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Abstract: This paper encloses a record of the portrait representations of Saint 
Metropolitan Peter Movila in Kiev churches, monasteries, church books, and 
museums, with references to the Romanian artistic pieces that have connections 
with Ukrainian ones. The period under scrutiny covers the 17th–19th centuries and 
reaches the present days. After a brief recall of the Metropolitan’s outstanding 
activities as a hierarch and a scholar, I am listing his portraits preserved in Kiev, 
at the Petcherska Lavra, the Berestovo Monastery, in Kiev Museums and church 
collections, in manuscripts and printed books. I collected this information while 
visiting Kiev in 2015 and 2018 and after consulting a large number of historical 
sources and art catalogues. Another topic that I comment on is connected to Peter 
Movila’s heraldry and the coat-of-arms of the Movila family, as reformulated by the 
Metropolitan in his official portraits.
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În 2015 și 2018, participând la două colocvii organizate la Kiev1, am avut 
prilejul să caut urme materiale ale excepționalelor opere duhovnicești și culturale 
ale lui Petru Movilă de dinainte și de după ce a fost ales Mitropolit al Bisericii 
Ortodoxe a Kievului, Galiției și Întregii Ucraine. 

Marile realizări ale lui Petru Movilă ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe în 
ținuturile neamului Rus’ (Ucraina de astăzi) și dincolo de acestea nu fac obiectul 
acestei lucrări2. Cu toate acestea, înainte de a discuta despre portretele sale care s-au 
păstrat până în vremurile noastre este necesară o scurtă rememorare a faptelor sale 
cele mai semnificative.

Născut la Suceava la 21 decembrie 1596, într-o familie de domni și boieri 
moldoveni, fiul lui Simion Movilă3 și al soției sale Margareta, Petru s-a refugiat în 
Ucraina, împreună cu mama sa, după ce tatăl său a fost ucis, în septembrie 1607. 
Din 1608 până în 1620 au locuit în castelul lui Stanisław Żółkiewski, comandantul 

* Am publicat în „Revue des Études Sud-Est Européennes” (LIV, 2016, 1-4, p. 171-188) 
o versiune în limba engleză a acestui studiu scrisă după prima mea vizită la Kiev, în 2015. 
Aceasta este versiunea în limba română, revăzută și adăugită substanțial după a doua vizită, 
pe care am făcut-o în luna iunie 2018.
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militar al Uniunii statale Polono-Lituaniene (1547–1620)4. Acolo a început educația 
sa, cu profesori ai Frăției din L’viv (Lemberg) – călugării Bratstvo – continuând 
la Academia fondată la Zamość de cancelarul polon Jan Zamoyski (cunoscută în 
cercurile academice europene ca Hippaeum Zamoscianum sau Academia Zamoyski). 
Cunoștințele sale cuprindeau mai multe limbi și literaturi: română, polonă, slavonă, 
bielorusă, latină și greacă.

Educația sa duhovnicească a cunoscut o perioadă de mai mare profunzime 
pe când el locuia la moșia sa de la Rubejovka. După mai multe călătorii la Lavra 
Pecerska, principalul centru religios și cultural al Ucrainei și stavropighie a 
Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol – unde a fost găzduit în mod repetat 
între 1622 și 1627 – el a hotărât să se călugărească (păstrându-și numele de Petru). 
Câteva luni mai târziu a fost ales stareț al Lavrei, datorită vastelor sale cunoștințe 
și angajamentului său neclintit față de Ortodoxie. Era o perioadă tulbure: regatul 
Poloniei, condus de Sigismund al III-lea, anexase teritoriile ucrainene, iar ierarhii 
ortodocși locali se luptau, sub presiunea Bisericii catolice, să protejeze patrimoniul 
național și bisericesc al țării.

Locuită încă din 1051, de pe vremea conducerii lui Iaroslav cel Înțelept, Lavra 
Pecerska a găzduit mai întâi un călugăr venit de la Muntele Athos, Anton. Născut în 
Liubici (regiunea Cernigov, Ucraina), acesta a petrecut un timp la Sfântul Munte, 
unde a fost tuns călugăr. Apoi a primit sarcina de a se întoarce în țara de obârșie și 
de a întemeia un schit. După ce s-a stabilit într-o peșteră din împrejurimile satului 
Berestovo, i s-au alăturat mai mulți pustnici care au înființat împreună o comunitate, 
mai târziu cunoscută sub numele de „Peșterile de departe”. În 1061, după ce l-a 
desemnat pe Binecuvântatul Varlaam ca stareț al comunității monahale, călugărul 
Anton s-a mutat într-o altă zonă, în „Peșterile de aproape”. Varlaam a construit prima 
biserică de la suprafață, dându-i hramul Adormirea Maicii Domnului (Uspenija). 
Condusă apoi de călugărul Teodosie (m. 1074), Lavra Pecerska a primit de la acesta 
primele Rânduieli ale vieții monahale, inspirate din cele ale Mănăstirii Studion de la 
Muntele Athos. Devenind o importantă școală teologică după anul 1100, mănăstirea 
a dat cincizeci de episcopi Bisericii ortodoxe din Ucraina, începând din primele 
decenii ale secolului al XIII-lea. 

Perioada cea mai glorioasă a Lavrei Pecerska a fost secolul al XVII-lea, când 
confruntarea cu misionarii catolici care încercau să impună în Răsăritul ortodox 
uniația cu Biserica de la Roma i-a silit pe ierarhii ucraineni să răspundă mai ferm, 
prin activități intense de scris și tipărit. În 1680–1690, Dimitrie, viitorul Mitropolit 
al Rostovului, a scris marea lucrare Viețile Sfinților ca viețuitor al Lavrei Pecerska.

În 1633 Petru Movilă a fost ales Mitropolit al Kievului, păstrându-și și misiu-
nea de stareț al Lavrei. El a inițiat imediat un plan amplu de revigorare spirituală 
și eliberare națională. Potrivit literelor care îi înconjurau stema – П М, А М, К, 
Г, Є К, А П – titlul său în ultimii ani de viață era: „Petru Movilă, Arhiepiscop 
[și] Mitropolit al Kievului și Galiției, exarh al Constantinopolului, arhimandrit al 
[Lavrei] Pecerska”. El s-a opus legilor emise de Coroana Polonă împotriva Bisericii 
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Ortodoxe din teritoriile cucerite și s-a luptat pentru legiferarea utilizării limbii 
ucrainene în administrație și în școli. Convingându-l pe regele Wladislaw al IV-lea 
să redea drepturile și statutul Mitropoliei de la Kiev, Petru Movilă a schimbat cursul 
istoriei poporului ucrainean. El a reușit apoi să recupereze pentru Biserica Ortodoxă 
Catedrala Sfânta Sofia și domeniul Berestovo. Mai mult, el a întemeiat, pe pământ 
cumpărat de el însuși, mănăstirea Goloseevskij și a construit aici o biserică închinată 
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava5, înzestrând-o cu moaște ale Sfântului6. Mai 
târziu aceasta a devenit un schit al Lavrei Pecerska7.

Petru Movilă a luat de asemenea măsuri pentru creșterea nivelului de educație 
al clericilor și al oamenilor simpli. Imediat ce a devenit stareț la Lavra Pecerska a 
fondat acolo o școală pentru călugării tineri, unde aceștia învățau, în latină, nu doar 
despre teologie și Sfintele Scripturi, ci și filosofie, retorică și literatură clasică. După 
alegerea sa ca Mitropolit a înființat Colegiul Mohyla, unind școala de la Lavra cu 
cea a Frăției Teofaniei din Kiev (Bogojavlenski, la mănăstirea Bratskij). Academia 
din Kiev a fost susținută din veniturile moșiei Movilă din Rubejovka. Fiind în declin 
o perioadă, Colegiul Mohyla a fost închis, iar apoi a fost redeschis în 1819, sub 
denumirea de Duhovnaja seminaria și, mai târziu, Duhovnaja Akademija, Academia 
Teologică, cunoscută și ca Academia Kieviană Mohyla8. A crescut numărul limbilor 
străine predate aici: în afară de latină, elevii învățau slavona, greaca și polona. 
Curricula depășea domeniul religios, incluzând istoria, filosofia, astronomia, 
matematica și muzica. În deceniul care a urmat, Petru Movilă a întemeiat mai multe 
școli în întreaga Ucraină, o a doua Academie în Vinnytsia, care oferea cursuri în 
slavonă, greacă și latină, și un colegiu în Kremenits. Despre această contribuție 
deosebită a Sfântului Petru Movilă se spune încă și astăzi că a fost hotărâtoare în 
progresul societății și educației ucrainene. De asemenea, contribuția sa la înființarea 
unei școli la Iași a fost esențială în înaintarea educației în Moldova9.

Nu doresc să comentez aici remarcabilele lucrări teologice și bogăția textelor 
religioase scrise, traduse sau tipărite grație îndrumării spirituale a Mitropolitului 
Petru Movilă10. Trebuie totuși menționate eforturile sale de a proteja crezul și 
rânduielile ortodoxe. El este cunoscut mai ales pentru Catehismul ortodox din 1640, 
al cărui titlu original în limba latină este Expositio fidei Ecclesiae Russiae Minoris. 
Discutat și aprobat de un consiliu pan-ortodox reunit în 1642 la Mănăstirea Trei 
Ierarhi din Iași, acest text a fost aprobat de un Sinod ecumenic la Constantinopol în 
1643 (și din nou de patriarhii care au urmat). Semnat mai întâi de Patriarhul ecumenic 
Partenie I, Catehismul ortodox a fost confirmat apoi de Patriarhul Alexandriei, al 
Antiohiei și al Ierusalimului, ale căror semnături apar pe versiunea greacă discutată 
la Constantinopol. Tradus în mai multe limbi, printre care și araba11, el a ajuns să 
fie cunoscut până departe și i-a asigurat lui Petru Movilă apreciere și autoritate în 
întreaga lume ortodoxă12. 

După moartea sa, la 31 decembrie 1646, Petru Movilă a fost îngropat în Bise-
rica Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pecerska, ca un semn de mare respect și 
de recunoaștere a importanței lucrărilor sale remarcabile pentru Biserica Ortodoxă, 
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pentru cler și credincioși. În 1941, în timpul ocupației germane a Kievului, biserica 
a fost aruncată în aer, autorii acestui act rămânând necunoscuți. Distrugerile cauzate 
au fost foarte mari și mormântul Mitropolitului a fost complet devastat, în asemenea 
măsură încât rămășițele sale nu au mai fost recuperate, deși sicriul fusese pus într-un 
sarcofag metalic13. 

În 1988, când Ucraina a sărbătorit un mileniu de creștinism în ținuturile nea-
mului Rus’, autoritățile comuniste au aprobat ca zona Peșterilor de Departe și mai 
multe clădiri (inclusiv Biserica Nașterii Maicii Domnului, cea dedicată Zămislirii 
Fecioarei Maria de către Sfânta Ana, clopotnița Lavrei etc.) să fie restituite Bisericii 
Ortodoxe (în total aproximativ 5,5 hectare). Reconstrucția bisericii a început în 
1996, după ce a fost neglijată timp de aproape o jumătate de secol14. În același 
an în care au fost comemorați 500 de ani de la moartea sa, Petru Movilă a fost 
canonizat de Biserica Ortodoxă Ucraineană (sărbătorit la 31 decembrie/13 ianuarie) 
și o placă memorială a fost așezată în exteriorul Catedralei Uspenija, în locul unde 
se presupune că s-a aflat mormântul său15. 

Astăzi Catedrala Adormirea Maicii Domnului de la Lavra Pecerska este o 
clădire complet nouă, aparținând de „Domeniul Național Istoric – Cultural Kiev-
Pecersk” (Nacional’nyj Kyjevo-Pečers’kyj Istoryko-Kul’turnyj Zapovidnyk). 
Reconstrucția s-a făcut în așa fel încât noua clădire să aibă aceeași formă ca vechiul 
edificiu, distrus în 1941. Pe peretele interior, pe o arcadă, este o frescă cu Sfinții 
Petru Movilă și Dimitrie al Rostovului, unul lângă altul, în mărime naturală. Sf. 
Petru Movilă apare și într-o frescă din partea dreaptă a pronaosului, înconjurat de 
mai mulți arhierei și călugări ucraineni.

Un alt loc din Lavra Pecerska unde găsim urme ale lui Petru Movilă este, 
bineînțeles, tipografia. Tipărirea de cărți a fost una dintre cele mai dragi și mai impor-
tante preocupări ale Mitropolitului. Și-a dedicat două decenii din viață tiparului, îm-
bunătățind continuu presele și uneltele din atelierul său, care și-a început activitatea 
în 1616 (cu un Ceasoslov – Horologion). Supraveghea el însuși culegerea textelor 
pentru tipar și instruirea ucenicilor. A fost printre primii care au tipărit în limba 
ucraineană, un pas spre suveranitate și independență națională, și a încurajat tipărirea 
de cărți atât religioase cât și laice: texte biblice, Psalmi, predici și lucrări științifice. 
A ajutat, de asemenea, la răspândirea tiparului în afara țării, până la Govora, Dealu 
și Câmpulung în Țara Românească, iar în 1646 i-a trimis o tiparniță Mitropolitului 
Varlaam al Moldovei, care a așezat-o la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași.

Lucrările lui Petru Movilă: Triodion (1631), Antologhion (1636), Catehismul 
ortodox (1640), Trebnik (Euchologion, 1646) etc. au avut o importanță covârșitoare 
pentru toate țările ortodoxe. Vizitând Muzeul Cărții și al Tiparului deschis astăzi 
la Lavra Pecerska am găsit, așa cum era de așteptat, toate edițiile acestor lucrări, 
alături de scrieri ale Mitropolitului și de unelte tipografice folosite în atelierul său. 
Unele dintre acestea au fost datate în secolul al XVII-lea, iar printre ele se află 
matrițe de gravuri cu blazonul lui Petru Movilă și chipuri de sfinți.
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În sala de intrare a acestui muzeu se află un portret în ulei al Mitropolitului 
Petru Movilă, o copie realizată în secolul al XIX-lea de un pictor necunoscut (il. 
1)16. Originalul a fost păstrat în Muzeul de la Lavra Pecerska, aflându-se înainte pe 
unul dintre pereții Catedralei Adormirea Maicii Domnului. Un bust impresionant 
al Sfântului Petru Movilă, ținând în mâini Trebnikul, se află la o răscruce de pe 
domeniul Lavrei, pe drumul dinspre Catedrala Adormirea Maicii Domnului spre 
Peșterile de Departe, în fața Academiei Teologice din Kiev, al cărei întemeietor este 
considerat a fi fost, împreună cu Sfântul Nestor Cronicarul. 

Cel mai vechi portret al Mitropolitului Petru Movilă care există astăzi la Kiev 
face parte din fresca interioară a bisericii Mănăstirii Berestovo, închinată lui Iisus 
Hristos Mântuitorul. Berestovo, pe vremuri un sat în împrejurimile Kievului, 
este astăzi în centrul istoric al orașului, la nord de Lavra Pecerska. Biserica a fost 
reconstruită de Petru Movilă între 1642 și 1643, în formă de cruce greacă, pe ruinele 
unei clădiri mult mai vechi, atestată documentar  prima dată în secolul al XI-lea, care 
fusese dărâmată de tătarii conduși de Batu Han, în 1240, când au distrus întregul 
oraș. Frescele din interior, conservate parțial, au fost pictate de frații macedoneni 
Ianis și Giorgis între 1643 și 164417. Pe arcul de deasupra iconostasului (pierdut) 
există un portret al lui Petru Movilă din timpul vieții, în care acesta, în genunchi, 
în calitate de ctitor, Îi înfățișează biserica reconstruită lui Iisus Hristos, care este 
îmbrăcat în veșminte de episcop, așezat pe tron, cu Fecioara Maria la dreapta Sa 
și marele prinț Vladimir (Volodymyr, 958–1015)18 la stânga (il. 2). La picioarele 
lui Iisus Hristos se află blazonul familiei Movilă. O inscripție lungă în grecește 
menționează reînnoirea bisericii de către Petru Movilă în anul 1644, în timp ce o 
altă inscripție mai mică, tot în grecește, și alta în slavonă indică anul 1643. Această 
frescă votivă este numită în sursele ucrainene „Rugăciunea” sau „Darul lui Petru 
Movilă”. Portretul este considerat cât se poate de autentic, cel mai realist chip al 
său care ni se păstrează: bărbia lată, îmbrăcată de o barbă neagră presărată cu fire 
cenușii, fruntea înaltă, nasul acvilin, aristocratic, ochii căprui plini de viață și buzele 
strânse, toate dezvăluie puterea minții și a voinței Mitropolitului (il. 3). Interesant 
este faptul că în nici unul dintre portretele ulterioare ierarhul nu este reprezentat la 
fel de masiv. Portretul votiv al lui Petru Movilă a fost reprodus de Igor Shevcenko19, 
Paul Mihail20, Arkadij Jukovs’kyj21, Sergei Udovyk22, apoi într-o lucrare semnată 
de E. V. Lopuhyna, E. V. Pytateleva și Vera G. Tchentsova23 și, în 2017, din nou de 
Vera Tchentsova24.

Biserica a fost renovată în anii 1751–1752 și din nou în 1813–1814. Din nefe-
ricire, frescele care se mai păstrau au fost restaurate în stilul picturii în ulei, alterând 
grav aspectul original. Astăzi biserica este din nou în reparații, fiind închisă pentru 
public25. Între timp a fost dată în administrare Domeniului Istoric – Cultural Kiev-
Pecersk26. Câteva secțiuni ale frescei, decapate în timpul restaurării în încercarea de 
a descoperi stratul original de pictură din secolul al XII-lea, sunt expuse într-unul 
dintre muzeele din Lavra Pecerska27, alături de reproduceri fotografice ale frescei 
votive unde este reprezentat Mitropolitul Petru Movilă și de un portret al său, în ulei 
(vezi mai jos). 
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Muzeul Național de Artă al Ucrainei din Kiev (Nacionalnyj Hudožnij Muzej 
Ukrajiny) deține, se pare, două portrete ale lui Petru Movilă. Unul dintre ele, Petru 
Movilă, Mitropolit al Kievului, de un pictor necunoscut, este un portret în ulei cu 
dimensiunile 220 x 105 cm, datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Nr. 
inv. Ж-458, vezi il. 4). Acesta poartă inscripția: „Petru Movilă, fiul unui voievod 
(voevoditchi) din țara Moldovei, Arhimandritul Pecerskăi, Mitropolitul Kievului, 
a murit în anul ...”. Tabloul, expus astăzi în Muzeu, s-a aflat în trecut în Catedrala 
Uspenija din Lavra Pecerska, pe un perete interior. În Ucraina portretul apărut în 
două cataloage de expoziție28, în timp ce în România Anca Brătuleanu a publicat 
recent o reproducere a lui29. 

Celălalt portret este o copie realizată de un pictor necunoscut, probabil în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea, cu dimensiunile 221 x 136 cm (Nr. inv. Ж-413, 
vezi il.  5). Ea nu este expusă în Muzeu și nu i-am putut verifica existența, însă o 
fotografie a ei este accesibilă online30.

Un altul, cu dimensiunile 261 x 157 cm (Nr. inv. КПЛ-П-93, vezi il. 6), apar-
ține tezaurului Domeniului Cultural și Istoric Kiev – Pecersk, din Lavra de Sus. El 
a fost restaurat în perioada 2006–2012 într-un atelier special al Lavrei, unde a fost 
datat ca aparținând cu aproximație anilor 1840, judecând după stilul de pictură și 
materialele utilizate, după cum relatează O. S. Ryžova într-un articol (cu fotografii 
interesante din timpul lucrărilor de restaurare)31. Partea inferioară este acoperită 
de inscripția: „Petru Movilă, fiul unui voievod (voevodici) din țara Moldovei, 
Arhimandritul Pecerskăi, Mitropolitul Kievului, a murit în anul 1646.” Până la 
Revoluția din Octombrie acest portret s-a aflat în Sala de Consiliu a Academiei 
Teologice din Kiev, așa cum se poate observa într-o fotografie veche a sălii, care 
prezintă și picturile de pe pereți32. Arhidiaconul sirian Paul din Alep, care a vizitat 
„Țara Cazacilor” când l-a însoțit pe tatăl său, Patriarhul Antiohiei Macarie al III-
lea Ibn al-Za‘īm, într-o lungă călătorie de la Damasc la Moscova, prin Moldova și 
Țara Românească (1652–1658)33, afirmă că ei au văzut rânduri-rânduri de portrete 
de ierarhi pe holurile reședinței mitropolitane de la Kiev. Unele dintre acestea s-ar 
putea să fi ajuns în colecțiile Palatului Mitropolitan din Kiev, construit, cu fonduri 
românești, între 1864–1882, ale cărui săli de ceremonie (sau „saloane”) au găzduit 
zeci de portrete de prinți și înalți ierarhi34.

O copie a acestui portret, într-o stare mai puțin bună, a fost inclusă în expoziția 
de fresce decapate de pe pereții bisericii din Berestovo, sus-menționată (il. 7).

La Muzeul Național de Istorie, în sala dedicată sec. XVI – începutul sec. XX, 
este expus un portret în ulei care îl reprezintă pe Petru Movilă – bust, într-o postură 
foarte asemănătoare aceluia de la Muzeul Cărții și al Tiparului din Lavra Pecerska. 
Alături se află portretul Rajnei Wisńiowiecki (Chiajna, una dintre fiicele lui Ieremia 
Movilă, deci vara lui Petru), care a ctitorit Mănăstirea Hustinskij, dăruind în 1619 
comunității monastice loc de zidire pentru două schituri35.  

Portrete ale Mitropolitului Petru Movilă se păstrează și în alte mănăstiri și 
biserici ucrainene, fie din secolele XVIII–XIX, fie de după canonizare, când apare 
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aureolat ca Sfânt. Un exemplu este Muzeul din biserica Sf. Boris și Gleb de la 
Cernigov, unde se păstrează o serie de portrete de iconostas din secolul al XVIII-lea, 
pictate pe lemn: printre ele este și „Chipul Mitropolitului Petru”, cu capul înconjurat 
de un nimb desenat discret și purtând în mâna stângă o carte frumos ferecată (așadar, 
o reprezentare diferită de cele descrise mai sus). La Daniovka, în Comuna Kozeleț, 
între Cernigov și Kiev, în grădina Mănăstirii Sfântul Gheorghe, este un paraclis 
închinat lui Petru Movilă unde se află o icoană recentă, de mari dimensiuni, care 
îl reprezintă pe „Sfântul Mitropolit Petru” într-o viziune mult diferită de altele: 
chipul este oarecum stilizat, privește către stânga icoanei, iar culorile predominante 
sunt brun și gribleu. Alte două chipuri ale Mitropolitului aflate aici sunt copii ale 
portretelor cunoscute.

Se pare că, exceptând fresca din Mănăstirea Berestovo, nu s-au păstrat până 
astăzi la Kiev alte reproduceri ale chipului Mitropolitului Petru Movilă din prima 
jumătate a secolului al XVII-lea. În ceea ce privește portretele sale ceremoniale 
din secolele XVIII–XIX, cele mai multe dintre ele ar putea fi reproduceri ale unui 
original anterior, în mărime naturală sau doar bust, observându-se același mise-en-
place și aceleași obiecte utilizate în compoziție (stema, crucifixul, mătăniile, Biblia 
de pe masă, fundalul). Trăsăturile lui Movilă sunt în general aceleași, deși portretele 
ar putea fi împărțite pe grupuri de vârstă, iar straiele arhierești diferă oarecum de la 
un portret la altul, evitându-se monotonia.

În general stilul portretelor este tipic artei Kievului: puțin colorat, în nuanțe 
întunecate. Astfel, ele au un efect maiestuos dar static, aproape tern. Talia subiectului 
este caracteristică modului în care ierarhii sunt reprezentați în arta portretului ucrai-
nean, la fel de înalți precum apar și în frescele bisericilor36. Într-o versiune mai ela-
borată a portretului, în fundal sunt vizibile clădirile Lavrei Pecerska. În mod bizar, 
nici unul dintre pictori nu este cunoscut – nici măcar cel al portretului restaurat 
profesional în atelierul de la Lavra.

Manuscrisele și cărțile oferă de asemenea informații importante despre aspectul 
fizic al lui Petru Movilă. După cum a menționat Pr. Paul Mihail, pentru prima dată 
în istoriografia românească, Biblioteca Națională a Ucrainei „V. I. Vernadskyi” de la 
Kiev37 păstrează un manuscris slavon al Arhieraticonului, copiat la Kiev în 163238, 
unde Sfântul Ioan Gură de Aur este reprezentat având trăsăturile lui Petru Movilă de pe 
vremea când era tânăr stareț al Lavrei Pecerska (il. 8)39. Unele dintre cărțile tipărite la 
Kiev în timp ce Petru Movilă ocupa scaunul de Mitropolit, sau care i-au fost dedicate, 
includ portrete ale sale (câteodată, alături de stema sa): de pildă, Euharistirion. Albo, 
Vdjačnost’, 1632, la pagina 3 (il. 9)40, sau Slujebnik i trebnik arhierejskij, 1639, cu un 
portret în culori al lui Petru Movilă îmbrăcat în straie arhierești de ceremonie41.

În Evul Mediu și în epoca premodernă blazonul era o altă modalitate de a por-
tretiza un nobil sau o personalitate. În colecția Muzeului „Sfânta Sofia” se păstrează 
o copie din ghips a unei steme din ceramică, 80 x 55 cm, descoperită de arheologul 
M. Karger în altarul Catedralei Sfânta Sofia în timpul lucrărilor de excavare de la 
sfârșitul anilor ’40 ai secolului trecut. Copia realizată în 1946, cu aceeași formă 
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și aceleași dimensiuni, prezintă culorile originale, șterse, ale uneia dintre formele 
stemei lui Petru Movilă, cu patru cartiere și ecuson central42 (il. 10). Simbolurile 
heraldice ale familiei Movilă, incluse în stema personală a Mitropolitului Petru, au 
fost tipărite în numeroase cărți: Avva Dorotej, Învățături, Kiev, 1628; Služebnic, 
Kiev, 1629; Nomokanon, Kiev, 1629; Ioanikie Volkovič, Rozmyšljane o mucě Hrista 
Spasitelě našego, L’viv, 1631; Apostol, L’viv, 1639; Služebnik i trebnik arhierejskij, 
Kiev, 1639; Theodosius Wasilewicz Baiewski, Sancti Petri metropolitae Kijoviensis 
thaumaturgi Rossiae […] Petrus Mohila patroni sui iconismus, Kiev, 1645; Trebnik, 
Kiev, 1646 etc.43. În Muzeul Comorilor din Lavra Pecerska se păstrează o cruce 
mare de altar, datată 1630–1640, din argint aurit, împodobită cu perle, turcoaze și 
piese din sticlă, pe care este gravat blazonul Mitropolitului Petru Movilă, prezentând 
șase cartiere. 

Expertul heraldist Tudor R. Tiron, a cărui opinie am solicitat-o, a remarcat că 
stema împărţită în şase cartiere care apare pe tipăriturile şi pe portretele Mitropolitului 
are caracter personal și că acest tip de compoziție, diferită de tiparele heraldicii 
românești, este atestată doar în legătură cu Petru Movilă. Ea are, de asemenea, 
caracter ereditar, reluând întocmai structura care apare pe diploma din 1599 
acordată de nobilul J. Mielecki lui Constantin, fiul lui Ieremia Movilă. Continuarea 
cercetărilor asupra felului în care însemnele lui Petru Movilă sunt reprezentate în 
fiecare portret indicat în lucrarea de față, precum și în reprezentările ei tipărite, va 
conduce, probabil, la stabilirea unei anumite cronologii. 

Portretele pe care le-am menționat în această scurtă prezentare merită un stu-
diu aprofundat, întocmit de un specialist în istoria artei. Ele sunt importante pentru 
istoria românească nu numai datorită rădăcinilor moldovenești ale lui Petru Movilă și  
numeroaselor proiecte ale acestuia în sprijinul Bisericii Ortodoxe din Țările Române, 
ci și pentru că exemplarele aflate în colecții românești fac trimitere la portretele de la 
Kiev. Pentru a da un singur exemplu în acest sens, colecția de artă de la Mănăstirea 
Sucevița găzduiește două picturi în ulei pe pânză, unul reprezentându-l cu siguranță 
pe Mitropolitul Petru Movilă, iar celălalt, probabil, pe Mitropolitul Gheorghe Movilă 
al Moldovei (1579–1586), unchiul lui Petru44. Lucrările de restaurare a acestora, 
care au fost executate în atelierul specializat al Mănăstirii, au fost descrise în 2006 
de Maria Lungu45. Primul portret, cu dimensiunile 223 x 113 cm, respectă talia și 
trăsăturile Mitropolitului din portretele sale păstrate la Kiev, fiind prezente și anumite 
elemente adăugate în general în portretele sale – un crucifix și cinci cărți – care evocă 
două dintre trăsăturile sale: credința adâncă în Dumnezeu și interesul său pentru arta 
tiparului. Sfântul Anton și Sfântul Teodosie, sfinții patroni ai Lavrei Pecerska, sunt 
înfățișați pe bedernița Mitropolitului, alături de Maica Domnului și Pruncul Iisus. 
Sub blazonul Mitropolitului se află o lungă inscripție cu litere chirilice, devenită 
mai lizibilă după lucrările de restaurare, care spune: „Acest portret al Preasfințitului 
Mitropolit al Kievului PETR Moghilă Voievod Moldavski, fiu al fericitului Prințip 
al Moldo-Vlahiei Simion Moghilă Voievod... ctitori a Mănăstirii Suceviții de pe 
vecul orighinal din anii 1630 o făcut acum prin osârdia Arhimandritului Kir Filaret 
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Bendevschi, igumenul Mănăstirii Suceviții de iznoavă s-au zugrăvit anul 1824”46. Cea 
de-a doua piesă, care îl reprezintă probabil pe Gheorghe Movilă47, în mărime naturală, 
are dimensiunile 188 x 115 cm. Pictorul acestui portret este Carl Renner din Cernăuți, 
iar data finalizării este, după cât se pare, 1837, același an în care primul portret era 
reînrămat, potrivit unei note plasate pe ramă.

Memoria lui Petru Movilă este prezentă încă la Kiev, ca și pretutindeni în 
Ucraina. Contribuția sa la continuitatea și progresul Bisericii Ortodoxe în teritoriile 
locuite de strămoșii ucrainenilor de astăzi nu a fost uitată. Imagini ale figurii sale 
maiestuoase se află în frescele tuturor bisericilor ortodoxe, icoanele sale pot fi găsite 
peste tot, iar copacul pe care se spune că l-a plantat cu mâna lui – un tei care acum 
are un urmaș, foarte bătrân și el, sădit în același loc – era împodobit în fiecare vară 
cu nenumărate panglici colorate de elevii și studenții ce se pregăteau de examene48, 
cerând mai înainte, prin acest gest pios, ajutorul Sfântului Mitropolit Petru Movilă49.

Note:

1 În 22–23 septembrie 2015 am participat la conferința internațională Europa în 
surse arabe. „Călătoriile lui Macarie, Patriarhul Antiohiei”, organizată de Institutul 
de Studii Orientale „A. Krymsky” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Centre 
d’histoire et de civilization de Byzance – UMR 8167, „Orient et Méditerranée ” (Paris), 
Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (București) și Facultatea de 
Istorie a Universității Naționale „Taras Shevcenko”. În 22–23 iunie 2018 am participat la 
a 22-a conferință internațională a Institutului de Studii Orientale „A. Krymsky”, dedicată 
centenarului Academiei Naționale de Științe a Ucrainei.

2 Printre numeroasele surse disponibile, publicațiile Institutului Ucrainean de Cercetări 
de la Universitatea Harvard (HURI, Cambridge, MA) sunt printre cele mai utile. A se vedea 
de asemenea: Arhiv jugo-zapadnoj Rossji, Moscova, I, t. VII, 1887 (Memoriile lui Petru 
Movilă – fragmente); E. Ternovski, Pjotr Mogila, Biograficeskji ocerk, „Kievs’ka starina”, 
1, 1882, t. II; S. Golubev, Kievskij mitropolit Pjotr Mogila i ego spodvižniki, I, Kiev, 1883; 
Ghenadie Enăceanu, Din istoria bisericească a românilor. Petru Movilă, „Biserica Ortodoxă 
Română”, 7, 1883, și 8, 1884; P. P. Panaitescu, L’influence de Pierre Mogila, archevêque de 
Kiev, dans les Principautés roumaines, „Mélanges de l’École Roumaine en France”, Paris, 5, 
1926, I; Gheorghe Mihăilă, Contribuții la istoria culturii și literaturii române vechi, București, 
1972; Igor Șevcenko, The Many Worlds of Peter Mohyla, „Harvard Ukrainian Studies”, ediție 
specială: The Kiev Mohyla Academy, VIII, 1984; Mitropolitul Petru Movilă la 340 de ani de 
la moartea sa, 1647–1987, Sibiu, 1988; P.P. Panaitescu, Petru Movilă. Studii, ed. de Ștefan 
S. Gorovei și Maria Magdalena Székely, București, 1996; Virgil Cândea, Note despre Petru 
Movilă şi dimensiunea spirituală a unui veac de aur, în Un veac de aur în Moldova, Chişinău–
Bucureşti, 1996, p. 7-18; Nestor Vornicescu, Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul 
Kievului, al Galiției și a Toată Ucraina. Monografie haghiografică, Craiova, 1999; Constantin 
Cubleșan, Petru Movilă – Povestitorul, „Tabor”, XII, nr. 6, iunie 2018, p. 54-58.

3 Domnitor al Țării Românești (octombrie 1600 – iulie 1601, august 1601 – august 
1602) și al Moldovei (iulie 1606 – sept. 1607).
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4 Era de asemenea și Castelan de L’viv, Voievod de Kiev și Mare Cancelar al Coroanei 
Polone, fiind numit mai târziu Mare Hatman.

5 Pentru hagiografia acestui sfânt vezi Petre Ș. Năsturel, Une prétendue œuvre de 
Grégoire Tsamblak: „Le martyre de Saint Jean le Nouveau”, în Actes du Ier Congrès des 
études balkaniques et sud-est européennes, Sofia, 1966, VII, Sofia, 1971, p. 345-351; Matei 
Cazacu, Saint Jean le Nouveau, son martyre, ses reliques et leur translation à Suceava, în 
idem, Au carrefour des Empires et des mers, Editura Academiei Române – Editura Istros, 
București–Brăila, 2015.

6 Despre bisericile ridicate sau a căror construcție doar a proiectat-o Mitropolitul Petru 
Movilă vezi Vera Tchentsova, Pour un corpus des inscriptions grecques de l’église Saint-
Sauveur de Berestovo, „Museikon”, Alba Iulia, 1, 2017, p. 80-82.

7 O biserică nouă, construită în 2004 și închinată Icoanei Maicii Domnului Izvorul 
Vieții (Bogoroditsa), se află acum în centrul complexului Svjato-Pokrovskaja Goloseevskaja 
Pustyn’, o mănăstire reconstruită din temelii după ce a fost complet distrusă în perioada 
sovietică. A se vedea Igumenija Tat’jana [Alatarceva], Goloseevskij Bogorodičnij monastyr’, 
Kiev, 2008.

8 Această instituție are astăzi două succesoare: Academia Kieviană Mohyla și Academia 
Teologică din Kiev. Cea de-a doua a celebrat recent 400 de ani de învățământ religios. Vezi 
A. Jablonovski, Akademija Kijewska Mohilanska, în Materialy i opracowania dotyczace 
historii wyzszych zakladów naukowych v Polsce, t. V, Cracovia, 1900; КИЇВСЬКІ ДУХОВНІ 
ШКОЛИ. 400 РОКІВ. Історія  В Фотографіях, Kiev, 2015. 

9 În 2015, când ucrainenii au sărbătorit 400 de ani de învățământ teologic la Kiev, Conferința 
Internațională organizată de Biserica Ortodoxă Ucraineană și Academia și Seminarul Teologic 
de la Kiev a fost dedicată „Academiei Teologice din Kiev în Familia Mondială a Instituțiilor 
Teologice de Învățământ” (Kiev, 20–21 octombrie). Printre participanți s-au aflat Arhimandritul 
Pavel Aurel, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, și Ieromonahul Benedict Vesa 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

10 Krest Hrista Spasitelja i každogo č[e]l[ove]ka, Kiev, 1632; Litos abo kamien z procy 
[…] przez Evzebia Pimina, Kiev, 1644; Sobranie korotkoj nauki o artikulah very pra-
voslavno kafoličeskoj hristianskoj, Kiev, 1645; Trebnik (Euchologion), Kiev, 1646 etc.  

11 Cristodul, episcopul Gazei și Ramlei, a întocmit în 1675 prima traducere arabă, după 
versiunea greacă, adăugând textului o predoslovie, în care relatează aprobarea scrierii lui 
Petru Movilă la Iași și la Constantinopol, și traducerea în arabă a actului de aprobare de către 
Patriarhia ecumenică și patriarhii răsăriteni.

12 Tradus din latină sub titlul Sobranie korotkoj nauki o artikulah very pravoslavno 
kafoličeskoj hristianskoj, el a fost tipărit pentru prima dată la Kiev în 1645, iar o variantă în 
greaca modernă a apărut la Amsterdam în 1677. A fost tradus din latină în română de Radu 
și Ștefan Greceanu, cu titlul Pravoslavnica mărturisire, fiind tipărit pentru prima dată în 
1691 la Buzău.

13 Vezi raportul asupra descoperirii plăcilor sarcofagului de metal în lucrarea Dr. Oleg 
Bilodid și a Arhim. Viktor Harlamov Descoperirea de sub fundația Catedralei Uspenija din 
Kiev, tradusă din ucraineană de Dinu Ursu și Zamfira Mihail, în „Mitropolia Ardealului”, 
Sibiu, XXXII, nr. 6, noiembrie–decembrie 1987, p. 59-71, republicată în Mitropolitul Petru 
Movilă la 340 de ani de la moartea sa, 1647–1987, Sibiu, 1988, p. 13-25 și, la p. 66, o 
fotografie (realizată de P. Kornienko) a plăcuței cu blazonul familiei Movilă.   
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14 G.-K. Loukomski deplângea, la p. 20 din excepționala sa lucrare La Ville Sainte de 
Russie Kiev, „La Mère des villes russes” (Paris, 1929, cu acuarele și desene ale autorului 
și o prefață de Charles Diehl), dezinteresul autorităților față de așezămintele religioase din 
Kiev: primele relevee arhitecturale ale Bisericilor Sfânta Sofia, Desiatinaja și Berestovo au 
fost realizate abia în 1905, iar primele săpături arheologice au fost întreprinse în 1909–1914.

15 Locul plăcii memoriale din marmură neagră a fost schimbat ulterior. În iunie 2018 era 
sprijinită în poziție verticală la baza zidului exterior sudic al bisericii.

16 Am marcat astfel în text, de la 1 la 8, între paranteze, trimiterile la ilustrația din finalul 
studiului de față.

17 Vezi Vera G. Tchentsova, Les documents grecs du XVIIe siècle: pièces authentiques 
et pièces fausses. 3. Mélétios Syrigos, véritable auteur de la lettre adressée au patriarche de 
Moscou Nikon par les zôgraphoi Jean et Georges, „Orientalia Christiana Periodica”, 73, II, 
2007, nr. 2, p. 318-321; eadem, Pour un corpus des inscriptions grecques de l’église Saint-
Sauveur de Berestovo, p. 77-94. Într-o  scrisoare redactată de teologul grec Meletie Sirigul 
în numele fraților Ianis și Giorgis, datată 25 iulie 1655 și adresată lui Nicon, Patriarhul 
Moscovei (Muzeul Istoric de Stat din Moscova, Sinod. Gram. 2289, reprodusă de Vera 
Tchentsova în articolele citate), sunt menționate câteva biserici pictate de ei. Potrivit Verei 
Tchentsova, ei au lucrat de asemenea la fresce bisericești din Țara Românească (Plumbuita, 
Plătărești, Căldărușani, Brebu, Strehaia și Cornățel) și Moldova (probabil la Soveja). 

18 Primul prinț al neamului Rus’ de la Kiev, care a îmbrățișat creștinismul și a pus să fie 
botezat întregul popor la scurt timp după aceasta. Este sărbătorit ca Sfânt de toate Bisericile 
Ortodoxe, în data de 15 iulie.

19 The Many Worlds of Peter Mohyla, p. 1, 20, 42-44; în fig. 2-4: inscripția grecească. 
20 În Mitropolitul Petru Movilă la 340 de ani de la moartea sa, p. 67 (cu orientare 

greșită: privind de la dreapta la stânga).
21 Petr Mogyla j pytannja jednosti cerkov, Kyiv, 1997.
22 Kyiv, Kiev, 2006, p. 65.
23 Postvizantijskie freski cerkvi Spasa na Berestove v kontekste pis’mennyh istočnikov 

i hudožestvenno-ikonografičeskogo analiza, în Kapterevskie čtenija. Sbornik statej, vol. 13, 
Moscova, 2015, p. 180, 182-183, 216-217. 

24 Pour un corpus des inscriptions grecques de l’église Saint-Sauveur de Berestovo, p. 
79. Aceasta este sursa ilustrațiilor 2 și 3 de la finalul lucrării de față.

25 Placa de autorizare a restaurării precizează ca an de finalizare a lucrărilor 2018.
26 Enciclopedia Ucrainei oferă informații și imagini cu Mănăstirea de la Berestovo 

și frescele din biserică, v. Encyklopedija Ukrajiny, serie nouă, 1993, t. 5, online la www.
encyclopediaofukraine.com.display.asp? AddButton=pages\T\R\ Transfiguration-Churchin 
Berestove.htm.

27 Vezi http://www.kplavra.kiev.ua/.
28 Z ukrajins’koji starovyny. Al’bom, Kiev, 1991, p. 294, nr. 301; Ukrajins’kyj portret 

XVI–XVIII stolit’. Katalog-albom, Kiev, 2005, p. 169-170, nr. 150.
29 Portrete domnești în colecții străine, București, 2010, p. 51 (localizat eronat la Muzeul 

Național de Istorie din Kiev). 
30 La http://www.pslava.info/Kyiv_VolodymyrskaVul_StSophia24_2007-07-12-106, 173011.

html.
31 O.S. Ryžova, Izsledovanie, restavracija i atribucija portreta Mitropolita Petra Mogily, 



723

în Cerkva-nauka-suspil’stvo: pytannja vzajemodii. Materialy ХІ mižnarodnoji naukovoji  
conferenciji, Kiev, 2013, p. 74-77. O reproducere a acestui portret fusese publicată în 1969 
de A. Jukovs’kyj: Petro Mogyla i pytannja jednosti cerkov, Paris, 1969, p. 120.

32 O.S. Ryžova, Izsledovanie, restavracija i atribucija portreta Mitropolita Petra 
Mogily, p. 76, il. 5.

33 Vezi Ioana Feodorov, Chapter 12: Paul of Aleppo, în The Orthodox Church in the 
Arab World 700–1700. An Anthology of Sources, ed. Samuel Noble și Alexander Treiger, 
Northern Illinois University Press, DeKalb, Illinois, 2014, p. 252-275; eadem, Paul din 
Alep, Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia, studiu introductiv, ediția manuscrisului 
arab, traducere din arabă în română, note și indici de Ioana Feodorov, Editura Academiei 
Române – Muzeul Brăilei/Editura Istros, București – Brăila, 2014. 

34 În „Salonul albastru”, alături de portretele lui Dositei Herescu, Daniil Vlahovici, 
Isaia Baloșescu și Eugenie Hacman, pictate de Eugen Maximovici și Traian Bârgăuan, se 
presupune că au fost expuse și două portrete ale Mitropolitului Dosoftei al Sucevei. Vezi 
Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare, Editura Academiei – Muzeul Brăilei „Carol 
I”/Editura Istros, București – Brăila, 2016, vol. VI.1, Cap. Ucraina, nota 49.

35 A.S. Petruševič, Supliment la Dopolnenija, L’viv, 1892, p. 84-85 (hrisoave din ianuarie 
1619); P.P. Panaitescu, Fundaţiuni religioase românești în Galiția, „Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice”, 22, 1929, fasc. 59, p. 12.

36 Vezi comentariile anonime de la adresa http://petrometallat.ru/?p=113.
37 Înființată în 1918 cu denumirea de Nacional’na Biblioteka Ukrajins’koji Derjavy 

(Biblioteca Națională Ucraineană de Stat), a devenit mai târziu Central’na Biblioteka 
Ukrajins’koij Akademiji Nauk (Biblioteca Centrală a Academiei Ucrainene de Științe). 
Astăzi deține și colecțiile Academiei Naționale de Științe din Ucraina.

38Text îndreptat și pregătit pentru tipar de Mitropolitul Kievului Iov Boretsky (1620–
1631), pentru a fi folosit la slujbele de la Catedrala Sfânta Sofia. Un exemplar al cărții se 
păstrează la Biblioteca Națională a Ucrainei „V. I. Vernadskyi”; vezi Virgil Cândea, Mărturii 
românești peste hotare, vol. VI.1, Editura Academiei Române – Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”, București – Brăila, 2016, p. 78.

39 Pr. Paul Mihail, Postfață, în Mitropolitul Petru Movilă la 340 de ani de la moartea 
sa, 1647–1987, p. 60-61, 68 (gravura). ÎPS Nestor Vornicescu a retipărit-o în op. cit., p. 116. 
Gravura a fost descrisă și reprodusă anterior în P. Popov, Nevidomyj pryžyttjevyj portret 
Petra Mogyly, „Narodna tvorčist’ ta etnografija”, 1969, nr. 6, p. 42-43, și în Vizantijskij 
vremennik, t. 43, 1982, il. 5.

40 Unul dintre rarele exemplare păstrate se află la Biblioteca Națională a Ucrainei „V. 
I. Vernadskyi” din Kiev (Nr. inv. Кир. 27). V. Jakim Zapasko și Jaroslav Isaevič, Pamjatki 
knižnovogo mistectva. Katalog starodrukiv vidanih na Ukraini. Kniga perša (1574–1700), 
vol. I, Lvov, 1981, p. 53-54, nr. 228; Natalia Pylypiuk, Eucharisterion. Albo, Vdjačnost’. The 
First Panegiric of the Kiev Mohyla School: Its Content and Historical Context, „Harvard 
Ukrainian Studies”, 8, 1984, nr. 1 2, p. 47 70, 252.

41 Zapasko-Isajevyč, I, p. 59-60, nr. 273; Pavel Bălan, Icoana sufletului nostru, 
Chișinău, 1992, p. 57-66; Mircea Pahomi, Fundaţii româneşti în Galiția – Ucraina, „Analele 
Bucovinei”,  București, II, 1995, 1, p. 109.

42 Am fotografiat copia stemei în 2015, când era expusă în Muzeul Catedralei „Sfânta 
Sofia”, dar în 2018 a fost amenajată în sălile respective o altă expoziție, în care copia stemei 
nu a mai fost inclusă.
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43 Observațiile lui Jean-Nicolas Mănescu privind blazoanele membrilor familiei Movilă 
(Simion, Constantin, Ieremia și Petru Movilă) prezente pe clădiri și documente, incluse 
în articolul său Stemele Movileștilor (în Movileștii. Istorie și spiritualitate românească, I. 
„Casa noastră movilească”, Sfânta Mănăstire Sucevița, 2006, p. 20-30), sunt extrem de 
importante în acest sens. A se vedea de asemenea: Archim. Genadie Enacénu (Ghenadie 
Enăceanu), Petru Movilă (Embleme), în Estracte din jurnalul „Biserica Ortodoxă Română” 
pe anul VII, 1883, București, 1882, p. 89-93 (cu trei embleme reproduse);  Ştefan S. Gorovei, 
Steme moldoveneşti augmentate în Polonia, „Arhiva Genealogică”, II (VII), 1995, nr. 1-2, p. 
305-313; Jean-Nicolas Mănescu, L’Aigle Blanc de Pologne dans les armoiries des princes 
moldaves Movilă, „Arhiva Genealogică”, V (X), 1998, nr. 1-2, p. 323-328; Sorin Iftimi, 
Influența lui Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, asupra heraldicii eclesiastice din Țările 
Române, în Sinodul de la Iași și Sf. Petru Movilă (1642–2002), Iași, Editura Trinitas, 2002, 
p. 190-199 (cu ilustrații).

44 Pentru detalii și comentarii despre ambele portrete vezi E. Manasterski, Mănăstirea 
Sucevița (Catalog al colecției), „Candela”, 1907, p. 821, nr. 24; Dimitrie Dan, Mănăstirea 
Sucevița. Cu anexe de documente ale Suceviței și Schitului celui Mare, București, 1923;  
Prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, București, 1944, p. 32-45.

45 Maria Lungu, Restaurarea a două tablouri în ulei de la Mănăstirea Sucevița, în 
Movileștii, istorie și spiritualitate românească, III. Artă și restaurare, Sfânta Mănăstire 
Sucevița, 2013 (a doua ediție), p. 221-228, cu ilustrații (cele două portrete).

46 Ibidem, p. 224-225.
47 Această identificare a fost dezbătută intens la Sucevița în 2006, în timpul colocviului 

la care Maria Lungu și-a prezentat pentru prima oară lucrarea, așa cum menționează ea 
însăși în n. 10, p. 222.

48 În septembrie 2015 copacul era plin de panglici colorate, dar în iunie 2018 l-am găsit 
înconjurat de o bandă de atenționare instalată la o distanță destul de mare încât să împiedice 
vizitatorii să se mai apropie de el. 

49 Am fost ajutată în cercetarea surselor ucrainene de Yulia Petrova, cercetătoare la 
Institutul de Studii Orientale al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei de la Kiev. Tudor 
R. Tiron mi-a făcut sugestii prețioase cu privire la elementele de heraldică cuprinse în articol 
și mi-a indicat surse suplimentare. Vera Tchentsova a avut amabilitatea de a citi o versiune 
preliminară a acestei lucrări și a propus unele îmbunătățiri, pe baza cercetărilor personale 
efectuate la Kiev. Prin amabilitatea ei și a doamnei Alina Kondratiuk am putut vizita biserica 
Mănăstirii Berestovo în iunie 2018.  Le rămân foarte recunoscătoare tuturor. 
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Il. 2. Fresca votivă 
din biserica  

Mănăstirii 
Berestovo.

Il. 3. Petru Movilă, detaliu 
din fresca votivă 
de la Berestovo.

Il. 1. Portretul Sf. Petru Movilă 
la Muzeul Cărții și Tiparului 
din Lavra Pecerska (sus, stânga).
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Il. 4. Petru Movilă, portret în ulei, 
Muzeul Național de Artă, 220 x 105 cm.

Il. 5. Petru Movilă, portret în ulei, 
Muzeul Național de Artă,  221 x 136 cm.
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Il. 6. Petru Movilă, portret în ulei, 
261 x 157 cm.

Il. 7. Petru Movilă,  portret în ulei, Lavra 
Pecerska, Expoziția de fresce  din Berestovo.
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Il. 8. Petru Movilă în Arhieratikon, 
manuscris, Kiev, 1632.

Il. 10. Stema lui Petru Movilă, copie din ghips, 
Muzeul „Sfânta Sofia”.  

Il. 9. Petru Movilă în Eucharistirion. 
Albo, Vdjačnost’, 
tipărit la Kiev în 1632.


