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Dacă încerci să faci o numărătoare printre monumentele istorice din 
România, vei realiza repede că cele mai multe sunt biserici şi mănăs-
tiri. Este aşa, pentru că acestea erau clădirile cărora înaintaşii noştri 
le dădeau cea mai mare importanţă, investind în ele, trup şi suflet, 
pentru a le asigura o existenţă cât mai îndelungată. Între ele, un grup 
străluceşte mai tare, fiind renumit printre specialişti şi nu numai, 
încă dinaintea clasării UNESCO. Ce au aceste biserici mai aparte şi 
care a fost raţiunea din care s-a născut atâta frumuseţe şi înţelepciu-
ne? Cum au înfruntat timpul şi cum le putem vedea astăzi, în haina 
cea mai sărbătorescă a picturii originale, ca un testament pierdut şi 
regăsit, vei afla în cele ce urmează.

10
Luptă și rezistență spirituală 
creștină, puse în piatră și culoare

Frescă – tehnică de aplicare a picturii pe 
peretele de zid, folosită cel mai frecvent în 
biserici, în perioada medievală. Se pictează 
pe un strat umed de tencuială proaspătă; 
de aceea pictorul trebuie să lucreze repede 
și precis. Fresco înseamnă în limba italiană 
proaspăt. 

Portret votiv – compoziție obișnuită în 
arta bisericească, în care sunt reprezentați 
ctitorii unui edificiu, în gestul lor de a dărui 
ctitoria lui Dunmnezeu și implicit semeni-
lor lor. La bisericile din Bucovina portretul 
votive este pictat în naos. 

Chivot – machetă a bisericii reprezentată 
în tablourile votive dar și miniatură lucrată, 
de obicei, în metal prețios, așezată pe masa 
altarului, în care se păstrează pe parcursul 
anului părticele de cuminecătură, care pot 
fi date credincioșilor, în situații speciale, în 
afara slujbei. De exemplu, celor bolnavi care 
nu se pot deplasa sau celor aflați pe patul de 
moarte. 

Mijlocire/a mijloci – a media, a pune o vor-
bă bună, a prezenta unui sus pus o persoană 
pe care o recomanzi și pe care o protejezi. 

Constantin cel Mare – împărat al 
Imperiului Roman de la începutul secolului 
al IV-lea, primul care a dat libertate de cult 
creștinilor, după trei secole de interdicție 
și persecuții. El însuși s-a botezat creștin 
pe patul de moarte. Împreună cu mama sa, 
Împărăteasa Elena a ridicat multe biserici. 
Amândoi au fost recunoscuți în rândurile 
sfinților, devenind modelul tuturor conducă-
torilor creștini.  

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Din 
secolele al XV-lea și al XVI-lea 

moldovenești ne-au rămas până azi 
cele mai multe biserici monument 
din această parte a țării, care sunt 

înrudite ca formă, decor și concepție. 
Cele mai frumoase s-au ridicat în 

zona Sucevei, în apropierea capitalei 
de atunci a Moldovei. Ctitorii au ales, 

de obicei, zone care erau în acele 
vremuri mai izolate, chiar de codru. 
În prima jumătate a domniei sale, 
Ștefan cel Mare s-a preocupat mult 
de întărirea fortificațiilor țării. În a 
doua jumătate însă a ridicat multe 
biserici și mănăstiri. Efortul acesta 
a fost continuat și desăvârșit de ur-
mașii săi, mai ales de fiul său, Petru 
Rareș, dar și de alți voievozi, boieri 
și arhierei. Din această adevărată 

campanie de ctitorit și din frămân-
tările istorice și teologice ale vremii 
s-a născut în arta bisericească stilul 
moldovenesc. A rămas până astăzi 

un reper spiritual pentru moldoveni. 
Chiar și în ultimii ani s-au ridicat în 
Moldova numeroase biserici numite 
ștefaniene, adică asemănătoare celor 

ridicate în vremea marelul voie-
vod. Aș mai vrea să ții minte și că 

Moldova lui Ștefan cel Mare era mult 
mai întinsă decât Moldova noas-

tră de astăzi. Cuprindea și actuala 
Republică Moldova și părți din 

actuala Ucraină. Era mărginită de 
Nistru și avea ieșire  

la Marea Neagră. 

Prinţul Ştefan

În pictura bisericească nimic nu este 
întâmplător, toate detaliile au  

o valoare simbolică. Pentru creștini, 
istoria sacră și cea pământească 
sunt una. Încep cu Cartea Facerii 
și se termină cu Judecata de Apoi. 

Viața celor de demult, viața noastră 
și acelor ce vor urma sunt cuprinse în 
această istorie. Moartea este doar o 

trecere către un alt mod de existență. 
Sfinții, chiar dacă au trăit cu sute de 
ani în urmă, sunt vii printre oameni 
și participă la viața lor, ascultându-le 

rugăciunile. Să nu te mire că îl vezi 
pe Vodă Ștefan alături de Împăratul 

Constantin și de însuși Iisus Hristos. 
La fel și taica, Vodă Brâncoveanu, a pus 
să fie pictat îngenunchiat la picioarele 
Sfântului Constantin cel Mare. Pentru 
noi, Dumnezeu și sfinții sunt prezențe 
reale, de care nu ne îndoim nici o clipă!

Biserici cu pictură 
exterioară din nordul 
Moldovei/Bucovina

Moldoveni adunați pe zidurile Cetății Sucevei la sărbătorirea a 400 de ani de 
la moartea lui Ștefan cel Mare, în 1904. Încă de la moartea voievodului poporul l-a 
considerat sfânt, iar în anul 1992 Biserica Ortodoxă Română l-a recunoscut în cetele 
sfinților. Și la alte neamuri creștine, atât în Răsărit, cât și în Apusul Europei, unii dintre 
conducătorii ieșiși din comun, ale căror fapte au contat mult, în bine, pentru popor, sunt 
canonizați, adică cinstiți ca sfinți.

Portretul votiv din naosul Bisericii Sfintei Cruci de la Pătrăuți. Este cea mai 
timpurie imagine în frescă păstrată cu Ștefan cel Mare, în cea mai veche biserică care 
ne-a rămas în picioare de la marele voievod. Este un document extraordinar prin care îl 
putem vedea pe Ștefan cu familia sa, aievea, după 500 de ani! Fresca recent restaurată 
este curată și strălucitoare, ca nouă! Putem cunoaște chipurile celor din familia 
domnească și afla cum arătau straiele și coroana, la Curtea de la Suceava, în acele 
vremuri. Moda straielor de ceremonie venea din Apusul Europei. Ștefan ține în mâini 
chivotul bisericii pe care îl oferă, în mod simbolic, lui Iisus Hristos, cu mijlocirea Sfântului 
Împărat Constantin cel Mare. 

Asediul Constantinopolului, pictat pe peretele exterior al Mănăstirii 
Moldovița, secolul al XVI-lea. Este compoziția care te va ajuta să dezlegi 
sensul picturii exterioare din Bucovina. La mai puțin de 100 de ani de la 
căderea Constatninopolului în mâinile turcilor musulmani, eveniment istoric 
petrecut în 1453, în Bucovina se picta, în exterior, în partea de jos a peretelui, 
chiar la nivelul privirii, imaginea unui asediu al marii cetăți creștine. Orașul 
este atacat de pe uscat și de pe mare și apărat de pe ziduri cu arcuri și arme 
de foc. Lupta este în toi. În interior însă are loc o mare procesiune, cu icoane, 
preoți și cântări, la care iau parte înșiși împăratul și împărăteasa. Din cer pare 
să plouă cu foc asupra atacatorilor. Ce este această alăturare de violență și 
rugăciune concentrată? Este chiar starea acestei părți de lume în anii ce au 
urmat căderii Constantinopulului. Imperiul Otoman creștea peste fostele 
teritorii creștine, iar creștinii își găseau forța în credință. Moldova lui Ștefan și 
Țara Românească s-au aflat secole dea rândul în marginea stăpânirii păgâne, 
ținând piept sau căzând la înțelegere cu sultanul, după puterile și credința 
fiecărui voievod și după vremuri. 
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Abside

Altarul este 
așezat întotdeauna 
spre Răsărit (est), 
direcția de unde 
răsare soarele. În 
teologia creștină, 
scoarele și lumina 
lui sunt simboluri 
care amintesc 
de Iisus Hristos, 
numit în textele 
sacre Soarele 
dreptății. 

Naosul, 
deasupra căruia 
uneori se ridică 
turla sau o 
cupolă mai 
joasă, mascată 
de acoperiș.

Gropnița 
sau camera 
mormintelor. 
Este spațiul 
anume 
gândit pentru 
mormintele 
ctitorilor, cărora 
li se alătură, de 
obicei, portrete 
funerare pictate. 

Ogivă sau arc 
frânt, prin forma sa 
permite realizarea 
de deschideri mari în 
peretele de zid.

Pietrărie – cioplituri 
tipice la ferestre și la 
ancadramentele ușilor

Contrafort – 
element de sprijin 
care întărește 
rezistența unui perete, 
preluându-i greutatea.

Pridvorul, 
spațiu de 
întâmpinare, 
în care ți 
se prezintă 
în imagini 
viziunea 
creștină despre 
începutul și 
sfârșitul lumii. 

Pronaosul este 
un spațiu de 
acomodare, în 
care sunt pictate 
scene legate 
de mărturisirea 
credinței.

Pe lista UNESCO:
• Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, fostă mănăstire, Pătrăuți 

• Biserica Sfântul Gheorghe mănăstirea Voroneț 

• Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Arbore 

• Biserica Adormirea Maicii Domnului, mănăstirea Humor

• Biserica Buna Vestire, mănăstirea Moldovița

• Biserica Sfântul Nicolae, mănăstirea Probota

• Biserica Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea  
Sfântul Ioan cel Nou, Suceava 

• Biserica Învierea Domnului, mănăstirea Sucevița

Identifică pe hartă cele 8 biserici 
patrimoniu UNESCO din Bucovina 
și construiește trasee care să le lege. 
Dacă pornești de la Suceava? Dar din 
Bacău? Dar de la Bistrița? 

Tambur

Mi-a povestit odată mama, Doamna 
Moldovei, Elena Rareș, despre vara 

când s-a ridicat mănăstirea noastră de 
la Moldovița. Era cu trei ani înainte de 
nașterea mea. Biserica s-a înălțat din 
zidărie în doar câteva luni, cu brațele 

țăranilor din satele domnești. Zidurile 
sunt groase, de peste 1 m. Câțiva ani 

mai târziu – eram mititică – 
toată biserica s-a îmbrăcat în icoane 
colorate, înăuntru și afară. Aceasta a 

fost cheltuială mare, la fel și toate cele 
necesare slujirii, vase din argint și aur, 

cărți de cult, straie și altele. Ctitorii 
dăruiau însă cu multă convingere 

bisericii, ca să fie pomeniți câtă vreme 
mănăstirea va dăinui. Vezi, tu, și azi, 

după aproape 5 secole vorbim despre ei 
ca despre niște oameni de seamă, iar 
călugării înalță încă rugăciuni pentru 

sufletele lor. Cât despre alții, nici 
strănepoții lor nu le mai știu numele... 

Domniţa Ruxanda

Abside – zone din planul bisericii, în formă 
de semicerc. Spațiul absidelor adăpostește 
altarul la est, iar la nord și la sud locul 
destinat celor care citesc și cântă rugăciunile 
slujbelor. 

Pieziș – oblic, diagonal.

Tambur – cilindrul de zidărie care formează 
turla unei biserici, peste care este așezată 
cupola. 

Bizantin – caracteristic civilizației create 
de Imperiul Bizantin, împărăție creștină 
care se întindea în sud-estul Europei, 
în jos de Dunăre și până în Asia Mică 
și care avea capitala la Constantinopol. 
Modelul artei bizantine a fost preluat și 
în Țara Românească, în Moldova și în 
Transilvania, în arta bisericească ortodoxă. 
Mai mult, în țările noastre aceasta tradiție 
a fost continuată și îmbogățită și după 
căderea Imperiului Bizantin, fiind numită 
postbizantină, adică după Bizanț. Istoricul 
Nicolae Iorga numea civilizația țărilor 
române până la sfârșitul secolului  
al XVIII-lea: Bizanț după Bizanț. 

Stilul moldovenesc: spațiu interior de tip 
bizantin, cu detalii gotice și inovații originale
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Pantocrator – imaginea lui Iisus Hristos 
reprezentat ca împărat al lumii; în limba 
greacă, cuvântul înseamă Atotstăpânitorul, 
cel care stăpânește peste toate. 

Biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava, secolul 
al XVI-lea; detaiu turlă. Poți observa modul specific 
moldovenesc de construire a turlei. Tamburul pare înălțat, 
ca pe un soclu. Poate fi mai simplu, cu o treaptă sau, ca 
în acest caz, cu 2 trepte. Prin această reducere succesivă 
a lărgimii, turla devine mai ușoară și mai elegantă. La 
Moldovița a doua treaptă are forma unei stele cu 8 colțuri. 
Și privită din interior, turla are forma unei stele. Imaginea 
obținută prin această tehnică de construcție simbolizează 
cerurile deschise.

Biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava, 
secolul al XVI-lea; interiorul turlei. Secretul 
bolților moldovenești poate fi înțeles, mai ales, 
din interior. Privește perechile de arce suprapuse 
pieziș care fac posibilă reducerea diametrului 
turlei și, în acelașI timp, crează spații noi 
pentru pictori. În cupolă veghează imaginea 
Pantocratorului. 

Planul bisericii Mănăstirii Humor. Este 
reprezentativ pentru această familie de 
monumente, chiar dacă fiecare ctitorie 
are particularitățile sale. Observă spațiile 
bisericești specifice stilului moldovenesc! 
Notați și punctele cardinale, vă rog.

Biserica Mănăstirii Humor,  
jud. Suceava, secolul al XVI-lea. 
Așa se vede lăcașul din turnul de 
apărare, aflat odinioară în zidul de 
incintă al mănăstirii. 

Pridvorul închis al 
Mănăstirii Probota, 
jud. Suceava, secolul 
al XVI-lea. Iată câteva 
exemple de elemente 
de arhitectură gotică. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9E.C3.8En.C4.83l.C8.9Barea_Sfintei_Cruci.E2.80.9D_din_P.C4.83tr.C4.83u.C8.9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9ESf.C3.A2ntul_Gheorghe.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Vorone.C8.9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9ET.C4.83ierea_Capului_Sf.C3.A2ntului_Ioan_Botez.C4.83torul.E2.80.9D_din_Arbore
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9EBuna_Vestire.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Moldovi.C8.9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9ESf.C3.A2ntul_Nicolae.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Probota
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9ESf.C3.A2ntul_Gheorghe.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Sf.C3.A2ntul_Ioan_cel_Nou_din_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9ESf.C3.A2ntul_Gheorghe.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Sf.C3.A2ntul_Ioan_cel_Nou_din_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bisericile_pictate_din_nordul_Moldovei#Biserica_.E2.80.9E.C3.8Envierea_Domnului.E2.80.9D_de_la_M.C4.83n.C4.83stirea_Sucevi.C8.9Ba
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Io Ștefan Voievod, prin mila lui Dumnezeu gospodar al țării 
moldovenești, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest 
hram la Mănăstirea Voroneț, în numele sfântului și vestitu-
lui și marelui purtător de biruință Gheorghe în anul 6996, în 
luna mai 25, luni, după Pogorârea Sfântului Duh, și s-a finit 
în acelaș an, în luna septembrie 14. (Pisania bisericii Mănăstirii 
Voroneț, 1488)

Un prieten din străinătate dorește să petreacă câteva zile în 
România. El spune că ar vrea să meargă într-o stațiune la 
mare, dar tu îl sfătuiești să viziteze nordul Moldovei. Care 
ar putea fi argumentele tale?

Citește cu atenție pisania. Vei găsi câteva lucruri care ți se vor 
părea ciudate. Este extraordinar totuși să putem afla cum suna 
limba română acum 500 de ani! Anul 6996? Da! Pe atunci, în 
țările noastre, anii erau numărați de la Facerea Lumii, așa cum 
socoteau timpul învățații bizantini, cu mijloacele pe care le aveau 
atunci. Mai târziu, anii s-au numărat de la nașterea lui Iisus 
Hristos. 

Pictura înăuntru și afară  
Cheia vieții creștinești și cheia 

vremurilor, din veacul al XVI-lea 
moldovenesc 

Evanghelie – scriere în care este istorisită 
viața lui Iisus printre oameni, așa cum a fost 
consemnată de cei care l-au cunoscut direct.

Taina Euharistiei sau Sfânta 
Cuminecătură – amestec de pâine și 
vin, sfințite în timpul Liturghiei. Creștinii 
primesc Euharistia, ca pe o legătură directă, 
fizică, cu Dumnezeu. 

Iconostasul = catapetească = tâmplă – 
perete de icoane, care separă naosul de 
altar. Cele 2 spații comunică prin 3 uși. 
Iconostasul are rolul de a proteja zona 
altarului. 

Iconografie – știința compunerii și ală-
turării imaginilor, cu scopul ca ansamblul 
să transmită un mesaj clar. Niciuna dintre 
nenumăratele icoane pictate la bisericile din 
Bucovina – în interior și în exterior – nu este 
așezată la întâmplare, ci se leagă de celelalte, 
de ritualul slujbelor, de cântări și de textele 
sacre. Împreună: cuvânt, linie, culoare, mu-
zică, miresme, sunete, gesturi, așa se naște 
mesajul bisericii creștine.  

Prinţul Ştefan

Știi de ce sfinții se sărbătoresc,  
de obicei, chiar în ziua morții lor? 

Iată propriul meu caz! Într-o zi 
de 15 august, mare sărbătoare a 

Maicii Domnului, Vodă Constantin 
Brâncoveanu, sfetnicul său Ianache 

Văcărescu, frații mei și cu mine 
am fost duși la moarte, la porunca 

sultanului, într-o piață publică 
din Constantinopol. Ca o ultimă 

încercare, sultanul promisese să ne 
cruțe viața dacă lăsam legea noastră 
creștinească și treceam la Islam. În 
acea zi, am devenit sfinți mucenici, 

pentru că am preferat să murim 
decât să ne lăsăm credința. Dacă 

nu ar fi fost acea zi, creștinii și-ar fi 
amintit azi de noi doar ca de niște 

voievozi ctitori. Biserica ne cinstește 
însă ca sfinți. Suntem sărbătoriți pe 

16 august, pentru că s-a dorit o zi 
aparte pentru amintirea noastră. 

Pisanie – text cioplit de obicei în piatră, 
ca să fie mai rezistent, unde sunt numiți 
sfântul de hram și ctitorul, lângă data 
ridicării lăcașului. 

Sfântul Gheorghe – sfânt creștin care în 
timpul vieții a fost un foarte bun conducător 
de oști. A fost martirizat la începutul 
secolului al IV-lea, la porunca împăratului 
roman Dioclețian, cel mai înverșunat 
prigonitor al creștinilor. Este considerat 
protectorul Moldovei. Ni s-a păstrat un steag 
de-al lui Ștefan cel Mare, având brodată cu 
fir de argint pe catifea roșie icoana Sfântului 
Gheorghe și o rugăciune a voievodului.

Altarul bisericii de la Pătrăuți, jud. Suceava, sfârșitul secolului 
al XV-lea. Este un loc ascuns privirilor, în mod obișnuit. Imaginile 
pictate pe pereții altarului se leagă de taina euharistiei, miezul sluj-
belor bisericii. În registrul de sus poți observa cum apostolii primesc 
pâinea și vinul, sfințite, chiar din mâinile lui Iisus. Mai jos sunt pictați 
sfinți arhierei care au scris și au explicat oamenilor multe dintre tai-
nele credinței creștine. Privește și fereastra pe care o vei găsi la toate 
bisericile în axul altarului, pe unde razele dimineții intră și luminează 
acest spațiu al tainei.

Sfinți militari în 
naosul biseri-
cii Mănăstirii 
Humor, jud.
Suceava, secolul 
al XVI-lea. Șirul 
sfinților îmbrăcați 
în armuri, pictați 
în partea de jos 
a naosului se 
numește garda 
bisericii. Nu fără 
rost sunt așezați 
astfel, căci creștinii 
acelor vremuri își 
puneau nădejdea 
mai ales în ajutorul 
lor; pe atunci 
războiul era ceva 
aproape obișnuit... 
Deasupra sfinților, 
până la bolți, se 
povestesc în ima-
gini evangheliile. 

Iconostasul din naosul bisericii Mănăstirii Humor,  
jud.Suceava, secolul al XVI-lea. Icoanele de mari dimensiuni 
din partea de jos se numesc icoane împărătești. În dreapta își 
are locul icoana hramului. Deasupra ușilor, cele mai importante 
sărbători de peste an, iar sus sfinții apostoli, cu Maica Domului 
și Sfântul Ioan Botezăătorul, de o parte și de alta a lui Iisus, 
reprezentat în chip de Învățător, cu evanghelia în mână. 

Rugăciunea tuturor sfinților, exteriorul absidei altarului 
la biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava, secolul al 
XVI-lea. Iconografia din interiorul altarului este în legătură cu 
imaginile pictate în exterior. O lungă procesiune de sfinți și de 
îngeri, pe mai multe registre, se îndreaptă rugându-se spre icoa-
nele lui Iisus Hristos, pictate în axul altarului: Iisus copil în brațele 
Maicii Domnului, Iisus în chipul unui miel, ca o trimitere simbolică 
la moartea Sa pe cruce, Iisus în chipul euharistiei.

Intrarea în pronaosul 
bisericii Mănăstirii 
Probota,  
jud. Suceava, secolul 
al XVI-lea. Intrarea 
în biserică este 
întotdeauna străjuită 
de icoana sfântului de 
hram. La Probota este 
Sfântul Nicolae. Îl poți 
recunoaște oricând, 
chiar și dacă trăsăturile 
chipului au fost 
șterse de vreme. De-a 
stânga și de-a drepta 
sa sunt reprezentați 
Iisus Hristos și Maica 
Domnului, în amintirea 
unei minuni petrecute 
în timpul vieții 
sfântului. 

Peretele vestic al 
pronaosului bise-
ricii de la Voroneț, 
jud. Suceava, 
sfârșitul secolului 
al XV-lea. Observă 
pisania bisericii care 
este așezată, de 
obicei, pe exteriorul 
zidului sau în interior, 
în preajma intrării. 
De ambele părți se 
desfășoară scene 
din viețile sfinților de 
peste an, un calendar 
bisericesc în icoane. 
Pentru că cei mai 
mulți dintre ei sunt 
sărbătoriți în ziua 
morții și cum moar-
tea multora dintre ei 
a fost una violentă, 
vei găsi multe de 
martiriu. Pronaosul 
este un spațiu în care 
creștinul, dar și orice 
privitor, se întâlnește 
în imagini cu mărturii 
ale credinței.
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Profesorul
Mircea Vulcănescu

Sper că povestirile noastre ți-au des-
chis poarta către aceste monumente, 
cu totul ieșite din comun. Ceea ce ai 
văzut însă este doar ca o picătură în-
tr-un pahar cu apă, căci fiecare bise-
rică are istoria ei, fiecare program ico-
nografic este diferit și foarte interesant 
de studiat și de înțeles, mai ales că, în 
zilele noastre pictura este restaurată și 
istoricii de artă pot vedea limpede ceea 
ce înaintașii lor doar bănuiau. În fie-
care an aproape apar noi scrieri despre 
aceste monumente și despre cei care le-
au ridicat. E încă loc de cercetare pen-
tru mulți ani, de aici înainte. Cine știe, 
poate și tu vei contribui la cunoașterea 

acestor frumuseți, când vei fi mare.

• Știința compunerii și așezării în legătură 

a imaginilor unui ansamblu de pictură 

_______________________________

• Imagine a lui Iisus Hristos Atotstăpânitorul pictată 

în cupola turnului bisericii _________________

• Primul împărat al Imperiului Roman care a dat 

libertate de credință creștinilor______________

• Cameră a mormintelor, aflată între pronaos și naos, 

la bisericile moldovenești _________________

• Voievod al Moldovei, mare ctitor de biserici și de 

mănăstiri, care a condus țara aproape 0 jumătate de 

secol _______________________________

• Fiu al lui Ștefan cel Mare și el ctitor important, în 

vremea căruia s-au pictat în exterior unele dintre 

mănăstirile bucovinene: Petru ______________

• Imperiu creștin care a dat naștere unei civilizații și 

unor modele de artă bisericească preluate și în  

Țările Române, Imperiul __________________

• Compoziție pictată, de obicei, pe peretele vestic al 

bisericilor din Bucovina __________________ 

de Apoi.

• Procesiunea sfinților spre icoana lui Iisus Hristos 

din axul altarului se numește_______________

tuturor sfinților.

• Obiect-miniatură a unei biserici, așezat pe masa 

altarului, în care se păstrează peste an părticele de 

Cuminecătură________________________

• Imaginea în care ctitorii unei biserici sunt arătați 

oferind macheta construcției lui Iisus Hristos, prin 

mijlocirea sfântului de hram: portret __________

Sfinții Părinți ai Bisericii – oameni care 
s-au adâncit foarte mult în credință, au avut 
multă experiență sufletească, au urcat pe 
scara virtuților și, astfel, au putut pătrun-
de cu mintea și cu inima tainele credinței, 
mai mult decât alții; unii dintre ei au scris, 
explicând textele sacre și dând povețe pentru 
viața credincioșilor. 

Mucenicie – moarte violentă la care este 
supus un credincios pentru că refuză să își 
renege credința.

Faci parte dintr-o comisie care 
hotărăște cum să fie cheltuiți banii 
alocați acțiunilor culturale în anul 
următor, la Moldovița. Pe listă sunt:  
1. Festivalul ouălor încondeiate;  
2. Spectacol de Ziua Femeii;  
3. Finalizarea restaurării picturii din 
naosul mănăstirii Moldovița. Există 
fonduri pentru a realiza doar două 
dintre aceste acțiuni. Tu pe care le-ai 
alege? Vino cu argumente!

Ai făcut un tur de câteva zile cu părinții 
prin Bucovina și ai vizitat bisericile 
pictate în exterior. Scrie o scrisoare 
unui prieten în care îi povestești 
călătoria ta și frumusețile descoperite.

Alege din imaginile acestui capitol și 
realizează câteva schițe.

Lăcașuri de rugăciune,  
resurse pentru cercetătorii istoriei,  

locuri vizitate intens de turiști

Găsește 11 cuvinte legate de bisericile pictate în 
exterior din Bucovina.

A C O N S T A N T I N S U

R M S R T P F T R I N A C

U S I A E A S C H I V O T

G A S G F N A I U N O Z A

A B N R A T E S L I T E R

C I C O N O G R A F I E E

I Z C P C C S T E F V A S

U A R N E R O T R A O L D

N N S I L A B U C O V I N

E T I T M T A L R A R E S

M I M A A O R E T I V E S

A N A V R R B N O R C A M

E D N C E J U D E C A T A

Cavalcada Sfintei Cruci din naosul bisericii lui Ștefan cel Mare de la 
Pătrăuți, jud. Suceava, sfârșitul secolului al XV-lea. Este o scenă unică 
în iconografie, mult discutată de istorici, români și străini. Prezintă un grup de 
sfinți militari conduși de arhanghelul Mihail urmat de împăratul Constantin cel 
Mare. În partea dreaptă, pe nori, se vede o cruce cu mesajul Prin acest semn 
vei învinge, așa cum i s-a arătat odinioară Împăratului Constantin, înaintea unei 
lupte decisive. În grupul de cavaleri sunt sfinți care nu au fost niciodată alături 
în război, dar au dus cu toții aceeași luptă sufletească în ceasul muceniciei. 
Mesajul devine astfel unul spiritual, un îndemn la încredere în ajutorul divin pe 
câmpul de luptă și la un război permanent cu răul, fie și în timp de pace. 

Scara raiului, Mănăstirea Sucevița, jud. Suceava, sfârșitul secolului  
al XVI-lea. I se mai spune și Scara virtuților. Urcușul este anevoios și durează o 
viață, pentru cei ce vor să urce. Fiecare treaptă urcată înseamnă depășirea unui 
nărav și dobândirea unei virtuți. Cei care urcă sunt ajutați pe de-o parte îngeri dar 
trași pe de alta de diavoli. Unii cad de pe scară și cu cât cad de mai sus cu atât 
este mai greu. Cei care reușesc însă, curățându-se de toate păcatele lor, ajung la 
poarta Raiului, unde îi așteaptă Iisus Hristos, părintele a tot binele. 

Judecata de Apoi, pe peretele vestic al 
bisericii Mănăstirii Voroneț, pictată în 
secolul al XVI-lea. Este cea mai celebră 
imagine de la mănăstirile din Bucovina, fiind 
o compoziție uriașă, bine păstrată și cu un 
mesaj puternic, despre teme mereu actuale: 
moartea omului și sfârșitul lumii. Ai mai 
întâlnit această icoană, mai simplificată, 
și la bisericile de lemn din Maramureș. În 
Bucovina însă, spațiul de desfășurare este 
uriaș. Imaginea creștină se naște în legătură 
cu textul biblic și cu scrierile sfinților părinți 
ai bisericii, de aceea, fiecărei părți a imaginii 
îi corespund anumite fragmente din scrierile 
bisericești. În icoana Judecății poți vedea raiul 
și iadul, tronul lui Dumnezeu, îngerii, cetele 
sfinților, sufletele oamenilor. În partea de sus, 
îngerii rulează cerurile, împachetându-le ca 
pe o planșă la sfârșitul jocului. Astfel, timpul 
istoric este desființat și se intră în timpul 
cel fără de sfârșit. Este o imagine care pune 
mereu în fața privitorului perspectiva vieții 
fără de sfârșit, în care creștinii cred.
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Notițele mele Desenele mele


	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 53
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 54
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 55
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 56
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 57

