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Origin of the Căpriana Monastery 

 
 
Moldovan transcript: 
 
D:  Astăzi ne aflăm cu doamna Diana în apropierea mănăstirii Căpriana, una din cele mai 
frumoase și importante mănăstiri din Republica Moldova. Bună ziua, doamna Diana.  
 
DI:  Bună ziua.  
 
D:  Ce ne puteți spune mănăstirea Căpriana? 
 
DI:  Mănăstirea Căpriana este una din cele mai vechi mănăstiri, chiar cea mai veche 
mănăstirea de pe teritoriul Republicii Moldova și este cea mai reprezentativă, cred eu. 
Există mai multe teorii despre apariția acestei mănăstiri:  una este bazată pe o legendă, mi 
se pare foarte interesantă, despre domnitorul Ștefan cel Mare, care plimbându-se prin 
regiunile ăstea, cu oastea, și eu știu, cu doamna respectiv, a întâlnit o căprioară la un 
moment dat, i-a ieșit în cale o căprioară. În momentul în care toți au înconjurat căprioara, 
vrând să tragă cu arcul în ea, căprioara a căzut în genunchi și se spune chiar lumea a 
văzut lacrimi în ochii căprioarei, rugând să nu o omoare. Atunci doamna l-a rugat pe 
Ștefan cel Mare să o cruțe, să nu o omoare și se zice că în memoria acestui eveniment, să 
spun așa, acestui caz, el a hotărât să construiască aici o mănăstire, mai întai o biserica, și 
apoi o mănăstire. Dar ar fi frumos să pornească așa mănăstirea, dar nu-i chiar așa, adică 
ei au pornit un pic mai înainte.  
 
D:  E doar o legenda. 
 
DI:  Da, asta e doar o legenda. Se atestează, se pomenește despre mănăstirea Căpriana 
câteva decenii după întemeierea statului moldovenesc, după 1359 deja în unele 
documente. Deci aici exista această biserică, care se cheamă biserica Adormirii Maicii 
Domnului și după aceasta extinzându-se, s-a creat și mănăstirea. Ștefan cel Mare a ținut 
foarte mult la această mănăstire, și după Ștefan cel Mare și alți domnitori, care au 
contribuit pic cu pic la construcția și dezvoltarea acestei mănăstiri.  
 
D:  Referitor la Ștefan cel Mare, cine este Ștefan cel Mare?  
 
DI:  Ștefan cel Mare este unul din domnitorii Moldovei, care a dus cele mai multe lupte 
practic cu turcii și a avut și cele mai multe dăruințe, unul din cei mai importanți 
domnitori.  
 
D:  Așa, să revenim la biserică. Cum a fost construită la început biserica aceasta, din ce 
era construită, cum se fac în genere bisericile ortodoxe care au totuși un caracter diferit 
față de cele catolice și alte religii?  
 



DI:  Această biserică a fost construită la început din lemn, a fost o biserică din lemn, 
atunci după 1370 și ceva. Între timp, a fost reconstruită, ea a fost făcută din piatră, ceea 
ce vedeți acuma este o construcție recentă, adică e facută după 1989, reconstruită după 
1989. Bisericile în general, în Moldova, și bisericile ortodoxe, au influență bizantină, 
adică sunt construite în stil bizantin.  
 
D:  Bizantin adică din fostul imperiu Roman, da?  
 
DI:  Da. Și sunt un pic diferite de cele din România, care sunt și ele în stil bizantin, dar cu 
puțină influență catolică.  
 
D:  În afară de biserică, ce mai are această mănăstire? 
 
DI:  Mănăstirea după vedem, uite dacă ai să întorci puțin camera, ai să poți arăta. Sunt 
niște chilii.  
 
D:  Acestea sunt chiliile, da?  
 
DI:  Da, acestea sunt chiliile pentru călugări și mai este încă o biserică, construită puțin 
mai târziu, un pic mai la vale, dacă vrei ai să poți să filmezi un pic mai târziu. Și cam asta 
este.  
 
D:  La nivel de ambianță, practic, unde se află biserica aceasta? Ce ne puteți spune despre 
locul în care a fost construită?  
 
DI:  Biserica se află în codru, după cum vezi, e o priveliște foarte frumoasă, de pe dealul 
ăsta se văd codrii dimprejur. Am înțeles că, mai există o teorie de fapt, despre apariția 
acestei biserici, că această biserică a fost dăruită de către domnitorul Petru Rareș soției 
lui. Și aici era o calitate a vișinelor verzi; și există și o legendă, o legendă nu știu mai 
adevărată sau mai puțin, despre denumirea bisericii. Se zicea că stareț al acestei mănăstiri 
era un oarecare Ciprian, deci de la numele acestui Ciprian a apărut mai târziu și 
denumirea mănăstirii Căpriana.  
 
 
English translation: 
 
D:  Here we are today with Miss Diana near the Căpriana Monastery, one of the most 
beautiful and important monasteries in the Republic of Moldova. Good day, Miss Diana.  
 
DI:  Good day.  
 
D:  What can you tell us [about] the Căpriana Monastery?  
 
DI:  The Căpriana Monastery is one of the oldest monasteries, if not the oldest, in the 
Republic of Moldova, and it is the most representative, I think. There are several theories 
regarding the origin of this monastery. One of them is based on a legend – I find it very 



interesting – about the domnitor1 Ștefan cel Mare [Stephen the Great], who, while 
walking through these regions with his army, and I don’t know, with his lady, came 
across a deer at one point; a deer crossed his path. When everyone circled around the 
deer, wanting to shoot an arrow at it, the deer fell to its knees, and it’s said that the people 
who were around saw tears coming out of its eyes, praying not be killed. Then the lady 
asked Ștefan cel Mare to spare it, to not kill it, and it’s said that in memory of this event, 
so to speak, this occurrence, he decided to build a monastery here – first a church, and 
then a monastery. But [although] it would be nice to start building a monastery this way, 
but it’s not really that way; that is, people had started building it before.  
 
D:  It’s just a legend.  
 
DI:  Yes, it’s just a legend. It is documented; they start talking about the Căpriana 
Monastery a few decades after the Moldavian state was founded, after 1359 already in 
some documents. So here, there is this church, called the Church of the Virgin’s 
Assumption, and after this, expanding, the monastery was also created. Ștefan cel Mare 
loved the monastery very much, and after Ștefan cel Mare, other domnitori, who 
contributed little by little to the construction and development of this monastery.  
 
D:  Speaking of Ștefan cel Mare, who is he?  
 
DI:  Ștefan cel Mare was one of Moldavia’s domnitori, who fought many battles with the 
Turks and gave out the most gifts; one of the most important domnitori.  
 
D:  Okay, let’s go back to the church. In the beginning, how was the church built, what 
was it made from; how are Orthodox churches generally built, which exhibit a slightly 
different style than Catholic churches and churches of other religions?  
 
DI:  This church was first built out of wood – it was a wooden church – around the year 
1370 or so. In the meantime, it was rebuilt, made from stone. What you see now is a 
recent construction, meaning that it was built after 1989, rebuilt after 1989. Churches in 
general, in Moldova, and Orthodox churches, have a Byzantine influence, meaning they 
are built in the Byzantine style.  
 
D:  Byzantine meaning from the former Roman Empire, right?  
 
DI:  Yes. And they [the churches] are a little different than the ones in Romania, which 
are also in a Byzantine style, but with a little Catholic influence as well.  
 
D:  Besides the church, what else does this monastery encompass?  
 
DI:  The monastery, as we can see – if you turn the camera a little bit, you will be able to 
capture it. There are some monks’ cells.  
 

                                                 
1 Domnitor (plural domnitori) was the title of the rulers of the medieval countries in the area that is now 
Romania and Moldova. 



D:  These are the monks’ cells, right?  
 
DI:  Yes, these are the monks’ cells, and there is also another church, built a little later, 
towards the valley; if you want to film it, you can do this later on. And that’s about it.  
 
D:  Speaking about the ambiance, basically, where is this church situated? What can you 
tell us about the place it was built in?  
 
DI:  The church is located in the forest, as you can see. It’s a very beautiful view; from 
this hill you can see the surrounding forests. I have heard there is another theory 
regarding the emergence of this church, that this church was offered as a gift by the 
domnitor Petru Rareș to his wife. And here you could find a quality of green sour 
cherries. And there is a legend, more or less true, about the name of the church. They say 
that the monastery’s abbot was a certain Ciprian, so from the name of this Ciprian later 
came the name of the monastery, Căpriana.  
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