
DECORAŢIA EXTERlOARĂ ZUGRĂVITĂ PE TENCUIALĂ A MONUMENTELOR 
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (sec. XIV-XVII) 

arh. CRISTIAN MOISESCU 

U n a1spc,ct rela tiv neglij at p.înă În momentul de faţă -
aşa cum vom încer,ca să demonsuăm - , care face totuşi 
parte in<tegrantă din caraicter·i1~ti 1c iLe arhi re.crurii feudale din 
Ţara Românească, este siistemu] de finisare a faţaidel1or motive 
decora·ri1ve menite să sugereze fie cărămida aparentă, fie să 

r·eprezinte o deoo raţÎie fliora l ă saiu z,01omoJ.1fă stilizată, rea li
zate prin in;oiza rea ş i fixarea ·cuLorii pe ·rerncui1allă. 

Tot :atî t de 0puţi1n stiudi.ată a. fost decoraţia d e 1aces't gen 
care, Începînd de la s fîr ş i11Jul secolului al XV-lea 1, a dev.enit 
pentru o lungă perioa1d~ , curentă în ornamenta,rea exteri1oară 
şi chiar ·inter.iioară a mul tora 1diJ11tre monumente le moldov·eneşti. 

D e mai muh interes a benefic iat în 'Ll,kjmul timp din 
partea ce rcetăto rilo r , a·cest sistem de decoraţ ie, a monumen
telor aipa rţinî 111d evului mediu tran s ilvănean2. 

Prima problemă pe care ·O priil.ejuieşne oonstaitarea existenţei 
aice·stui procedeu de a deicora faţiaJdeJ.e tencuiit·e, se ref.eră la 
origini le ş i cauz:elie aipariţi·ei şi ră·spîndir ii sal.e la monumen
tele noa1str·e de zid. 

Fără înid o ială că, În ceea ce priveşte oriigi.nile sale, p en
tru Ţara Românească, M01Ldov1a ş i numai în pane pentf'Lt 
T11ans~lvania, acestea rrebui·e cău1tate în fondu1l ·de influenţă 
biz·antină, înrîurire cu nradiţi.e seoulară asupna ţărilo r române, 
deja împăimîntenrtă aic i în momentul formării statelor feu
dale. Dacă pînă În secolul al XIV-lea, nu existau posiibilită
ţile materiale şi oon diţi·iLe soc1i:al ...,poli1tice nec1esare realiză:rii 

unor ·Construcţii de mari proporţii, atunci CÎllid aicestea s-au 
Închega t, preluarea sis·terneilor de conis tmeţti·e a1'e celui mai 
impoC<tant stat feudal orienta l, Bizanţul, sub a cărui iniHu-

1 Primele monumente cunoscute pînă 1n prezent unde se păstrează 

acea s tă dccora1ie, sînt bise ricile mană tirii Nea11 ţtilui ş i Sif. Ioan din 
Pia~ra Neamţ , ambele zid ite în 1497. 

2 Va1ile D ră•gur, Picturile murale exterioare ln Transilvania medie
vală, În „SCIA'' , Ser.ia artă plas~ică , tomul 12, nr. 1- 1965, p. 57, 
passim; Eugen ia Grece:urn, Pctramentul mediev al. Observaţii pe margi-
11ea. 1mei dornmentări 211 R.epnhlica Democrată Germană (în mss.). 

Fig. 1. - Biserica Sf. Nico lae Domnesc d i,n urte·a de Argeş - detaliu 
de parament, faţada de est. 
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enţă spirinuală şi politică se 1afla Întreaiga zonă a Ba1canilor 
de mai multe secole, em foar1te fir.ească. 

D eZJvoharea arihiueotiurii în Ţara R.Jomânească, da~orită oon
so lidării pu•terii centrale, a dus h i·n1div:iidualizarea a1ce·steia 
În sensul preluării ş i prelucrăirii, În dec:ursul rimpulwi, nu
mai a arcelor elem ente de a.rhite1c1Dură - Între car·e ş.j deco
ra~i.a ext·erioară zugrăv i tă a parameJ11trului - ce corespundeau 
condiţiilor şi cerinţelor partiiculia1re ale teritorriu,Jiui ·de la sud 
de Carpaţi . 

Este de rernaJ.'lcat faptul că numeroasele inovaţii care apar 
În tratarea deco raţie i faţaddor mon umentelor munteneşti sînt 
o urmare .a faptu'liui că meşterii •constructori care activează în 
aces1te pailţi eraiu destul de mobil.i p enwu a se elibera de mo
dele ş i suficient ,de imaginativi pentru a găs i mijloace tehnice 
noi , care i-a.u co!l!dus în final la obţinere.a unor rea li zări plas
tice origina•le. 

CeI1ccuÎ111id evioluţia ·siisuem ului rde tl.iaitare al exterio rului 
rnonumenuel1or din Ţara Rornâne~1scă, malicain încă de la 
început d e utilli·zar,ea p e soară laliga a pa.r-amenrul1ui •tencuit 
pdli1cJ.'lom, punem distinge o suoces iune de euaipe a căror du
ra tă 1În timp diferă. 

Prima etapă, este reprezentată d e bisefi.ca domnească 
Sf. Nicolae din Curtea ·de Argeş, bisericile mănăstirilor Cozia 
ş i Co-nrneana şi rde .cea mai veche bise~i că a curţii domneşti 

din Tîrgovişte. N e oprim la monumentele amintite, deoarece 
pentru alte edificii aparţinînd aceleiaşi epoci cum ar fi bise
riici1le Sîn Niiooară din OurtJea de Ar.geş sau Brăidet, ca urmaire 
a unor intervenţii, făcute relativ recent, la zi.daria faţadelo·r, 
nu ne sînt îngăduite cons~deraţi i precise asupra aspecuului 
lor iniţial. 

O •cercetare aten tă a paramentului bisericii Sf. Nicolae de 
la Curte:i de Argeş - pînă a.cum considerat de cercetători 

a fi fost aparent - . ne-a prilejuit 1surpri111derea unor urme 
de tenolllÎa·lă şi culioa.re J.'IOŞ·i1e, ·care ini ţiai! a1cioper.eaiu I'egi1 ~mul 

asizefor de cărămidă îrncadrat de fîşii ·oriz1ontale din bolovani 
de rîu , ş i aoostea la rîndul lior, aicop er ine odin.ioară de un strat 

Fig. 2. - Bi-se rica lllănasviirii Cozia - deoailiu de paralllen.t, fa1a1da de 
nord . 
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Fig . J . - Biser io mănă tirii Co?ia - urme di11 decom\ia fi rLdei din spre 

sud-est a absidei alta rului . 

subţ i11e el e tenc ui ală alb-gă l bu i ,e (f,ig. 1), Apare eV'i cl e ntă la 
aoea,stă bi e riieă tencuir,ea exneriior.ui[ui imediat după ce con
SUI'uqia a fost term in a'ta de rioşu , a:tît în V1ederea asigurar'1 
unei p11ot:eqii h exterio r a zi, cl ă riei , ţinînd sea1111a de condi ţi i1Ie 
asp11e a le ol~mei clin ţa ra noaistră, da r i pemriu obţinerea 
unui efect criomati·c deo·s·ebit, prin aliternarea asizdo r de ten
ouială, ou cele de cărăimiclă, repr·oduse prin cuLoare. 

La bi·senuca mare a mănăs.ui.rii Gozi1a înoîlnim, în cadrul 
unei complex1e oompozjţ ii ornamentale a faţadelor, alternarea 
unor fîşii orizontale din piatră acoperite cu tencuială, cu 
registre alcătu ite clin trei asi ze de cărămiz i , considerate pînă 
acum aparente, dar care au fos t iniţi a l tenouite, apoi s.g rafi
tate şi co lorate în ro şu (fig. 2) . Suprafeţe de tenc ui ală se 
regă,sesc ş i în acope rirea cîmpului arcadeLor registrului su
perior al abs idelor . Ele prezintă o decoraţie geometrireă, zu
grav 1ta în roşu pe fo ndul a~b-gălb ui al tencuielii , din care 
se mai păs·trează urme perfect v iz ibile, în special În cîmpul 
ar.caielei extrem-sudice a absidei altarului (fig . 3). 

Recente observaţii făic ute asupra parnmenwlui biseric ii 
de la Cotmeana - pînă acum considerat şi acesta a fi fost 
aparen t - au •condus la reperarea unei zone a faţadei de 
sud care, deşi de dimensiuni reduse, constiituie proba conclu
dentă a faptului -că ş i acest edificiu avea faţadele acoperite 
integral cu tencui a lă, pe care s-a imitat prin sgrafitare şi 

colorare În roşu , apareia j,ul de cărăm i1dă aparentă, dispus 
oriZIOnual, ia1r Ja p arnea superioairă .a g;olud lor fe r·estrdior radial 
(fi.g. 4). Pe aioest parament ais1uf1e! rea1l1i1zat, se detaşau elemente 
ceram•Îice la .partea s uperi1oară, ou intervenţia sporad i că a unor 
motiv·e deooraitJÎJV.e (1c11uci) din căr ăimidă aparentă . 

A tît la Sf. NicoLa·e Domnesc ş i Cozia eh ş i la Oot
meana se observă o suprap un re aproape identică a cără
miziLor zidărie i cu cele reproduse prin culoare. Cons iderăm 
că aceasta se datoreşte faptului că în momentul aşternerii 
te111ouidii, laptelie de va,r conţinut era a,bso11bit nu!l11ai 1de că
rălmizi, nu şi de mortaw1l Îincă umed dintre eile, înd t crieau o 
trainspai11enţa peste oare meşt·erul putea fără dificuiltane să tra
seze ou dreptan~l şi un vî.rf mena'1i1c connu11ul lor, diup ă care 
ex·elcuta ?Jugrăvirea În culoare roşie . 

Trebuie de asemenea sublini ată legătura perfectă care 
ex.i·s·ta într1e mortarul tenouidii ş i cd al rosturilor dintre 
cărămizi, oeea :oe demonstrează că aparţin a,celeiaşi fa:zie ini
ţiale de execuţie. 
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F iind binecunoscute ·strînsele legături politice culturale 
şi religioase dimre 'Ţara Romanească şi zona s ud-d u nărean ă, 

precum ş i si1milit!U1dina.e pe ·Care le ip r•ezintă arhivectura exveri
oară a monumentelor munteneşt i cu cele din lumea balca
nică, considerăm, după oum arătam mai sus, că sur a de inspi
raţie a decoraviei desorise se a1Hă în arhi,tec uu ra de traidiţie 

bizanuină . 

U nde monumente de p e va l·ea Morav·ei, cum S·Înt bise
rit'i le 1si.rh e1 ui d e la Kmsevaic ,şi Kale n1 c3, au o matare a faţa
delor asemănătoare cu cea a biseri cii Coziei. în tr-aiclevăr , 
deco rul pi ctat policrom dispu1s În registrul Slllper ior al faţa

delor, În cîmpul arcadelor, este com un atît acesto·r monu
mente sî rbeşti cît şi celui muntean. 

Acelaşi tip de decor se Întîlneşte „ 1 111 Bulgaria, atît 
la zidul ele apă rare şi la T urnul Roşu al cetăţii din P lovdiv 
(sec X I-XII) , unde în exterio r es te imitat apareiajul regulat 
cu rios'tllrile marcate prin sgra.fitare, iar suprafeţel e panou
ril•or clreptu ngh iulare sîn t ooloraue M.1t r-o nentă roşieitică, 

p recum ş i la faţaidele biseri·cii din Zemen, construită în 
secolul al XIV-lea, uncie paraimentul faţadelor ş i al absidei 
principaLe, a'1cănuut din piatra disipusă neregulat, ·este aoope
nt cu o t:enicuială în car.e es te imiitat aiparejajLul regwlat4• 

Următorul monument aisuipra căruia vom s tăwi a fost 
de asemenea z i.dit În timpul decen irilor de domnie ale lui 
Mircea cel Bătrîn , după modelul ctitori1ei sale de la Cozia: 
es te biser ica de plan triconc care a funqionat în ca,drul 
celui mai vechi nucle1u al curţii domneşti din Tîrigovişte. 
Cîteva fr agmente .de tencuială foarte wbţire, cu pigmenţi 
de culoare ro .? ie, ca re ·se mai păstrează pe faţada de no rd , 
sînt edif icatoare spre a demnostra că bi1seriica nu a avut 
paramentul aparent ·cum se credea. Decoraţia, alcă tu i tă clin 
m~ci disouri ·cera.mi1ce, cu car·e .era împodobit în exterior 
edif iciul, se evidenţia pe un fond unitar 1de culoare, fapt 
care exp li că înfăţişarea monoc11omă - a lbastru închi s -
la toate di·scmile găsite În săpăturile efec tuate \'n jurul bi se
rrcn, care se arim0i.111za ou fondul r1oşu-cărăm i ziu al 
tencuielilor. 

Din păicate, starea de avansată ru 1i n ă a monumentului 
nu 111e permi1te consideriavi1i mai :ample asupra decoraţiei sale 
exterioare. 

Zugrăvi rea În Întregime a faţadel o r în ro şu , este înnîlnită 
frecvent la catolicoanele Athosului ş i la unele biserici din 
Balcani (Ziea de exemplu) , un.de avea, se pare, sensul d e 
simbol, subliniind iuibirea divină . 

Dezvoharea ulterioară a formelor arhitecturii fe udale 
munteneşt~ în veacul al X V-lea, este în momentul de faţa 
mai puţin cunoscută, datorită di spariţiei sa u di·struge rii mul
tor monumente construite În această perioadă, s i uuaţ i e care 
ne oblig.a să r·eour,gem la ipoteze de luoriu în akăimirea 
unei imagini a evoluţi·ei sale, Întocmită pe criterii cronolo
gice. Între perioada domniei lui Mircea cel Bătrîn şi cea a 
lui R adu cel Mare, nu avem aproape nici un monument de 
arhi tecrură rdigioasă sau ci vilă ca·re să se fi păstrat întreg 
sau fără transformări radicales. Acest „hi1a:tus" se refleotă în 

3 A. Deroko, Monwnentalna i decorativa arhiteclltra re srednoveconoi 
Sîrbii , Be lgrad, 1962, p. 182 passim. 

4 Vasile Drăgu r, Note de drum în Bulgaria, în „B .M.I.", nr. 1, 
1972. 

5 Grigore Ionescu, Istoria arhitect1trii în Romftnia, voi. I , Bucureşti, 
1963, p. 277-278. Singurul monument rămas aproape întreg, dar mul t 
transformat, pe care N cunoa~tem deocamdată din această perioadă, 
este bi erica Sf. Vineri din Tîr.govişue, În curs de restaurare, din care 
s-au mai păst r.u unele urme ale tencuielilor exterioare. 
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bună m ăsură ş i În c unoaşterea dezvoltării modului de tratare 
a paramentului exnerior al monumentelor acestei epoci. 

Am putea lua în consi.derare n umai ca ipoteză, judecînd 
după exemplele de veac XIV, existenţa în această perioadă 
a unor tencuieli foarte s ubţiri, aplicate direct pe materia lul 
de construcţie cum este caz1ul la biseri ca Sf. Vineri din 
Tîrgovi•şte (cca. 1450), sa u chiar a unor tencuieli cu deco
raţia zugrăv ită, care însă nu ne-au parvenit. 

Ceea ce ne în drep tăţeşte să presupunem că aces t pro
cedeu decoraniv a existat la monumentele Tării Româneşti, 
reali zate În vea•cul al XV-lea ş i astăzi di1spărute, este exis
tenţa în Moldova acelui aş i veac a unor exemple de para
mente cu tencuială aplicată •pe z i .dărie de piatră sau 'Cără
mi1d ă ş i dec•or.a tă pr.in imitaţ i a unor cărămiz i aip arente smăl
ţuite la biscr•ici le Măn ăstirii Neamţ (1497), Tazlău (1496-
1497), Sf. Ioan P ia tra (1498), Bălineşt i (ante 1493), euc. 
Acest decor pelis i ·s tă în Mo1dova în vot •Cur·sul secol ului al 
XVI-lea, f iind întî lnit la multe din edificiile religioase con
strui te În v remea domn ici lui P.etru Rareş, ·cum este cazul 
la Humor (1530), Moldovip (1532), Baia (1532), Coşula 

(1535) ş i altele. 

Revenind Ja Tara Românească, după epoca de remar
cabile rea li ză ri c titori ceşti din timpul domniilor lui R aidu 
cel Mare ş i Neagoe Basara:b, cînicl au fost întrebuinţate ca 
materiale de consrruqie atît cărămida cî t ş i piatra făţu ită 

ş i sc ulptată sau chiar ma~mora, urmează o perioadă care 
lnreg i s trează În domen iul a rhi tecturii feb ril e ş1 stărui toare 

căutări 6 . 

Car acter i zată p rin monumente ide mai m1c1 proporţii , ca 
urm are În primul rînd a mijloacelor materi ale limitate pu e 
la di spoz iţi e de principalii co manditari , În această perioadă 
se fo losesc materiale tradiţionale ca piatra de ·r•Î·u, cărăm i•da 

şi tencui a la. Se co nstit uie În aceais tă vreme un procedeu 
nou în deco rarea faţadel o r , akătuit d in fîşii alternative din 

6 Grigore Io nesrn, op. cit„ p. 374. 

Fig . 4. - Bii>e rioa fo rei mana t1n 
pictat?! pe ten c uia l ă , faţada de sud. 

otmeana - detalitt din decoraţia 

că rămidă aparentă şi tencuială, simplu dar de remar·cabil 
efect, întîlni1t în forme deplin oonturate se pare pentru 
prima da tă la biserica fostei mănă·s tiri Valea (1537). Aceeaşi 
te hni.că de decoraţie o vom regas1 şi la cninoria de la Gor
go ta a voievodului Pătraşcu cel Bun, ri1dicată între ann 
1554-1557 (fig. 5). 

Din cercetarea monumentulu i constatăm însă că proce
deul amintit nu a fost realizat unitar pe toate t aţadele, ci 
num ai pe •cele ale aJbs i·delo.r , ale naosului ş i parţial, pînă la 
o anumită înălţime, pe cele ale pronaosului. ln rest, zidă·ria 

a fost exeouvată numai din asize •o•ri ziO n't aJle de cărămidă peste 
care -a aşternut un stra t d e tencuială subţire c u un decor 
sgrafitat ş i zugrăvit În culoare roşie, care imita ordonanţa 
fîşiilor de cărămiz i aparente şi zone tencuite. Nu cunoaştem 

cauzele care au generat a:doptarea acestui sistem mixt de 
ornamentare a faţadelor a,cestui edificiu. Putem afi rma 
to tuş i , că În stadiul actJual al cercetărilor , este .cel mai v·echi 
exemplu de acest fel, o reluare a sa fiind încllnită mai 
tîrziu şi la biserica fos tei mănăstiri Căluiu (1588), unde 
numai faţada de vest este tencuită şi co1orată (fig. 6 ). 

În Serbi a cunoaişteim un exemipJru muh: ma•Î vechi, în de
a rarea faţaidelor mănă1stiri:i Ruden~ca (fig. 7), •conistmită în 
1409-1410, •unde zj,dări a de •piatră es te a·coperită ·Cu o 
îmbrăcăminte de ten cui ală zugrăvită În acelaş i sistem7. 

În continuare, o altă etapă o const it'Llie d ecorarea faţa

dei-or foste i mănăistiri Oobia (1 572). P e cîmp ui faţadelor , 
realiza te din că rămiz i smălţuite policrome, se detaşează o 
s uită de f iride înalte, În ale căror timpane apar desene exe
cuta te În culoare roşieB, reprezenvînd imagini florale, zoo
mode şi geometrice bizare, se pare nu fără o anum ită 

sem nificaţie simboliică. In afară de aceasta, ·es te necesar să 
semnalăm şi existenţa unor tente de culoare roşi e, cu care 
erau vops ite rosturile dintre cărămizi. 

7 Gabniel i\lliWler, L'anncien art serbe, Pari1s, 1919, ş i A. Deroko, 
op. cit. , p. 200, fig. 303. 

8 Grigo re fonescu, op. cit„ p. 376. 

f ig. 5. - Biserica roqei 111 ă 11 ăqi ri Go rgota - detaliu din i'a\ada de 
sud. 
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Fig . 6 . - Bi erica fostei măn ăstiri ă luiu detaliu din decora\ia 
zugrăvi tă pe ten cu ial ă a faţadei de vest. 

Printre cele ma1 vechi exemple de edific ii muntene.~ti 

ca re ;iveau în În tregime o îmbrăcăm inte de tencuială exte-

Fig. 8. - Bi·serica Tlrgului di·n Tîrgovişte - detailiu din decoraţia florală 
firidel or regist ru.lui superior, faţada de sud. 

Fig. 1. - Biserica din Rudcni ca (Serbia) deta liu al r a\ adei de sud. 

ri-oară zugrăvită, care reproducea tiipu l de parament cairac
teri snic secolului al XVI- iea, aminti m con truqiile - bise-

Fig. 9. - Biserica Epi copiei Bu zăulu i - deraluu din decoraţia zug răvită 

pe tencu iai:'\, fapda de n rd. 
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nea şi casă domnească - ridicate de voievodul Petru 
Cercel la Tîrgovişte fo anul 15849• 

Acest sistem de decoraţie va fi utilizat d e nenumărate 
ori în ornamentarea unor monumente munteneşti construite 
în această perioadă ca ·de exemplu bisericile din Hotărani 
(1588), Ruda (1590), Caracal (sfîrşitul secolului al XVI-lea) 
generalizîndu-se către mijlocul secolului al XVII-lea. Dar 
nu numai În Ţara Românea:sd va fi utilizat , ci şi în cele
lalte ţari române, chiar în a·ceeaşi perioadă. ll vom reîmîlni 
în aceeaşi manieră la decorarea b>i·sericii din Şcheii Braşo
vuh1i, refăcută Între anii 1583-159410 de voievozii Petru 
Cer.cel şi Petnu Aron, precum ~i la mănă·stir·ea Gala·ta, aflată 
pe înălţimea din marginea laşilor, ctitorită în anul 1584 11 . 
Este de ·sub1iniat fapnul, că folosi.r.ea simuJtană a aicestu.i si1s
tem de ornamentare reprezintă un simbol al }egă·tmilor reci
pro•ce care a:u u111it pes•te v•eaourii ţaril.e române, încadrîndu-.se 
Într-un fenomen 1artistic general eu:rioipean. 

In ace laşi timp cînd în Tîrgovişte, la construqiile curţii 

domneşti , zidăria din cărămidă dispusă obişnuit În asize 
orizontale era acoperi·tă cu o tencuială pictată, se utiliza în 
paralel şi celălalt •si·stem de ornamentare al paramentului 
din ·CarămiZ:i aparente şi p anouri de tencuială, la clădirile 
mănăstire·şti ridicate de Stelea Spătarul către 158012. Din 
fostul ansamblu, sin.gurul monument care se mai păstrează 

întrieg, turnul dopotiniţă, prezi1111tă parti·culariiităţi În ceea ce 
priveşte tehnica decorăriii tencuielilor, demne de a fi men
ţionare. Astfel, cu prilejul refacerilor care le-a suforit această 
construeţie În anul 1645, cînd vechea biserică a Stelei a 
fost demolată şi înlocuită cu cea existentă şi astăzi, para
mentul, akă:mit în tehniica de care ne ooupăm, a fost airn
peri t În Întregime cu un stra1t de tencuială, pe ca11e a fost 
redat prin incizii şi zugrăveală, vechiul parament13. 

Mai cunoşteam un caz asemănător la bisefÎ.ca fostei ma
năstiri Plătăreştli , unde 1paramentul din că·rămizi aparente 
şi suprafeţe ·de tencuială, a fost acoperit cu un strat tencuit 
avînd zugrăveli de culoare roşie, datînd din timpul retace
rilor din anul 164014. 

Monumentele munteneşti construite în vremea domniei 
lui Matei Basarab care au primit această decoraţie , sînt 
numeroa·se. Amintim numai bisericile Sf. Dumitru-Buzinca 
(1639), Sf. !mpăr:aţi (1650), Tîrgului (1654), toate în Tîr-

9 Cu prilej.ul recentelor lu cră ri de resta.urare s-aiu găsit pe faţaida 

de nord a bisericii mari domneşti, fragmente de tencuială zunrav1ta, 
care au fost consideraoe ca aparţinÎnd unor refaceri din epoca lui Matei 
Basarab ( conf. arh. R. Mănairuilescu Date noi referitoare la aspect11l 
iniţial al bisericii domneşti din Tîrgovişte, apărute în c1~rs11l l11crărilor 

de restaurare, în „Sesiunea ştiinţifică a D.M.I." - volum multiplicat, ia
nuarie 1963 - p. 36). Unmele ace leiaşi decoraţii pictate realizate într-o 
tehni că sim~lară, găsire •atît pe faţadele caiselor .domneşti, cît şi în inte
rioru'. bisericii, pe profilit~l aflat la nivelul n aşterii bolţilor pron:\osului 
şi pridvorului (care avea se pare un caracter de provizorat, în aştep

tare'<l. frescelor care aproape niciodată nu se ~ealizau în momentul ter
minării constnuirii edif~ciului), sÎnt o dovadă sigmă în sprijinul datări i 

aceisvui sistern .de ornamentare, în vrernea · dornniei lui Petru Cercel. 
10 Eugenia Greceanu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină 

în arhitectura bisericilor româneşti de zid din Transilvania (pînă la 
sflrşitul veacul11i al XV Ii-lea), În „SCIA", nr. 2/1972, p. 207. 

11 Grigore Ionescu, op. cit., voi. II , Bucureşti, 1965, p. 12. 
12 Gh. I. Cantacuzi,no, Gabriel Mihăescu şi Cristian Moisescu, Date 

preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mă
năstiresc Stelea (1969-1970), În „Suudia Valachica", Tîrgovişte, 1970, 
p. 174. 

13 Cristian Moisescu şi Gh. I. Can11acuzino, Biserica Stelea, Editura 
Meridiane, Bucureşti , 1968, p . 15. Acest strat de tencuială din care se 
mai păsora;u numeroase fragmenire pe favada dinspre sud, a fost integra: 
înlăturat cu prilejul lucrărilor de restaurare care se desfăşoară în prezent. 

14 Cornu n i cată de arh. A. Pănoiu. 
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govişte, apoi bisericile schiturilor Crasna (1636 ), Clocociov 
(1645), Goleşti (1645) ş i cele ale mănăstirii Strehaia (1645) 15 

şi Episcopiei Buzăului (1639). 
Dintre toate acestea analizăm În rîndurile de faţă numai 

decoraţia bi1sericilor Sf. Im păra ţi ş i Tîrgului din Tîrgovişte 

şi cea a Episcopiei Buzăului. 
La prima, este de remarcat .faptul că decoraţia ornamen

tează numai cîmpul panourilor registrului ·interior al faţa

delor, indus iv arhiviolte'le şi lesenele. B11îul orizioo ml median 
care Încinge monumentul este zugrăvit în culorile roşu şi 

albastru, cu benzi albe intermediare, avînd o poziţie ob1ică 

care imită o 1panglică răsucită. Înt.îlnim aici, ca şi la alte 
monumente ridicate fie într-o epocă anterioară, cum este 
Căluiu de pi1dă, fie la multe altele contemporane lui , preo
cuparea de a marca conturul incizat al cărămizilor zugră

v1ite În mşu, prin dungi de culoare albă, car.e vor să repro
ducă rosturile de mortar. 

Mult mai interesantă prin variaţia sa dar şi prin preo
cuparea vădită a meşterului de a sublrinia prin culoare mo
dena tJUra faţaidelor, este decoraţia bisericii Tîrgului. Şi aici 
cîmpurile panourilor dreptunghiulare ale reigistruliui inferior 
sînt zugrăvite În imitaţia paramentului de tradiţie din veacul 
al XVI-lea, pe cînd ciubucele orizontale şi verticale sîm 
zugrăvite În benzi bicolore ( ro şu şi alb). Variaţia intervine 
Însă la regi•strul superior al arcaturilor unde rămîn deco
ra·t·e numai oiiubucele. Gîmpuritle tunuror firidelor alll fost 
prinse în zidări e, cu ajutorul unor •cepuri ·din lemn, elemente 
ceramice de forma unor di·scurri, cu un diametru de oca. 
18 cm, conturate pe tencuială cu o bandă •de culoare roşie. 

Acdeaşi arcaturi din registrul superior primesc totodată 

o decoraţie fie ou motive geometrice, fie cu reprezentări 
antropomorfe (siluete de cavaleri uneor•i În poz1ţ1e de luptă) 

sau a unor elemente vegetale (flori mai ales) (tig. 8). 
La biserica Episcopiei Buzăului, re.făcută în anul 1639, 

astăz i cu faţadele aparente, se mai păstrează un fragment 
în dreptul proscomidiei, care demonstrează că iniţial era în 
Întregime acoperită cu o tencuială subţire în care prm mcizii 
şi c·uloare a fost reprodus aspectul p aramentului alcătuit 

din blocuri de piatră fasonată, asemănător cu cel al bisericii 
fostei mănăstiri Dealu (fig. 9). 
Dacă la construqiile analizate mai sus, a tost descri sa 

o decoraţie executată după principii şi cu metode tehnice 
specif~oe, asi•stăm, .către sfî11şi·tul secoluilui al XVII-1ea, la 
abandonarea treptată a sugerării paramentului aparent, pa~ 

raliel cu abordarea unei dive11siifică·ri a motivelor decorative, 
care vor fi cu precădere florale. 

În concluzie, monumentele munteneşti construite 'in sec. 
XIV-XVII, prin aspectul original al faţadelor, prin gama 
variată a elementelor decorative întrebuinţate, prm propor
ţiile şi reprezentarea acestora, const ituie un grup de mare 
interes În evoluţia Întregului sistem de ornamentare al edi
ficiilor monumentale româneşti. 

Demn de remar·Cat este şi faptul că întreaga serie de 
monumente, puncvată cu exemplele descri·s·e, r.eipreziintă e.tape 
evolutive ale unui mod de ornamentare a faţadelor, contu
rat încă din seoolul al XIV-lea. Aceste c:onsoo..tări trebuie 
luate În considerare cu toată atenţia de cei care au răspun
derea restaurării monumentelor, în sensul menţmerii ş1 con
servării vechiului lor aspect decorativ exterior, în reS'pec
tarea adevărului iS'ooric, pe care îl impune activitanea de 
restaurare. 

15 Maria Voica Puşcaşu, Date noi cu privire la evoluţia ansamb/11-
lui de arhitect1tră medievală de la Strehaia, Î 1 „ 13.M.I.", anul XXXIX, 
nr. 3 /1 970. 
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