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Manuscrise de lux din vremea lui Neagoe Basarab
Rezumat. Cartea manuscrisă de lux, împodobită cu frontispicii sau miniaturi, era răspândită în special în Moldova şi 

mai puțin în Țara Românească, în perioada primului sfert al secolului al XVI-lea. Studiul dat prezintă Evanghelarul (pentru 
sărbători şi zile lucrătoare peste an) şi un Tetraevanghel (Patru-Evanghelii) – două manuscrise decorate bogat, aparținând la 
epoca lui Neagoe Basarab. Evanghelarul este un dar de la însuşi voievodul, care a ajuns la Mănăstirea Sucevița printr-un con-
curs neclar de împrejurări. Manuscrisul a fost realizat, cel mai proba bil, într-unul din scriptoriile active în vremea lui Neagoe 
Basarab, aşa cum ne indică şi inscripția de danie de pe ferecătură. Tetraevanghelul, care a păstrat – nu pe paginile codexul, dar 
pe feroneria lui – numele lui Marcea postelnicul (senescalul) şi al soției sale Marga, sora lui Neagoe Basarab, a fost descoperit 
de Alexandru Odobescu, în anul 1860, în bogata bibliotecă a Mănăstirii Bistrița (jud. Vâlcea).

Caligrafia foarte elegantă a titlurilor şi a textului celor două evanghelii aminteşte de cea a codicelor moldoveneşti din se-
colul al XV-lea: în frontispiciile lor găsim un tip înrudit de motive decorative bazate pe cercuri înlănțuite similar celui utilizat 
de Gavril Uric. Aceste asemănări nu permit înscrierea manuscriselor într-o tradiție locală valahă, ci mai degrabă le plasează 
într-o zonă de influență a decorațiunii de carte a țării vecine.

Cuvinte-cheie: Alexandru Odobescu, Mănăstirea Bistrița, Codex, Patru Evanghelii, Marcea senescalul, codice moldove-
neşti, Neagoe Basarab, Mănăstirea Sucevița.

Luxury Manuscripts from the Time of Neagoe Basarab
Abstract. The luxury manuscript book, decorated with frontispieces or miniatures, was especially widespread in Moldo-

va and less so in Wallachia, during the first quarter of the 16th century. The given study presents the Gospel (for holidays and 
working days throughout the year) and a Tetraevangel (Four Gospels) – two richly decorated manuscripts, belonging to the 
era of Neagoe Basarab. The Gospel is a gift from the voivode himself, who arrived at Sucevița Monastery through an unclear 
contest of circumstances. The manuscript was made, most likely, in one of the scriptoriums active in Neagoe Basarab’s time, 
as the danie inscription on the iron indicates. The Tetraevangel, which preserved – not on the pages of the codex, but on its 
hardware – the name of Marcea postelnicul (the seneschal) and his wife Marga, the sister of Neagoe Basarab, was discovered 
by Alexandru Odobescu, in 1860, in the rich library of the Monastery Bistrita (Vâlcea county).

The very elegant calligraphy of the titles and the text of the two gospels recalls that of the 15th century Moldavian codices: 
in their frontispieces we find a related type of decorative motifs based on chained circles similar to that used by Gavril Uric. 
These similarities do not allow the inscription of the manuscripts in a local Wallachian tradition, but rather place them in an 
area of influence of the book decoration of the neighboring country.

Keywords: Alexandru Odobescu, Bistrița Monastery, Codex, Four-Gospels, Marcea the seneschal, Moldavian codices, 
Neagoe Basarab, Sucevița monastery.
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În primul sfert al secolului al XVI-lea car-
tea manuscrisă de lux, împodobită cu frontis-
picii sau miniaturi, nu a fost atât de răspândită 
în Țara Românească precum în Moldova. Cele 
două manuscrise bogat decorate, aparținând 
epocii lui Neagoe Basarab, sunt un Evangheli-
ar (pentru sărbătorile și zilele săptămânilor de 
peste an) şi un Tetraevanghel. Primul din ele 
reprezintă un dar al însuşi voievodului, ajuns 
printr-un concurs neclar de împrejurări tocmai 
la mănăstirea Sucevița, iar cel de al doilea, care 
a păstrat – nu pe filele codicelui, ci pe ferecătu-
ra acestuia – numele lui Marcea postelnicul şi 
al soției sale Marga, sora lui Neagoe Basarab, a 
fost descoperit de Alexandru Odobescu, în anul 
1860, în bogata bibliotecă a Mănăstirii Bistrița 
(jud. Vâlcea), alături de alte numeroase manus-
crise şi tipărituri de mare valoare, care au fost 
transferate la scurt timp după aceea Muzeului 
Național de Antichități din Bucureşti pentru ca 
mai târziu, să ajungă la Muzeul de Artă Religi-
oasă – înființat în 1931 – iar, de acolo, în anul 
1949, să intre în fondurile actualului Muzeu 
Național de Artă al României. Evident că nu-
mărul şi varietatea tematică a manuscriselor 
luxos decorate era cu mult mai mare. Necesita-
tea în cărți de cult diferite şi existența în Valahia 
a unor scriptorii mănăstireşti de tipul celui al 
mănăstirii Dealu şi, posibil, a celui al mănăstirii 
Bistrița, ctitorie a boierilor Craioveşti, justifică 
pe deplin această afirmație. Din nefericire, pier-
derea şi – în consecință – absența în Muntenia 
şi Oltenia a unor manuscrise similare ca valoare 
şi calitate celor amintite mai sus nu permite o 
analiză paleografică bazată pe un eşantion mai 
vast de exemple şi nu favorizează o încadrare 
stilistică mai pertinentă.

După cum a remarcat istoricul de artă Te-
reza Sinigalia, caligrafierea foarte elegantă a 
titlurilor şi a textului celor două evangheliare 
aminteşte de codicele moldoveneşti din secolul 
al XV-lea: în frontispiciile lor regăsim un tip 
înrudit de motive decorative bazate pe cercuri 
înlănțuite, de sursă similară, chiar dacă mai 
puțin rafinate cromatic [1, p. 388-389]. Aceste 
similitudini nu permit înscrierea manuscriselor 
într-o tradiție valahă locală, ci mai curând le si-

tuează într-o zonă de influență a decorului de 
carte din țara vecină. Absența portretelor evan-
gheliştilor în cele două cărți, este, de asemenea, 
o caracteristică care indică spre Moldova, unde 
o bună parte din manuscrise nu includeau acest 
tip de imagini figurative, ci se rezumau doar la 
frontispicii şi letrine.

Trebuie accentuat şi faptul că influența de-
corului frontispiciilor moldoveneşti nu se limi-
tează doar la cartea de lux manuscrisă. O serie 
de lingvişti şi istorici au remarcat asemănarea 
dintre Tetraevanghelia [2] tipărită în 1512 de 
către călugărul sârb Macarie, venit în Țara Ro-
mânească, şi tetraevangheliile moldoveneşti din 
timpul lui Ștefan cel Mare, concluzia lor fiind că 
tiparul macarian a fost inspirat de manuscrisele 
lui Gavril Uric.

Referitor la sursele decorului manuscri-
selor moldoveneşti de secol XV au fost lansa-
te mai multe presupuneri. Au fost vehiculate 
ipotezele unor influențe bizantine, sud-slave 
şi chiar armene (?). Plauzibilă pare a fi ipoteza 
conform căreia originea motivelor decorative 
din frontispiciile lui Uric este sud-dunăreană, 
acest tip de decorație fiind frecventă în arta sâr-
bă a Evului Mediu.

Influența lui Gavril Uric 
După cum consemnează Liana Tugearu în 

Miniatura și ornamentul manuscriselor din co-
lecția de artă medievală românească a MNAR, 
„decorația manuscriselor lui Gavril Uric, constă 
în primul rând în frontispicii, care au aspectul 
părții superioare a unui portal, cu deschiderea 
în acoladă: din vârful acestei acolade atârnă un 
ciucure care, după unii cercetători, ar putea fi 
un element derivat dintr-o cheie de boltă orna-
mentală; în interior, câmpul frontispiciilor este 
decorat cu împletituri de cercuri înlănțuite, su-
prapuse de o rețea de X-uri. Alături de aceste 
motive din împletituri geometrice, la frontispi-
ciile mici ale capitolelor ajutătoare apar palme-
te, semipalmete, inimi sau frunzulițe, toate înşi-
ruite pe vrejuri şerpuitoare, precum şi motivul 
„frânghiei”, din două sau trei ițe împletite. (...) 
Începutul fiecărei evanghelii este marcat şi de 
câte o inițială policromă ornată, desfăşurată pe 
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înălțimea a şase până la opt rânduri, concepu-
tă în acelaşi sistem decorativ ca şi frontispiciile 
mari (...)” [3, p. 8].

Conform opiniei aceleiaşi cercetătoare, 
„modul cum Gavril Uric a desenat şi pictat fron-
tispiciile şi inițialele policrome cu împletituri de 
motive geometrice – folosite de el şi anterior, în 
primul codice copiat în 1424, cât şi în cel din 
1429 – a dat naştere unor noi teme decorative, 
care s-au perpetuat şi s-au statornicit ca modele 
pentru manuscrisele moldoveneşti până în se-
colul următor (...)” [3, p. 7]. Dar aceleaşi teme 
şi motive, aceeaşi punere în pagină se vor regăsi 
şi în decorația manuscriselor din Țara Româ-
nească, cum putem demonstra grație amintitu-
lui Tetraevanghel din colecția Muzeul Național 
de Artă al României (inv. ms. 7/12614) realizat 
la comanda jupânului Marcea, mare postelnic, 
şi jupâniței Marga.

Tetraevanghelul postelnicului Marcea 
Tetraevanghelul ferecat – comandat de 

marele postelnic Marcea şi de soția lui, jupânița 
Marga [4] – este scris în limba slavonă (de re-
dacție românească) înainte de anii 1518–1519. 
Scriptorul şi/sau miniaturistul care au realizat 
manuscrisul rămân necunoscuți. Hârtia manus-
crisului este de producție italiană, databilă între 
1472–1508 şi are trei tipuri de filigran: a) ancoră 
cu brațe duble, înscrisă într-un cerc, având dea-
supra cercului o stea cu şase colțuri; b) lampă, 
sub forma unei candele, atârnată cu două fire; c) 
litera L. După filigrane se poate aprecia că textul 
a fost copiat după anul 1508, folosindu-se sto-
curi mai vechi de hârtie. Deşi este ornamentat în 
stilul manuscriselor moldoveneşti de epocă, Te-
traevanghelul a fost atribuit de specialişti unui 
scriptoriu din Țara Românească. Argumentele 
acestei atribuiri prezumtive se bazează pe faptul 
că hârtia era suportul predilect al codicelor va-
lahe, în timp ce în Moldova, manuscrisele erau 
copiate pe pergament. Textul Tetraevanghelului 
este caligrafiat în scriere semiuncială, pe o sin-
gură coloană, cu cerneală neagră, roşie şi aurie. 
Numărul de rânduri pe pagină variază de la 24 
la 26. Frontispiciile şi inițialele sunt ornate cu 
cerneală roşie, albastră, verde şi cu aur coloidal. 

Manuscrisul are 228 de file [5] cu dimensiunile 
de 43 × 29 cm plus două file lipite pe copertele II 
şi III. Copertele manuscrisului sunt ferecate în 
anul 1519 şi au dimensiunile de 43,2 × 30,3 cm. 
Ferecătura este constituită din plăci de argint 
ciocănit, gravat, cizelat şi aurit, fixate pe blaturi 
din lemn îmbrăcate în brocart din catifea roşie. 
Catifeaua este decorată cu motive vegetale stili-
zate, în relief, completate cu fir metalic aurit, ră-
sucit pe miez de mătase. S-au păstrat fragmente 
din patru încuietori şi cotorul din zale – toate – 
din argint aurit. În general, starea de conservare 
a manuscrisului este mediocră [6].

Ferecătura manuscrisului a păstrat in-
scripțiile slavone – pe coperta I, perimetral: † 
ÑÚÒÂÎÐÈ ÑÚÈ ÒÅÒÐÎÂÀÍ/ÃÅË ÆÓÏÀÍ 
ÌÀÐ×Ý ÂÅËÈÊÜ ÏÎÑÒÅËÍÈÊÜ È ÆÓÏÀ/ÍÈÖÀ 
ÅÃÎ ÌÀÐÃÀ ÂÚ ÄÍÛ ÈW ÍÝÃÎÅ / ÂÎÅÂÎÄ È 
ÃÎÑÏÎÆÄÅ ÄÅÑÏÛÍÀ } Â(ú) ËÝ(ò) #ÇÊÇ, Au 
făcut acest tetraevanghel jupan Marcea mare 
postelnic și jupanița lui, Marga, în zilele lui Io. 
Neagoe Voievod și ale Doamnei lui, Despina, 
în anul 7027 (1519); – în câmp: Â(ú)ÑÊÐ(å)
ÑÅÍ²Å Õ(ðèñò)ÂÎ, Învierea Domnului şi IÑ 
ÕÑ, Iisus Hristos; – pe coperta IV: ÎVÑÏÅÍ²Å 
ÁÎÃÎÐÎÄÖÈ, Adormirea Maicii Domnului.

Din punct de vedere al conținutului, Tetrae-
vanghelul cuprinde următoarele titluri: Capito-
lele Evangheliei de la Matei (ff. 2r-3r), Predoslo-
via lui Theofilact, arhiepiscopul bulgăresc, de la 
Evanghelia de la Matei (ff. 3r-5r), Evanghelia de 
la Matei (ff. 8r-58v), Capitolele Evangheliei de la 
Marcu (f. 59r-v), Predoslovie la Evanghelia de la 
Marcu (ff. 60r-61r), Evanghelia de la Marcu (ff. 
62r-96v), Capitolele Evangheliei de la Luca (ff. 
97r-98v), Predoslovie la Evanghelia de la Luca 
(f. 98v), Evanghelia de la Luca (ff. 100r-163v), 
Capitolele Evangheliei de la Ioan (f. 164r), Pre-
doslovie la Evanghelia de la Ioan (ff. 164r-166r), 
Evanghelia de la Ioan (ff. 167r-213r), Învățătură 
despre folosirea numărului evangheliilor pentru 
toți anii, de unde începe şi unde se sfârşeşte (f. 
213r-v), Învățătură pentru fiecare (orice) zi, ce 
Evanghelie trebuie rostită, în duminicile între-
gului an (ff. 214r-218r), Sinaxar, cu Dumnezeu, 
pe douăsprezece luni (ff. 219r-224r), [Capitole-
le] din felurite evanghelii, de trebuință la sfinți-
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rea maslului cu şapte popi; la sfințirea bisericii; 
la pomenirea sfinților; a mucenicilor; pentru cei 
bolnavi; când năvălesc duşmanii; pentru spove-
danie; pentru frică (etc.) (ff. 224v-225v), Tipicul 
glasurilor şi a Evangheliilor la Înviere, la Utre-
nie şi ale Apostolului şi Evangheliei la Liturghie 
(f. 226r). 

Pictura manuscrisului cuprinde patru fron-
tispicii mari (la începutul fiecărei Evanghelii), 
împodobite cu motive decorative. Fiecare din-
tre aceste frontispicii se poate înscrie, ca formă 
generală, într-un dreptunghi; el este puțin mai 
îngust decât lățimea textului paginii şi are as-
pectul părții superioare a unui portal, datorită 
faptului că este străpuns pe latura de jos de o 
deschidere. În afara frontispiciilor mari, ma-
nuscrisul mai cuprinde şi patru frontispicii în-
guste de capitole, cu motive decorative. Aceste 
frontispicii sunt încadrabile în dreptunghiuri 
formate din împletirea, respectiv, a două (f. 2r, 
f. 164r), trei (f. 97r) sau patru ițe (f. 59r), pictate 
în interior. Alături de aceste motive din împle-
tituri geometrice, „la frontispiciile mici ale ca-
pitolelor apar palmete, semipalmete, inimi sau 
frunzulițe, toate înşiruite pe vrejuri şerpuitoare, 
precum şi motivul frânghiei, din două sau trei 
ițe împletite...” [7]. Mai există un frontispiciu de 
coloană, cu motive decorative (f. 214r): el este 
„încadrabil într-un dreptunghi, format din îm-
pletirea a şase ițe, desenate cu roşu-cărămiziu şi 
pictate cu albastru şi cu ocru-muştar; firele au 
de-a lungul lor culori diferite, după ce trec prin-
tr-un nod al împletiturii schimbându-şi uneori 
culoarea. La capete, împletiturile se termină cu 
câte două volute, iar de jur împrejurul împle-
titurii apar steluțe verzi” [7, p. 103]. Decorul 
paginii de început a fiecărei din cele patru evan-
ghelii cuprinde şi litere-inițiale policrome orna-
te, de mari dimensiuni, desfăşurate pe înălțimea 
de la cinci până la nouă rânduri de text.

Concluziile la care putem ajunge după o de-
taliată analiză a frontispiciilor şi inițialelor din 
Tetraevanghelul postelnicului Marcea ar putea 
fi rezumate în felul următor: motivele geome-
trice prevalează asupra motivelor vegetale sti-
lizate iar limbajul decorației policrome ornate 
certifică o puternică influență a motivelor mol-

doveneşti, apărute cu aproape un secol în urmă, 
sub pana lui Gavril Uric. Grație desenului sigur 
şi aspectului prețios al manuscrisului (termenul 
îi aparține Lianei Tugearu!) [7, p. 105] aceste 
frontispicii devin similare unor sofisticate bro-
derii sau rafinate cloisonné-uri.

Ferecătura din argint aurit, de o mare fi-
nețe, din nefericire nu poate fi atribuită cu cer-
titudine  unui anumit orfevru sau atelier din 
epocă. Lipsa unor indicații de atelier sau semne 
de meşter este compensată de şansa de a putea 
compara această ferecătură cu ferecătura Evan-
gheliarului de la Mănăstirea Sucevița (nr. inv. 
30, vezi infra) şi cu ferecătură dăruită de Nea-
goe Basarab Mănăstirii Iviron (vezi supra). Si-
militudinile existente între cele două ferecături 
indică existența unui atelier de orfevrărie ce de-
servea curtea valahă a vremii. Mai trebuie sub-
liniat faptul că în absența altor date referitoare 
la meşter sau atelier, inscripția de pe ferecătură 
ne oferă importante informații despre mediul 
artistic în care piesa a fost lucrată. Faptul că 
aceasta nu a fost gravată, ci este realizată prin 
ciocănire, asemenea întregului relief, ne indică, 
înainte de toate, că artistului îi era familiară lim-
ba slavonă. Modul de redactare a textului şi dis-
tribuția echilibrată a literelor în spațiul rezervat 
inscripției confirmă acest lucru, deşi este greu 
de stabilit dacă orfevrul era prezent la curtea 
voievodului valah sau doar beneficia de consi-
lierea atentă a unui cărturar muntean. În pofida 
faptului că inscripția nu ne spune cărei mănăs-
tiri a fost închinat acest codice ferecat, există, 
totuşi, serioase motive să credem că aceasta ar fi 
Mănăstirea Bistrița. 

Ferecătura Tetraevanghelului este una din-
tre rarele mărturii scrise în care jupânul Marcea 
apare cu titlul de mare postelnic, după o lungă 
absență a lui din actele oficiale, interpretată de 
anumiți istorici drept un indiciu al morții aces-
tuia în jurul anului 1512. Un document emis 
de Neagoe Basarab în 1520, păstrat doar într-o 
traducere românească mai târzie, confirmă fap-
tul că la momentul redactării documentului 
„jupânului Marcii i s-au întâmplat despărțire 
de noi, de lume şi dăn viața aciasta deşartă”, fă-
când plauzibilă dispariția acestuia imediat după 
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realizarea ferecăturii Tetraevanghelului (analiza 
datelor referitoare la ferecătură îi aparține Ema-
nuelei Cernea – C. C.).

O capodoperă a vechii orfevrării româ-
nești de la Mănăstirea Iviron

Un dar extrem de prețios acordat de către 
Neagoe Basarab mănăstirii Iviron îl prezintă co-
perta ferecată cu dedicație slavonă († ÀZЬ РАБЬ 
БОГА И I‚W ÍЭÃÎÅ Â(ое)Â(о)ÄÀ WÊÎÂÀЛ 
ÑÜÈ ТЕТРАЕVА(н)Г(е)ЛЬ ÌÎÍÀÑÒÈÐÀ Y 
ИВЕРЦЕМÜ <), ce acoperă astăzi filele unui 
vechi evangheliar bizantin, din secolele XI-XII 
[8]. Tradus româneşte [9], textul dedicației 
sună în felul următor: „Eu robul lui Dumnezeu 
şi [10] Io Neagoe Voevod am făcut acest tetrae-
vanghel pentru mânăstirea Ivirion [11]”. Reali-
zată în interiorul intervalului de timp cuprins 
între anii 1512–1521, coperta evangheliarului 
are dimensiunile de 45 × 32 × 7 cm şi este alcă-
tuită din plăci de argint ciocănit, cizelat, ştanțat 
şi aurit. Pe cele două fețe ale ferecăturii sunt re-
prezentate „Răstignirea” şi „Coborârea la iad”. 
Se remarcă prezența celor trei clapete laterale 
avându-i reprezentați pe sfinții evanghelişti 
Matei şi Marcu, Luca şi Ioan (imaginea celui 
din urmă nemaipăstrându-se [12]) şi pe sfinții 
militari Gheorghe, Dimitrie şi Teodor Tiron. În 
opinia cercetătorului grec Dimitris Liakos [13], 
ornamentația coperții prezintă afinități cu alte 
obiecte similare realizate de ateliere din Vala-
hia, precum coperta ferecată a Evangheliarului 
lui Neagoe Basarab, aflat actualmente în bibli-
oteca Mănăstirii Sucevița (vezi infra) şi fere-
cătura Tetraevanghelului comandat de marele 
postelnic Marcea şi de soția lui, jupânița Marga 
(vezi supra). Caracteristicile comune ale acestor 
trei piese de orfevrărie includ reliefurile joase, 
execuția stilizată a figurilor şi tipul de ornamen-
te florale influențate de arta otomană. 

Un posibil dar al lui Neagoe Basarab în 
Moldova: Evangheliarul de la Sucevița 

Evangheliarul lui Neagoe Basarab aflat 
actualmente în biblioteca Mănăstirii Sucevița 
(numărul de inventar 30, cota 25/1863; numă-
rul de inventar vechi: 7,92) [14] s-a găsit o vre-

me şi în custodia Muzeului Național de Istorie 
a României, unde a fost înregistrat cu numărul 
de inventar 9192. Hârtia albă, groasă şi lucioa-
să a manuscrisului are două tipuri de filigran: 
inel (Briquet, III, nr. 696, anul 1506) şi coroană 
(Briquet, III, nr. 4651, anul 1491). După filigra-
ne se poate aprecia că textul a fost copiat după 
anul 1506, folosindu-se atât stocuri de hârtie de 
început de secol XVI, cât şi stocuri mai vechi, de 
sfârşit de secol XV. Manuscrisul de 389 de file 
(cu dimensiunile de 38 × 28 cm) este constituit 
din 48 de caiete a câte 8 file, la care se adaugă 
primul caiet, care are doar 5 file. Textul Evan-
gheliarului este caligrafiat în scriere semiunci-
ală, pe o singură coloană cu 20 de rânduri pe 
pagină. Cerneala folosită este neagră, dar titluri-
le şi inițialele sunt acoperite cu aur coloidal sau 
chinovar, iar câteva inițiale – cu culoare albas-
tră. Frontispiciile – bogat împodobite cu împle-
tituri, cercuri îmbinate cu vrejuri şi animale sti-
lizate – sunt, de asemenea, viu colorate şi ornate 
cu aur (vezi: f. 2r şi f. 329v).

Scris de către un caligraf necunoscut într-o 
limbă slavonă de redacție românească, Evan-
gheliarul cuprinde următoarele titluri: Sfânta 
Evanghelie de la Ioan în sfânta și marea dumi-
nică a Paștelui (f. 2r – 329r), Sinaxar cu Dum-
nezeu pe 12 luni (f. 329v – 378r), Evanghelii 
diferite pentru orice trebuință (f. 378r – 379v), 
Stâlpii: indicații privind evangheliile și tipicul 
bisericesc (f. 380r), filele 1 şi 381 sunt albe. Tot 
textul manuscrisului este împărțit pe zile, în or-
dine liturgică, pentru duminicile, sărbătorile și 
zilele săptămânilor de peste an.

Scoarțele de lemn ale cărții sunt îmbrăcate 
în piele ştanțată şi imprimată cu aur, în a cărei 
decor prevalează motivele geometrice, vegetale 
şi zoomorfe. 

Ferecătura este din argint aurit şi a păstrat 
inscripțiile slavone: pe coperta I avem imagi-
nea Învierii – în varianta-i ortodoxă de Cobo-
râre a lui Hristos în iad – însoțită de inscripția 
Â(ú)ÑÊÐ(úñå)ÍIÅ Ő(ð¶ñò)ÂÎ (rom. Învierea 
Domnului); deasupra acestei inscripții pu-
tem citi textul daniei voievodului român: ÑIÞ 
ÒÅÒÐÎÅ(âàí)Ã(ãå)Ë²Å ÑÚÒÂÎÐÈ ²W ÍÝÃÎÅ 
ÂÎÅÂÎÄÀ ² Ã(îñïîä)ÍÜ (rom. Acest Tetraevan-
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ghel a fost făcut (=comandat) de Io(an) Neagoe 
Voievod și Domn); pe coperta IV avem repre-
zentată scena Adormirii Maicii Domnului în-
soțită de inscripția corespunzătoare, prezentată 
în limba greacă: Η ΚOIΜΗCIC ΤΗC Θ(εοτο)
ΚΟΥ (rom. Adormirea Maicii Domnului).

Tranşele volumului sunt ornamentate cu 
circumferințe albastre în care sunt înscrise – cu 
roşu, în limba slavonă – numele evangheliştilor: 
Matei, Marcu, Luca, Ioan.

În general, Evangheliarul este bine păstrat: 
doar ferecătura este puțin distrusă la cotor iar 
de la cele două încuietori au rămas numai buto-
nii de susținere.

Manuscrisul a fost realizat, cel mai proba-
bil, într-una din scriptoriile active în vremea lui 
Neagoe Basarab, aşa cum ne indică şi inscripția 
de danie de pe ferecătură. Prezența unui dar al 
voievodului Țării Româneşti în Moldova a sus-
citat de-a lungul timpului imaginația istoricilor, 
care au oscilat în a considera piesa drept pradă 
de război a Movileştilor, ori un posibil dar al lui 
Neagoe Basarab către Mănăstirea Moldovița. 
Cea de-a doua ipoteză se sprijină pe faptul că 
voievodul muntean dăruise aceleiaşi mănăs-
tiri şi o familie de robi țigani, danie întărită în 
1522 şi printr-un hrisov al viitorului său ginere, 
Ștefăniță Vodă [15, p. 193]. Faptul că piesa se 
păstrează astăzi la Mănăstirea Sucevița nu tre-
buie să ne surprindă, cunoscut fiind faptul că 
aici au fost transferate şi depozitate de-a lungul 
timpului piese din tezaurele unor celebre mă-
năstiri bucovinene cum ar fi cele de la Solca, de 
la Bogdana din Rădăuți şi chiar de la Moldovița.

Ferecătura manuscrisului poate fi asociată 
cu alte două ferecături păstrate din aceeaşi epo-
că: celei donate de domnitor Mănăstirii Iviron 
(vezi supra) şi celei ce acoperă Tetraevanghelul 
postelnicului Marcea (vezi supra). Or, toate trei 
au în comun compoziția scenelor şi numeroase 
detalii stilistice şi de execuție, evidențiind astfel 
existența unui centru de prelucrare a metalelor 
prețioase de înaltă ținută artistică, aflat în strân-
să legătură cu voievodul Neagoe Basarab şi cur-
tea valahă a epocii.  
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