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The Căpriana Monastery Today 

 
 
Moldovan transcript: 
 
D:  La nivel de vitralii? Au fost făcute la noi, au fost aduse din altă parte? Nu se știe... 
 
DI:  Nu știu nici acest detaliu; eu am impresia că a fost făcut tot la noi. Nu stiu dacă ai 
voie să intri în biserică să vezi. 
 
D:  Probabil că nu, că la noi nu se permite de filmat în biserici.  
 
DI:  Exact, mie mi se pare diferit ceea ce a ieșit acum de ce era înainte, prin 40 și ceva.  
 
D:  Înainte cum era biserica?  
 
DI:  În general, biserica mi se pare un pic kitchioasă, sincer dacă vrei și părerea mea. 
 
D:  Ce înțelegeți prin kitchioasă?  
 
DI:  În sensul că sunt cam exagerate culorile, ceea ce nu se întâmplă de fapt...  
 
D:  Și toate bisericile ortodoxe cam au... 
 
DI:  Este, este un pic, dar aici este mai exagerată, dacă ai să intri și ai să vezi, e mai 
exagerat. E clar, că în toate bisericile ortodoxe se folosește mult aurit, și așa mai departe, 
dar aici... Nu știu, asta e părerea mea și a câtorva oameni din anturajul meu, că e un pic 
exagerată, dar asta e, cel puțin, e un merit că s-a reconstruit.  
 
D:  Care este activitatea religioasă din această biserică? Avem un preot care face 
slujbele?  
 
DI:  Da, ca și la toate mănăstirile, există un preot, după câte știu eu, nu știu de câte ori pe 
zi au loc, dar dimineața neapărat, seara târziu și într-un timp în timpul zilei, am impresia 
că se mai  întampla după masă... 
 
D:  Mănăstirea este deschisă pentru public? Poate să vină oricine?  
 
DI:  Este deschisă pentru public, pentru vizitatori, dovadă și faptul că suntem și noi aici, 
filmăm și nimeni nu ne interzice asta. Este o mănăstire frumoasă, după părerea mea, și 
care a meritat să fie reconstruită și arătată publicului, cu atât mai mult că e cea mai veche, 
cea mai reprezentativă mănăstire.  
 
D:  În ce an este documentată pentru prima oară?  
 



DI:  Spuneam că vreo câteva decenii dupa 1359, când a fost întemeiat statul 
moldovenesc, deci cred în 1370 și ceva, sunt primele atestări despre mănăstire.  
 
D:  Am înțeles. Cu satul de împrejur, cum se numește? 
 
DI:  Satul din jur e și el, satul Căpriana, probabil că a luat denumirea mănăstirii.  
 
D:  Cam toate satele din Moldova și din România sunt construite cam în stilul ăsta, între 
codrii, între dealuri. Este ceva specific de-al nostru, da? 
 
DI:  Este un specific de-al nostru, ținând cont și de faptul într-adevar multe dealuri și 
codrii practic împânzesc Moldova, asta e frumusețea noastră.  
 
D:  Am înțeles. Bine, Diana, mulțumesc mult pentru interviu. Mulțumesc mult pentru 
informație. O zi bună. 
 
D:  Cu plăcere.  
 
 
English translation: 
 
D:  About the stained glass, was it made in our country or brought from somewhere else? 
They don’t know... 
 
DI:  I’m not aware of that detail, either. I think it was all made here. I don’t know if 
you’re allowed to enter the church to see.  
 
D:  Probably not; they don’t allow filming in churches in our country.  
 
DI:  Exactly. I think the church looks different today than what it used to look like before, 
in the forties or so.  
 
D:  How did the church look before?  
 
DI:  Generally, I think the church is a little kitschy, honestly, in my opinion.  
 
D:  What do you mean by “kitschy”?  
 
DI:  In the sense that the colors are a little exaggerated, which didn’t used to happen.  
 
D:  But all Orthodox churches have… 
 
DI:  That is true, but here the colors are more exaggerated; if you go inside and see, it is a 
little more exaggerated. Obviously, in all Orthodox churches, they use more gilt and so 
on, but here… I don’t know, this is my opinion and that of some people in my group, that 



the church is a little exaggerated, but that’s how it is; at least we should be grateful it was 
rebuilt.  
 
D:  What is the religious activity in this church? Do we have a priest who conducts 
services?  
 
DI:  Yes, like in every monastery, there is a priest; from what I’m aware of, services take 
places several times a day:  for sure during the morning, late in the evening, and 
sometime during the day – I think it’s sometime in the afternoon…  
 
D:  Is the monastery open to the public? Can anyone visit?  
 
DI:  It’s open to the public, for visitors. As proof of that, here we are, filming, and no one 
is prohibiting that. It’s a beautiful monastery, in my opinion, and it was worth 
reconstructing it and showing it to the public, especially because it’s the oldest, it’s the 
most representative monastery.  
 
D:  In what year is the monastery’s presence first recorded in documents?  
 
DI:  I was saying that it was a few decades after 1359, when the Moldavian state was 
established, so I think in 1370 or so we can find the first records of the monastery.  
 
D:  I see. About the neighboring village, what is it called?  
 
DI:  The neighboring village is called Căpriana, too; it probably took the name of the 
monastery.  
 
D:  Almost all villages in Moldova and Romania are built in the same style, between 
forests, between hills. It’s something specific to the area, right?  
 
DI:  It’s specific to us, bearing in mind that there are a lot of hills and that the forests are 
basically all across Moldova; this is our beauty. 
 
D:  I see. Okay, Diana, thank you very much for this interview. Thank you very much for 
the information. Have a nice day.  
 
DI:  You’re welcome.  
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