JACQUES BOUCHARD
„CAVALCADA” DE LA PĂTRĂUŢI. INSCRIPŢIILE PICTURII
În cursul operaţiunilor de curăţare a frescelor din pronaosul bisericii Sfânta Cruce
de la Pătrăuţi, au ieşit la lumină câteva inscripţii în limba greacă, explicând unele detalii din
scena cunoscută îndeobşte drept Cavalcada împăratului Constantin (Fig. 1). Toate sunt
pictate pe fondul albastru al cerului. Cea mai mare dintre ele este dispusă între vârfurile
lăncilor sfinţilor militari (Fig. 2); următoarea este plasată deasupra siluetei încoronate,
identificată drept Sfântul Împărat Constantin (Fig. 3); cea de-a treia este aşezată în imediata
vecinătate a capului aureolat al călăreţului înaripat, nimeni altul decât Arhanghelul Mihail
(Fig. 4); în sfârşit, ultima însoţeşte semnul Crucii din extremitatea dreaptă a scenei (Fig. 5).
În ultima vreme, semnificaţia simbolică a picturii de la Pătrăuţi s-a bucurat de un interes
constant1, iar unele litere sau cuvinte din inscripţiile menţionate au fost deja remarcate de
specialişti2. Din aceste motive, am socotit necesară descifrarea şi traducerea lor integrală,
scop în care ne-am adresat profesorului Dumitru Nastase (Atena) şi profesorului Jacques
Bouchard (Montreal), reputat elenist şi cercetător al veacului fanariot din Ţările Române.
Profesorul Bouchard a răspuns cu promptitudine rugăminţii noastre, trimiţându-ne rândurile
care urmează.
Maria Magdalena Székely

L’inscription présente les difficultés suivantes: 1. certaines lettres sont
effacées; 2. les mots sont écrits au son, au mépris de l’orthographe. En rétablissant
l’inscription en grec grammatical je lis le texte suivant:
I. Oátoi e„sˆn oƒ stratiîtai toà meg£lou basilšwj oƒ p£ntej st»santej oÙlamÒ[n]
(Fig. 2).
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Mot-à-mot: Ceux-ci sont les soldats du grand roi qui tous ont formé un
escadron. Ou encore: Voici les soldats du grand roi qui tous ont formé un
escadron.
Iată-i pe oştenii marelui împărat, care cu toţii au format un escadron.
II. Kwnstant‹noj (Fig. 3).
Constantin.
Constantin.
III. `O 'Ark£ggeloj Mika»l (Fig. 4).
L’archange Michel.
Arhanghelul Mihail.
IV. ™n toÚtJ n…ka toÝj ™kqroÚj sou (Fig. 5).
Mot-à-mot: Par ceci vaincs tes ennemis ! [n…ka = impératif 2e pers. sing.].
C’est-à-dire: Par ceci écrase tes ennemis = Ce faisant tu vaincras tes ennemis [cf.
„in hoc signo vinces”: par ce signe tu vaincras].
Prin aceasta învinge-i pe duşmanii tăi.
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