţie de meşter, lb. slavonă – „Ãàâðè(ë) êîïà(ë) è 

ïî/çëàùè(ë), ëý(ò) #зЃп»” (Gavril a crestat/sculptat şi a aurit în 7089” [1580 sau 1581]).11 

 

7. AL DOILEA ICONOSTAS AL BISERICII SCHITULUI VĂLENI–PIATRA-NEAMŢ 

 Acest iconostas a fost donat, probabil, de Ieremia Movilă care a reconstruit biserica de 

lemn a schitului Văleni de lângă Piatra Neamţ imediat după 1600, după devastarea bisericii lui 

Petru Rareş în timpul campaniei lui Mihai Viteazul în Moldova12. Ca şi în cazul primului iconostas 

de la Văleni, nici acesta de la începutul sec. XVII nu s-a păstrat integral, părţile sale componente, 

care s-au conservat, fiind răspândite în diverse colecţii.13 Astfel, uşile împărăteşti sculptate şi cele 

11 icoane care alcătuiesc Marea Deisis se află la schitul Văleni, expuse pe panouri, în naos şi 

pronaos; o icoană prăznicară reprezentând Coborârea la iad şi care ar fi putut aparţine 

iconostasului din vremea Movileştilor se păstrează în muzeul mănăstirii Bistriţa, jud. Neamţ; în 

sfârşit, trei icoane împărăteşti – Maica Domnului cu Pruncul, Deisis şi Schimbarea la Faţă – se 

află în muzeul mănăstirii Văratec, jud. Neamţ, în al cărui depozit este posibil să se păstreze şi cea 

de-a patra icoană împărătească, Sfântul Nicolae, repictată integral. 

Inscripţiile originale 

1. Icoana împărătească Maica Domnului cu Pruncul 

(Hodighitria) – numele profeţilor sunt monogramate sau 

prescurtate; texte pe filacterele prorocilor: 

a) Aron – Àðî(í); text – Âúñåëèñ âú ©òðî á© ñâî©ïðýìèæ 

(„Bucură-te că în pântecele tău ai primit” – cf. Acatistul Maicii 

Domnului, icos 3) 

b) Solomon – Ñî ; text – Ĺáî въ íåи дх‚ь ðазума wс∙а („Iată în ea duhul înţelepciunii a strălucit” 

– Pilde?) 

                                                           
11 Ibidem. 

12 Al. I. Gonţa, O nouă ctitorie necunoscută a lui Alexandru Lăpuşneanu: Mănăstirea de peste Vale de la Vânătorii 

Bistriţei, în MMS, vol. XLII, nr. 3–4 (1966), p. 178–191, ref. p. 183–189. 

13 M. I. Sabados, Din nou despre „comoara” de icoane, p. 7–9, 29–31. 



c) Zaharia – Çаха(ð) ; text – Âидýхь и сå свýùíиêь зëа() âå(ä) („Am văzut şi iată sfeşnic cu 

totul de aur” – Zah. 4, 2) 

d) Iesei – Iåссå(и) ; text – Æåзëь и сêîðå íå åси w(в) („Toiag din rădăcina lui Iesei” – Catavasie 

la  Canonul Naşterii Domnului; Isaia 11, 10) 

e) Daniil – Äà ; text – W(ò)ñý÷åñ êàìå(í) w(ò) ãîðĄ áåçü ð¦(ê) („O piatră a fost desprinsă din 

munte, nu de mână” – Daniil 2, 34 şi 45) 

f) Iacov – ßêî(â) ; text – È ñå ëýñòâèöà ąòðåæдå íà çåìëè („Scară sprijinită pe pământ” – cf. 

Facere 28, 12) 

g) Moise – Ìî(è) ; text – Âèäý(õ) àçü íà ãîðý Ñèíàè ñòýè ÿêî ê©ïè („Văzut-am eu pe 

muntele Sinai cel sfânt în chip de rug” – cf. Ieşire 3, 2) 

h) David – Äà ; text – Âú ïëúùüøå åñ ñëîâî ïðýìèîæüòâî („În pântecele ei Cuvântul s-a 

întrupat” – ...?) 

i) Ilie – Ië∙а ; text – Ðåáí© åпîðåвíî ва(х) w Г‚и въсå дðъæиòëи („Cu râvnă am râvnit pentru 

Domnul Atotţiitorul” – III Regi 19, 10) 

j) Iona – Iwí(à); text – Âъзъ пивъ пå÷аëи êú Г‚ą Á‚у мî‚åу и усëĄшам („Strigat-am către Domnul 

Dumnezeul meu în strâmtorarea mea şi m-a auzit” – Iona 2, 3) 

k) Isaia – Iñà[è]à ; text – Èç íĄиòåс èòèñòè á¦äåå („Spălaţi-vă şi curăţaţi-vă” – Isaia 1,15 

[Biblia românească] sau Isaia 1,16 [variantă slavonă]).14 

l) Miheia – Ìè(õ); text – È òĄ Âè»ëåwìå äî ôðà»...íè÷èìæå („Şi tu Betleeme, casa Efratei, nu 

eşti nicidecum cel mai mic” – Mih. 5,1, preluat la Matei 2, 6; paremie la Naşterea Domnului) 

                                                           
14 Un pasaj similar apare şi în IV Regi 5, 13 („Spală-te şi vei fi curat” – cuvinte atribuite lui Elisei); R. Lambru. 



2. Icoana împărătească Deisis – nume, monogramă sau prescurtate: I‚с Õ‚с; Iw(í) = Ioan 

(Botezătorul); Ìà(ð) = Marcu; Ñ· = Simon; ß(ê) = Iacov; ‹î = Toma; Ìà(») = Matei; Ëó 

= Luca; À(ä) = Andrei; Âà(ð) = Vartolomei; Ôå (sic!) = Filip. 

3. Icoana împărătească de hram Schimbarea la Faţă – titlul: 

Ïðåwáðàæåí·å Гí‚ý (Schimbarea la Faţă a Domnului); nume: Ië·à 

(Ilie), Ìîy(ñ) (Moise), I‚с Õ‚с; I‚w (Ioan [Evanghelistul]), ßêî(â) 

(Iacov), Ïå = Petru. 

4. Icoană prăznicară Coborârea la iad – titlul: Âъсêðьсåí∙å Õв‚î 

(Învierea lui Hristos) 

5. Friza Marea Deisis. Icoanele care alcătuiesc această friză se aseamănă compoziţional cu 

cele din friza Marea Deisis din vremea lui Petru Rareş, care, este posibil să le fi servit de 

model. Astfel, apostolii şi diaconii sunt reprezentaţi doi câte doi, asemenea icoanelor 

intercesorilor (Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul), însoţiţi de arhanghelii Mihail şi, 

respectiv, Gavriil. 

                               

a) Diaconii Parmena (şi) Nicanor (Nicanul, probabil formă locală) – ä·ÿêî(íè) 

Паðьмåíа•Νиêаíу(ë) 

b) (Apostolii) Toma (şi) Vartolomeiu – ‹îма•Âаðь»îëîмåώ 

c) Sfinţii (apostoli) Andrei (şi) Marcu – Сò‚∙и À(í)дðåώ•Маðьêî 

d) Sfinţii (apostoli) Matei (şi) Pavel – Сò‚∙и Ма»åώ•Павå(ë) 

e) Arhanghelul Mihail (şi) Maica Domnului – а‚ð Ìèõàè(ë)•М‚ð ‹‚у 

f) Iisus Hristos (Judecător) – I‚с Õ‚с 



g) Sfinţii Ioan (Botezătorul şi) arhanghel Gavriil – Сò‚∙и Iwа(í)• а‚ð ГавðĄиëь 

h) (Apostolii) Petru (şi) Ioan – Пåòðъ•Іwа(í) 

i) (Apostolii) Luca (şi) Simon – Луêа•Симî(í) 

j) (Apostolii) Toma (şi) Filip  – ‹îма•Õиëи(п) (sic!) 

k) Sfântul Ştefan diacon (şi) sfântul Prohor diacon – Сò‚∙и Сòåôаíь д∙яêw(í)• Сò‚∙и 

Пðîхîðь д∙яêw(í) . 

 

8. ICONOSTASUL DIN BISERICA MĂNĂSTIRII MOLDOVIŢA 

 Iconostasul bisericii mănăstirii Moldoviţa datează din 1602, fiind donaţia vistiernicului 

Boul (inscripţie pe spatele crucii Răstignirii). Din ansamblul originar se păstrează registrele 

superioare, începând cu icoanele prăznicare, urmând registrul Marea Deisis, apoi registrul 

profeţilor, o friză cu serafimi şi coronamentul iconostasului. Deşi se plasează în debutul veacului 

al XVII-lea, iconostasul de la Moldoviţa este, din punct de 

vedere stilistic, o piesă ancorată în epoca artistică patronată de 

boierii Movileşti.15 

 

Inscripţiile originale 

1. Icoanele prăznicare, lb. slavonă:  

a) „Ðî(æ)äåñòâî Á‚öå” („Naşterea Născătoarei de Dumnezeu”);  

b) „Âъвåдåí∙å Á‚öå” („Primirea [în Templu a] Născătoarei de 

Dumnezeu”);  

                                                           
15 Marina Ileana Sabados, L’iconostase de Moldoviţa: un repère dans l’évolution de l’iconostase moldave, în Series 

Byzantina, vol. VI, Varşovia, 2008, p. 27–43. 



c) „Áëãîвýùåí∙å Á‚öå” („Bunavestire a Născătoarei de Dumnezeu”); pe filactera lui David – 

„с?ëĄш©(?) д/©ùи пðии(м?)/аĄæ(д)å” („Ascultă fiică, primeşte” ?...)16; pe filactera lui Solomon 

– „?áî âú/÷å (íå?)è õäú/ ðàçóì” (?)17;  

d) „Ðî(æ)äåñòâî Õ‚вî” („Naşterea lui Hristos”);  

e) „Á‚ãîвëåí∙å Г‚íå” („Dumnezeiasca arătare a Domnului” [Botezul Domnului]); text pe filactera lui 

Iisus – „²©êî п∙саí∙å Àäàìîâà” („Precum zapisul lui Adam”);  

f) „Ö‚вýòîíîс∙å Г‚íå” („Floriile Domnului”);  

g) „Ðаспýò∙а Õ‚вî” („Răstignirea lui Hristos”);  

h) „Âъсêðъсåí∙å Õ‚вî” („Învierea lui Hristos”);  

i) „Âъ´íåсåí∙å Г‚íå” („Înălţarea Domnului”);  

j) „Съшåсвиå Сò‚ãî Ä‚ха” („Pogorârea Sfântului Duh”);  

k) „Пðýwáðаæåí∙å Г‚íå” („Schimbarea la Faţă a Domnului”);  

l) „Óспåí∙å Á‚öи” („Adormirea Născătoarei de Dumnezeu”);  

m) „Сòðåòåí∙å Г‚íå” („Întâmpinarea Domnului”). 

2. Friza Marea Deisis: numele apostolilor – „Ôèëè(ï)”, „Âаð»îëîмå(и)”, „Àíьдðåώ”, 

„Маðêî”, „Iw(í)”, „Пåòðъ”, „Павå(ë)”, „Ìà»åè”, „Луêа”, „Симî(í)”, „Яêî(в)”, „‹wма”. 

           

3. Icoanele prorocilor, lb. slavonă:  

                                                           
16 Inscripţie descifrată de dr. Ruxandra Lambru. 

17 Ibidem. 



a) Pr. Zaharia – „...Çахаð∙å”, în medalion: МƒÐ ‹ƒÓ, ÈƒС ÕƒС; pe veşmânt: alăturare de litere din 

alfabetul chirilic şi cel glagolitic; pe filacter: „êадåëьíиö©/ ´ëаòъ á‚ëãî©/хаí∙å” („Cădelniţă de aur 

cu bun miros”);  

b) Pr. David – „пð(î)ð(î)êъ Äв(д)Ą”, „въпëъ(шå) ñå сëî/вî пðýмíîæå/сòвî áë‚ãîсòи/” („S-a 

întrupat Cuvântul [din] preaplină bunătate”);  

c) Pr. Moise – „пð(î)ð(î)êъ Мîисåи”, „видý(х) а´ь íа(ãî)ðý/ сиíаисòý и яêî/ ê©пиíа íýсъ/ãаðå-

ìà§” („Eu [te-]am văzut pe muntele Sinai şi ca un rug nears” – cf. Ieşire 3, 2);  

d) Pr. Aaron – „пð(î)ð(î)êъ Àðî(í)”, „âúñåëè сý âú òðî/á© òвî сëîвî áЃæ/∙и è спëъ(í sau è) á(с)Ą 

è въ/сиëи сý въ íåи” (S-a sălăşluit în pântecele tău Cuvântul lui Dumnezeu şi [...?]); 

e) Pr. Solomon – „пð(î)ð(î)êъ Сîëîмî(í)”, „Оyсëишиòå äý/òå íаêа´аí∙å/ w÷íå è âúíè/ìýòå 

ðа´умýва/òи пî(ми)шëåí∙å” („Ascultaţi, copii, poruncile părinteşti şi fiţi atenţi să înţelegeţi 

învăţătura <...?>” [Pilde 4,1]);  

f) Pr. Ilie – „пð(î)ð(î)êъ Èë∙å”, „Ðå(÷)и сåи êъ Èë∙å/ äà âúíèäå(ñ) ¹áî дх‚ъ/ иæå âú òåáý су/ãąáь 

âú мíý” („Spuse acestea către Ilie: Duhul care este în tine să fie îndoit în mine!” – IV Regi 2, 9). 

4. Medalion Maica Domnului cu Pruncul – Vlahernitissa : monograme - „М‚ð ‹‚у” şi „I‚с Õ‚с”. 

Crucea Răstignirii – „I‚с Õ‚с”, „Ма»åи”, „Маðêî”, „Луêа”. Moleniile – „М‚ð ‹‚у”, „I‚wÃ”. 

5. Inscripţii de donaţie:  

a) pe spatele crucii, lb. slavonă – „† С∙а ðаспýò∙а 

съòвîðи сåáý пам(ò) Áîу(ë) ви(с)òý(ð)íиêь âú 

дí‚и áë‚аãî÷(с)òиваãî ã(д)íа І‚w Iåðåм∙а Мîãиëа 

вîåвî(д), вëò‚w #´‚ð∙, мс‚öа ώ(í) »‚∙” („Această 

Răstignire a făcut-o pentru pomenirea sa 

vistiernicul Boul, în zilele milostivului domn Io 

Ieremia Moghilă Voievod, în anul 7110 <= 

1602>, în luna iunie, 19”)18;  

                                                           
18 Apud Olimpia Mitric, Nouveaux éléments, p. 105. Cf. G. Balş, Bisericile XVI, p. 348. 



b) pe spatele moleniei Sf. Ioan Evanghelistul – „Маисòî(ð) áý ïî(ï)[à] Ãàâðè(ë) w(ò) ãðà(ä)[à] 

Ñó÷à(â)[ñêàãî]” („Maistor a fost popa Gavril din oraşul Suceava”)19;  

c) pe spatele moleniei Maica Domnului – „ïðè åãóìå(í)[à]” („în vremea egumenului Isaia”)20. 

 

9. FRIZĂ MAREA DEISIS 

 Începutul sec. XVII; a aparţinut unui iconostas din zona Vânători–Văleni, lângă Piatra 

Neamţ, fiind păstrată în componenţa iconostasului (sec. XVII–XVIII) din biserica de lemn 

àðõèä(1776) de la Vânători–Piatra Neamţ. În 1984 întregul iconostas a fost transferat la mănăstirea 

Văratec, jud. Neamţ, în al cărei depozit se află şi în prezent. Restaurată de conf.dr. Cornelia 

Bordaşiu în anii 90, friza a participat la expoziţia „Arta din Moldova de la Ştefan cel Mare la 

Movileşti”, organizată de MNAR în 1999.21 

Inscripţiile originale 

1. Icoana Sf. arhidiacon Prohor – Сò‚Ą аðхидияêî(í) Пðîхîð 

2. Icoana Sf. (apostol) Filip – Сò‚Ą Фиëип 

3. Icoana Sf. (apostol) Iacov – Сò‚Ą Яêîвь 

4. Icoana Sf. (apostol) Simon – Сò‚Ą Симîíь 

5. Icoana Sf. (evanghelist) Luca – Сò‚Ą Луêа; text pe cartea deschisă: Ïîíåæå óáî ìíîãè íà÷åøå 

÷èíåòíè ïîâåñòü (Deoarece mulţi s-au încercat să alcătuiască o istorisire [despre faptele...] 

– Luca 1, 1) 

6. Icoana Sf. (evanghelist) Marcu – Сò‚Ą Маðêî; text pe cartea deschisă: Çà÷åëî åv‚(ã)ë·å 

I(v)[ñ]ó(ñ)[à] [Õ]âà [ñ]í‚а Áæ‚∙å. Яêî æå åсòь (Începutul evangheliei lui Iisus Hristos, fiul 

lui Dumnezeu. Precum este [scris în prooroci...] – Marcu 1, 1–2). 

7. Icoana Sf. (apostol) Petru – Сò‚Ą Пåòðу; text pe cartea deschisă: è...ñè Õ‚с сí‚а Á‚а хиваãî 

(„Tu eşti Hristos, fiul lui Dumnezeu celui viu” – Matei 16, 16) 

                                                           
19 Apud Olimpia Mitric, Nouveaux éléments, p. 105. 

20 Ibidem. 

21 Arta din Moldova de la Ştefan cel Mare la Movileşti, catalog de expoziţie, MNAR, 1999, Bucureşti, fişa nr. 25. 



    

8. Icoana Deisis – nume: àð(õ) Ìèõàèë; àð(õ) Ãàâðè·ëü; I‚с Õ‚с; М‚ð ‹‚у; Сò‚Ą Iw(í); text pe cartea 

deschisă a lui Iisus: Ïðèäýòå á‚ëвåí∙а Wöà ìîåãî (Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu 

[moşteniţi împărăţia...] – Matei 25, 34). 

9. Icoana Sf. (apostol) Pavel – Сò‚Ą Павåëь; text pe cartea deschisă: Áðàèå àçü ïðèåêü w() Iv‚а 

åãî æåи пðýдах („Fraţilor, eu de la Iisus am primit ceea ce v-am dat si [vouă]” – 1 Corinteni 

11, 23) 

10. Icoana Sf. (evanghelist) Ioan – Сò‚Ą Iw(í); text pe cartea deschisă:  Âú íà÷åëå áý ñ[ëî]âî è 

ñë[î]âî áý êъ Á‚у (La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu [şi Dumnezeu era 

Cuvântul] – Ioan 1, 1) 

11. Icoana Sf. (evanghelist) Matei – Сò‚Ą Ма»åώ; text pe cartea deschisă: Êíèãî ðî‚дсòâà I‚v 

Õ(с)‚ва (Cartea neamului lui Iisus Hristos... – Matei 1, 1)  

12. Icoana Sf. (apostol) Andrei – Сò‚Ą Àíдð∙å (sic!) 

13. Icoana Sf. (apostol) Vartolomeu – Сò‚Ą 

Âàðòîëîìåþ 

14. Icoana Sf. (apostol) Toma – Сò‚Ą ‹îма 

15. Icoana Sf. arhidiacon Ştefan – Сò‚Ą 

аðх∙ид∙яêîí (sic!) Сòåôаíь 

 



Abrevieri 

BCMI – Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti 

MMS – Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi 

MNAR – Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti 

MNIR – Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti 

RRHA.BA – Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux-Arts, Bucarest 

SCIA.AP – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică, Bucureşti 

 

 


