
DECORAŢIA EXTERIOARĂ A BISER1Cll 

SF. NICOLAE DIN BĂLINEŞTI 

Fiecare nouă abordare a bisericii ctitorite 
de logofătul Ioan Tăutu în preajma caselor sale 
din satul Băli.neşti îşi propune să rezolve cel 
puţin o problemă, dar, în mod ciudat parcă, 
în acelaşi timp, apare o alta, nouă cu totul sau 
numai cu faţete neştiute sau puse în lumină de o 
împrejurare oarecare [Fig. I]. 

Fig. I . Biserica Sf. Nicolae din Bălineşti , foto 
mai 2003 

Împrejurarea invocată aici este restaurarea 
unei părţi din decoraţia pictată exterioară, iar 
problema sau mai precis problemele ridicate -
este drept, nu noi în totalitate, pot fi analizate 
acum în altă lumină. 

Cu 12 ani în urmă , atunci când I ucrările 
de restaurare a ansamblului pictat de la Bălineşti 
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nu erau văzute nici măcar ca o posibilitate 
apropiată', cercetătorul Dumitru Năstase a 
reanalizat - într-un demers voit îndrăzneţ, cu 
o mare încărcătură speculativă2 - o serie de 
aspecte legate de biserică: datarea edificiului şi 

a picturii sale interioare şi exterioare şi, în acest 
context, repunerea chestiunii - ce părea în lumea 
ştiinţifică deja un bun câştigat pentru istoria de 
artă din România - momentului apariţiei picturii 
murale exterioare în Moldova3

. 

În 1963, Sorin Ulea stabilea ca moment 
de început pentru fenomenul picturii murale 
exterioare ansamblul bisericii Sf. Gheorghe din 
Hârlău, prin care, în 1530, din iniţiativa directă a 
domnitorului Petru Rareş se inaugura modalitatea 
de a decora integral faţadele cu picturi ordonate 
după un program iconografic unitar, purtător 
al unui mesaj unic axat pe conceptul luptei 
antiotomane duse de Moldova, pusă sub protecţia 
divinităţii şi a Maicii Domnului în particular. 
Timp de mai bine de 30 de ani, nwnai rar a fost 
pusă sub semnul întrebării această datare şi 

1 Propunerea de restaurare a bisericii Sf. Nicolae din satul 
Bălineşti a venit din pa1tea Universităţii Keyo din Tokyo, prin 
profesorul Riichi Myiake, în anul 2002. În implementarea 
proiectului - care a primit acordul Ministerului Culturii şi 

Cultelor, insti tuţie care, după sistarea finanţării japoneze 
continuă să supo1te prin Planul Naţional de Restaurare 
lucră rile la monument - s-au implicat specia li şti din 
România: arheologi, pictori restauratori, istorici de 
artă, arhitecţi, ingineri , ca ş i un număr de studenţi de la 
Universitatea Keyo, veniţi pentru practică. 
2 Dwnitru Năstase, Biserica din Bălineşti şi pictura ei 
exterioară [în continuare, Bălineşti] , în „Studii ş i Cercetări 

de Istoria Artei. Seria A1tă Plastică", Bucureşt i , tom 43, 

1996, p. 3- 18 . 
3 Sorin Ulea, Originea şi semnificafia ideologică a picturii 
exterioare moldoveneşti(!) , în „Studii şi Cercetăr i de Istoria 
Altei . Seria Altă Plastică", Bucureşti , anul X, 1963, nr. I, p. 
57-92 ş i Pa1tea II , tom 19, 1972, nr. I, p. 37-53; Idem, La 
peinture exterieure moldave: oii, quand et comment est-elle 
apparue?, în „Revue Roumaine d' Histoire", tome XXITI, 
1984, nr. 4, p. 285-31 l . 
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cronologia stabilită de Sorin Ulea4 ca şi a voci 
ferme care să fi introdus dubii în descifrarea 
mesajul unic, eminamente politic, al acestei 
picturi 5. Dumitru Năstase acceptă semnificaţia 
atribuită de Sorin Ulea ansamblurilor murale 
exter ioare, dar îşi conduce demonstraţia către 

încheierea - la care el însuşi ajunsese anterior 
- conform căreia momentul de început al 
fenomenului trebuie coborât cu apropae trei 
decenii , la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, 
ansamblul care ar proba această realitate fiind 
cel de la Bălineşti 6 . 

Ceea ce vom detalia aici nu este o re luare 
a acestei probleme în încercarea de a propune 
eventual o nouă interpretare, ci un demers mult 
mai s implu, facilitat de recentele lucrări de 
restaurare: descifrarea detaliilor programului 
decorativ exterior al bisericii , cu cele două 
faze ale sale, cea preponderent arhitectonic
decorativă în prima şi, într-o a doua, a celui 
figurativ cu o iconografie specifică, atât cât 
fragmentele păstrate o permit. 

În mod cert, biserica a fost pictată în 
întregime la exterior. Ceea nu ştim însă este 
perioada în care această pictură s-a degradat în 
măsura în care, pe zone foarte mari, ea a căzut 
sau măcar s-a desprins ameninţând cu căderea. 

Prima imagine modernă a bisericii , un 
desen al arhitectului francez Andre Lecomte du 
Nouy, restauratorul atât de controversat al unor 

4 Dumitru Năstase, Ideea imperială in Ţările Române. 
Geneza şi evoluţia ei în raport cu vechea artă românească 
(secolele XI V-XVJ), „Fondation Europeenne Dragan", 9, 
Atena, 1972, p. 8-9 şi n. 13; Idem, L 'heritage imperial 
by:::antin dans / 'art et / 'histoire des Pays Roumains, 
Milano, 1976; lon Solcanu, Datarea ansamblului de pictură 
de la biserica Arbure. 11 - Pictura exterioară. inceputurile 
picturii exterioare din Moldova, în „Anuarul Institutului de 
Arheologie ş i Istorie „A.O. Xenopol", laşi XVlll, 1981 , p. 
167-18 1. 
5 Vasile Drăgu ţ este primul cercetător care a introdus 
nuanţări semnificative în interpretarea mesajului acestei 
picturi , acordând o pondere însemnată şi componentei 
reac ţie i antiprotestante a soc i etăţ ii moldovene la vârfurile 
ei, la scu1tă vreme după apariţi a tezelor lui Luther, care 
începeau deja să fie receptate în zonele din jur (în De 
nouveau sur Ies peintures exterieures de Moldavie. 
Considerations historiques et iconographiques, in „Revue 
Roumaine d' Histo ire", tome XXI II , 1984, nr. 1-2, p. 49-
84). Mai recent, Sorin Dumitrescu, plecând de la prezenţa 
pe faţa de vest a bisericii mănăstirii Yoroneţ a Judecăţii de 
Apoi, conferă ansamblurilor pictate exterioare din Moldova 
o semnificaţie exclusiv eschatologică (Chivotele lui Petru 
Rareş şi modelul lor ceresc, Bucureşti , Editura Anastasia, 
200 I, passim). 
6 Dumitru Năstase, Bălineşti, p. 17. 

monumente de prim rang din România7
, desen 

păstrat în arhiva Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti , în unul 
dintre caietele cu schiţe realizate de autor în 
timpul peregrinărilor sale prin ţară, destinate 
să îl familiarizeze cu viaţa României ş1 cu 

Fig. 2. Biserica Sf. Nicolae din Bă.lineşti , desen 
de Andre Lecomte du Nouy, sfârşitul secolului al 
XIX-iea 

monumentele sale8 [Fig. 2]. Nici un cercetător 

nu a comentat această imgine, după câte ştim 
nedatată, dar aproape sigur realizată în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-iea, care este plină 
de interes . Biserica - cu o volumetrie sugestivă, 
care este astăzi în parte anihilată de o refacere 
inabilă a acoperişurilor corpului său şi turnului
clopotniţă , în anii ' 80 ai secolului XX - este văzută 
dinspre vest. Cele trei laturi ale pronaosului 
poligonal sunt acoperite cu tencuială, singurele 
suprafeţe pe care este sugerată lipsa acesteia 
sunt zona de sub cornişă a laturii de sud-vest 
şi o porţiune de pe cea de nord-vest, în partea 
superioară, la joncţiunea cu latura vestică . Pe 
latura de nord-vest par a mai exista degradări , 

dar tot aici autorul marchează un fel de registre, 
care, în mod clar, reproduc structma obişnuită 
a compoziţiei din partea dreaptă a lui Hristos
Judecător din Judecata de Apoi. În ceea ce 
priveşte turnul, pe latura sa de vest, sub cornişa 
puternic profilată , arhitectu I a desenat patru 
rânduri de discuri smălţuite, în zona golurilor, 
el marchează o suprafaţă tencuită , tot tencuită 
fiind şi s uprafaţa zidurilor din reg istrul inferior, 
doar la dreapta arcadei păstrându-se tre i rânduri 
de discuri. Întreaga latură de sud este acoperită 
cu tencuială, aceasta lips ind numai pe zona de 
sub cornişă corespunzând regi strului de discuri , 
7 Grigore Ionescu, Sur Ies debuts des travaux de restauration 
des monuments historiques en Roumanie et / 'activite de 
l 'architectefranr;ais Andre Lecomte du Nouy en ce domaine, 
în „Revue Roumaine d' Histoire de I' Art. Serie Beaux Arts'', 
tome XVll, 1980, p. 120-124. 
8 ibidem, p. 124, fig. 48. 
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Fig. 3. Faţada de sud şi latura de sud-vest a pronaosului (după „BCMI'', 1911) 

care, datorită perspectivei, nu a mai fost figurat. 
Recunoscutele calităţi de observator şi de 
desenator ale lui Lecomte sunt chezăşia pentru 
veridicitatea acestei imagini-document. 

În 191 O, biserica a atras atenţia 
Comisiunii Monumentelor Istorice, care, prin 
doi dintre membrii serviciilor sale, arhitectul 
Nicolae-Ghika Budeşti şi istoricul Alexandru 
Lapedatu, au cercetat monumentul şi au publicat 
în „Buletinul Comisiunii" descrieri detaliate 
ale acestuia, însoţite de fotografii concludente9. 

Încă în 1904, un alt arhitect, Theodor Ciocoiu, 
propunea un proiect de restaurare, prin care se 
renunţa total la toate zonele tencuite şi purtând 
urme de pictură murală .. Releveele acestuia au 
fost folosite în articolul lui Ghika- Budeşti. 

Trei dintre fotografiile acestuia ne interesează 
aici . Prima [Fig. 3) reprezintă faţada de sud 
şi latura de sud-vest a pronaosului, indicând 
suprafeţe mari de tencuială şi urme de pictură 
atât la nivelul bisericii cât şi pe turn. Cea de a 
doua [Fig. 4] este o vedere a pridvorului de la 
9 Nicolae Ghika-Budeşti , Biserica Logofătului Tăutu 
din Bălineşti , în „Buletinul Comisiunii Momunentelor 
Istorice'', anul IV, 1911 , p. 200-2 1 O; Alexandru Lapedatu, 
inscripţiile bisericii din Bălineşti, în aceeaşi publicaţie, p. 
212-216. 
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parterul turnului-clopotniţă şi a unei porţiuni din 
latura de sud a bisericii . Două fapte sunt de luat 
în seamă aici : I. Pe tencuiala pictată, mai mult 

Fig. 4. Pridvorul de la parterul turnului-clopotniţă 
şi parte din latura de sud a bisericii (după „BCMI'', 
1911) 

se ghiceşte un tip de caroiaj corespunzând unor 
scene, iar sub pisanie se desluşesc bine aureolele 
a trei peronaje; 2. În vederea aşternerii stratului 
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Fig. 5. Vedere dinspre est a bisericii (după 

„BCMI ", 191 I) 

de pictură, firidele scunde din zona mediană a 
corpului bisericii au fost astupate, dar cele două, 

din vecinătatea turnului fuseseră redescoperite, 
ca şi o suprafaţă. acoperită cu discuri ceramice, 
aflată între firide şi cornişă. A treia imagine [Fig. 
5] este o vedere dinspre est a bisericii , care păstra 
mult mai multe suprafeţe tencuite - unele şi cu 
urme de pictură - decât existau în momentul 
începerii restaurării actuale. 

În I 930, un alt francez, Paul Henry, a 
dat o descrie a decoraţiei exterioare a bisericii , 
ca şi o s umară înşiruire a picturilor păstrate 

pe faţadele de sud şi de vest ale acesteia: „La 
Bălineşti insă, tencuiala acoperită cu .fesce, 
de alţf'el complet şterse, care datează, după 

cum credem, de pe vremea lui Petru Rareş, este 
foarte degradată, pe alocuri şi Lasă să se vadă 
construcţia zidului. [ . .]Întocmai ca ş i in partea 
de sus a ziduril0t; deasupra şirurilor de mici 
arcaturi, unde pictura, ascunzând cărămida 

sortită iniţial să rămână aparentă, a respectat 
cel puţin forma, tencuiala căzând, a descoperit 
un splendid şir de discuri ceramice smălţuite, 

dispuse pe trei rânduri, ca cele pe care le-am 
menţionat la bisericile de tip Dorohoi [.„], care 
turn [clopotniţa, n. T.S .] comportă de alţfel, aşa 

cum se poate vedea, in locurile in care a căzut 
tencuiala, un aparat de cărămidă ş i discuri 
destinate a rămânea aparente, in vreme ce, 
aşa după cum am mai spus, pictura interioară 
datează din vremea Lui Petru Rareş" 1 0 • lar în altă 

IO Paul Hemy, Les eglises de la Moldavie du Nord des 
origines jusqu 'a la .fin du XV!e siecle. Architecture et 
peintures. Contribution a I 'etude de la civilisation Moldave, 
2 volume (text, ilustraţ ii) , Paris, Librairie Ernest Leroux, 
1930, tradusă în româneşte sub titlu/ Monumentele din 
Moldova de Nord, de la origini până la sfârşitul secolului 
al XVI-iea. Contribuţii la studiul civilizaţiei moldave, 
Bucureşti , Editura Meridiane, 1984. Citau! la p. 128 din 

Fig. 6. Vedere dinspre sud a bisericii (după Paul 
Henry, publicată 1930) 

pa1te: „,Decoraţia bisericii din Băfineşti, foarte 
degradată, ne îngăduie să recunoaştem, pe 
zidul meridional, un Imn Acatist şi un Asediu 
al Constantinopolului, iar pe peretele de vest 
să desluşim câteva resturi dintr-o Judecată de 
Apoi"11

• Paul Henry, care a cercetat biserica 
probabil în I 924 sau în 1925, înaintea demarării 
lucrărilor de restaurare care au avut ca efect 
înlăturarea tuturor tencuielilor pictate de pe 
faţada de sud şi de pe laturi le de vest şi nord
vest ale pronaosului , oferă şi el trei fotografii. 
I . Una [Fig. 6] aproape identică celei publicate 
de Ghika-Budeşti, ca unghi şi ca aspect, singura 
deosebire constând în prezenţa unor schele care 
înconjoară parterul pridvorului ; 2. O imgine a 
laturii sud-vest a pronaosului [Fig. 7] , pe care se 
des lu şeşte destul de bine treimea din Judecata 
de Apoi în care apare partea din compoziţie de 
la stânga lui Hristos-Judecător: Apostolii din 
Tribunalul ceresc, Neamurile necredincioase 
aduse La Judecată, Îngerii din Învierea Morţi lat; 
Iadul (parţial), dar şi zona superioară de pe latura 
vestică, în care sunt figurate personaje ce poa1tă 
aureole în relief, posibil Îngeri; 3. O porţiune 
din zona s uperioară a faţadei de sud [Fig. 8], 
rezervată registrului format din trei şiruri de 
discuri ceramice smălţuite, decorate cu motive 
în relief, dar păstrând şi urme clin tencuiala 
pictată . 

Am amintit deja restaurarea pentru 
care se alocau fonduri începând din 1925, dar 
al cărei dosar nu se află în Arhiva Comisiunii 
Monumentelor Istorice . În conformitate cu 
filosofia resta urărilor din prima jumătate a 
seco lului al XX-iea, care s u sţinea punerea în 
valoare a expresivităţii materialelor originare 

editia românească. 
li . 

Ib idem, p. 2 13 . 
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Fig. 7. Latura de sud-vest a pronaosului. Detaliu 
din Judecata de Apoi (după Paul Henry, publicată. 

1930) 

de construcţie, de pe faţadele bisericii au 
fost îndepărtate toate fragmente le de mortar 
care fuseseră acoperite cu pictură şi care fie 

Fig. 9. Faţada de sud a bisericii (foto 2003) 
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Fig. 8. Zona superioară a faţadei de sud (după 
Paul Henry, publicată 1930) 

că ameninţau să se desprindă, fie că pe ele 
pictura era foarte ştearsă şi au fost considerate 
nerelevante. Astfel , pe întreaga faţadă de sud 
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a fost pusă în valoare structura constructivă a 
zidăriei , realizată din piatră de carieră, a cărei 
suprafaţă este întreruptă pe verticală de două 
registre de cărămizi , lăsate aparente, introduse 
de constructori pentru egalizarea structurii şi 

evitarea tasărilor: unul între plăcile oblice ale 
soclului proeminent şi brâul de piatră care 
încinge biserica la partea inferioară, celălalt 

în dreptul bazei ferestrelor [Fig. 9]. Zona de la 
nivelul firidelor mediane până la cornişă a fost 
construită din cărămidă, iar ultimul registru, de 
deasupra ocniţelor este ocupat de trei şiruri de 
discuri ceramice smălţuite, colorate în nuanţe 
diferite de verde, cafeniu şi galben, decorate 

- ţ 
I • 

t' • : ·;e 
, I r 

Fig. I O. Discuri ceramice policrome smălţuite, 

originare şi completate la restaurarea din anii ' 20 

cu motive heraldice (Stema Moldovei, Leul 
rampant), fiinţe fantastice (Melusina~ Manticora) 
şi figuri geometric-solare [Fig. 1 O]. Ln timpanele 
dintre ocniţe, respectiv dintre firidele mediane, au 
fost implantate, de asemenea, discuri policrome . 
Acelaşi tip de decor ceramic s-a păstrat parţial 
I iber, parţial acoperit cu tencuiala-suport a 
picturii murale din partea superioară a absidei 
[Fig. 11]. Discurile ceramice decorau şi anumite 
suprafeţe ale turnului [Fig. 1 ]. 

Desfacerea tencuielilor-suport ale 
picturii de pe faţada de sud, de pe cea de nord 
şi de pe două laturi de pe cea de vest a pus în 
lumină şi o decoraţie cu discuri de alt tip: discuri 

exterioare 

independente, implantate în structura zidăriei 

de piatră, detaşate pe un câmp alb de tencuială, 

~~-~,- -~ 
Fig. 12. Disc izolat din câmpul zidăriei de piatră 

marcate de un cerc roşu, iar în continuarea 
diagonalelor majore, prin braţele unei cruci 
greceşti trasate cu aceeaşi culoare [Fig. 12]. 

În plus, în jurul ferestrei cu muluri gotice 
de pe latura de sud a pronaosului şi în jurui 
portalului din pridvor au fost păstrate porţiuni 
de tencuială acoperite cu o văruială albă, pe care 
erau imitaţi, prin trasarea unor linii groase roşii, 
bolţari de piatră fasonată, meniţi a crea rame 
pentru ancadramentele reale de piatră sculptată .. 
Cea mai interesantă din acest punct de vedere 
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este rama portalului, pe care persoana chemată 
să o contureze a trasat cu grijă şi cu o înţelegere 

Fig. 13 . Portalul de pe latura de sud a pronaosului, 
înconjurat de o ramă pictată 

deplină. a sensului arhitecturii liniile roşii 

separatoare dintre pseudobolţari în continuarea 
rosturilor celor reali [Fig. 13]. 

Detalile acestea nu sunt lipsite de 
semnificaţie, întrucât ele pun în discuţie aspectul 
integral al faţadelor bisericilor din epoca lui 
Ştefan cel Mare, structura adusă la lumină la 
Bălineşti regăsindu-se - acolo unde s-au decapat 
tencuieli pictate sau nu - în formule diferite, şi 
la alte monumente din vremea aceasta. În acest 
sens, cele mai elocvente sunt cele de la biserica 
Înălţării a mănăstirii Neamţ, puse în :'aloare la 
restaurareadin anii '60 ai secolului XX. lntrebarea 
este: erau aceste faţade tencuite integral sau nu? 
Răspunsul nu este uşor de dat, întrucât nici un 
monument nu păstrează paramentul în forma sa 
originară . Nici măcar biserica de la Bălineşti. 

Ceea ce se poate afirma însă despre aceasta este 
indubitabil: faptul că ea păstrează cel mai bine 
o mare parte din această decoraţie exterioară 

„primară". Mai merită subliniat un aspect, 
amintit în treacăt şi de Dumitru Năstase 1 2 , şi 

anume acoperirea şirului de cărămizi orizontale 
dintre cele trei rânduri de discuri de pe faţada de 
sud cu o tencuială colorată alb-gălbuie, pe care 
a fost trasat cu negru un decor fin de forma unei 
ghirlande de semipalmete [Fig. 14]. Ceea ce nu 
a remarcat istoricul de artă citat este faptul că 
zona extremă dinspre est, din dreptul firidelor 
mediane - corespunzând de fapt muchiilor 
pereţilor realizate din blocuri de piatră făţuită 
şi parţial zonei construite din cărămidă dintre 
intricaţiile blocurilor - a fost acoperită unitar 
cu un strat de tencuială pictat cu o culoare roşu 
intens. În momentul aplicării preparaţiei pentru 
12 Dumitru Năstase, op. cit., p. 6, nota 44. 
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Fig. 14. Sistemul de prezentare a discurilor din 
registre compacte (detaliu) 

pictura figurativă, acest strat a fost martelat, în 
vederea obţinerii unei prize mai bune. 

Pe de altă parte, fiecare disc din registrele 
continue fusese încastrat într-un mortar alb, faţă 
de care se detaşează net, pătratul astfel creat fiind 
delimitat de cărămizi puse pe cant. Acest sistem 
de reliefare estetică , prin casetare, a discurilor 
se regăseşte pe toate faţadele bisericii, fără însă 
să avem certitudinea că toate cărămizile care 
separau registrele erau acoperite cu mortarul 
alb-gălbui cu desene negre ca în cazul laturii 
de sud. 

Se mai pot face câteva observaţii. 
Înainte de începerea restaurării 

exteriorului absidei , fotografiile necesare 
cercetării preliminare au pus în evidenţă câteva 
zone cu decor pictat ce aparţine cu certitudine 
momentului în care zidăria a fost terminată : Sub 
una dintre ocniţele de pe faţada de est se vede 
foarte clar, sub preparaţia picturii figurative, 
un fragment dintr-o bandă decorativă de culoare 
galbenă, mărginită la partea superioară. de o 
dungă îngustă albă şi de o faşă roşie . Pe fondul 
galben au fost trasate petalele unei flori roşii 

Fig. 15. Absidă, exterior. Fragment din prima 
decoraţie pictată 
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Fig. 16. Faţada de sud. Registrul cu discuri cera
mice policrome smălţuite 

cu accente albe, iar în jur, cu negru, elemente 
izolate din ceea ce pare a fi fost un vrej stilizat 
[Fig. 15]. 

O altă situaţie indică existenţa unui strat 
de culoare roşie peste unele dintre cărămizile 
care separau discurile din registrul compact din 
primul dintre cele trei şiruri orizontale, şir care 
avea deasupra cărămizilor o zonă tencuită subţire 
de culoare albă [Fig. 16] 

Perfecţi unea acestui decor cu discuri şi 

compoziţia faţadelor ne duc la o concluzie ce 
ni se pare logică : în momentul în care au fost 
realizate faţadele , cel care coincide cu terminarea 
şi finisarea primei zidării , ctitorul nu a avut 
intenţia de a conferi acestui decor atât de îngrijit 
gândit şi realizat doar valoarea unei împodobiri 
temporare, valabilă numai până în momentul 
în care deasupra sa se va aşterne stratul-suport 
al unei picturi figurative. O asemenea intenţie 

poate fi citită clar la interior, unde suprafeţele pe 
care s-a realizat prin culoare/pictură un apareiaj 
care imită o z idărie de cărămidă [Fig. 17] nu au 
rafinamentul celor exterioare, ci doar monotona 
repetare a alternanţei de dreptunghiuri sienna 
arsă - albastru cenuşiu, separate prin rosturi 
destul de late albe. Chiar şi viaţa acestui decor 
voit temporar, martelat pe alocuri pentru a face 
priză cu intonaco-ul picturii figurative, va fi fost 
de 2-3 ani , atât socotind restauratorii de astăzi că 
era timpul minim necesar pentru ca pereţii să se 
usuce şi să poată primi noua podoabă figurativă 
pictată , solicitată de reglementările Bisericii. 

Trebuie observat că prima decoraţie cu 
imitaţia de cărămizi aparente, roşii şi albastre
cenuşi i cu rosturi albe, apare şi între nervurile 
bolţii stelate cu nervuri de piatră a pridvorului. 
Asemănarea cu cea din interiorul bisericii este 
evidentă, cel puţin la nivel formal. Poate că 

-~ :;,;; 

Fig. 17. Naos, boltă. Prima decoraţie cu imitaţia 
de cărămizi aparente, suprapusă de pictura figu
rativă 

investigaţii fizico-chimice viitoare ar putea 
demonstra dacă cele două zone decorate sunt 
strict contemporane. Faptul ar fi important 
şi pentru discuţia privitoare la momentul 
adosării pridvorului , moment pe care cercetarea 
arheologică l-a confirmat, şi pe care autoarea 
săpăturii îl plasează „după finisarea faţade/Ol; 

dar înainte de finisarea interiorului" 13 
• În 

ceea ce priveşte pictura exterioară propriu
zisă , lucrurile stau din multe puncte de vedere 
altfel. Cu destul de mare grabă şi mai curând din 
dorinţa de a adăuga un monument în plus şirului 
de ctitorii de pictură de epocă rareşiană şi pentru 
a nu contrazice o teorie ce devenise aproape 
axiomatică, s-a optat pentru datarea ansamblului 
în a doua parte a primei domnii a lui Rareş, 

deci în intervalul 1535-1538, fără a se aduce 
argumente pertinente în acest sens 14 • 

Dinpotrivă. , Dumitru Năstase coboară 

momentul realizării picturii figurative imediat 
după anul 1499, cel menţionat în pisanie şi 
13 y,. M . 01ca ana Puşcaş u, Rezultatele cercetărilor ar-
heologice ef ectuate la biserica Sf Nicolae din Băli

neşti , în " Revista Monumentelor Istorice" 2005, p. 2 1. 
14 

Sorin Ulea, Originea ş i semn[ficaţia., Partea I, p. 68. 
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Fig. 18. Pisania din 1499, cu numele lui Dragotă 
Tautulovici, sculptat pe muche 

acceptat de acest autor ca dată finală pentru 
lucrările de construcţie, presupuse a fi fost 
începute în 1492, punând în relaţie mai multe 
fapte: cele de ordin istoric-politic, imaginea 
bisericii din Tabloul votiv din naos în care crede a 
recunoaşte prezenţa picturii exterioare şi prezenţa 

scenei Asediul Constantinopolului [dispărut, 

n. T.S .], pe care îl consideră a fi fost pictat în 
zona inferioară a peretelui , sub compoziţia 

Deisis, aflată sub pisania menţionată 1 5 • Autorul 
consideră că pisania a fost montată în 1499, 
deci în momentul realizării picturii exterioare . 
Cu toate acestea, trebuie să remarcăm modul 
în care pisania a fost montată în zidărie . La 
nivelul său, zidăria din jur este din piatră brută, 

sfărâmată, înnecată în mortar. Pisania are însă 
un cadru propriu din cărămizi identice cu cele 
de la firidele mediane, care astfel reprezintă 

practic o continuare a registrului lor deasupra 
laturii superioare a acesteia [Fig. 18] . De altfel, 
pe latura din dreapta, se poate observa că restul 
de preparaţie păstrat obturează parţial ultima 
literă din numele lui Dragotă Tautulovici, pisarul 
elegantei inscripţii, ceea ce înseamnă că întâi 
s-a montat pisania şi apoi, cândva după acest 
moment, s-a aşternut preparaţia pentru pictura 
figurativă. 

Actualmente, pictura figurativă se 
păstrează cel mai bine în cele două. firide de pe 
latura de sud a absidei (Sf Nicolae şi Arhanghelul 
Mihail [Fig. 19], relativ bine în unele ocniţe de la 
partea superioară a zidurilor [Fig. 20], destul de 

"f. ··. - ~~ 

... 

Fig. 19. Absidă, latura de sud . Sf Nicolae şi Arhanghelul Mihail, Profeţi 

15 
Dumitru Năstase, op. cit„ p. 16- 17. 
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Fig. 20. Absidă. Serafim 

L 

Fig. 21 . Naos, latura de est, perete sud. Înger 

puţin în zonele dintre cornişă şi ocniţe la nivelul 
absidei [Fig. 21] şi într-o stare precară pe latura 
de sud-vest a pronaosului poligonal (Judecata 
de Apoi) [Fig . 22] şi fragmentar pe laturile de 

Fig. 22. Latura de sud-vest a pronaosului poligo
nal. Judecata de apoi (detaliu) 

est şi de sud ale nivelului superior al turnului
clopotniţă. 

Restaurarea zonelor care mai păstrează 
pictură murală. sau urme ale acesteia la nivelul 
absidei ridică astăzi o problemă de un interes 
major: De când datau aceste picturi ? Aparţin ele 
aceleiaşi etape de decorare exterioară cu ceea 
ce numim „pictură figurativă", respectiv scene? 
La o primă vedere, ele par a fi contemporane 
cu întreg ansamblul figurativ exterior şi aşa au 
fost percepute de toţi cei care s-au ocupat de ele 
până acum. Analiza de pe schelă a picturii din 
ocniţe şi reexaminarea materialului fotografic 
realizat în timpul restaurării contrazic această 
afirmaţie. Atât preparaţia de la intradosul unora 
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dintre ocniţe, cât şi stratul pictural de la nivelul 
muchiilor se prelungesc spre exteriorul ocniţelor, 
pe timpanele dintre ele, fiind suprapuse de noua 
preparaţie a picturii figurative. Acest aspect 

~ I 
) -· . . 
- ' 

'• ... „ 
. ' 

~ .. - . -

r.. ~ „ . 
'" 

{ ~ . . . ~ . : ~ 

'· t 
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neaşteptat este observabil în zonele relativ mici 
în care ceea ce numim aici „pictură figurativă" a 
căzut [Fig. 23, 24] . 

Situaţia aceasta schimbă radical datele 
problemei, întrucât ea repune în discuţie 

atât aspectul primar al faţadelor unora dintre 
bisericile din timpul lui Ştefan cel Mare cât şi 

chestiunea momentului de debut al apariţiei 

picturii exterioare din Moldova ca fenomen, dar 
• ,'I' 

. . .., .r 
•• ( „ . ~· 

Fig. 24. Absidă. Zonă în care pictura figurativă a 
căzut, lăsând să se vadă prima decoraţie pictată 
(dreapta) 

nu implicit şi ca program coerent transmiţător 
al unui mesaj a cărui semnificaţie nu avem a o 
discuta aici. 
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În acest context, se naşte întrebarea 
firească: de când datau însă picturile din firidele 
mediane ale absidei de la Bălineşti? Erau ele 
contemporane cu reprezentările Serafimilor 
din ocniţe sau aparţin fazei a doua, a decorului 
„figurati v" propriu-zis? 

Aici trebuie făcută observaţia că, deja 
anterior, cercetătorii au opinat că, picturile 
similare ca iconografie din interiorul ocniţelor 
de la biserica Înălţării a mănăstirii Neamţ 
aparţin momentului realizării întregii decoraţii 
exterioare originare, cu discuri ceramice şi 

cărămidă smălţuită 16 
. Pentru firidele mediane 

:··'' 

.• "1 
\ . 
' : . ; ' . 

I : 

Fig. 25 . Absidă, latura de nord. Arhanghel 

ţ I 

că imaginile din interiorul acestora, respectiv 
cea a Sf Nicolae şi cea a Arhanghelului Mihail 
[Fig. 19] de pe latura de sud a absidei şi figurile 
pandant de pe cea de nord [Fig. 25, 26], dar şi 

cei doi Arhangheli din nişa de sud-est [Fig. 27] 
şi respectiv din cea de nord-est ale absidei [Fig. 
28] , care se îndreaptă către Hristos, pictat în 
nişa din ax [Fig. 29], păstrate mult mai prost, dar 
identificabile tipologic, aparţin tot acestei prime 
faze de pictură exterioară , selectiv ordonată , a 
bisericii. 

16 Vasile Drăguţ , Arta românească. Preis-
tor ie. Antichitate, Ev Mediu, Renaştere. Ba-
roc, Bucw-eşti , Editura Meridiane, 1982, p. 164. 
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Fig. 26. Absidă, latura de nord . Sfânt Ierarh 

Fig. 27. Absidă, nişa de sud-est. Arhanghel 

Se conturează , aşa dar, o fază necunoscută 
din istoria decorării exteriorului bisericii Sf. 
Nicolae din Bălineşti . După toate probabilită.ţi l e , 

concepţia decorativă - atât cât o putem desluşi 

Fig. 28 . Absidă, nişa de nord-est. Arhanghel 

) 

I , 
I . . 

Fig. 29 . Absidă , axul estic, registrul 11 . lisus Hristos 

astăzi - propunea o formulă mixtă: decor 
ceramic policrom smălţuit şi pictură murală. 

Decorul ceramic se prezenta sub forma unor 
discuri plasate în interiorul unor „casete" pătrate, 
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realizate din cărămizi puse pe cant, al căror 

câmp lăsa mortarul-suport al discurilor vizibil. 
Discurile alcătuiau un registru continuu, format 
din trei asize, separate prin benzi pictate, sau 
erau montate izolat, în timpanele dintre ocniţele 
din registrul superior al faţadelor şi între firidele 
din registrul median al acestora. 

Regimul picturii este şi el selectiv. Aceasta 

~-· . 

Fig. 30. Absidă. Ramă policromă a unei firide, din 
prima decoraţie 

ocupă câmpul ocniţelor şi firidelor din registrul 
median şi intradosurile acestora şi, probabil, 
judecând după câteva fragmente păstrate, un 
fel de ramă. policromă, de o lăţime şi aspect 
nedeterminabile, care se regăseşte fragmentar la 
limita câmpului dintre unele firide [Fig. 30]. 

Iconografia acestor zone este şi ea 
deosebit de interesantă. În câmpul ocniţelor 
apar Heruvimi, în două variante [Fig. 31] : l. 

Fig. 31. Absidă, faţada de sud. Sera,fimi 

Capul mic apare dintre aripile încrucişate, iar 
braţele ţin câte un labarum; 2. Capul , mai mare 
şi mai bine conturat anatomic, este înconjurat 
de o aureolă, de sub aripile inferioare ies 
picioarele acoperite cu pene, iar braţele susţin 
câte un labarwn. Lntradosuri le sunt decorate cu 
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semipalmete trasate cu negru pe un fond galben
alburiu în degrade. 

Firidele din registrul median al absidei 
conţin figuri văzute bust, ce se înscriu într-un 
program neobişnuit. Centrul său este reprezentat 
de Hristos , aflat în nişa din axul altarului. 
Imaginea este foarte deteriorată , dar ne permite 
presupunerea că ne aflăm în faţa unei Deisis. 
Către acest centru se îndreaptă, venind dinspre 
sud şi nord, perechi de Arhangheli , văzuţi de 
profil. Cel mai bine este păstrat Mihail, de pe 

~ .„ . 

,• 

/ 

Fig. 32 . Absidă, spaţiu dintre două firide. Arhan
ghel, faza Ll a picturii figurative 

faţada de sud a altarului . Din celelalte figuri 
se mai păstrează numai unele zone din fondul 
albastru, sau conturul siluetei bine marcat prin 
deferenţierea tehnică realizată. de artist între 
personaj (corp şi veşminte) şi fond , excelent 
pusă în valoare de restauratori [Fig. 28]. 

Firidele din extremităţi , din apropierea 
joncţiunii dintre absida decroşată şi peretele estic 
al naosului, adăpostesc câte o imagine de Ierarh, 
cel mai bine conservat fiind Sf Nicolae, pe sud 
[Fig. 33]. Chipul acestuia este un adevărat portret 
psihologic, realizat cu o măestrie desăvârşită 

cu ajutorul unei pensulaţii fine, aproape grafice 
pentru unele părţi ale anatomiei şi cu o volumetrie 
precisă rezultată din mânuirea expertă a ocrului 
diferit diluat în raport cu proplasma verzuie şi 

blicurile albe. 
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Fig. 33. Absidă, latura de sud-est. Sf Nicolae (de
taliu) 

Fig. 34. Absidă, latura de sud-est. Arhanghelul 
Mihail (detaliu) 

Aceleaşi calităţi se reîntâlnesc în cazul 
Arhanghelului Mihail, mai puţin bine păstrat 

[Fig. 34]. 
Toate aceste figuri se detaşează pe un 

fond albastru, pe care au fost plasate stele de aur. 
Reîntâlnim deci acelaşi procedeu ca la interior 
în cazul reprezentării individuale a Sfinţilor şi 
în Tabloul votiv, cu diferenţa că la exterior aurul 
s-a pierdut, rămânând numai baza pe care acesta 
s-a aplicat, iar culoarea de fond din jurul său a 

--

Fig. 35a, b. Absidă, axul estic, înainte ş i după restaurare 
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Fig. 36. Absidă , axul estic, registrnl I. Cel Vechi 
de Zile 

virat în violet. Nu ştim dacă în celelalte firide 
de pe corpul bisericii au existat picturi şi, în caz 
afirmativ, ce imagini ar fi putut fi pictate aici. În 
lumina a ceea ce va fi spus mai jos, lucrul pare 
puţin plauzibil, motivaţia iniţiatorilor nefiindu
ne cunoscută. 

Chiar dacă analiza noastră trebuie să 

se reducă la nivelul absidei şi la ocniţele de la 
nivelul superior al faţadelor, ne aflăm în faţa 

unui program unic în Moldova, care nu are 
legătură cu nimic din ceea ce s-a afirmat anterior 
în legătură cu ansamblurile murale exterioare. 
Ca datare, acest program ar putea fi plasat în 
imediata succesiune a celui interior, reprezentând 
un prim moment şi o primă încercare de a crea 
o unitate decorativă interior-exterior. O analiză 
aprofundată stilistică (după terminarea curăţirii 
picturii interioare) şi investigaţii amănunţite de 
laborator ar putea aduce lumină în această atât 
de incitantă problemă. 

Atunci când am analizat fotografiile din 
prima parte a secolului al XX-iea, am amintit deja 
că în vederea realizării picturii figurative o parte 
din elementele arhitectonice originare au fost 
modificate. Este cazul firidelor din zona mediană. 

a corpului bisericii, care au fost umplute pentru 
a se oferi noii decoraţii suprafeţe unitare pe care 
programul iconografic să se desfăşoare liber, ca 
şi a tuturor nişelor de pe terminaţia poligonală a 
pronaosului . Restaurarea din anii '20 a readus la 
lumină parţial aceste elemente în zonele în care 
pictura figurativă a fost înlăturată, respectiv pe 
laturile de nord şi de sud ale corpului bisericii . 
De altfel, pe una dintre fotografiile publicate în 
1911 [Fig. 3], se observă clar că tencuiala din 
zona nişelor umplute a cedat în timp, fisurându
se exact pe conturul fostelor goluri. 

Acolo unde restauratorii din epocă au 
păstrat preparaţia cu urme de pictură - respectiv 
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Fig. 37. Absidă, registrul I. Îngeri în medalioane 

pe latura de sud-vest a terminaţiei poligonale a 
pronaosului - aceste nişe de două tipuri au rămas 
acoperite. 

O zonă interesantă se află în interiorul 
încăperii de la nivelul superior al turnului
clopotniţă . Aici se păstrează un disc din prima 
decoraţie - aproape tăiat de zidăria turnului 
adosat - dar nimic din tencuielile aferente ei. 
Situaţia merită a fi analizată mai în detaliu pentru 
că ridică mai multe probleme, care însă depăşesc 
cadrul studiului de faţă. Este de observat că, în 
momentul realizării picturii figurative, pictorii 
au păstrat firidele mari , mediane, care înconjurau 
spaţiul altarului terminat poligonal. Este un 
argument în plus care susţine ipoteza că în aceste 
firide, ca şi în ocniţe, exista deja pictură. Este 
pictura pe care am analizat-o anterior. 

În această a doua fază deci , toţi pereţii , 
inclusiv turnul , dar mai puţin ocniţele de la 
nivelul absidei şi al laturilor de sud şi de nord ale 
bisericii şi firidele mediane de la absidă, au fost 
acoperiţi cu pictură figurativă, al cărei program 
nu poate fi reconstituit decât în parte şi cu mare 
dificultate. 

Descrierile de la începutul secolului XX 
permit o recosntituire parţială a decoraţiei de 
pe faţada de sud, care era probabil cea mai bine 
păstrată. Pe cea de nord, aceasta fie că nu mai 
exista deloc, fie că zonele tencuite erau marcate 
doar de urme care nu interesau. 

Am observat că Paul Henry aminteşte 

existenţa unei singure teme pe faţada de 
sud - Imnul Acatist terminat cu Asediul 
Constantinopolului17

, iar Dumitru Năstase, 

analizând imaginea din figura reprodusă de noi 
[Fig. 6] din capitolul din cartea autorului francez, 
constată prezenţa unei Deisis deasupra Asediului 

17 Vezi supra, nota 12. 
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Fig. 38a, b. Absidă, axul estic, registrul Ul. Fecioara Platytera, înainte şi după restaurare 

Constantinopolului 18
• Exact această formulă se 

regăseşte în pictura exterioară de la biserica Sf. 
Nicolae a mănăstirii Probota, databilă în jur de 
1534 19

, cu deosebirea, nesemnificativă credem, 
că scena este plasată deasupra pisaniei şi nu 
dedesubtul ei. 

Prezenţa Judecăţii de apoi la vestul 
bisericii, pe laturile pronaosului poligonal , ridică 
alte întrebări. Amplasarea sa în acest loc înscrie 
Bălineştii în suita Pătrăuţi-Coşula-Voroneţ, 

suită destul de aleatorie cronologic, întrucât, 
cu excepţia ultimuluii, nici un ansamblu nu 
este datat. Fragmentarea pe trei pereţi a fost un 
incovenient pentru percepţia globală a scenei, iar 
necesitatea aşternerii preparaţiei stratului pictural 
peste goluri umplute (nişele de ambele tipuri) şi 
peste relieful discurilor a facilitat desprinderea 
acesteia. Judecata pare a fi fost de tipul clasic 
în Moldova: Iisus Judecător înconjurat de Cete 
îngereşti şi flancat de Apostoli aşezaţi pe un fel 
de bancă. În partea păstrată parţial mai apar: 
Neamurile conduse lajudecată de Moise, Îngerii 
care vestesc Învierea Morţilor şi partea mediană 
a Râului de.foc [Fig. 22] . 

Dacă ideea realizării unui ansamblu 
mural exterior este un lucru obişnuit pentru 
Moldova secolului al XVI-iea, acesta având un 
program stabil în anumite limite, altul este cazul 
Bălineştilor. Cei care au decis pictarea întregului 
exterior au optat pentru păstrarea imaginilor din 
cele două registre de nişe la nivelul absidei şi 

pentru cele din ocniţele de pe faţadele de nord 
~j de sud. dar pentru renunţarea la decorul 

Vezi supra, nota 16. 
19 Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probata, 
Bucureşti, Editura Meridiane, 2007, p. 22, fig. I 05. 

ceramic. 
În această a doua fază de pictură , s-a optat 

pentru două soluţii: realizarea la nivelul corpului 
bisericii şi al turnului a unui ansamblu mural 
integral nou ca program, dar şi completarea 
zonelor din jurul ocniţelor şi firidelor absidei cu 
imagini care se revendică de la două teme, apte 
să integreze într-o idee unitară imaginile deja 
existente. 

Cum axul absidei era deja marcat de 
prezenţa în nişa estică a imaginii lui Hristos 
[Fig. 35a, b], pe aceeaşi verticală, marcând 
registre distincte, a fost pictat Cel Vechi de Zile, 
sub o bandă decorativă cu vrej floral , iar imediat 
deasupra ferestrei apare Maica Domnului a 
Întrupării. 

Aceste personaje sunt adorate, fiecare la 
rândul său, de grupuri diverse, în conformitate 
cu tradiţia Bisericii . La dreapta şi la stânga 
Celui Vechi de Zile [Fig. 36 ] apar Îngeri în 
medalioane, întorşi - venind din două sensuri -
către personajul central [Fig 37j . Hristos era deja 
înconjurat de Arhangheli şi de Ierarhi [Fig.25, 
26]. Noua pictură propune însă o aglomerare 
de personaje, ce trebuie să sugereze mulţimea 
nenumăratăa Îngerilor. Astfel, în spaţiile dintre 
limitele laturilor absidei şi nişele scobite în 
centrul acestora, au fost pictaţi Arhangheli, de 
asemenea venind din două părţi [Fig. 32]. 

Ca anturaj al Fecioarei Platytera [Fig. 
38a, b] au fost aleşi Pro.feţii. Pe latura de sud 
a absidei, se mai păstrează imaginile câtorva 
personaje, aflate într-o mişcare vie orientată 

spre acelaşi ax estic, dintre care unele pot fi 
identificate prin nume : Eremia, Ilie [Fig. 39]. 
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Cu cât înaintăm spre estul absidei şi spre nord, 
culoarea din acest registru se pierde, astfel 
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Fig. 40. Absidă, latura de est. Moise 

încât restauratorii au fost nevoiţi să recurgă la o 
soluţie alb pe alb, cu diferenţe de textură, pentru 
a pune în valoare siluetele foarte elegante ale 
Pro.feţilor, uneori însoţite de atributele lor , ca de 
pildă Moise aflat chiar lângă imaginea Fecioarei 
[Fig. 40]. 

Ultimul registru marcat în ax de unica 
fereastră a altarului - nelipsită de sens simbolic 
- a fost rezervat Cetei Mucenicilor. Imaginile 
lor sunt şi mai distruse, doar în colţul de sud-est 
păstrându-se urme de siluete colorate [Fig. 41]. 

Dorinţa de a integra decorul pictat primar 
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Fig. 41. Absidă, latura de sud. Mucenici (detaliu) 

Fig. 42. Naos, peretele de est, partea de nord. 
Ocniţe false, pictate 

a mers atât de departe încât pictorii au imitat prin 
desen şi culoare, pe feţele de est ale naosului, 
la întâlnirea cu laturile absidei, câte două ocniţe 
oarbe de fiecare parte [Fig. 42]. 

Ultimele zone care păstrează picturi 
murale din acestă fază sunt laturile de est şi de 
sud ale turnului-clopotniţă, la nivelul camerei 
clopotelor. Pictura este destul de deteriorată prin 
erodare şi depuneri , astfel încât iconografia nu 
poate fi descifrată [Fig. 43 , 44]. Ceea ce este 
însă notabil este gama cromatică. vie şi un anume 
dinamism al imaginilor, cu figurile plasate în 
peisaj. 
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Fig. 43. Turnul-clopotniţă, latura de est, registrul I 

Fig. 44.Turnul-clopotniţă, latura de est, registrul II 

Sub nivelul cornişei turnului, o fotografie din 
191 l [Fig. 3] indică prezenţa unor personaje pictate 
sub arcade, ca în nişte nişe false, dar nimic nu a mai 
rămas din acestea. 

Revenind la picturile dispărute de pe faţada de 
sud, ne-am putea întreba dacă aceasta era în întregime 
rezervată ilustrării Imnului Acatist sau dacă mai 
cuprindea ş i imagini din alte cicluri iconografice. 

Analiza atentă a fotografiilor din 1911 ne 
furnizează câteva informaţii , dar întrucât ele nu mai 

RESUME 
La restaw·ation de peintw·es murales exteri eLu·es et interiew·es 

de l'eglise St. Nicolas du village de Bălineşti, fondation du grand 
logothete Ioan Tăutu, datee par l' inscription votive de 1499, 
a remis en discussion Lm monument des plus importantes de 
l'histoire de l'architectw·e et de l'a1t de la Moldavie medievale. 

La peintw·e exteriew·e, due a son etat de conservation, a ete 
enlevee a la restauration des annees 20 du XX e siecle. On amis 
en valew· la premiere decoration des disques ceramiques emai l Ies 
et quelques fragments de peintures figw·atives: St Nicolas et 
l'Archange Michel SLU" la fas;ade sud de l'abside, w1 fragment 
du Jugement Dernier sw· la fas;ade sud-ouest de l'exonaithex 
polygonal, Cherubins dans Ies niches superiew·es et Anges au 
dessous de la comiche de l'abside. 

L'analyse de cette decoration conduita ce1taines conclusions: 
- Le decor exteriew· de l'eglise St Nicolas de Bălineşti a ete rea-

pot fi verificate, ne aflăm în faţa Lmor supoziţii [Fig. 3, 
4, 6]. Din cele trei imagini rezultă că scenele imnului 
erau de dimensiuni mari, astfel încât nu pare să mai 
fi rămas loc pentru alt ciclu sau măcar pentru păt1i 
din el. Spre vest de pisanie, pare a se individualiza 
însă o imagine mai specială, care arată un personaj în 
picioare, ce nu pare a aparţine vreuneia dintre scene. 

S-au păstrat, de asemenea, două scene 
fragmentare pe latura de est a turnului-clopotniţă. 
Sunt porţiuni din singurele compoziţii figurative 
rămase [Fig. 43, 44], dar starea lor de conservare nu 
permite acum identificarea lor. 

Din această analiză se desprind mai multe 
concluzii: 
- Decorul exterior al bisericii Sf Nicolae din Bălineşti 
a fost realizat în două faze. 
- Prima fază combina decorul ceramic cu o pictură 
figurativă aşternută selectiv pe anumite zone, marcate 
ca fiind de interes, ale bisericii . 
-Datarea acestei prime faze a picturii murale exterioare 
se plasează la scurtă vreme după terminarea bisericii, 
decorul ceramic fiind montat concomitent cu ridicarea 
zidurilor. 
- Biserica este un martor important al soluţiilor 

decorative adoptate la sfârşitul domniei lui Ştefan cel 
Mare. 
-Pictura din această primă fază pare a fi contemporană 
cu cea din interiorul bisericii . Ea era plasată în 
ocniţele care înconjurau biserica şi cel puţin în 
firidele din registrul median al absidei altarului. 
- A doua fază a picturii figurative se raliază în linii 
mari modelului acceptat pentru Moldova secolului 
al XVI-iea, în ansamblul nou creat integrându-se 
annonic, iconografic şi plastic, imaginile realizate 
în prima fază. 
- Datarea acestei faze este încă incertă. 
- Datorită acestor fapte, biserica Sf Nicolae din 
Bălineşti apare ca un unicat în arta Moldovei 
medievale. 

lise en deux phases. 
- La premiere phase combine le decor ceramique avec w1e 
peintw·e figw·ative mise d' une maniere selective dans quelques 
zones des parois. 
- On powrnit placer la datation de cette phase peu apres de la 
finalisation du bâtiment, le decor cerainique etant contemporain 
avec Ies mw·ailles. 
- L'eglise est un temoigne important des solutions decoratives 
des eglises de l'epoque d'Etienne le Grand ( 1457 - 1504). 
- La deuxieme phase de la peintw·e figw11tive exteriew·e s' inscrit 
grosso modo, dans le modele accepte polu· la Molda vie du XV!e 
siecle, en s'harmonisant avec le decor peint de la premiere 
ph ase. 
- La datation exacte de cette peinture est encore incertaine. 
- Grâce a ces faits, l'Eg li se St Nicolas de Balinesti est un 
unicum parm i Ies monuments de la Moldavie medievale. 
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PATRIMONIUL CONSTRUIT URBAN IN PERICOL 
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