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ARHIVA 

PICTURA EXONARTEXULUI BISERICII MĂNĂSTIRII VORONEȚ* 

          de ECATERINA CINCHEZA-BUCULEI  

Biserica mănăstirii Voroneț se numără printre ctitoriile ridicate de Ştefan cel Mare între iunie 1487 şi 
octombrie 1488 (Pătrăuţi, Milişăuţi, Sf. Ilie), mai exact, după cum se spune în pisania aşezată în axul uşii de 
intrare (astăzi în exonartex), în scurtul interval mai – septembrie 1488: „ Io Ştefan Voevod, prin mila lui 
Dumnezeu Gospodar al ţărei moldoveneşti, fiul lui Bogdan Voevod, a început a zidi acest hram la Mănăstirea 
Voroneţ, în numele sfântului şi slăvitului şi mare mucenicului şi biruitorului Gheorghe, în anul 6996 (1488) 
în luna Mai 26, Luni, după Pogorârea Sfântului Duh şi s-a săvârşit în acelaşi an în luna Septembrie 14”1. 
Biserica este de plan triconc, cu abside semicirculare, cu turlă pe naos sprijinită pe un sistem de bolţi etajate, 
specific moldoveneşti. Pronaosul, de formă dreptunghiulară, este boltit cu o largă calotă susţinută de patru 
arcuri mari sprijinite în console şi este despărţit de naos printr-un perete gros străpuns de o uşă cu chenar 
gotic format din vergele încrucişate. Exonartexul închis a fost adăugat de către mitropolitul Grigore Roşca, 
care l-a ridicat şi l-a decorat cu picturi odată cu exteriorul, în timpul domniei lui Iliaş, la 1547, după cum este 
consemnat în pisania pictată la exterior, lângă intrare: † Èçâîëåí·åìü §öà è ïî[…]å/í·åìü ñí�à è 
ñúâðúøåí·å[ìü] ñò�ãî/ äõ�à•è ïî òðóæäåí·åìü ðà[áà Áî]æ·/ êèð Ãðèãîð·à ìèòðîïîëèòà [âñ]åè/ 
çåìëè•Ìîëüäàâñêîè> ïðèëî[…]/è íà÷ ñ è ñúñçäà ñ è ñúâðú[øè]/ñ•ñúè ìàë·è ïðèïðàòü•è èñïè[ñà]/ 
ñ•wêîëî âúñ•öðê�îâü•âú çà äó/øèå ñåáý> âú äí�è• áë�ãî÷ñòèâàãî Iw/íà Èëèàøà âîåâîä¥> è ìòå�ðè å(ã)[î]/ 
Åëåíè/ â ëò�î> #çí�å> ì(ñ)öà> ñå(ï)òå(â)•ä�è – „Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului 
Duh și cu osteneala robului lui Dumnezeu, chir Grigorie Mitropolitul Țării Moldovenești, s-a adăogat și s-a 
început și s-a zidit și s-a săvârșit  acest mic pridvor; și s-a pictat în jurul întregii biserici, pentru sufletul său, 
în zilele blagocestivului Ioan Iliaș Voevod și ale mamei sale Elena, în anul 7055 (1547) luna Septemvrie 
13”2. De formă dreptunghiulară, el este boltit în semicilindru pe axa nord-sud. Deasupra intrărilor, de la nord 
şi sud, a fost plasată câte o fereastră gotică înaltă. Pe sulul desfăcut ținut de Roșca, pictat la exterior în stânga 
ușii de intrare, este menționată aceeași calitate de ctitor a mitropolitului: Ã�è Iñ�ó Õ�å ïðè(ì)è/ ìîëåí·å è/ 
ïîòðóæ(ä)åí·å/ ìîå ñ(è) ìà(ë)è/ ïðèïðà(ò) ðà(á) ã�âõ ì/èòðîïî(ë)èòó Êèðü Ãðèãîð·þ âú è(ì)/ òâîå ñò�îå –
„Doamne Isuse Hristoase, primește rugăciunea și osteneala mea acest mic pridvor, robul lui Dumnezeu 
Mitropolitul chir Grigorie în numele tău cel sfânt”3.  
                                                 

* Cercetare făcută în cadrul proiectului: Text și imagine în pictura românească din sec. al XVI-lea, coordonator Constantin 
Ciobanu. În cadrul aceluiași proiect se înscrie atât studiul inscripțiilor, realizat de Ruxandra Lambru de la Universitatea din 
București, cât și executarea fotografiilor, de către Sorin Chițu de la Institutul de Istoria Artei, București.  

1 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMI, 43–46, XVIII, 1925, Bucureşti, 1926, p. 31–36, traducerea inscripției, p. 
34 (după E. Kozak, Die Inschriften aus der Bukovina. Epigraphische Beiträge zur Qellenkunde der Landes und Kirchengeschichte, I, 
Wien, 1903, p. 202–203).  

2 G. Balş, Bisericile și mănăstirile moldovenești din veacul al XVI-lea, 1527–1582, în BCMI, 55–58, XXI, 1928, Bucureşti, 
1928, p. 88–91, Fig. 100, traducerea inscripției, p. 88 (după E. Kozak, loc. cit.). Aceeași traducere la Ruxandra Lambru. 

3 Idem. Aceeași traducere la Ruxandra Lambru. 
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Absida altarului şi naosul au fost decorate cu fresce în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, posibil, 
între 1488 şi 14964, la fel şi pronaosul5, împrospătat numai parţial, culoare peste culoare, din iniţiativa 
mitropolitului Teofan, aşa cum rezultă din inscripţia pictată deasupra intrării în naos, probabil, în prima 
perioadă în care a deţinut această funcţie (1535–1541), anul 1550 din inscripţie fiind, după toate 
probabilităţile, greşit, de vreme ce în acel an mitropolit era Grigore Roşca, și nu Teofan.  

Atât bolta cât şi pereţii exonartexului au fost acoperiţi cu o multitudine de scene mărunte aparţinând 
unui Menolog complet, de tipul „cu încadrare”, conform soluției Vaticanus gr.1613, devenite caracteristică în 
pictura medievală din Moldova și Țara Românească6. W. Podlacha le consideră „lucrări mărunte, superficiale 
şi... fără valoare”7, iar P. Henry remarcă ca temă unică a exonartexului Menologul complet, mult prea 
înghesuit într-un spaţiu neadecvat ca dimensiune8. În general, tema deşi socotită „un important element nou 
pe care zugravul de la Dobrovăţ l-a introdus în pictura moldovenească”9, a fost totuşi definită numai ca parte 
a unui program iconografic, alcătuită dintr-o mulţime de imagini „mici şi stereotipe, ilustrând momentele 
reprezentative din viaţa sfinţilor de peste an”10. Ultimele cercetări i-au acordat însă Menologului o atenţie 
specială, integrându-l programelor iconografice, nu ca pe o simplă înşiruire se sfinţi, ci ca pe un subiect viu 
care corespunde ritmului liturgic şi scopului pentru care a fost ales11.  

La Voroneț, el a fost repartizat pe toată suprafaţa exonartexului în 12 registre. Anul începe pe boltă, spre 
nord, fără un semn distinct. Fiecare lună este marcată printr-o inscripţie ce o defineşte şi printr-o semilună mică 
pictată în cadrul compoziţiilor care ilustrează ziua de întâi, aşa cum se întâlnește la Sf. Dumitru din Suceava. 
Pentru prima zi a anului este de remarcat faptul că alături de Simeon Stâlpnicul apare şi icoana Maicii 
Domnului, care aminteşte minunea săvârşită la Miasion, minune comemorată în ziua de 1 septembrie, şi care a 
mai fost semnalată numai la Dobrovăţ12. Zilele se ordonează după tipic, lunile urmând o mişcare circulară. 
Astfel septembrie este plasată în axul bolţii, spre est şi vest, octombrie începe sub 1 septembrie şi merge inelar 
ocupând şi timpanele de la nord şi sud, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, 
iulie urmează acelaşi traseu, fiecare pe câte un registru, inclusiv august care ocupă registrul inferior. Pentru 
ultima lună a anului s-a adoptat soluţia folosită la Sf. Gheorghe din Suceava, Moldovița, Neamț, a ilustrării 
zilelor cu sfinţi în picioare, singurele scene fiind Schimbarea la Faţă (6 aug.), Adormirea Maicii Domnului  
(15 aug.) şi Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului (31 aug.). Ultima sărbătoare este ilustrată prin 
minunea săvârşită cu brâul Fecioarei, prin care împărăteasa Zoe, soţia împăratului Leon cel Înţelept, a fost 
vindecată de un duh necurat. În scenă apare Leon, cel care a deschis racla cu brâul Maicii Domnului după 410 
ani de când fusese adus la Constantinopol de la Ierusalim de către Arcadie, fiul lui Teodosie cel Mare, și 
patriarhul Constantinopolului, care pune cinstitul brâu peste împărăteasă13.  
                                                 

4 Maria Ana Musicescu, Consideraţii asupra picturii din altarul şi naosul Voroneţului, în Cultura Moldovenească din timpul 
lui Ștefan cel Mare, Culegere de studii îngrijită de M. Berza, 1964, p. 364 n. 1, p. 367–370; Maria Ana Musicescu şi Sorin Ulea, 
Voroneţ, Bucureşti, 1969, p. 9–10 (autorii consideră pictura exonartexului din 1547 și pe cea a pronaosului din 1550).  

5 Socotit multă vreme pictat la o dată ulterioară, de către toți cercetătorii care ne-au precedat, a fost redatat în timpul lui 
Ștefan cel Mare de către Ecaterina Cincheza-Buculei, Le programme iconographique du narthex de l’église du monastère de 
Voroneţ, RRHA.BA, XXX, 1993, p. 3–23. Curățarea picturilor din pronaos (2005), de către echipa de restauratori coordonată de O. 
Boldura, care a finalizat și restaurarea picturilor exonartexului, nu a adus nicio schimbare datării noastre (O. Boldura, Pictura murală 
din nordul Moldovei, modificări estetice și restaurare, Editura Accent Print, Suceava, 200, p. 402). 

6 P. Mijović, Les ménologes en Roumanie et en Serbie médiévale, în Actes du XIVe Congrès International des Études 
Byzantines, Bucarest 6–12 septembre 1971, București, 1975, p. 582.  

7 W. Podlacha, Pictura murală din Bucovina [Malovidla scienne w cerkwiah Bukowiny, Lvov, 1912], Bucureşti, 1985, p. 98, 288. 
8 P. Henry, Monumentele din Moldova de Nord de la origini până la sfârşitul secolului al XVI-lea. Contribuţie la studiul 

civilizaţiei moldave, Bucureşti, 1984 (traducere din lb. franceză, ed. Ernest Leroux, Paris, 1930), p. 201. 
9 Sorin Ulea, în Istoria Artelor Plastice în România, I, București, 1968, p. 361. Menologul, în formă restrânsă, apare pentru 

prima dată în Moldova, în pronaosul Voronețului, Ecaterina Cincheza-Buculei, Le programme iconographique du narthex de l’église 
du Monastère de Voroneţ, p. 6–7.  

10 Ibidem. 
11 D. Barbu, Pictura murală din Ţara Românească în secolul al XIV-lea, Bucureşti, 1986, despre Menologul de la Cozia,  

p. 56–71; Ecaterina Cincheza-Buculei, Sur la peinture du narthex de l’église du monastère de Bucovăţ (XVIe siècle): présence d’un 
peintre grec ignoré, în RRHA.BA, XXVI, 1989, p. 11–26; idem, Pictura pronaosului bisericii mănăstirii Căluiu, în SCIA.AP, 
XXXVI, 1989, p. 19–30; idem, Menologul de la Dobrovăţ (1529), în SCIA, AP, T.39, 1992, p. 7–28;  Idem, Le programme iconographique 
du narthex de l’ église du monastère de Voroneţ; Idem, Le programme iconographique des peintures  murales de la chambre des 
tombeaux de l’ église du monastère de Dobrovăţ, în Cahiers balkaniques, 21, 1994, Paris, p. 21–58; idem, Pictura pronaosului 
bisericii mănăstirii Sucevița, SCIA, AP, Seria nouă, T.3(47), București, 2013, p. 175–227. 

12 Ecaterina Cincheza-Buculei, Menologul de la Dobrovăţ (1529), p. 13–14,  Fig. 1, Pl. 1.  
13Viețile Sfinților pe luna August, Editura Episcopiei Romanului, 1998, p. 407. Vindecarea împărătesei Zoe a mai fost pictată 

numai la Probota și Roman. În celelalte Menologuri este consemnată aducerea brâului la Constantinopol. 
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Fig. 1. Menolog, 1–5, 25–30 sept., boltă, ax. 

 

 
Fig. 2. Menolog, 14–16 sept., boltă, latura vestică. 
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Fig. 3. Menolog, 19–21 sept., boltă, latura vestică. Fig. 4. Menolog, 23–24 sept., boltă, latura vestică. 

 
 

 
Fig. 5. Menolog, 14 oct. (Sf. Paraschiva), perete sud; 10–11 nov., boltă, latura estică și perete sud. 
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Fig. 6. Menolog, 1–3 oct., 1–2 nov., 1–3 dec., 1–3 ian., boltă, latura estică. 
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Fig. 8. Menolog, 25–26 oct., boltă, latura vestică. 

Fig. 7. Menolog, 18 oct., boltă, latura vestică. 
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Fig. 9. Menolog, 4–11 oct., 3–8 nov., 3–10 dec., 2–9 ian., 2–8 febr., boltă, latura estică. 

 

 
Fig. 10. Menolog, 13 nov., perete sud. 
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Fig. 11. Menolog, 20–23 oct., 20–22 nov., 18–22 dec., 19–22 ian., boltă, latura vestică. 
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Fig. 12. Menolog, 24 nov., boltă, latura vestică. 

 

 
Fig. 13. Menolog, 25–26 nov., boltă, latura vestică. 
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Fig. 14. Menolog, 16–17 dec., boltă, latura vestică. 

 

 
Fig. 15. Menolog, 27–28 nov., 28 dec., perete nord. 

 

 
Fig. 16. Menolog, 28–30 nov., 29 dec., perete nord. 
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Fig. 17. Menolog, 30–31dec., perete nord. 

 

 
Fig. 18. Menolog, 12–13 dec., 11–12 ian., perete sud. 

 

 
Fig. 19. Menolog, 16 ian., perete sud. 
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Fig. 20. Menolog, 27 ian., perete nord. 

 

 
Fig. 21. Menolog, 30 ian., perete nord. 

 

 
Fig. 22. Menolog, 15 febr., perete sud. 
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Fig. 23. Menolog, 17 febr., perete vest. 

 

 
Fig. 24. Menolog, 22 febr., perete vest. 

 

 
Fig. 25. Menolog, 24 febr., perete vest. 
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Fig. 26. Menolog, 5 mart., perete est. 

 

 
Fig. 27. Menolog, 16–17 mart., perete vest. 

 

 
Fig. 28. Menolog, 19 mart., perete vest. 
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Fig. 29. Menolog, 26–27 mart., perete nord. 

 

 
Fig. 30. Menolog, 29 mart., glaf fereastră nord, latura estică. 

 

 
Fig. 31. Menolog, 1 apr., perete est. 
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Fig. 32. Menolog, 16 apr., perete vest. Fig. 33. Menolog,  18 apr., perete vest. 
 

  
Fig. 34. Menolog, 25 apr., perete nord. Fig. 36. Menolog, 13 mai, perete sud. 

 

 
 Fig. 35. Menolog, 6–7 mai, perete est. 
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Fig. 37. Menolog, 25 mai, perete vest. Fig. 39. Menolog, 12 iun., perete sud. 

 
 

 
Fig. 38. Menolog, 3–4 iun., perete est. 
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Fig. 40. Menolog, 18 iun., perete vest. Fig. 41. Menolog, 21 iun., perete vest. 
 
 

 

 
Fig. 42. Menolog, 24 iun., perete vest. 
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Fig. 43. Menolog,  2 iul, perete est. Fig. 44. Menolog, 11 iul., glaf ușă sud, latura estică. 

 

 
Fig. 45. Menolog, 13–15 iul., perete sud. 

 

F 

Fig. 46. Menolog, 20 iul., perete vest. 
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Fig. 47. Menolog, 29 iul., glaf ușă nord, latura estică. 

 

 
Fig. 48. Menolog, 1 aug., perete est. 

 

 
Fig. 49. Menolog, 14–16 aug., perete vest. 
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Fig. 50. Menolog, 25–27 iul., 24–26 aug., perete nord. 
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Fig. 51. Menolog, 29–30 aug., glaf ușă nord, latura estică. Fig. 53. Daniil Sihastrul, perete nord. 

        

 
Fig. 52. Menolog, 31 aug., perete nord. 
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Fig. 54. Maica Domnului Îndurătoarea, perete est. 

 

 
Fig. 55. Maica Domnului, glaf ușă nord, ax. 

 

 
Fig. 56. Iisus Hristos, glaf ușă sud, ax. 
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Fig. 57. Arh. Mihail, timpan ușă sud. 

 

 
Fig. 58. Arh. Gavriil (26 mart.) perete nord. 
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În continuarea lunii august, la nord, dar fără să facă parte din ea, a fost pictat un monah în picioare, 
frontal sprijinit într-o  cârjă, cu un rotulus desfăcut în mâna dreaptă. Inscripţia îl denumeşte Daniil, cu 
siguranţă portretul lui Daniil Sihastrul, pictat încă o dată şi la exterior, alături de Grigore Roşca. Identitatea 
figurilor celor doi, şi a modului în care au fost prezentaţi, face neîndoielnică această identificare. Mormântul 
schimnicului se află însă în pronaos14, în pridvor fiind locul de odihnă al mitropolitului Roşca, pregătit de 
acesta încă din timpul vieţii, așa cum este scris pe piatra lui funerară: „În zilele blagocestivului Domn Iliaş, 
Voevod, iată eu, Mitropolitul Kir Grigorie, m-a cuprins teama morţii pe mine care număr 73 ani de viaţă şi 
m-am gândit că nu voi fi ferit de acest pahar şi m-am hotărât pentru această casă a tuturor fraţilor acestui 
sfânt lăcaş şi mi-am făcut aici o groapă în care aş vrea când voi muri să fiu înmormântat; la anul 7078 (1570), 
luna Februarie 5”15. Textul este deosebit de sugestiv şi ne dezvăluie modul de gândire al mitropolitului care, 
asemenea voievozilor, şi-a construit prin exonartexul de la Voroneţ o necropolă, alegând ca program 
iconografic ceea ce lui i s-a părut cel mai potrivit. Astfel, funcţia pridvorului poate fi asimilată, în cazul de faţă, 
funcţiei de gropniţă, iar cea a Menologului unei teme cu caracter funerar, în sensul exaltării prin el a credinţei în 
Înviere, deci a triumfului asupra morţii. Deasupra uşii de intrare în pronaos a fost pictată, ca în multe alte 
biserici moldoveneşti, Maica Domnului Îndurătoarea (Eleusa)16. La Voroneţ ea a fost inclusă printre scenele 
din Menolog, tipologic apropiindu-se de reprezentarea din biserica mitropolitană din Suceava, prin prezenţa în 
partea superioară, lateral, a arhanghelilor Mihail şi Gavriil, care, deşi nu poartă în mâini insemnele Patimilor, 
prin expresia lor le anunţă. Prefigurarea jertfei hristice încă de la naştere, scopul Întrupării pentru salvarea 
omenirii prin jertfa mântuitoare, se împleteşte aici cu jertfele martirice. Tot Maica Domnului, dar Orantă cu 
Pruncul pe piept, a fost pictată în axul glafului ferestrei de la nord, în pandant cu imaginea lui Iisus 
binecuvântând cu ambele mâini, din axul glafulului de la sud. Cei doi arhangheli, Mihail și Gavriil, busturi, 
completează programul iconografic, fiind plasați în timpanele celor două uși, la nord și la sud. Rolul lor este, în 
mod evident, de păzitori ai intrărilor, amândoi purtând săbii scoase din teacă. 

Nici din punct de vedere stilistic, pictura exonartexului nu se încadrează caracteristicilor ansamblurilor 
murale din vreama lui Ștefan cel Mare. Scenele sunt mici, compozițiile simple, personajele lipsite de 
eleganță, culorile vii. Literele inegale din inscripții, ca și multele greșeli de scriere, de neînțelegere a unui 
text sau repetarea uneori a acelorași cuvinte pe sulurile desfășurate ale unor sfinți diferiți indică prezența 
unui pictor mai puțin școlit, cu siguranță un moldovean mai puțin cunoscător al slavonei. Diferențele 
stilistice evidente între portretul Maicii Domnului Îndurătoarea (Fig. 54), a celor doi arhangheli din 
timpanele ușilor laterale (Fig. 57), a figurilor unora dintre sfinții din registrul inferior17 și restul picturii 
dovedesc însă că aici a lucrat și un alt pictor, mai sensibil și mai experimentat, posibil, un membru al echipei 
care a pictat la exterior. 
 

 
 

PROGRAMUL  ICONOGRAFIC 
 

Bolta semicilindrică și pereții 
Menolog 
 
Boltă, latura estică, primul registru, de la nord la sud  
Luna Septembrie  ì(ñ�ö)à ñåïòåâð·à numele lunii scris pe fașa roșie ce desparte registrele. Semnul începutului 
de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. 
1. (1) Sf. Simeon à� ñò�¥ ñå(ì)åw¨í Simeon Stâlpnicul în stâlp, binecuvântând și ținând un sul strâns în mâna 
stângă; icoana Maicii Domnului Hodighitria, amintire a minunii de la  Miasion – ieșirea intactă din apă, după 
multă vreme, a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului – comemorată tot în această zi18, apare în 
colțul opus semilunii 
                                                 

14 G. Balș, Bisericile lui Ștefan cel Mare, p. 282. 
15 Idem, Bisericile sec. XVI, p. 336. 
16 La Bălineşti, Neamţ (în luneta uşii), Baia, Suceava, Sf. Gheorghe (ca la Neamţ), Moldoviţa şi Humor (idem, Maica 

Domnului Îndurătoarea în bisericile moldoveneşti din veacul al XVI-lea, Bucureşti, 1930). Despre rolul acestei imagini în 
iconografia intrărilor v. Ioana Iancovescu, L’Iconographie des entrées d’après des monuments de Roumanie et de Bulgarie, în 
Iztkustvo/Art in Bulgaria, 33–34,1996, p. 23, n.16. 

17 De exemplu, Daniil Sihastrul, la fel pictat atât în interior, cât și la exterior.  
18 Viețile Sfinților pe luna Septembrie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1991, p. 40–41. 
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2. (2) Sf. Mamant â� ñò�¥•ìàìàíòü dezbrăcat, cu mâinile legate la spate, în cădere pe spate, în timp ce este 
străpuns în pântece cu o vergea ascuțită, de către un executor  
3. (3) Sf. Antim ã� ñò�¥ àí»èìü episcopul Nicomidiei decapitat  
4. (4) Sf. Vavila ä� ñò�¥ âàâèëà decapitarea Sf. Vavila, episcop de Antiohia, și a celor trei copii ucenici ai lui, 
de către un soldat 
5. (5) Sf. Proroc Zaharia å� ñò�¥ çàõàð·à înjunghiat în faţa altarului de către un soldat 
6. (6) Minunea de la Colose s� ÷þäî âú êîëà(ñ)àõ arhanghelul Mihail oprind apa și cuviosul Arhip  
7. (7) Sf. Sozont  ç�  ñò�¥ ñîçîíòü întins pe o placă de piatră și bătut cu bâte de către doi executori 
8. (8) Nașterea Maicii Domnului  è� ðîæäåñòâî áö�è compoziția obișnuită 
9. (9) Sf. Ana,  Sf. Ioachim  »� ñò�à àííà•ñò�¥ èwêèìü în picioare  
10. (10) Sf. Minodora,  Mitrodora,  Nimfodora ·� ñò�àà ìèíîäîðà/ ìèòðîäîðà íèìüôîäîðà dezbrăcate, legate pe 
cruci în formă de T (tau)19 
11. (11) Teodora à�· »åw¨/äîðà cuvioasa Teodora în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă  
12. (12) Avtonom â·� àâòîíîìü sfântul mucenic lapidat 
13. (13) Sf. Corneliu ã·� ñò�¥ êîðíèë·å în picioare, în calitate de propăvăduitor al Evangheliei, înveșmântat cu 
chiton și himation și ținând un sul strâns în mâna dreaptă20 
 
Boltă, latura vestică, primul registru, de la sud la nord  
14. (14) „Înălțarea” ä�· âúçäâèæåíè·å Înălțarea Sf. Cruci de către patriarhul Macarie, aflat între sfinții împărați 
Constantin și Elena  
15. (15) Sf. Nichita  å�·•ñò�¥•íèêèòà dezbrăcat în foc  
16. (16) Sf. Eufimia  s�· •ñò�àà•å‹èì·à21 atacată de о ursoaică  
17. (17) „Sf. Mc. Credință, Iubire, Nădejde” ç�·/ ñò�¥(õ)•ì�(÷) âýð(è) ëþ(á)âå íàäåæ(ä)ü cele trei surori – 
Pistis, Elpis, Agapis – și mama lor Sofia decapitate 
18. (18) Sf. Evmenie è�·•ñò�¥•åâìåí·å episcopul Gortinei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
19. (19) Trofim, Savatie, Dorimedont »�·•òðîôè(ì)•ñàâà(ò)å22 äîðîìåí(ò)ü23 decapitați  
20. (20)  ê�•ñò�¥•åvñòàò·å Sf. Eustatie cu soția, dezbrăcați, și cei doi copii (pictate numai nimburile în spatele 
părinților) în bou de aramă încins 
21. (21) Proroc Iona ê�à•ïððî(ê)•èw¨íà în picioare, cu sul desfăcut în mâini24; pe sul: ã�í ó/ñëüø/õü ñ/ëóõü/ 
òâî(è) „Doamne, auzit-am faima Ta” (Avacum 3.2)25     
22. (22)  Sf. Foca ê�â•ñò�¥•ôîêà decapitat 
23. (23) „Zămislirea Sf. Ioan” ê�ã•çà÷àò·å ·wíîâî  Zaharia și Elisabeta în picioare, îmbrățișați26 
24. (24) Sf. Tecla  ê�ä•ñò�àà•»å(ê)ëà în picioare, cu cruciulița de martir în mâna dreaptă  
25. (25) Sf. Eufrosina ê�å åôðî/ñè(í) cuvioasă în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă 
26. (26) „Mutarea la Domnul a [Sf.] Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu” ê�s• ïðýñòàâëåí·å/ ¶w(í) áã�îñëî(â)  
Sf. Ioan Teologul așezat în mormânt de către patru ucenici 
27 (27) Sf. Calistrat ê�ç•ñò�¥•êàëèñòðàòü  șapte mucenici decapitați 
28. (28) Sf. Hariton  ê�è•ñò�¥•õàðèòî(í) monah în picioare, cu un baston în mâna stângă  
29. (29) Sf. Chiriac ê�»•ñò�¥•êèðè/ê monah în picioare, ținând un sul desfăcut, fără text scris  

                                                 
19 Reprezentare similară numai la Moldovița. 
20 Formulă iconografică ca la Moldovița.  
21 În loc de åôèìèà. Probabil, o confuzie între grafemele ô și ‹. 
22 În loc de ñàâàò·å. 
23 În loc de äîðèìåäîíò. 
24 Ca la Dobrovăț,  Suceava – Sf. Dumitru și Moldovița; la Tismana și Sucevița a fost pictat ieșind din chit. 
25 Text reluat la Avacum, 2 decembrie. 
26 Aceeași reprezentare la Suceava – Sf. Gheorghe, Suceava – Sf. Dumitru și Moldovița. 
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30. (30) Sf. Grigorie ë�•ñò�¥ ãð·ãîð·å Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei, în picioare, binecuvântând și 
purtând Evanghelia în mâna stângă  
 
Boltă latura estică, registrul al II-lea, de la nord la sud  
Luna Octombrie ì�(ñ)öà w(ê)òîâð·å numele lunii scris pe fașa roșe ce desparte registrele. Semnul începutului 
de lună, o semilună, este inclus în prima scenă.  
1. (31) Sf. Anania à� ñò�¥ àíàíè lapidat 
2. (32) Sf. Ciprian  â� ... decapitarea Sf. Mucenic Ciprian, episcop de Cartagina, și a muceniței Iustina 
3. (33) Sf. Dionisie Aeropagitul, episcop de Atena, căzut în genunchi, decapitat  
4. (34) Sf. Ierotei episcopul Atenei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
5. (35) Sf. Haritina lapidată   
6. (36) Sf. Ap. Toma în închisoare27, străpuns cu sulițe de doi executori 
7. (37) Sf. Serghie decapitat și Vah dezbrăcat, căzut pe spate și bătut cu o bâtă  
8. (38) Sf. Pelaghia  è� ... sfânta cuvioasă în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă 
9. (39) Sf. Ap. Iacob răstignit  
10. (40) Sf.  mucenici Evlampie și Evlampia decapitați  
11. (41) Sf. Ap. Filip, diacon în Cezareea, în picioare, cu chivotul în mâna stângă și cădelnițând  
12. (42) Sf. Prov, Tarah Andronic ... ñò�¥•ïðîâü•òàðüõü àíäðîèíèê28 decapitați  
13. (43) Sf. Carp și Papil ã·�•ñò�¥•êàðïü è ïàï·(ë)•decapitarea mucenicilor Carp, episcop de Pergam, și a 
diaconului Papil  
 
Peretele de sud, primul registru 
14. (44) Sf. Nazarie, Ghervasie, Chelsie și Protasie decapitați; într-un colț icoana Sf. Paraschiva29  
15. (45) Sf. Luchian [ëóêè]ÿíü șezând în închisoare, păzit de un soldat  
 
Boltă latura vestică, registrul al II-lea, de la sud la nord 
16. (46) Sf. Longhin s�· •ñò�¥•ëîãèíü decapitat 
17. (47) Sf. Osea Proroc, Sf. Andrei [Cretanul] ç�¶•ñò�¥ w¨ñ·30 ïðîðêü ñò�¥•àíäðåè în picioare, purtând în mâini 
suluri desfăcute pe care scrie la Osea: òàêî/ ãëàãî/ëåòü/ ã�ü ñú/âåðý „Așa grăit-a Domnul cu credință” 
(parafrază după Osea 1.1–2); la Andrei: w êú/äy íà/÷íú ñ/ïàñå/ïëàêà (?)31 
18.(48) Sf. Luca Evanghelist è�·•ñò�¥•ëóêà•åâàíãåëèñòü pictând icoana Maicii Domnului Hodighitria 
19.(49) Sf. Ioil »·•ñò�¥•èẅè(ë)ü în picioare, cu un sul desfăcut în mâini; pe sul: § êú/äy?î/ìíî/ëü á/îæè ... (?)32  
20. (50) Artemie ê�•àðòåìèå Sf. Mare Mucenic Artemie decapitat   
21. (51) Ilarion  ê�à•ëàðèw¨íü33 monah în picioare, cu un sul strâns în mâini 
22. (52) „Averchie și cei 7 tineri” ê�â•àâåðê·å•è ñò�¥(õ)•ç�•w¨òðîêü episcopul Ierapolei, cu Evanghelia în mâna 
stângă și binecuvântând, în picioare alături de cei șapte tineri din Efes, adormiți în peșteră  
23. (53) Sf. Iacob [ruda Domnului] ê�ã•ñò�¥•ÿêîâü apostol în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă 
24. (54) Sf. Areta și însoțitorii săi ê�ä•ñò�¥•àðå»à è äðóæíèíà åã[î] decapitarea unui grup numeros de mucenici 
25. (55) Sf. Marcian ê�å•ñò�¥•ìàðêèíü decapitarеа a trei mucenici, Marcian și Martirie, notari în 
Constantinopol, și, probabil, Sf. Mc. Anastasie comemorat în aceeași zi și mort tot prin decapitare34  

                                                 
27 Apostolul Toma nu a fost omorât în închisoare, Viețile Sfinților pe luna Octombrie, Editura Episcopiei Romanului şi 

Huşilor, 1992, p. 82.  Detaliu cu închisoarea mai apare numai la Moldovița și poate fi o contaminare cu reprezentarea morții 
Sfântului Dimitrie străpuns de sulițe în închisoare. 

28 În loc de àíäðîíèê. 
29 La Dobrovăț, Tismana, Roman și Sucevița, Sf. Paraschiva a fost pictată în picioare. 
30 În loc de wñ·è. 
31 Neinteligibil. 
32 Neinteligibil. 
33 În loc de èëàðèwíü. 
34 Viețile Sfinților pe luna Octombrie, p. 269–270.  
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26. (56) Sf. Dimitrie  ê�s•ñò�¥• äèìèòð·å șezând în închisoare, împuns cu trei suliţe în pântece 
27. (57) Sf. Nestor ê�ç•ñò�¥• íèñòîðü decapitat 
28. (58) Sf. Terentie ê�è•ñò�¥ òåðåíòåè35 decapitarea unui grup numeros de mucenici  
 
Peretele de nord, primul registru 
29. (59)  Sf. Mc. Anastasia Romana decapitată  
30. (60)  Sf. Mc. Zenovie și Sf. Mc. Zenovia, sora sa, decapitați 
31. (61)  Decapitarea unui mucenic, probabil, a Sfântului Epimah36  
 
Boltă latura estică, registrul al III-lea, de la nord la sud 
Luna Noiembrie  Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă.  
1. (62) [Sf. Cosma] Sf. Damian ... ñò�¥ äàìèÿíü sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian în picioare, 
cu cutiuțele de medicamente în mâini  
2. (63)  Sf. Achindin și cei împreună cu el37 â�•ñò�¥(õ) àêå(í)äèíü•èæå ñú íèìü 7 mucenici în foc 
3. (64) Sf. Achindin, Pigasie, Aftonie ã�•ñò�¥õü•àê[åí]äèíü•ïèãàñ·å•à‹îí·å lapidați38 
4. (65) Sf. Ioanichie ä�•ñò�¥•·wàí·ê·å cel Mare, cuvios,  în picioare, cu un sul strâns în mâna dreaptă 
5. (66) Sf. Galaction, Epistimia å� ñò�¥•ãàëàêüòèw(í)•åïèñòèìè39 sfinții mucenici Galaction și Epistimia 
decapitați   
6. (67) Sf. Pavel  s� ñò�¥•ïàâåëü Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, ştrangulat cu omoforul  
7. (68) „Sfinții 33 de Mucenici” ç� ñò�¥õü ë�ã ì(÷)í·êü din Melitina, decapitarea unui grup numeros de 
mucenici 
8. (69) „Soborul arhanghelului Mihail” è� ñúáîðü àðõî40 [ìèõà]èëü grup de arhangheli, cei din prim plan țin un 
medalion cu Iisus  Emanuel bust,  având un sul strâns într-o mână și binecuvântând  
9. (70) Sf. Teoctista [»�] ñò�à »[å]w[êò]èñò(à) cuvioasa în picioare, ținînd o cruce în mâna dreaptă 
10. (71) Sf. Orest  ·�  ...  legat cu mâinile la spate, cu trupul plin de răni, târât de un cal  
 
Peretele de sud, registrul al II-lea 
Continuarea scenei ce ilustrează ziua de 10 noiembrie 
11. (72) Sf. Mc. Victor [à·� ]•ñò�¥ ì(÷)ê âèòîð·å41 decapitat 
12. (73) Sf. Ioan â·•ñò�¥•·w[íü] cel Milostiv în picioare  
13. (74) Sf. Ioan Gură de Aur ã¶� ñò�¥ ¶w¨íü çëàòàóñòü Sursă a înțelepciunii. Sf. Ioan, în calitate de călugăr, stă 
pe un scaunel cu Еvanghelia deschisă în mâini în care scrie; de sub pana de scris și din pântecele lui curg 
șuvoaie de apă spre care se îndreaptă un grup de bărbați, și un călugă; călugărul bea dintr-un ulcior iar unul 
dintre bărbați are un pahar în mâna, ceilalți se apleacă spre șuvoiul de apă care iese din Evanghelie; în 
spatele sfântului  trei călugări se retrag (după ce au băut apa)42   
                                                 

35 În loc de òåðåíòèå. 
36 La Humor, Inscripția îl numește pe episcopul Stahie care a murit în pace, imaginea corespunde însă martiriului Sfântului 

Epimah. La Nagoričino a fost pictată mucenița Eutropia, în timp ce Sf. Epimah este reprezentat în picioare, ilustrare a zilei de  
30 octombrie (Pavle Mijović, Menolog istorijsko-unetnicka istrajivania, Beograd, 1973, p. 267, fig. 36), iar la Dečani 31 octombrie 
este marcat de decapitarea episcopilor Stahie și Amplie (ibidem, p. 324, Fig. 191); la Dobrovăț și Probota, ziua este marcată prin 
decapitarea Sf. Epimah; la Baia și Neamț, se repetă aceeași reprezentare ca la Humor; la Moldovița – decapitarea Sf. Tarah, 
comemorat, de fapt, în 12 oct; la Sucevița ë�à ñò�ãî ì(÷)�íêà åïè/ìàõà apare lagat de stâlp şi lovit cu pietre. 

37 Achindin, Pigasie, Anepodist, Elpidifor, Aftonie și a celor împreună cu ei, Viețile Sfinților pe luna Noiembrie, ed. 
Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, p. 13–22. 

38 Inscripția îi numește pe mucenicii comemorați în 2 noiembrie: Achindin, Pigasie și Aftonie, fiind o greșeală, imaginea 
ilustrând ziua de 3 noiembrie, cu lapidarea mucenicilor Achepsima, Iosif și Aitala.    

39 În loc de åïèñòèì·a. Probabil, o omisiune și nu o influență din lb. greacă. 
40 În loc de àð�õ. 
41 În loc de âèêòîð·å. Varianta Vitorie este atestată în documentele din Moldova încă din secolul al XV-lea (v. N. 

Constantinescu, Dicționarul Onomastic Românesc, Editura Academiei RPR, 1963). 
42 Ioan Gură de Aur – Sursă a înțelepciunii, mai apare la Humor – șuvoiul de apă iese numai din Evanghelie, sfântul în 

veșminte de episcop, ca la Sf. Dumitru din Suceava (mult repictat de către restaurator); la Neamț – șuvoiul de apă iese tot din 
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14. (75) Sf. Filip  ä�·  ñò�¥ ôèëèëèïü43  apostolul dezbrăcat, legat cu capul în jos între doi pomi  
15. (76) Sf. Gurie și Aviv și Samona å�· ñò�¥ ãóð·44•è àâèâ¦•è ñàìî(í) decapitați    
 
Boltă latura vestică, registrul al III-lea, de la sud la nord  
16. (77) Sf. Matei s·�•ñò�¥•ìà»åè  apostol și evanghelist, cu Evanghelia în mână, în foc  
17. (78) Sf. Grigorie ç�· ñò�¥/ ãðèãîð·å Taumaturgul, episcopul Neocezareei, în picioare, cu Evanghelia în 
mâna stângă, binecuvântând  
18. (79) Sf. Platon è�· ïëàòîíü/ ñò�¥ decapitat  
19. (80) Sf. Proroc Avdie »�¶•ïðîð(î)ê àâäåè în picioare; pe sulul desfăcut:  òè âè/ôëåèì/å çåì/ëå èó/äîâà  
„ Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda” (Matei 2. 6 reinterpretând Miheea 5. 1)  
20. (81) Sf. Grigorie  ê� ñò�¥ ãðèãî/ð·å Grigorie Decapolitul/ Sf. Proclu patriarh al Constantinopolului  
 în picioare cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând45 
21. (82) „Intrarea în Biserică” ê�à âúâåäåí·å46 compoziția obișnuită  
22. (83) Sf. Filimon  ê�â ñò�¥...... ôèëèìî(í) èæå ñú íè(ì) decapitat alături de Arhip și Apfia47 
23. (84) Sf. Amfilohie  ê�ã ñò�¥•àìôèëîôè[å] , episcopul de Iconia, în picioare cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
24. (85) Sf. Grigorie al Acragandiei  ê�ä  ãðèãîð·å àãðàãàíñê¥ în picioare, vorbind cu Savin și Crescent cărora 
li s-au înegrit fețele48 
25. (86) Sf. Ecaterina ê�å ñò�àà êàòåðèíè49 decapitarea împărătesei Ecaterina și a soției împăratului Maximian 
(fără coroană)50   
26. (87) Sf. Alipie ê�s ñò�¥ àëåìï·å51  în stâlp, binecuvântând și având în mâna stângă un sul strâns 
 
Peretele de nord, registrul al II-lea  
27. (88)Sf. Iacob Persul ê�í ñò�¥•ÿêîâ [ïåðñýíèí] înjunghiat în gât, cu mâinile şi picioarele ciopârţite 
28. (89) Sf. Ștefan ê�è ñò�¥ ñòåôàíü cel Nou căzut cu fața în jos, cu mâinile și picioarele legate, târât de 
picioare și lovit în cap cu o bâtă  
29. (90) Sf. Paramon și cei împreună cu el ê�» ñò�¥•ïàðàìî(í) èæå ñú íè(ì) decapitarea unui grup numeros 
de mucenici  
30. (91) Sf. [Andrei] ë� ñò�¥ ... răstignit cu capul în jos și bătut 
 
Boltă latura estică, registrul al IV-lea, de la nord la sud  
Luna Decembrie  ì�(ñ)öà ... Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. Inscripția cu 
numele lunii, astăzi ștearsă, s-a aflat în interiorul semilunii. 
                                                                                                                                                                  
Evanghelie, sfântul e în veșminte de monah; la Sucevița – sfântul ierarh le arată Evanghelia celor adunați înaintea lui. Răspândirea 
învăţăturii evanghelice ca o apă vie care se transmite de la unul la altul corespunde exact cuvintelor Mântuitorului: „Dacă însetează 
cineva, să vină la mine şi să bea. Cine crede în Mine din inima lui vor curge râuri de apă vie” (Ioan 7. 37–38) (Tania Velmans, 
Iconographie de la „Fontaine de vie” dans la tradition byzantine à la fin du Moyen Âge, în Synthronon II, Paris, 1968, p. 119–220 ; 
V. Djurić, Les docteurs de l’église, în !<"JLB@ "B@ J@ +LND@FL<@< !N4,DT:" FJ@< 9"<@80 O"J.0*"60, !20<", 1991, 
p. 131–132, n. 11–15, Fig. 67 ; A. Grabar, Les images des poètes et des illustrations dans leurs oeuvres dans la peinture byzantine 
tardive, în =bXdah, 10, Beograd, 1979, p. 15–16, Fig. 1). La Dobrovăţ, Probota, Suceava – Sf. Gheorghe, Moldoviţa, Tismana, 
Căluiu, ziua de 13 noiembrie este fixată prin imaginea Sf. Ioan Gură de Aur în picioare.  

43 În loc de ôèëèïü. 
44 În loc de ãóð·å. Varianta ãóð·è este cea din onomasticonul bulgar. 
45 Inscripția îl numește pe Sf. Grigorie Decapolitul, în imagine apare un ierarh, Sf. Proclu comemorat și el în această zi. 

Patriarhul Constantinopolului mai apare numai la Cozia și Bucovăț, alături însă de Grigorie Decapolitul.   
46 Popular a circulat și denumirea slavonă a sărbătorii – Vovidenia. 
47 Ca la Moldovița. De fapt, cei trei au fost omorâți prin bătaie sau lapidare  (Viețile Sfinților pe luna Noiembrie, ed. 

Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, p. 409). 
48 Episodul este surprins și la Probota, Suceava – Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru, Humor, Moldovița, Neamț, dar numai la 

Moldovița cei doi preoți mai au fețele înnegrite, ca pedeapsă dumnezeiască pentru mărturia lor mincinoasă împotriva Sfântului 
Grigorie (Viețile Sfinților pe luna Noiembrie, p. 442). 

49 În loc de åêàòåðèía. 
50 Decapitarea Sf. Ecaterina este însoțită de cea a soției împăratului Maximian la Suceava – Sf. Gheorghe și Neamț, așa cum 

s-a vrut, probabil, și la Humor, unde în locul împărătesei (Basilissa) a fost pictat un împărat, lângă Sf. Ecaterina (?).  
51 În loc de àëèï·å.  
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1. (92) Sf. Proroc Naum ïðîð�êü•íàóìü în picioare, cu un sul desfăcut în mâna stângă;  pe sul: òàêî 
ã/ëàãîë/åòü ãî/ñïîäü/ âúñ „ Așa grăit-a Domnul iată” (Naum 1. 12) 
2. (93) Sf. Proroc Avacum â�  ïðîð�(ê)•àâàêî(ì) în picioare, cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: ã�í 
ó0/ëüøà(õ)/ ñëó(õ) òâ/îè è ó/áîàõ/ü ñ ã�è „Doamne, auzit-am de faima52 Ta și m-am temut, Doamne” 
(Avacum 3.2)       
3.  (94) Sf. Proroc Sofonie ã�•ïðð�îêü ñîôîí·å în picioare, cu un sul desfăcut în mâini;  pe sul: ò¥ â/èôëå/èìå 
ç/åìëå/ èóäî/âà íè/÷èìå „Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum [cel mai mic]” (Matei 2. 6), reluând 
Miheia 5. 1). 
4. (95) Sf. Varvara ä�•ñò�à âàðâàðà Mc. Varvara decapitată de către tatăl ei, asupra căruia coboară trăsnetul sub 
forma unui şuvoi de foc 
5. (96) Sf. Sava å�•ñò�¥•ñàâà cuviosul Sava cel Sfințit în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă  
6. (97) Sf. Nicolae s�•ñò�¥ íèêîëàå episcopul Mirei Lichiei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
7. (98) Sf. Ambrozie ç� ñò�¥ àìáðîñ·å episcopul Mediolanului în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
8. (99) Sf. Patapie è�•ñò�¥ ïàòàï·å cuvios în picioare, cu un sul desfăcut în mâna stângă;  pe sul:  ã�ú 
âúç/íåíàâ·/äý òðè/äýëà ñ/òàðà áë/©äíè „Domnul urăște trei fapte vechi: desfrânarea”  
9. (100) Zămislirea [Maicii Domnului] de către Ana »� çà÷àò·å•àíèíî (sic)53 Ana și Ioachim îmbrățișați 
10. (101) Sf. Mina, Ermoghen, Evgraf  ·�•ñò�¥(õ)•ìèíà åðìîãå(í)•åâãðàôà54 decapitați  
11. (102) Sf. Daniil à�·•ñò�¥ ... în stâlp, cu un sul strâns în mâini 
 
Peretele de sud, registrul al III-lea 
12. (103) Sf. Spiridon â·� ñò�¥•ñïèðèäî(í) în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
13. (104) Sf. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest ã�·•ñò�¥ åâñòðàò·å•àå¿íü•åâãåí·å• ìàðäàð·å•è 
wðåñòü Eustratie și Auxentie decapitați, Mardarie gol cu mâinile legate, spânzurat cu capul în jos de o vergea 
de fier ce-i trece prin glezne, lui Evghenie scoțându-i-se dinții, Orest pe grătar 
14. (105) Sf. Tirs, Levchie ä�·• ñò�¥•»[íðñü] ëåâê·å Levchie decapitat, Tirs gol cu mâinile legate la spate de un 
stâlp, tăiat cu fierăstrăul55  
15. (106) Sf. Elefterie å�· ñò�¥•ëå‹åð·å episcopul Iliriei, decapitat 
 
Boltă latura vestică, registrul al IV-lea, de la nord la sud  
16. (107) Proroc Agheu  s�·�• ïð�ð(îê) àãåÿ în picioare, cu un sul desfăcut în mâna dreaptă;  pe sul: ïîñðý/äý 
äâî/þ æèâ/îò óïî/çíàí „La mijlocul vieții tale vei cunoaște” 
17. (108) „Trei tineri în cuptor, Sf. Proroc Daniil” ç�·•òðè•w¨òðîê¥•âú ïåùè ïðð�îê äàí·èë cei trei tineri 
ținându-se de mâini în cuptor, prorcul Daniil în picioare cu un sul desfăcut în mâini; pe sul: ãîðà ñ/è §/ íå 
æ/å íåèç/ðå÷åí/î § ñ� „Munte umbrit din care nespus s-a...” (aluzie la Daniil 2. 34 și 45) 
18. (109) Sf. Sebastian și însoțitorii săi è�·•ñò�¥ ñåâàñòÿíü•è äðóæ(í)è åãî  Sf. Sebastian împuns cu o suliță în 
pântece, doi mucenici decapitați 
19. (110) Sf. Bonifatie  »�·•ñò�¥ âúíèôà(í)ò·å56  decapitat 
20. (111) Sf. Ignatie ê� ñò�¥•èãíàò·å Teoforul episcopul Antiohiei atacat de doi lei  
21. (112) Sf. Iuliana  ê�à•ñò�àà ¶óëèíà decapitată   
22. (113) Sf. Anastasia  ê�â•ñò�àà àíàñòàñ·/ în foc, cu vasul de medicamente în mână 
23. (114) „Sfinții 10 mucenici cei din Creta” ê�ã•ñò�¥(õ)•¶�•ì(÷)�íèêü•è(æ)å â êðò(è) decapitarea unui grup 
de cinci martiri 
                                                 

52 După Biblia Sinodală, 1988. 
53 Așa apare și în calendarul rus și cel bulgar. 
54 În loc de åâãðàô. Apare forma de genitiv în loc de cea de nominativ, după modelul formulei din Sinaxar. 
55 Aceeași reprezentare la Suceava – Sf. Gheorghe și Neamț. 
56 În loc de âîíèôàò·å.  
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24. (115) Sf. Eugenia ê�ä•ñò�àà•åâãåí·à decapitarеа   
25. (116) „Nașterea lui Hristos” ê�å ðîæäåñòâî õ�âî/ ì�èð »�ó compoziția obișnuită 
26. (117) „Fuga în Egipt” ê�s ïðýèäå âú åãèïåòü Maica Domnului cu Iisus în braţe pe cal dus de căpăstru de 
un tânăr, Iosif în urma lor  
 
Peretele de nord, registrul al III-lea 
27. (118) Sf. Ștefan ê�ç•ñò�¥/ ñòåôàíü diaconul Ştefan lapidat  
28. (119) „Sfinții mucenici 20.000 din Nicomidia” ê�è•ñò�¥õü•â�•ò¦ìý ì(÷)íè�êü•èæå âú íèêîìèä·è grup 
mare de mucenici în foc  
29. (120) „Sfinții prunci uciși 14 000”  [ê�»]•ñò�¥(õ) ìëàäåíåöü• èçâúáèåíèõ¶ ä�¶•òèñýùü  
30. (121) Sf. Anisia ë�•ñò�àà•í·ñè57• străpunsă cu о spadă în coaste 
31. (122) Sf. Cuv. Melania în picioare 
 
Boltă latura estică, registrul al V-lea, de la nord la sud  
Luna Ianuarie  Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă, inscripția este ștearsă  
1. (123) „Tăierea împrejur a Domnului,  Sf. Vasilie” w¨áðýçàí·å ã�íå ñò�¥ âàñ·ë·å Tăierea împrejur – schema 
obișnuită; Sf. Vasile cel Mare în picioare  
2. (124) Sf. Silvestru papa â� ñò�¥ ñåëåâåñòðú58•ïàïà în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
3. (125) Sf. Proroc Maleahi  ã�•ïðî�ðîê•ìàëàõè  în picioare, cu un sul desfăcut în mâna srângă; pe sul: ñå äí�ü/ 
ãðýäå(ò) è/ çîâýù/àå(ò) äî/ìó è/çðàèëå „Iată, vin zile şi voi încheia legământ cu casa lui Israel”59 
4. (126) Sf. Teoctist și Teopempt și Teonas ä�•ñò�¥ »åw¨êòèñòü è »åw¨ïåòü60• è »åw¨íü cuviosul  Teoctist în 
picioare cu un sul strâns în mâini, decapitarea mucenicilor Teopempt și Teona  
5. (127) Sf. Pavel å� ñò�¥ ïàâåë Pavel Tebeul61 în picioare, cu un sul desfăut în mâna dreaptă; pe sul: òðýâú/ 
ÿäý(õ) òðý/âî wä/ýàõü ñ/ •íà òðý/âý ëåæà/àõü „Iarbă am mâncat, cu iarbă m-am încins (= îmbrăcat), 
pe iarbă m-am odihnit” 
6. (128) „Dumnezeiasca Arătare” s�  áã�îÿâëåí·å Botezul lui Iisus cu detaliu copacului cu securea  
7. (129) Sf. Ioan Botezătorul s�•ñò�¥ ·w¨íü în picioare, cu un sul desfăcut în mâna stângă; pe sul: ïîêàè/òå ñ 
ëþ/äèå á�æè/ïðèáëè/æè áî ñ/ öðñòâ·/å íåáå „Pocăiți-vă, oamenii lui Dumnezeu, că s-a apropiat Împărăția 
Cerurilor” (Matei 4, 17) 
8. (130) Sf. Domnica è� ñò�àà äî(ì)íèêà cuvioasă în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă 
9. (131) Sf. Polieuct »�•ñò�¥ ïîëèåêòü62  decapitat  
10. (132) Sf. Grigorie ·� ñò�¥ ãðèãîð·å episcopul Nisei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
 
Peretele de sud, registrul al IV-lea 
11. (133) Sf. Teodosie [à�·] ñò�¥ »åw¨äwñ·å cel Mare, începătorul vieții de obște în picioare, cu un sul strâns în 
mâna stângă  
12. (134) Sf. Tatiana â�· ñò�àà òàòèíà decapitată 
 
Glaful ferestrei, în ax 
 ¶�ñ õ�ñ Iisus Hristos, bust, binecuvântând cu ambele mâini 
 
Glaful ferestrei, latura estică, primul registru 
13. (135) Sf. Ermil și Stratonic ã�· ñò�¥•åðìè(ë)•è ñòðàòîíè(ê) aruncaţi în Dunăre 

                                                 
57 În loc de àí·ñèà. 
58 În loc de ñèëüâåñòðú/ñèëèâåñòðú. 
59 Parafrază la Maleahi 3. 1. 
60 În loc de òåwïåìòü. 
61 Comemorat în 15 ianuarie. 
62 În loc de ïîëèåâêòü. 
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Glaful ferestrei, latura vestică, primul registru 
14. (136) „Părinți uciși din Sinai” ä�· wö�ü óáèåíè(õ)/ âú ñíèà(è) cuvioșii mucenici din Sinai și Rait, 
decapitarea a doi călugări 
15. (137) Sf. Pavel å�·/ ñò�¥ ïàâå(ë) cuvios63 în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă   
 
Perete sud, registrul al IV-lea (în continuare) 
16. (138) „Cinstirea lanțului” [Sf. Ap. Petru] s·�•ïîêëîí·å ÷åñíè âåðèã Petru în închisoare luat de mână de 
îngerul aflat în afara zidurilor, lanțul cazut, un soldat dormind 
 
Boltă latura vestică, registrul al V-lea, de la nord la sud  
17. (139) Antonie cel Mare àíäîí/èå64 în picioare, cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; inscripția de pe sul 
este ștearsă 
18. (140) Sf. Atanasie, Chiril è�·• ñò�¥ à»àíàñ·à ñò�¥ êèðèëü  Sf. Ierarhi Atanasie cel Mare și Chiril, 
arhiepiscopii Alexandriei, în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
19. (141) Sf. Macarie »�¶•ñò�¥ ìàêàð·å•ñò�¥ ìà[êà]ð·å cuvioșii Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul în 
picioare, fiecare cu câte un un sul în mâini  
20. (142) Sf. Eftimie cel Mare ê� å»èì·å/ âåëèêè în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în mâna dreaptă 
21.  (143)  Sf. Maxim  ê�à ñò�¥/ ìà¿èìü  Mărturisitorul în picioare, cu cu un sul defăcut, fără text, în mâna 
stângă  
22. (144) Sf. Timotei ê�â ñò�¥ òèìî»åè apostolul întins pe pământ și bătut cu bâte  
23. (145) Sf. Clement ê�ã ñò�¥•êëåìåí(ò)ü episcopul Anciriei decapitat alături de mc. Agatanghel  
24. (146) Sf. Xenia ê�ä ñò�àà å¿åí·à65 în picioare, cu o cruce în mâna dreaptă  
25. (147) Sf. Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu ê�å•ñò�¥ ãðèãî/ð·å áãî�ñëî(â) arhiepiscopul Constantinopolului în 
picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând  
26. (148) Sf. Xenofont ê�s/ ¿åíî/ôî(í)òü patru monahi în picioare: Xenofont cu un sul strâns în mâini, soția 
lui Maria cu o cruce în mâna dreaptă și cei doi copii, Ioan și Arcadie  
 
Peretele de nord, registrul al IV-lea   
27. (149) „Aducerea moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur” ê�ç ïðýíåñåí·å ìwùåì ñò�ãî ·wíà çëà(ò)óñòà ducerea 
moaştelor într-o raclă purtată pe umeri de patru preoți precedați de doi diaconi 
 
Glaful ferestrei, în ax 
Maica Domnului ì�èð  »�ó, bust, orantă, cu Pruncul ¶�ñ õ�ñ pe piept binecuvântând cu ambele mâini  
 
Glaful ferestrei, latura vestică, primul registru 
28. (150) Sf. Efrem Sirul ê�è ñò�¥ åôðå(ì) ñèðèí în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în mâna dreaptă  
 
Glaful ferestrei, latura estică, primul registru 
29. (151) „Aducerea moaștelor Sf. Ignatie” [Teoforul] ê�» ïðýíåñåí·å ìîùå(ì)•ãíà/ò·66 aducerea moaştelor 
într-o raclă mare  purtată pe umeri de trei preoți  
 
Peretele de nord, registrul al IV-lea  (în continuare) 
30. (152) Sf. Ipolit papa ë� ñò�¥ åïîëè(ò)67 ïàïà aruncat în mare 
31. (153)  Sf. Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan ë�à ... decapitaţi  
                                                 

63 Deși inscripția îl amintește pe Sf. Pavel Tebeul, în imagine apare, probabil, Sf. Cuv. Ioan Colibașul, ca la Dobrovăț, Suceava –  
Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru, Moldovița, Roman, Sucevița. 

64 În loc de àíòîíèå. 
65 În loc de ¿åí·à. 
66 În loc de èãíàò·/èãíàò·å. 
67 În loc de èïîëèò. 
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Peretele de est, registrul al VI-lea (în continuarea celor de pe boltă) 
Luna Februarie Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. Inscripția este ștearsă.  
1. (154) Sf. Trifon [à� ] ñò�¥ òðèôî(í) decapitat  
2. (155) „Întâmpinarea Domnului” â� ñòðýòåí·å/ ·�ñ õ�ñ / ìè�ð ‹�v compoziția obișnută 
3. (156) Sf. Simeon  ã�•ñò�¥ ñåìåw(í) în picioare, alături de prorocița Ana 
4. (157) Sf. <I>sidor ä� ñò�¥ [è]ñèäîðü cuviosul Isidor Pelusiotul în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în 
mâna dreaptă   
5. (158) Sf. Agata å�•ñò�àà àãàô·à68 în închisoare  
6. (159) Sf. Vucol s� ñò�¥ âóêóëà episcopul Smirnei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
7. (160) Sf. Partenie ç� ñò�¥ ïàð‹åí·å episcopul Lampsacului, în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
8. (161) Sf. Teodor Stratilat è� ñò�¥ »åw(ä)w[ð]  ñòðàòèëà(ò) decapitat  
9. (162) Sf. Nichifor »� ñò�¥• íèêèôî(ð) decapitat 
 
Peretele de sud, registrul al V-lea  
10. (163) Sf. Haralambie  [·�]  ñò�¥ õàðëàìï·å decapitat 
11. (164) Sf. Vlasie à·� ñò�¥ âëàñ·å episcopul Sevastiei decapitat 
12.  (165) Sf. Melentie â·� / ñò�¥•ìåëåíò·å arhiepiscopul Antiohiei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al II-lea 
13.  (166) Sf. Martinian  ã�·  ñò�¥ ìàðòèíèíü în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al II-lea 
14. (167) Sf. Auxentie [ä·�] ñò�¥ àêü¿åíò·å în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în mâna dreaptă 
 
Peretele de sud, registrul al V-lea (în continuare)   
15. (168) Sf. Onisim å�· ñò�¥ w¨íèñèìü apostolul cu mâinile legate la spate, lovit cu bâte peste picioare  
 
Peretele de vest, registrul al VI-lea (în continuarea celor de pe boltă) 
16. (169) Sf. Pamfilie și cei împreună cu el s�· ñò�¥ ïàìüôèë·å•èæå ñú íè(ì) grup numeros de mucenici decapitaţi  
17. (170) Sf. Teodor Tiron ç�· ñò�¥ »åw(ä)w[ð] òèðî(í) dezbrăcat, cu mâinile și picioarele legate pus pe grătar  
18. (171) Sf. Leontie69 è�·/ ñò�¥ ëåw¨íò·å Leon, papă al Romei, în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
19.  (172) Sf. Arhip »�·  ñò�¥•àðõèïü  decapitat alături de alți doi mucenici70  
20. (173) Sf. Lеontie71 ê�•ñò�¥ ëåw(í)ò·å Lеon, episcopul Cataniei, în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
21. (174) Sf. Timotei  ê�à• òèìî»å(è) cuviosul Timotei  în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă  
22. (175) „Aflarea moaștelor sfinților 40 mucenici” ê�â wáðýòåí·å ìîùå(ì)•ñò�¥(õ)•ì�72• ì(�÷) din Evghenia, 
aflarea moaştelor într-un mormânt  
23. (176) Sf. Policarp  ê�ã ñò�¥ ïîëèêàðïü episcopul Smirnei în foc 
24. (177) „Aflarea cinstitului cap” ê�ä îáðýòåí·å ÷åñí·� ãëàâ¥ aflarea capului Sf. Ioan Botezătorul73, de către 
doi călugări care sapă 

                                                 
68 Varianta fonetica rusa a numelui sfintei mucenice Agata. 
69 În loc de ëåwí. 
70 Probabil Filimon și soția sa, Apfia.  
71 În loc de ëåwí. 
72 Zugravul a scris ì� (30) în loc de í� (40). 
73 Ca la Cozia, Dobrovăț, Probota și Suceava – Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru. La Moldovița și Neamț, luna martie ocupând 

registrul inferior cu sfinți în picioare, a fost pictat Ioan Botezătorul cu aripi, având în fața lui cupa cu capul; la Roman, Sucevița, 
Snagov și Tismana un diacon duce capul sfântului Ioan Botezătorul în biserică. 
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Peretele de nord, registrul al V-lea 
25. (178) Sf. Tarasie [ê�å] ñò�¥ òàðàñ·å episcopul Constantimopolului în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al II-lea 
26. (179) Sf. Porfirie [ê�s] ñò�¥ ïîðôèð·å episcopul Gazei în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al II-lea 
27.  (180) Sf. Procopie Decapolitul  [ê�ç] ñò�¥ ïðîêîï·å äåêàïîëè(ò)  decapitat, deși nu a fost omorât prin sabie74 
 
Peretele de nord, registrul al V-lea (în continuare)  
28.  (181) Sf. Vasilie ê�è ñò�¥ âàñèë·å Mărturisitorul în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în mâna dreaptă   
29. (182) Sf. Cuv. Casian Romanul ê�» .... în picioare, cu un sul defăcut, fără text, în mâna dreaptă   
 
Peretele de est, registrul al VII-lea (în continuarea celor de pe boltă) 
Luna Martie  ì(ñ) ìàðò  Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. Inscripția cu 
numele lunii se află în interiorul semilunii. 
1. (183) Sf. Evdochia [à�] ñò�àà  åèäîê·à75 decapitarea 
2. (184) Sf. Teodot â�•ñò�¥ »åw¨äî(ò) mucenicul Teodot din Cirene întins cu minile legate la spate și bătut cu 
bâte peste fluierele picioarelor76 
3. (185) Sf. Eutropie ã� ñò�¥(õ)77•åvòðîï·å decapitarea mucenicilor Eutropie, Cleonic şi Vasilisc  
4. (186) Sf. Pavel și Iuliana ä� ñò�¥•ïàvëà èvëèíà mucenicul Pavel și sora lui Iuliana decapitați78  
5. (187) Sf. Conon  å� ñò�¥ êîíîíü Conon Grădinarul lovit cu un bici cu terminații metalice și având piroane 
bătute în tălpi 
6. (188) „Sfinții 42 de mucenici” s�•ñò�¥(õ)•ì(÷�)íê ì�â din Amoreea, două grupuri de mucenici decapitaţi 
7. (189) Sf. Efrem și cei împreună cu el  ç�•ñò�¥ åôå(ì) è(æ)å ñú íèìü decapitarea a patru episcopi din Herson 
8. (190) Sf. Teofilact è�•ñò�¥ »åwôè(ë) în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând79 
 
Peretele de sud, registrul al VI-lea 
9. (191) Sfinții 40 de mucenici [»]� ñò�¥(õ) ì� ì(÷�) în lacul îngheţat şi episodul băii 
10. (192) Sf. Condrat și cei împreună cu el ·� ñò�¥•êî(í)äðàòà•è(æ)å ñú íè(ì) decapitarea a patru mucenici  
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al III-lea 
11. (193) Sf. Sofronie  à·� ñò�¥ ñîôðîí·å arhiepiscopul Ierusalimului în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
12. (194) Sf. Teofan â·� ñò�¥ »åw[ôà]íü Mărturisitorul în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în mâna dreaptă   
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al III-lea 
13. (195) „Aducerea moaștelor sfântului Nichifor” ã�·•ïðýíåñåí·å ìîùå(ì)•ñò�ãî•íèêèôî(ð)[à], episcop al 
Constantinopolului, în raclă purtată pe umeri de trei preoți precedați de un diacon cu cădelniță și chivot 
 
Peretele de sud, registrul al VI-lea (în continuare) 
14. (196) Sf. Alexandru ä�· ñò�¥•àëå¿àíäðü decapitat  
15. (197) Sf. Agapie și cei împreună cu el å�· ñò�¥•àãàï·å•èæå ñú íè(ì) decapitarea a patru mucenici 

                                                 
74 Viețile Sfinților pe luna Februarie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, p. 317–318). Reprezentat, de obicei, în 

picioare, numai la Dobrovăț sfântul se află în fața unui soldat cu sabia ridicată. 
75 În loc de åväîê·à/ åâäîê·à. 
76 Ca la Suceava – Sf. Gheorghe. 
77 Forma de plural. Probabil, zugravul avea pe listă mai multe nume de sfinți și a trecut doar unul. 
78  Ca la Suceava – Sf. Gheorghe, Moldovița, Neamț; la Dobrovăț, Probota cei doi alături de alți mucenici; la Snagov alături 

de Sf. Ghereasim cu leul; la La Roman, Sucevița  Sf. Gherasim scoțând spinul din laba leului; la Bucovăț Sf. Conon Grădinarul.  
79 Teofilact Mărturisitorul, ierarh, episcop de Nicomedia. Numele este incomplet scris din lipsă de spațiu.  
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Peretele de vest, registrul al VII-lea (în continuarea celor de pe boltă) 
16. (198) Sf. Papa s�· ñò�¥ ïàïà mucenicul legat cu capul în jos de doi pоmi și sfâșiat în două 
17. (199) Sf. Alexie ç�¶•ñò�¥ àëå¿·å în picioare  
18. (200) Sf. Chiril è�· ñò�¥ êèðèëü în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
19. (201) Sf. Hrisant și Daria  »�·•ñò�¥•õðèñà»ü80 è äàð· în gropați de vii  
20. (202) Sf. Gherasim ê� ñò�¥•ãåðàñè(ì) în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în mâna dreaptă și leul 
lângă el81 
21. (203) Sf. Chiril  ê�à•ñò�¥ êèðèëü în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 
22. (204) Sf. Vasilie ê�â• ñò�¥ âàñèë·å preotul Ancirei căzut pe spate cu mâinile și picioarele legate în timp ce 
un executor îl străpunge cu două spade  
23. (205) Sf. Nicon și cei împreună cu el ê�ã•ñò�¥ íèêî(í) èæå ñú íè(ì) decapitarea unui grup numeros de 
mucenici; în prim plan episcopul Nicon 
24. (206) Sf. Iacov ê�ä• ñò�¥•ÿêî(â) cuvios în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în mâna stângă 
25. (207) „Buna Vestire”  ê�å áë�ãî âýùåí·å/ ìè�ð ‹�v cu Maria în picioare în fața tronului 
 
Peretele de nord, registrul al VI-lea 
26. (208) Arhanghelul Gavriil ê�s àð(õ) ã�â (Soborul arhanghelului Gavriil) arh. Gavriil în picioare 
27.  (209) Sf. Matroana  ê�ç•ñò�àà•ìàòðîíà stând în închisoare  
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al III-lea 
28. (210) Sf. Ilarion ê�è ñò�¥•èëàðèwíü cuviosul Ilarion cel Nou în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în 
mâna dreaptă 
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al III-lea 
29. (211) Sf. Iona și Varahisie  ê�» ñò�¥• èwíà•è âàðàõ·à căzuți în genunchi, Iona cu mâinile ascunse în 
veșmânt (i s-au tăiat degetele) și lui Varihisie dându-i-se să bea smoală clocotită82 
 
Peretele de nord, registrul al VI-lea (în continuare) 
30. (212) Sf. Ion ë� ¶wíü Ioan Scărarul în picioare cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: ëýñòâè/öà êú 
ë/ýñòâ¥/öè ïð/èëîæ „Treaptă cu treaptă așezând/așezată”83   
31. (213) Sf. Acachie ë�à ñò�¥ àêàê·å ierarh mărturisitor, episcop de Melitina, în picioare, cu Evanghelia în 
mâna stângă, binecuvântând  
 
Peretele de est, registrul al VIII-lea (în continuarea celor de pe boltă) 
Luna Aprilie ...  èë... Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. Inscripția cu 
numele lunii se afla în interiorul semilunii.  
1. (214) Sf. Zosima, Sf. Maria [à�]  ñò�¥/ çîñè(ì) ñò�àà•ìàðè Sf. Maria Egipteanca împărtăşită de părintele 
Zosima 
2. (215) Sf. Tit  â�  ñò�¥ òèòü cuviosul Tit, făcătorul de minuni, în picioare cu un sul strâns în mâini  
3. (216) Sf. Nichita  ã� í·êèòà cuviosul Nichita Mărturisitorul în picioare, cu un sul strâns în mâini  
4. (217) Sf. Teodul și Agatopod ä� ñò�¥•»åw¨äó(ë)•è ãàïîäü84 mucenicii Agatоpod diaconul şi Teodul citețul 
aruncaţi în mare, cu pietre legate de gât85  

                                                 
80 În loc de õðèñàí»ü. 
81 Ca la Dobrovăț, la Probota și Moldovița unde inscripția îl pomenește însă și în 4 martie, Tismana, Bucovăț. La  Suceava – 

Sf. Gheorghe, Neamț, Roman, Sucevița au fost pictați cuvioșii uciși în Mănăstirea Sf. Sava. Sf. Gherasim a fost pictat în 4 martie, 
ziua comemorării lui, la  Cozia, Roman, Snagov și Sucervița. 

82 Ca la Dobrovăț, Suceava – Sf. Gheorghe, Neamț. 
83 Referirie la „Scara” lui Ioan Sinaitul. 
84 În loc de àãàòîïîäü. 
85 Ca la Dobrovăț, Suceava – Sf. Gheorghe; la Cozia și Sucevița sunt pomeniți în 5 martie, așa cum apar în sinaxarul grecesc. 
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Pisania  
5.  (218) Sf. Clavdie å� ñò�¥•êëàâä·å mucenicul Claudian decapitat86  
6. (219) Sf. Eutihie s� ñò�¥ åâò·å87 Eutihie, patriarhul Constantinopolului, în picioare cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând 
7. (220) Sf. Gheorghe ç� ñò�¥ ãåw¨[ð]ã·å Mărturisitorul, cuvios în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în 
mâna dreaptă 
8. (221) Sf. Irodion și cei împreună cu el è�•ñò�¥(õ) àï(ñ�)ë¥ àï(ñ�)ë¥ [è]ðî(ä)[èwí]... ¶æ ... grup de apostoli în 
picioare  
 
Peretele de sud, registrul al VII-lea 
9. (222) Sf. Evpsihie »� ñò�¥•åv¿èõ·å mucenic decapitat de către un soldat 
10. (223) Sf. Terentie și cei împreună cu el ·�•ñò�¥(õ)•òåðåíüòåè88•èæå ñú íè(ì) grup de mucenici decapitaţi 
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al IV-lea 
11. (224) Sf. Antipa  à�· ñò�¥ àíòèïà episcopul Pergamului în picioare, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al IV-lea  
12. (225) Sf. Vasilie [â·�] ñò�¥ âàñèë·å Sf. Vasile Mărturisitorul episcop, în picioare, cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând 
13. (226) Sf. Martin ã·� ñò�¥ ìàðòèíü Mărturisitorul, papă al Romei, în picioare, cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând  
 
Peretele de sud, registrul al VII-lea (în continuare)  
14. (227) Sf. Aristarh și cei împreună cu el ä�· ñò�¥ àðèñòàðõü•èæå ñú íè(ì) decapitaţi89 
15. (228) Sf. Criscent å�· ñò�¥ êðèñêå(í)òü mucenicul Crescent în foc  
 
Peretele de vest, registrul al VIII-lea 
16. (229) Sf. Agapia, Irina și Hionia  ç·•ñò�à•àãàï·à åð·íà è õèw¨í·à în foc  
17. (230) Sf. Simeon și cei împreună cu el s�·•ñò�¥•ñèìåw¨íü•·æå ñú íè(ì) grup de mucenici 
decapitați, în prim plan episcopul Simeon  
18. (231) Sf. Sava è�· ñò�¥•ñàâà Gotul aruncat în apă cu pietre de moară legate de gât   
19. (232) Sf. Teodor din Perga  »�· ñò�¥•‹åw(ä)ð èæå âú ïå(ð)ã·è răstignit90 
20. (233) Sf. Teodor Trihina  ê�• ñò�¥ »åw(ä)ðü òðèõèí cuvios în picioare cu un sul desfăcut, fără text, în 
mâna dreaptă 
21. (234) Sf. Proclu și cei împreună cu el ê�à ñò�¥•ïðîêóëà èæå ñú íè(ì) decapitarea a patru mucenici, în prim 
plan episcopul Ianuarie91  
22. (235) Sf. Teodor ê�â•ñò�¥ »åw(ä)ðü Sicheotul cuvios în picioare cu un sul strâns în mâini 
23. (236) Sf. Gheorghe  ê�ã ñò�¥ ãåw¨ðã·å decapitat  
24.  (237) Sf.  Sava ê�ä ñò�¥•ñàâà Stratilat aruncat în râu cu o piatră legată de gât 
                                                 

86 Ca la Dobrovăț, Probota, Suceava – Sf. Gheorghe, Neamț, Tismana, Bucovăț. 
87 În loc de åvòèõ·å. 
88 În loc de òåðåíüòèå. 
89 Prăznuiți în Sinaxarul grec în 14 aprilie, apar pictați la aceeași dată și la Dobrovăț, Suceava – Sf. Gheorghe, Neamț, Roman 

și Sucevița.   
90 Prăznuit în Sinaxarele grecești pe 19 aprilie; în Viețile Sfinților pomenit pe 21 aprilie (Vieţile Sfinţilor pe luna Aprilie, 

Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, 1995, p. 238–241); mai apare ilustrând ziua de 19 aprilie la Dobrovăț, Probota, Suceava – 
Sf. Gheorghe, Neamț, Roman, Tismana; la Sucevița, deși inscripția îl consemnează pe Sf. Ioan Bătrânul; la Suceava – Sf. Dumitreu 
ilustrează ziua de 21 aprilie. 

91 În toate celelalte Menologuri cunoscute este pomenit episcopul Ianuarie decapitat alături de cei care au murit împreună cu 
el, printre care se afla și diaconul Proclu (Vieţile Sfinţilor pe Aprilie, p. 236–237).  
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Peretele de nord, registrul al VII-lea 
25.  (238) Sf. Marcu ê�å ñò�¥ ìàðêî  apostol și evanghelist gol, cu mâinile legate la spate, târât de picioare de 
către un tânăr 
26. (239) Sf. Vasilie92  ê�s ñò�¥ âàñ·ë·å Sf. Mucenic Vasilevs/Vasile, episcopul Amasiei, decapitat 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al IV-lea 
27. (240) Sf. Simeon ê�ç ñò�¥ ñå(ì)w¨íü ruda Domnului, episacopul Ierusalimului, răstignit 
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al IV-lea 
28. (241) Sf. Iason și Sosipatru  ê�è•ñò�¥ àñîíü93 • ñò�¥ ñîñèïà(ò)ðü cei doi apostoli în picioare, cu suluri 
strânse în mâna stângă 
 
Peretele de nord, registrul al VII-lea (în continuare) 
29. (242) Sf. Memnon ê�» ñò�¥ ìåìíîíü cuvios în picioare, cu un sul desfăcut, fără text, în mâna dreaptă 
30. (243) Sf. Iacob ë�• ñò�¥ ÿêwâü apostolul Iacob, fratele Sf. Ioan Evanghelistul, decapitat  
 
Peretele de est, registrul al IX-lea       
Luna Mai  Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă. Inscripția cu numele lunii este 
distrusă. 
1. (244) Sf. Ieremia Proroc [à�] ñò�¥ åðåì· ïðîðî(ê) căzut la pământ și lovit cu pietre de către doi executori 
2. (245) „Aducerea moaștelor Sf. Atanasie”  â�•ïðåíåñåí·å ìîùåìü ñò�ãî à»àíàñ·à în Constantinopol, într-o raclă 
purtată pe umeri de către trei preoți 
3. (246) „Sf. Timotei și soția sa Mavra”  ã� •ñò�¥•òèìî»åè• è ïîäðóæè å(ã)•ìàâðè răstigniţi  
4. (247) Sf. Olvian ä� ñò�¥ w¨ëâ·å episcop cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând, în foc  
Maica Domnului Indurătoarea (Eleusa) ì�èð  »�ó  ¶�ñ õ�ñ bust, arhanghelii Mihail ì� și Gavriil ã� cu mâinile 
acoperite, busturi, de o parte și de alta a capului Fecioarei 
5. (248) Sf. Irina å� ñò�àà åðèíà decapitată             
6. (249) Sf. Iov s�• ñò�¥ èw¨âü  în picioare  
7. (250) Sf. Acachie  ç� ñò�¥ àêàê·å decapitat 
8. (251) Sf. Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu è� ñò�¥ ¶w(í) áãîñëî[âà] Apostol și Evanghelist Ioan în picioare, 
cu Evanghelia închisă în mâna stângă  
 
Peretele de sud, registrul al VIII-lea  
9. (252) [Sf. ] Isaia Proroc ... ¶ñàè  ïðîïîêü tăiat cu fierăstrăul  
10. (253)  Sf. Simon  ·� ñò�¥ ñèìîíü Ap. Simon Zilotul  răstignit  
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al V-lea 
11. (254) Sf. Mochie à·� ñò�¥ ìîê·å decapitat 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al V-lea 
12. (255) Sf. Epifanie [â�·] ñò�¥ åïèôàí·å arhiepiscopul Ciprului în picioare, cu Evanghelia închisă în mâna 
stângă, binecuvântând  
 
Peretele de sud, registrul al VIII-lea (în continuare) 
13. (256) Sf. Glicheria  ã�· ñò�àà ãëèêåð·à căzută la pământ și atacată de o ursoaică94 
14. (257) Sf. Isidor ä�· ñò�¥ ñèäîðü95 decapitat  

                                                 
92  La Dobrovăț – âàñèëè, la Moldovița – âàñèë·å, la Snagov și Tismana – âàñèëåâñ.   
93 In loc de ÿñîíü. 
94 Ca la Probota, Suceava – Sf. Gheorghe, Moldovița. 
95 În loc de èñèäîðü. 
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Peretele de vest, registrul al IX-lea 
15. (258) Sf. Pahomie å�·•ñò�¥/ ïàõî/ ì·å Sf. Teodor ñò�¥ ‹åw¨äî(ð) cuviosul Pahomie cel Mare în   
Picioare, cu un sul strâns în mâini; cuviosul Teodor cel Sfințit, ucenicul cuviosului  Pahomie96 în picioare, cu 
un sul desfăcut, fără text, în mâna stângă 
16. (259) Sf. Alexandru s�·•ñò�¥ àëå¿àíäð arhiepiscopul Ierusalimului în picioare, cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând 
17. (260) Sf. Andronic și Sf. Iunia  ç�·•ñò�¥ àíäðîíè(ê) è ñò�¥/ èw¨í·à cei doi apostoli în picioare, cu suluri 
strânse în mâini  
18.  (261) Sf. Efrasia è�· ñòàà åôðàñ· Efrasia aruncată în mare cu pietre de moară legate de gât 
19. (262) Sf. Patrichie și cei împreună cu el »�· ñò�¥•ïàòðèê·å è(æ) ñú íó(ì) trei mucenici decapitați, în prim 
plan episcopul Prusiei 
20. (263) Sf. Talelei ê� ñò�¥ »àëåëåè mucenicul Taleleu decapitat  
21. (264) Sf. Constantin  ê�à•ñò�¥/ êîñòà(í)/òèíü Sf. Elena ñò�àà/ åëå(í) în picioare, de o parte şi de alta a crucii 
22. (265) Sf. Vasilisc ê�â ñò�¥ âàñèëèñêü decapitat 
23. (266) Sf. Mihail ê�ã• ñò�¥ ìèõàè(ë) Mărturisitorul, episcop de Sinade, în picioare, cu Evanghelia închisă 
în mâna stângă, binecuvântând  
24. (267) Sf. Simeon ê�ä• ñò�¥ ñåìåwíü cuvios în  picioare, cu un sul strâns în mâini   
25. (268) „A treia aflare a cinstitului cap”  ê�å òðåòåå w¨áðýòåí· ÷åñíè ãëàâ a treia aflare a capului Sf. Ioan 
Botezătorul, într-o groapă săpată de un tânăr în prezența unui preot 
 
Peretele de nord, registrul al VIII-lea 
26.  (269) Sf. Carp ê�s ñò�¥ êàðïü  sfântul apostol în  picioare, cu un sul strâns în mâna stângă  
27. (270) Sf. Terapont ê�ç ñò�¥ »åðàïî(í)òü întins pe jos cu mâinile şi picioarele legate, bătut cu bâte de către 
doi executori 
 
Glaful ferestrei, latura vestică, registrul al V-lea 
28. (271) Sf. Eladie ê�è ñò�¥ åëàä·å episcop în picioare, cu Evanghelia închisă în mâna stângă, binecuvântând  
 
Glaful ferestrei, latura estică, registrul al V-lea 
29. (272) Sf. Teodosia ê�» ñò�àà »åw(ä)ñ· mucenița din Tir aruncată în mare cu două pietre de moară legate 
de gât 
 
Peretele de nord, registrul VIII-lea (în continuare) 
30. (273) Sf. Eutihie97 ë� ñò�¥ åvòèõ·à ucenicul Sf. Ioan Gură de Aur, în picioare, cu un sul strâns în mâna 
dreaptă  
31. (274) Sf. Ermie  ë�à ñò�¥• åðåì·98  mucenicul decapitat  
 
Peretele de est, registrul al X-lea       
Luna Iunie Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă, în cea mai mare parte distrus. 
1.  (275)  Sf. Iustin [à�] ñò�¥ [¶ó]ñòèíü Filosoful în picioare, ținând un sul desfăcut în mâna stângă;  pe sul: 
ôèëîñî/ôè è/çüâè÷/å w(ò) ì  „Filosofia [...] de la [...]”99 
2. (276) Sf. Nichifor â�•ñò�¥ íèêèôîð Mărturisitorul, patriarhul Constsntinopolului, în picioare, cu Evanghelia 
închisă în mâna stângă, binecuvântând  
                                                 

96 Ca la Suceava – Sf. Gheorghe, Neamț, Snagov, Tismana (Pahomie apare și cu Îngerul); comemorat pe 16 mai  și amintit la 
data respectivă la Cozia, Moldovița, Bucovăț, Sucevița.  

97 Ca la Roman, Snagov, Tismana; la Dobrovăț apare condus de un înger în patria sa Sevastia, la  Suceava – Sf. Gheorghe: 
într-o raclă cu îngerul alături. La Probota, Moldovița, Neamț, Bucovăț, Sucevița a fost reprezentat cuviosul Isachie, prăznuit în 
această zi.  

98 In loc de åðì·å. 
99„Filosofia izvorăște de la M[ine]”; verbul slav nu există în această formă, ori e greșit scris.    
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3. (277) Sf. Luchilian ã�•ñò�¥•ëóêíü100 răstignit cu capul în jos 
4. (278) Sf. Mitrofan ä� ñò�¥ ìèòðîôà(í) patriarhul Constantinopolului în picioare, cu Evanghelia închisă în 
mâna stângă, binecuvântând  
5. (279) Sf. Estatie å�• ñò�¥ åñòà‹èå101 Sf. Evstatie, arhiepiscopul Antiohiei, în picioare, cu Evanghelia închisă 
în mâna stângă, binecuvântând102  
6. (280) Sf. Dorotei s�•ñò�¥ äîðî»åè episcopul Tirului, în picioare cu Evanghelia închisă în mâna stângă, 
binecuvântând  
7. (281) Sf. Teodot ç� ñò�¥ »åw(ä)òü decapitat103 
8. (282) Sf. Teodor Stratilat  è� ñò�¥• »åw(ä)ðü•ñòðàòèëà(ò) decapitat  
9. (283) Sf. Chiril »� ñò�¥•êèð·ëü, patriarhul Alexandriei, în picioare cu Evanghelia închisă în mâna stângă, 
binecuvântând  
10. (284) Sf. Alexandru şi Antonina ·�• ñò�¥(õ)àëå¿à(í)äðî•è àíòîíè[íà] în foc 
 
Peretele de sud, registrul al IX-lea 
11. (285) Sf. Vartolomei [à·�]•ñò�¥ âàðü»îëîìåè apostolul Bartolomeu răstignit  
12.  (286) Sf. Onufrie â·�• ñò�¥• w(í)ôð·å cuviosul Onufrie cel Mare în picioare   
13. (287) Sf. Achilina ã·� /ñò�àà àêèëèíà decapitată  
14.  (288)  Sf. Proroc Elisei ä�·  [ñò�¥] ïðîðî(ê) åëèñåè în picioare, cu un sul desfăcut în mâna stângă; pe sul: 
ðåâíy/ è ïîðå/ðåâíî/âàõü104/w ãîñï[îä] „Cu râvnă am râvnit la Domnul [Dumnezeu Savaot]”  (I Regi 19. 10)105       
15. (289) Sf. Proroc Amos  å�· ïðîðî(ê) àìîñü în picioare, cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: åäå 
ìü/ñêààäð/ýâå ñà á/åðúíå/âúçáà(?)106  
16. (290) Sf. Tihon s�· ñò�¥ òèõî(í), episcopul Amatundei, în picioare cu Evanghelia închisă în mâna stângă, 
binecuvântând  
 
Peretele de vest, registrul al X-lea       
17. (291) Sf. Manuil, Savel, Ismail  ç�·•ñò�¥(õ) ìàíîè(ë)107 ñàìîè(ë)108• èçìàè(ë) decapitaţi 
18. (292) Sf. Leontie è�· ñò�¥•ëåw(í)íò·å109culcat gol pe o piatră și bătut cu ciocanele de doi executori  
19. (293) Sf. Zosima »�· ñò�¥ çîñè(ì) decapitat110 
20. (294) Sf. Metodie Patarski ê� ñò�¥•ìå»îäîå111•ïàòàðüñêè episcopul de Patara decapitat 
21. (295) Sf. Iulian din Tars ê�à ñò�¥ èóëèí aruncat în mare într-un sac 
22. (296) Sf. Eusebie  ê�â åâñåâ·å, episcop de Samosata, căzut pe pământ cu mâinile legate și  lovit în cap cu o 
măciucă  
23. (297) Sf. Agripina ê�ã ñò�àà àãðèïèíà întinsă pe pământ cu mâinile legate și bătută cu bâte 
24. (298) „Nașterea Sf. Ioan” ê�ä ðîæäåñòâî ¶wíî(â)î• compoziţia obişnuită  
25. (299) Sf. Fevronia  ê�å ñò�àà•ôåâðîí·  cuvioasa decapitată 

                                                 
100 În loc de ëóêèëèàíü/ Luchilian. 
101 În loc de åvñòà‹èå/ åâñòà‹èå. 
102 Ca la Dobrovăț, Probota, Suceava – Sf. Gheorghe; la Dečani marchează ziua de 6 iunie (P. Mijović, loc. cit.); la Cozia, 

Neamț, Roman, Bucovăț a fost pictat în 21 februarie, ziua prăznuirii lui. 
103 Prăznuit și la 18 mai.  
104 În loc dе ïîðåâíîâàõü (secvența ðå este dublată). 
105 Cu referire la Ilie, povățuitorul și învățătorul lui din al cărui duh a dorit să primească și el, din „râvnă” pentruDumnezeu  

(II Regi 2.9–10). 
106 Neinteligibil. 
107 În loc de  ìàíóè(ë). 
108 În loc de ñàâåë. 
109 În loc de ëåw(í)ò·å. 
110 Sf. Zosima mai ilustreză ziua de 19 iunie numai la Dobrovăț, Suceava – Sf. Gheorghe, Neamț; în celelalte Menologuri 

cunoscute a fost pictat apostolul Iuda.  
111 În loc de ìå»îäèå. 
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Peretele de nord, registrul al IX-lea 
26. (300) Sf. David112 ê�s ñò�¥ äàâèäü cuvios în stâlp, cu un sul strâns în mâini  
27. (301) Sf. Samson ê�ç ñò�¥ ñàìñîíü primitorul de străini în picioare, cu un sul strâns în mîna dreaptă 
28. (302) „Întoarcerea moaștelor [Sf. Chir și Ioan, doctori fără de arginți]” ê�è âúçâðàùåí·å ìîùå(ì) [...] 
descoperirea lor într-un mormânt 
29. (303) Sf. Petru,  Sf. Pavel  ê�»•ñò�¥ ïå(ò)ð  ñò�¥/ ïàâå(ë) în picioare, Petru cu un sul strâns în mâna 
dreaptă, Pavel cu Evanghelia în mâna stângă  
30. (304) Soborul Sf. Apostoli ë� ñúáî(ð) ñò�¥(õ) àï(ñ)ëü două grupuri de apostoli în frunte cu Petru și Pavel 
 
Peretele de est, registrul al XI-lea       
Luna Iulie Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă, inscripția ștearsă. 
1. (305) Sf. Cosma și Damian [à�] ñò�¥(õ) êîñìà• è äà(ì)íü113  căzuți la pământ cu mâinile legate, lapidați 
2. (306) „Așezarea cinstiului veșmânt” â� ïîëîæåí·å ÷åñí·à ðèçü al Născătoarei de Dumnezeu în raclă, de către 
un episcop, în prezenţa împăratului Leon I 
3. (307) Sf. Iachint ã�� ñò�¥ iàêèí»à în închisoare  
4. (308) Sf. Andrei Criteanul ä�•ñò�¥ àíäðå(è)•êð(ò)èñêè arhiepiscopul Cretei în picioare, cu Evanghelia în 
mâna stângă, binecuvântând 
5. (309) Sf. Lampadie å�� ñò�¥ ëàìüáàäà114 cuvios în picioare, cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: 
÷ëîâý÷å/ íå ñúáèðà/è ñê[ð]îâèù/å íú ðàçäà/ íàùåèì/àåøè „Omule, nu aduna comori, ci împarte ceea ce ai” 
6. (310) Sf. Sisoe s�  ñò�¥ ñèñîå cuvios în picioare, cu un sul strâns în mâna dreaptă 
7. (311) Sf. Toma ç� ñò�¥ »îìà din Maleon, cuvios în picioare, cu un sul strâns în mâna dreaptă  
8. (312) Sf. Procopie è� ñò�¥•ïðîêîï·å decapitatat  
 
Peretele de sud, registrul al X-lea   
9. (313)Sf. Pangratie »� ñò�¥•ïà(í)êðàò·å episcopul de Tavromenia în picioare, cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând  
10. (314) „Sf. 45 de mucenici cei din Nicopolea Armeniei” ·�•ñò�¥(õ)•ì�å•ì÷í·êü•èæå áú íèêîïîë/ 
àðìý(í)ñòýìü grup numeros de mucenici în foc  
 
Glaful ușii, intrados arc parte estică 
11. (315) Sf. Eufimia à·� ñò�àà•å‹èìè115 minunea Sf. Eufemia de la Soborul sfinţilor părinţi din Calcedonia 
 
Glaful ușii, intrados arc parte vestică 
12. (316) Sf. Mc. Proclu116 legat de stâlp şi săgetat, Sf. Ilarie decapitat  
 
Glaful ușii, timpan 
Arhanghelul Mihail  àð(õ) ì(õ)  bust, cu sabia scoasă din teacă în mâna dreaptă 
 
Peretele de sud, registrul al X-lea (în continuare)      
13. (317) Ștefan ã�· ñòåôàí cuviosul Ștefan Savaitul în picioare, cu un sul strâns în mâna stângă 
14. (318) Sf. Iustin (sic)  ä�·•ñò�¥ iv¨ñòè(í)117  mc. Iust în foc, cu cruciulița de martir în mâna dreaptă   
15. (319) Sf. Chiric și Iulita å�·•ñò�¥(õ)•êèðè(ê)•èvëè(ë)118 Chiric aruncat de pe un zid, Iulita decapitată 
                                                 

112 Din Tesalonic. 
113 În loc de äà(ì)èàíü. 
114 În loc de ëàìüïàä·å. 
115 În loc de åâôèìèà/ åôèìèà. 
116 Inscripția nu s-a păstrat. Inedită este menționarea numelui Sf. Proclu pe stâlp: ïðîê(ë). 
117 În loc de èóñò. Confuzie Iustin/Iust. 
118 În loc de èvëèòà. 
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Peretele de vest, registrul al XI-lea 
16. (320) Sf. Antinoghen119 s�·•ñò�¥ àí»íîãåíü episcop în Sevastia, decapitat 
17. (321)  Sf. Marina  ç�·•ñò�àà ìàðèíà decapitată  
18. (322) Sf. Emilian  è�·•ñò�¥ åìèëèí în foc, cu cruciulița de martir în mâna dreaptă 
19. (323) Sf. Dia  »�·•ñò�¥ ä·à cuvios în picioare, cu un sul strâns în mâini  
20. (324) „Ridicarea în /car de/ flăcări a Sf. Proroc Ilie” ê� w¨ãíåíîñíîå âúñõîæäåí·å•ïðîðî(ê)•èë· Sf. Ilie în 
căruţă condusă de un înger călare pe unul dintre cei doi cai120 
21. (325) „Sf. Simion nebunul și Ion” ê�à ñò�¥•ñèìèw(í) ÿðî(ä)â· è ¶w¨íü• cuviosul Simeon, nebun pentru 
Hristos și Ioan Pustnicul în picioare, cu suluri strânse în mâna dreaptă 
22. (326) Sf. Maria Magdalena ê�â ñò�àà•ìàð·à ìàãüäàëè(í)[à] în picioare, cu crucea de martir în mâna 
dreaptă 
23. (327) „Aducerea moaștelor Sf. Foca”  ê�ã ïðýíåñåí·å•ìîùå(ì)•ñò�ãî•ôîê¥ într-o raclă purtată pe umeri de 
trei preoți 
24. (328) Sf. Hristina ê�ä•ñò�àà õðèñòèíà căzută în genunchi cu mâinile legate, străpunsă cu două suliţe în spate  
 
Peretele de nord, registrul al X-lea 
25. (329) „Sf. Ana mama Născătoarei de Dumnezeu” ê��å•ñò�àà  àííà/ ìò�è á��öè în picioare121 
26. (330) Sf. Ermolae și cei împreună cu el ê�s ñò�¥ åðìî(ë)122•è(æ) ñú í(ì) decapitarea a trei mucenici 
27. (331) Sf. Panteleimon   ê�ç ñò�¥ ïàíäîëåìî(í)123 mucenicul doctor fără de arginți decapitat  
 
Glaful ușii, intrados arc parte vestică  
28. (332) Sf. Ap. Prohor în foc, cu cruciulița de martir în mâna dreaptă 
 
Glaful ușii, intrados arc parte estică 
29. (333) Sf. Mc Calinic ê�»... în foc, cu cruciulița de martir în mâna dreaptă 
 
Glaful ușii, timpan  
Sf. Arhanghel Gavriil àð(õ) ãâë bust, cu sabia scoasă din teacă în mâna dreaptă 
 
Peretele de nord, registrul al X-lea (în continuare) 
30. (334) Sf. Sila, Sf. Siluan ë� ñò�¥ ñèëà ñò�¥ ñèëîàìü124 cei doi apostoli în picioare, cu suluri strânse în mâna 
dreaptă 
31. (335) Sf. Evdochim ë�à ñò�¥ åâäîêè(ì) Dreptul Evdochim în picioare cu toiag în mâna dreaptă 
 
Peretele de est, registrul al XII-lea (registrul inferior cu sfinți în picioare)      
Luna August [ìñ]ö�à [àâã]ó[ñ]та Semnul începutului de lună, o semilună, este inclus în prima scenă, 
inscripția parțial distrusă este scrisă în interiorul semilunii.  
1. (336)  Sf. Macabei Eleazar, Solomonia, și copiii Antonie, Avim, Gurie, Eleazar, Evsevona, Samona, 
Marcel [à�] ñò�¥(õ) ìàêàâåè •åëèçàðü125•ñîëîìîíè(ä)126•è ÷(ä)à•àíòîíè(í)127•àâèìü•ãóð·å •åëèàçàðü• 
åâñî(í)128 •ñàìî(í)•ìàðêå(ë)• cu cruciulițe de martiri în mâini  
2. (337) Sf. Ștefan  â�•ñò�¥ ñ(ò)åôàíü•  diacon cu cădelniță și chivot în mâini 
                                                 

119 Calendarul ortodox român – Atinoghen, rus – Aфиноген (unde ф este reflexul sunetului θ din greacă), bg. – Атиноген. 
120 Ca la Probota, Suceava – Sf. Gheorghe ; la Dobrovăț, Snagov, Tismana și Sucevița îi aruncă cojocul perorocului Elisei. 
121 Ca la Probota, Suceava – Sf. Gheorghe, Moldovița și Bucovăț; la Cozia, Dobrovăț, Neamț și Sucevița – Adormirea Sf. Ana. 
122 În loc de åðìî(ë)àå. 
123 În loc de ïàíòåëèìî(í)/ïàíòåëåìî(í). 
124 În loc de ñèëóàíü. Zugravul a făcut o confuzie cu toponimul biblic ñèëîàìü. 
125 În loc de åëèàçàðü. 
126 În loc de ñîëîìîíèà. 
127 În loc de àíòîíèå. 
128 În loc de åâñåâîíà. 
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3. (338) Sf. Dalmat ã�• ñò�¥ äàëìàí(ò)ü129 cuvios cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: öýëîì/úäðèåì/ 
[èì]àòè âúçäð/úæàí·þ/ ëàñêðî „(Cu) toată înțelepciunea să să fii reținut” 
4. (339) Sf. Evdochia ä� ñòàà åâäîê· cu cruciulița de martir în mâna dreaptă 
 
Peretele de sud, registrul al XI-lea 
5. (340) Sf. Evsignie  å� ñò¥ åvñåãí·å130 în veșmânt bogat, cu cruciuliță în mâna dreaptă  
6. (341) „Schimbarea la Față a Domnului”; Iisus Hristos, Ilie și Moise s�•ïðýw¨áðàæåí·å ã(ñ)�íå/  ië·   
¶�ñ õ�ñ  ìîè(ñ) compoziția obișnuită 
 
Glaful ușii, latura estică  
7. (342) Sf. Dometie ç�  ñò�¥ äîìå(í)ò·å131 persul, cuvios cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: òðè 
äýëà/ âúçíåí/àâèä[ý] áî/ãà òà ë(æ)úâà/ñòàðà áë(ä)ú[...]/øàã© äýë „Trei fapte vechi nu sunt pe placul lui 
Dumnezeu: minciuna desfrânarea”132 [...] ?    
8. (343) Sf. Emilian è�•ñò�¥ åìèëè(í) Mărturisitorul, episcopul Cizicului, cu Evanghelia în mâna stângă, 
binecuvântând 
 
Glaful ușii, latura vestică 
9. (344) Sf. Ap. Matia »� ñò¥•àï(ñ)ëü ìà»å(è)133 (sic!) cu un sul strâns în mâna stângă  
10. (345) Sf. Lavrentie  ·� • ñò�¥ ëàâðå(í)ò·å în veșmânt bogat, cu cruciuliță în mâna dreaptă  
 
Peretele de sud, registrul al XI-lea (în continuare) 
11. (346) Sf. Evplu à· ñò�¥ åâïëà134 în veșmânt bogat, cu cruciuliță în mâna dreaptă 
12. (347) Sf. Fotie â�¶ ñò�¥ ôîò·å în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă  
 
Peretele de vest, registrul al XII-lea 
13. (348) Sf. Maxim ã·�•ñò�¥ ìà¿ìü• Mărturisitorul cuvios cu un sul desfăcut în mâna dreaptă;  pe sul: 
óìðòâ¥/ ñè ïëú/òå ñêà/ìúäðî/âàíè· „Fii mort trupului, înțelepciune” 
14. (349) Sf. Proroc Mihea ä�·•ñò�¥ ìèõå cu un sul desfăcut în mâna dreaptă; pe sul: ñå (ä)í·å/ ãðýäåò/ü è 
çàâý/ùàåò/ü çàâýò/ü íîâü „Iată vin zile şi voi încheia legământ nou” (Ieremia 31. 31) 
15. (350) „Adormirea Născătoarei de Dumnezeu” å�· óñïåí·å áö�è/ ·�ñ õ�ñ/ ìè�ð ‹�ó compoziția obișnuită 
16. (351) Sf. Diomid s�·•ñò�¥ äèw¨ìè(ä) în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă  
17. (352) Sf. Miron ç�·•ñò�¥ ìèðî(í) în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă  
18. (353) Sf. Flor è�·•ñò�¥ ôëîðü în veșmânt bogat, cu cruciuliță în mâna dreaptă  
19. (354) Sf. Andrei [Stratilat] »�·•ñò�¥ àíäðåè în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă  
20. (355) Sf. Samuel  ê� ñò�¥ ñàìîè(ë)135 prorocul cu un sul strâns în mâna dreaptă  
21. (356) Ap. Tadeu ê�à•àï(ñ)�ëü »àäåè136 cu un sul strâns în mâna stângă  
22. (357) Sf. Agatonic ê�â•ñò�¥•àãà»îíèê  în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă  
23. (358) Sf. Eutihie137  ê�ã•ñò�¥ åâòèõ·å  episcop cu Evanghelia în mâna stângă, binecuvântând 

                                                 
129 În loc de äàëìàò.   
130 În loc de åvñèãí·å. 
131 În loc de äîìåò·å. 
132 Același text ca pe sulul Sf. Patapie (8 dec.). 
133 În loc de ìà»èà. 
134 În loc de åâïëó. 
135 În loc de ñàìóè(ë). 
136 În loc de »àäåó. 
137 Un episcop cu numele de Eutihie este comemorat în 16 august. La Cozia – decapitarea Sf. Calinic, patriarhul 

Constantinopolului ; la Dobrovăț, Suceava – Sf. Gheorghe(?), Neamț (?), Roman, Bucovăț – mucenicul Lup, singur sau împreună cu 
cei care au murit cu el; la Probota – ap. Stahie prăznuit la 31 octombrire; la Tismana – mc. Irineu și cei carte au murit împreună cu el;  
la Sucevița – martiriul mc. Eutihie.   
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Peretele de nord, registrul al XI-lea  
24.  (359) Ap. Bartolomeu ê�ä•àï(ñ�)ëü âàð»î(ë)îìåè cu un sul strâns în mâna stângă 
25.  (360) Ap. Tit ê�å•àï(ñ�)ëü òèòü• cu un sul strâns în mâna stângă  
26. (361) Sf. Andrian138 ê�s•ñò�¥ àíäðå(í) în veșmânt bogat,  cu cruciuliță în mâna dreaptă 
 
Glaful ușii, latura vestică 
27. (362) Sf. Pimen ê�ç• ñò�¥ ïèìå(í) cuvios cu un sul strâns în mâna stângă  
28. (363) Moise Maurul139  ê�è ... cuvios orant  
 
Glaful ușii, latura estică 
29. (364) Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul [ê�»] ..... èå ¶wíà Sf. Ioan în picioare, ușor aplecat 
ținându-și capul într-un vas, călăul ștergându-și sabia de sânge  
30. (365) Sf. Pavel cel Nou ë�•ñò�¥• ïàâå(ë) íîâ·è patriarhul Constantinopolului cu Evanghelia în mâna 
stângă, binecuvântând 
 
Peretele de nord, registrul al XI-lea (în continuare) 
31. (366) „Așezarea [în raclă] a cinstitului brâu” ë�à ïîëîæåí·å ÷åñíàãî ïîàñà vindecarea miraculoasă a 
împărătesei Zoe cu ajutorul brâului Maicii Domnului, în prezența împăratului Leon cel Înțelept și a 
patriarhului Constantinopolului 
În continuarea Menologului, dar fără să facă parte din el: 
(367)  Daniil Sihastrul ñò�¥ äàí·íë cuvios cu un sul desfăcut în mâna stângă și sprijinit pe toiag cu dreapta;  
pe sul: † ïð·èäý/òå ÷à(ä)à ìîà/ ïîñëóø/àèòå ì/ íàó÷/à âè ñòðà/õó áîæ[·è] „Veniţi copii, ascultaţi-mă pe 
mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi” (Ps 33. 11). Un text asemănător a fost scris pe sulul lui Daniil 
pictat la exterior: ïðè·äýòå ÷à(ä)à/ ïîñëóøàòå/ ìåí à ó÷à âè/ñòðàõó î/ñïîíþ êò/î åñòü ÷ë�â „Veniți, copii, 
ascultați-mă, eu vă voi învăța frica de Domnul. Ce este omul?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Forma veche românească pentru Adrian, probabil, o contaminare cu Andrei. 
139 Moise Etiopianul, monah în Schit, Egipt. Slavii îl numesc Maurul; rus., bg. Мурин. 
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Pl. I. Voroneț. Exonartex. Desfășurarea programului iconografic, perete est (desen: M. Buculei). 

 
 
 
 
 



211 

 
Pl. II. Voroneț. Exonartex. Desfășurarea programului iconografic, perete sud (desen: M. Buculei). 
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Pl. III. Voroneț. Exonartex. Desfășurarea programului iconografic, perete vest (desen: M. Buculei). 
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Pl. IV. Voroneț. Exonartex. Desfășurarea programului iconografic, perete nord (desen: M. Buculei). 


