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O ca.r.acte1r i1S1tică maJ·Oira .a arh i1tecturi1i J111ediiev.al·e din 
zona Moldovei este extraordinara capacitate de sinteză ş i de 
inovaţie. În lucrarea sa devenită clasică, Bisericile hti 
Ştefan cel Mare, George Balş a firma, pe bună dreptate, că 
bi·s·eric.a din iaoeastă 7-!ană ·a.re un plan b izantin executat de 
mSini goti·c.e ş i după prinâipi~ parţial ~otioe 1. Daa·, mai presus 
de a.oesite înrîiUJri1ri pe care Geo!l'l~e Bial ş ~e soo1tea În evidenţă, 
est;! imipoirtant să avem În v,edere moidul subtil , do1vedind 
un matur 1siimţ 01rtÎlsni1c, ân .o<l!tie 1Co(Jln uruoto,r.Ui şi deao1·.a1lorii 
m oildo;vein.i au ş1uiut să s:e 1r:idiicc deasupra moddelor furnizate 
de marile culturi din Orient şi din O ccident ş i să realizeze 
opere de-s ine-stă·tă to.are, su rrpri nzătoa.re p,rin ori.ginalitate, 
singulare ca a1utenticitate. P ractic, bisericile din epoca de 
an.t·r a Molido1ve,i n11edi1ewulre, epocă maroa:tă ide domniile des
Loini1oili01· voiev ozi Muş,atini , au reuşit să ÎnsGie În istoria 
artei europene un oap[t,ol die-s:ne- stă·tarnol-, capi tol a că:rui 
imponanţă ·o r·ecuni.:: ~tie.a, cu cîteva deoenii Î~1 urmă, marele 
medievist sp aniol Puigi Cadafalch2• 

La frumuseţ1eia şi o·ri1giin.al1i-tatea mon umen.uel10\r din M,o]
d ova conmriibui;~, nu puţin, decomţia .akătuită di n discuri, 
d.i.n ddmizi ~ i din plăc i d:e 1C ·~ .mmid smă lţuită, deconţie 
cane poaue fi 1Înuîlni1tă a:uîrt La exterÎrOir cît şi În .Î1nneniornl 
aoes tora . Esite bine cunorscurt faptul că mai toat·e bisericile 
ctit'OPite de Ştefan oe! Mare au faţadele Îmip oidobi·te cu un 
b11îu lat, akătuiit d in dirscuiri de ' oe1ram.Î1că 1smă1lţiuită, brîu 
di1S1pus im1ediiiat sub .001rn:i1~e ş i oaine, În pauz,a dre umbră a 
aoo1peri.şului, iCJieează 1o adevă.rn1tă parură 001lo111aită cu Sltrălu
ciri Sichimbăuc1are 1în fonqie ide arele z ilie i. 

Unie1m i, f.aţadde s~1111t 6:1mp)Vrţit·e În l.argi dmpuri, prin 
hrîire .or iz,01nKtle s1au prin b.anidami vcrrti1cal1e, alcă.tuirte din 
căirămidă ~ălţuită, În acmpoz1iţira ·CiiOmatică a aces11Jo·r ele
mente intrînd diferite tonuri de verde, de galben, de brun 
ş i de .;1Jba1s<'llru, mai 1mr 1şi tmain:ţe de n eg.ni, Îniuregul s.iS1tem 
deomauiv oonforind acestior monumenJue rsnrălucirna preţiroasă 
a u!!Uo.r bijute.rii dem r.ane cu email. 

Cerami,ca mor~dov.enea,sd din ·Siecolelie XV-XVI ra sna1t 
în awnţia mai mu1tJcir 1oeo.1oeta1uori3, stuidiu1te acumu!1aite pînă 
în p,rezent f.i:rnd În unăsură să ne dea o i11111agine destul de 
exactă ait1Ît a·slllpra monumentelor purillînd o asemenea pre
ţio:aisă po doaba, oît şi asupra r1eperPtoiriului de forme deciora
tive ce ap air p e s:upr.afaţa di9cur.irlo.r de cerrarn.ică smălţuită, 
nu miai puţin fiind .anraliz,aita va111iretatea tcmu1ri1oir de smalţ . 
Străbăuînd bibliogrmfi.a acumulată pÎn1ă În p:rez,ent, eS11Je l1esine 
de orbse.rvat faptul că maTrea maj o r~tlai1le a cer1oetă tio1ri:lo•r înclină 
să .at:ribui:e s.i,stJemul oimramental a doptat de oer.amica monu
mernt·ală mo1lrdove111ească u11110.r ii nfluenţe bizanitri.nio-baloainfr.e, 
·influenţe mediate de 1eidiJ idvl1e din Ţara RJOinâneaJscă4 •. 

S-a ,rema1roa1t tlQltuşi d, dareă 10 seri1e de cainacteristici 
dew-ra1niv.e proprii d iscurilor smălţuite utirliz,ane În Moldova 

1 G. Ba lş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, „BCMI", XVI , 1925, p . 14. 
2 ]. P uigi Cadafalch, Les eglises de la M oldav ie. Con tribution a 

['origine de lrnr forme decorativ e, în „Bulletin de la section h istorique 
de !'Academie R oumaine" , 1924. 

3 Dintre stu diil e consacrate :icestui subiect amintim : Rudolf Gassauer, 
Teracote s11cwme, „B CMI" , XXVIII , 1935, 86, p. 145-164; Barbu Slă
tineam1, Despre teracotele s11cev ene, „BCMI" , XXX, 1937, 93; Corina 
Nicolescu, Cenimica decorativă în arhitectura veche românească, „A rhi
tectu r:i", 1954, nr. 2, p, 20- 26; idem, Decoml mănăsti rii Neamţ în Legă
t11ră cu ceramica monumentală din Moldova ln secolul al XV-Zea , „Studii 
ş i cercetări de istoria artei" , 1955 , nr . 1- 2, p. 11 5- 136; Barbu Sl ăti
neanu, Ceramica feudală românească, B11c ureşti, 1958, reeditare fo1 Studii 
de artă pop11lară, Bucureşti, 1972, p. 295-298, 302-308; Co rina Nico
lescu, l nceputurile ceramicii monumentale în Moldova, în „Omagiu lui 
George Oprescu", Bucureşti , 1961 , p. 373- 394; Virgil Vătăşianu, Istoria 
artei feudale 2n ţările române, Bucureşti, 1959, p . 290- 295, 302- 303, 
308-309. 

4 P rincipalul partizan al acestui mod de interpretare este, În stu diile 
citate mai sus, Corina Nicolescu . 
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pot fi rngais11ue În B1arlca111i , ş i chia1r mai depal'te În Otiirent, 
foa,rue m uLte dinnne elementele cu caracter heraldic caire inter
v·enreau oa m0rt.iv1e 01rnrame1111tale pe s·upmfaţa di·s1cll1ri1l101r îşi 
jus tifică a1pariţia În cadrul unl\.t i prooes de co ntam in a.re ou 
aJit.elre deoorrrativre 1a le O cc.irdentuluiS. 

Fă~ră să ne proipurnenn ro anal•iză aimănun·ţită 1a mom1men
uelor caire p ot irnra În g1t1U1pU1! p wb'.·ernauioii srudia1te, Îninrucît 
acestea sînt înde'ObŞt1e bine cunoscune6, esne timpul să reamin
t~m că primul e1difici u din Mo1ldova la ca:rre s·e în:rî.l11reş1te o 
decoraţ ie 11e1a Ll z,a1tă cu aj'l11n::in1l cemJmi1oii c1r:namenoal,e 1est·e 
bi19e r.i1ca Sf. "f.r,ei1111e din Si,rret. Arr:bu i1tă de trad iţi e bi Sas 
V"01dă (1354-1358), da1r pusă de cătr.e cer1oeta11JC;.r i P- seaima 
iniţiativei ctito ri·ceşti a iui Pe tru Muşat ( I 374-1391), bise
ri c:a Sf. T rnimie din S~mt es ne un 1111i1c edi fi,ci u pe p 1 ain 
t11«i1oon c, 1 irps i•t de rt1.ml ă 7. -

Con st·mită (ln pi.ait1ră b rută de carireră, eia are faţaidde 
aibsideLo•r decorate cu Ît11ar[te finide, •Îa'l!Chei aiue la p artea supe
ri om·ă cu ·arrcuri semi1oi1Pculan·e. Arh ivdtele ace.stor firide sfot 
sub'.iniate de un ş ir de discuri de dimensi uni rrela tj,v mic i, 
smălţui te În galben şi În verde, În spaţiile dintre ele aflîndu-se 
cruci'l!Ji ţe tubu'.are, fix1aue iÎn teincui,ală. Deas'Upra liniei a.rca
turi lor, formînd un b.rîu di1s·conoinu.u, S'e af.l ă un la1rg handou 
alcătui1t din două nîndm.i de discuri smălţ1.ri1ue, 1Îit11Cadriarte Între 
două ş in.111'.i de cărăm iz i puse pe lung, ,s1paţi1ile libe1r·e fiinid şi 
aiici punctJa1t1e cu ajuuorul oruciuli·~elo.r wbulaPe. În raforră de 
aoeast1a, decoraţia de oeraimii1că smă1I ţuită i.11ttervi111e în dreptul 
for,es1trie101r , derasupm că11101m a u f109t orea:te mi.ci panour<i 01rna-
1nen1t.ak Ai,ci, efe.ctul deoorntiv este obţinut .auît cu ajut10-
rul di·srnr iilor dt ş i prin intervenţia cărămizilor smă!ţuite. 
La f er,ea.srtra aiLtarulrui, căr)Vm izile constituie pr1inrci:pa lu1l ele
ment 00111 poz.i.ţiornal. 

P ornind de la exi stenţa fi ridelor înalte cu arhivolte, 
subliniate de discuri din ceramică smăl ţui,tă, mai mulţi cer
oetă1toQ··i au fos t îndiim1ţi să vadă În w r:ami,oa ornarnenrtală 
a biise.rici1i Sf. T Pei1me djn Sunet un elemen~ expliroabil În 
Întregime prin fi liera balcanică8 , biserica mănăstirii Cotmeana 
fiind invocată ca termen de comparaţie În Ţara Românească. 

O bservînd că bi1Srei1ioa Sf. T1ieirne din S11vet estie În m ·ice 
caz anuer i1o airă mrnrumentului argeşe.an9 , oar.e nu poarte f,i 
deci un inel iniuermedi1air înurre zona de influenţă a Bailroa
niitJior ş i nordu l Mokloivei, mai 1lr1ebuie adăugrat f.aiprtul că 
nică ieri în spaţiul balcanic luat În discuţie, nici la Messem
l>Ti1a, n~1ci la Tîmov-o, nu se îmîlnesc bandouri largi, de tipul 
celui utilizat la biserica Sf. Treime, de asemenea nu se Întîl
nesc căirăm1z1 smălţuite formînid .panouri ornamentale În 
jurul 1f.ere~trelor. R eforire,a exolusi vi stă lra ,ex1emplele halca
nice ni\.! este de nanură să satisfacă, aşaidia>r, 10 .explicaţie de 
t ip oauzal, cum t-rebuie să ne 1p m punem În oazul 0111id ·rei 
pmMeme sirn~1Lare de iistmia artei. Gorn:ider.air.ea tm1iLa1oorală 

5 Pl ăc i ceramice cu subiecte similare ce lor din Moldova (zgripţorul 
în:iripat, sirena cu două cozi, acvi la, leul „passant" ş .a . ) au fost gă site 
în Italia ~ i în E lve ţia; cf. B. S : ăti neanu, Ceramica feudală, p. 302. 

6 O li stă a monu men telor moldovene şti decorate cu discuri, p: ă c i 
şi că rămidă smăl ţuiră a pub licat B. Slătineanu , op. cit„ p. 296, 304-305. 

7 Dintre numeroasele l uc : ări care se ocupă de acest monument, 
cităm pentru ca li tatea i ! u straţii lor, Istoria artelor plastice tn România, 
I, Burnreşti , 1968, p. 185- 186, ii. 171- 172; de asemenea C Nicolesou, 
lncep11t1aile cera micii. mon•tmentale. , ., loc. cit . 

8 Corina Nicolescu, l ncepuwrile ceramicii mo111tmentale . . . , p, 394. 
9 Într-un recent studiu, bazat pe o amănunţită cercetare arheologică 

a monumentulu i, arheologii Lia şi Adrian Bătrîna demonstrează că 
bi seric:i. mănăstir ii Cotrne :111a a fost construită de către Mi rrea cel 
Bătrîn În an ii 1396- 1404 (Lia Bătr:na şi Adrian Bătrîn:i , Date noi 
rn privire la evoluţia bisericii fo stei. mă11ăstiri Cotmeana, „Revista 
muzee:o r ş i mof\umrn telor. Monumente istori ce ş i de artă " , 1975, nr. 
1, p. 18-19. 
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Fig. 1. Biseri ca Sf. Treime clin Siret; de remarcat ş irul el e di m 1ri s 111 ă l 
\Uite care suprnl ini az;-\ conturul a rhi vo ltelor regist ului ci_ H cade o 1 rb ·~ , 
de asemenea hand oul dublu ş i cîmpu ril c decor:lliv c d ! dea up ra l'e
rest relo r. 

a spaţiului balcanic nu rezi s tă nici confruntării cu tehnica 
de construqie a bi ericii din Siret, Întrucît este vo rba aici, 
aşa cum am a ră tat , de utiliza rea pietrei de carieră, Într-o 
t ehni că pe caire ro întîln :rm numai î·n ambianţ•a .a.rhirnectu1rri 
grotioe, de l a:rgă 1ră1sipînd 1r e În Tr-a.n sil vania 1ş i În Pofoni.a . 

Fig. 3. Cetatea Ho tin , turn pe f::qacla vemca; decorul ce ramic, realizat 
odată cu constru irea z1 cluril or, î n făşoa ră to:n e fa1.ad ! le. 
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Fig. 2. Biserica f. T reime din Si ret, fereastra diaconiconului; panoul 
deco rati v este alcă tuit din discuri smă l 1 ui te, cru ciuliţe tubula re ş i cără-
1111 z1 smă l \uire. 

l'i g. 4. Il iserr:ca Sf. Ion din Piatra Neam ţ, fapd a s u.cli că. I n 111 od excep 
\ional, Între co rnişe şi bandoul de discuri sma lţ. uite se interpune un alt 
bandou deco rativ cu cărăm izi sm ăl1uive, ce se compun î n rombuii pe 
fo nd a lb. 

In epoca hui Şmerfan cd M ame, oîrnrd cerauniroa s-a bucumt 
de o pwr.i oulară popula·r~tiaiue 1Î111 pl·aistioa .airh.irtectoniică mo.]
dovene.a s că, sisoemele deooinani•vre •nu aiu decît destul de vagi 
as•emăn~fa,i cu ex•emplde bakani•oe luait•e În rdri .scuţÎ1e. Ar·oaitu
r i1l•e deoorn tiv.e rde pc faţade, 101ndorniue pouri1v-irt unui savaint 
sisnem a.kănuir d~ ar.oarde, f.it-ide ş i •o oruiţ•e, vioir fi sub!i·niate 
nurna.i cu .cărănrildă, smălţuiit.o:=t s.au n u. E:>Qemp•Ie de o 1rnm.ar
ca.b Ll ă fiiunn'l11seţ·e 101foră Î·n ,a.ce t ·s·ens bi1sier·Î•ca Sf. fon din 
Pi.aiura Neaimţ 1 o sau bi sierirn lnălţăi1'm rde la măniă,s.r·i 1rea 
Nea1mţ1 1 . ln 1ambe1e cazuâ, că1ră.rn.ida smălţiu~tă ca.r.e ·sublii
nj,ază înalt.ele a:11ca1de ·e 1ue 001111bi111ată ou o rema.mahilă ştiinţa 
a .a rmorni·il1or cmma.nic•e, p.alleua fiirn.d ialcătui1tă diin tonuri de 
galben, de V•erdre, dre ' brul!l, Î1nt11e 1aoescea pa:uz·ele d e negiru 
avînd un ·evide!1't ro l de ,~mbl1i•n1i1eine . D iscuri.Le 1cerami.ce, pe 
caire Îin Dalcm-hl i1e gă siiim .ou ·regulari tate În j'lLrul 1aJrhi'\llol
re].or, 1sînt llltiliza1te la . .rn011'U1meJ11tel1e lu1 Şteif1a.n •Cd Ma.re În 
special penwu a1l1căituitrna a·c.el'lli bd u deero1r1a.tiv sinuat sub 
ni vielul o01rnişe:i, 'lt1111eo1ri şi pentn:u a oon sui1ulllÎ ~prlÎ.noenre deco
naiti1v•e deasupir'a .a.noadmameinmel or de ferea1st1'ă. 

Gel mai ,5.rrăilru10Ît , cel mai cornpi!et rep1iez•e.n.1.a1111t ral aiere.soui 
sisitem de decorare esrte biseiri1ca înălţăr ii a mănăisitirii Neaim
\ufoi . Gui1001nită de Şueifain oel Ma•re În a.nul 1497, bi.serica 
foă,] ţăQ·j,i de I.a Ne,a1mţ arpa1rţÎne 1acdui 1ui1p sipecif.i:c m101ldove
nesc de biserică manastireasd cu pl1an dezv1oiltat, fii111d 31di că 
un m1on•Utmernt cu n.aios ide rpl1an tri:oonc, cu pl10n.a.os alungiit 
alcăt u,i t de do'll ă 1uca1v,e1e, 1a.v1îrud o g110p111iţă .Îinille11pusă î1m~re 
pronaos şi naos şi un exonartex-pridvor pe latura de 
vest. Alungirea neobişnuită a monumentului , datorată for
mei de pl an a.min:ui:ne, 1esiue .subtil ·co mpensată În dec.ona ţi.a 

10 G. Balş, op. cit ., p. 87- 98 . Biserica Sf. Ion din Piatra Neamţ 
este singurul monument l::t care decorul ceramic s-a păstrat intact, fă ră 
interven\ii ulterioa re. 

11 O detaliată prezentare a acestui monument, după ultima sa restau
rare, o Întîl nim la Şuefan Bal ş şi C. Nicolescu, Mănăstirea Neamţ, 
Btt ;ir~şti, , 1958.; a se vedea de asemenea C. Nico lescu, Decoml m.ănăs
'tirii Neamţ . . „ loc. cit. · 
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Fig. 5. Bise rica Sf. Ion din PLatr;i, Neam\, dernliLt din absid;i. altarului ; 
pib ~tr i i ;i.rc:1 Lurilo r 0:1rbe sÎ nL execu ta \i din c:\ rărnid :\ sm ă lţuită (g;i. lbcn, 
negrn , verde) Într-o co n cepţi e deco ra t i vă c;i, re nu se regăse~tc În sp a ţ. iul 
bi zanti no-b:t lc;i. ni c. 

fai;;aidelim- cu aju llOlrul oemm~1cii mou1iun11en1taJ.e. Sutb ooiimşa, 
potr.i·vit unui principiu ce poate f.i consi·derat deplin ·mn 
s riru~t În a1c e.ais tă vreune, -se află un la.r.g brîu alcătui•t din 
n ·ci ş i ,ruri de di scur i smălţuite, .dismri prevăzute cu o deoo
nuţi1e 'll~c·r sig11:afi tată, m ouvvde 1aparţin1nd irepe!l11lQ111iului ve
ge1ta1l sti1lizat 12. Deasupra an1oardr.a1111entelor gotice traifora1te, 
se aliă spr1irnoe1111e aJ.că1tu1i1ue 1din discm1i de c·era111ică simăl 
ţtvită, demen:te ca111e cree·ază 'lU1 efoot deoo,r.ativ de 10 s·esi
zan,tă v~oici'lme. P1e11111ru a 1001recta 1otp1Ji1c alung,ÎJrea f.aţa.delo:r, 
Slllpr.aifava aceisto1m ·esme deoo1r,a tă cu lia1r.g,i ba111dou.r1i ve1f'1li1ca.J.e 
de cărămidă sJYJ'ălvuiră, ·llOlt cu cărăim.iidă smălţu~tă friiind ubli
niată linia zveltă a Înaluelo.r .aroatiuri care Încing cele trei 
abside. 

Oo:J11te1111plînid biiservca de la Neaimţ, ne pu~em în•treba .în 
oe mă.simă sistemul deo01ra1uiiv uui'1.izîn;d oenauiuoa nuonUJnen
tală maii este a:ioi î111da.t.orn1t v1reun1ui mioidel biza111'ti·t110-ba.lcai11iic. 

Aoeaisua cu .a1tîit maii muh cu dit utilizar•ea di.scu.rilo1r şi 
cărămiziLor smă•lţuitie nu e~ue do1ar un apa.naj al ·arhiteietu·ri1i 
din Hakani, ai trebuie oonsiderată <Într-'un ~paţiu ·cultural 
to1airte larg, dia< Orli1eu11uul a1si1airi1c •ş i pînă În v•estiu l eu1rn.pean. 
Este niecesa:r, aşaidau:, ă u1rtmă1rim 111elaţiil.e ·artist·Îce ia l•e Mo1-
dov1e1i medu1ev.al1e •În Î1ntr1e.a1g.a lor c0'1111pfoxi1ta te ş i să disoerinem 
arti•oulaţii[.e \.linu~ 1prooe1s geneitic mai coniplicat, În care nota 
de creaţi·e o·ri1gin.ală, pr<0plflÎ•e arhineciturii moldov•ene.şt i , să 
fie mai p1.1ecis 001111JU naită. 

Cu prilejul .redeschitdeirii do·sa•mlui privind 01J.1igin.ca cera
mi1cii moldo1v.eneşti, este fooul să ai111 i111tim că, Încă din anul 
1959, pmfes:oml Vi'fg.il Vată·ş iainu av.ain,saise !Îipoteza tmm don
ta1mină11i cu si1stlemul deOOirait~v existent 3n ţările bal1tice, atî.r 
în ueri•uo,riil•e orupa!Ue o'~'l1Îo1airă de . căr1;e cav1aleiri·i oirdinul1ui 
r.el.lltJon cÎ•t şi în marele miez.a t a'1 L<i1uu1ainu1ei 13. Din păca.ue, 
ipo1trezel1e p1.1olfesornlui. V.iirg.Ll Vărtă.şian'll nu .au ·fost unmat•e de 
nmt1Îvărci mai tlemeinioe ,şi iais.tfiel Î:n1uiieaga pmbl·emă a rămas 

12 C. Nicolescu, Decoml mănăstirii Neamţ .. „ loc . cit „ fig. 20- 23 . 
13 V. Vără~ianu , op. cit„ p. 290, 295 . 
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Slllspenda ră . Ob •e1rv·Înd cu justeţ·e că În peri1o·aida constinurn 
i1st.emului ddeJ11siv •al Moldovei, ou probabi1l•itiate În a1nii 

domniei k1i P.ennu Mlllşart , s-a 1făout aipel la un tip pl·ani 
metric oa.racte·ri s1tic regiu1nii baLt·iioe, f•ilind vorba deci, Ici 
cetatea de scaun a Sucevei, la cetatea de la Scheia şi la 
cet:;utea Neamţulu i , despre amenajări pe plan patrul'aiter cu 
turnuri pătraite de colţ, profes1oru l Virgil Vătăşianu sublinia 
în oou1timtau:e faptul că ni·oi a·rcatrurile decorari•ve de pc 
fa~aide nu sînr 1t11eouno1s.nute În zona Balticii ş i că esite fo1ane 
p rio babi lă preluc ma 1U1n.OT eilemenue de oer.ami.că 9mălţuită din 

• v 14 
aceeaşi Z•ona . 

Un imp'aPtant J!rgurnent .adus În a.oe t en esrte decoraţia 
i a ţade i ceită ţii I-I91ui1111\.dl\.liÎ. Este vorba . a.Îlc~ despr•e paimmente 
de cărămidă ·ca.re În unele z·one pl aichează zidăria de piatră 
b·mtă , pa1riame111ue ailcă1ruind de1s•en1e ge1ornetri.ce În formă de 
pătrăţde ş i de cn 1ci15. fpeovente · Şi chi.ar tipice În aThi1Ue•c
tura de că ră m.i1dă a ţă ril o r balti1ce, apa riţia acest .r pa1r.a
men,te dec. rnnive l1a HoltiÎll1 nu ipoaue fi pu să În J.e.găt)l.lră cu 
oirnamemcle ,fa~aidelio:r bizan:tirne din B.al.oani, ci numai cu 
cele d:n Euu··:ipa de n Oliid-est. Observaţi a de m. i us estie 
dieios1eb.iit de 'lJlti,J ă, În tii-ucî t ea tl11u pri·veşt:e m~mai deoo.r.aţ i a 
H o1tinulu1i ci per1111iiue nede s.chiclieaiea, în rno·d mai nu::i.nţa·t , ::i. 
\'nvrreg1i1i probl·eme prrivi1n1d 10 1rig~nea sisuernului dew rauiv alca
tu'.1t din ce•r.:iimid '. smă. I p.1ită . 

În Li1tua111~a, mtrnern1a1se edifi oi1i de Clllh, civile şi mili•uare 
bcndii1ci .ază de intervenţia oeTa1111i oii srn ă·lţui t c ca•rc oreează 
oîmpmi on1ame111tial1e, .înv ~ :c 'l'Îrnd faţ;adde şi oonforin:du-le o 
ex.pr-es•i1e specifică . în ge111eir1al, •este vorba de uniliz•aiiea cără
miz~,j smăl9ui•te oaire desenează pe faţade u·asee iu11uers·eotaroe 
În fo1rme rorn boi dale, 1i1mprimînd supr.a fe.ţdor aspect:nl ·unoir 
uri1aşe ţ•esănuri . Aoest tip de de·oo r se r·cgăse·~e la cast:eh~l 
din Trakai, la fortă.reaţa oraşuh1j Vilni1u , la ce·ta•t:ea Kaunas, 
de .asiemenea po1a1ue f.i Î1ntîlni.t l.a bis•eri oa Sf. Eoauer ina din 

14 !clem. p. 303, 647. 
15 Un releveu ;i, I acestui deco r ;i, publi cat proL Gri gore Io nescu, 

ll istoire de /'arhitectu 1·e en l?ouma11 ie, Bucureşti , 1972, fig. 88. 

Fig. li. Cet are;i. H oti n, turn pe F::t ţ;i, d a e ; ti că 
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l' ig . 7. lfaeric:i. înăhă rii ci ~ la mănăs tire:i. eamţ; vedere de :1 nS:1mblu 
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Fig. 8. Bi ,e ri r :1 înă liării de la m::in::mire:1 eam\; 
ve rică, admirabil exemplu de sin teză deco rat i vă. 

Vi:ruil\.ls, sau l.a ·o caS'ă de loc'Uit d :n Kaun:as, monument 
da1uînd din eoo liul a l XVI~hea16. 

In nioirdu l Proloniei, În aoea zonă ca.r1e s-.a .a flat tcmpora.r 
în rnîinjle cav.a ler~l1or 1ueuuOQ11i, exemplde sînt Încă . i mai 
m1meroase. La M.albork, vrnme de apm a.pe 200 de ani •1.1eşe
cl:inţă a ordinului teuwn, cai tdul (s1ec. XIV) J?IPez iniră un 
vast s i ~1vem deco raitiv alcănuit din cărămidă 5malţiuira, fi ,ind 
prefera ie, ş i aii1oi, tra.seele geomelirioe si1m1ple, .de cele m.a.i 
rnuhe ori de tipul romburilor înlănţiuiue 17. La bis·eri1ca Sf. 
fa cob din T TLI•n, o impresi1o·Ih:'l"ntă basil i că g1o tucă de dfa·ă
mi.dă con.svr uită În .arn.U,i 1309-1350, ceraimica smalţuiită in
t rvine sub forma u11101r plăc i de cUJL are gia,lbenă ş i verzuie, 
care ag.remenoează S'upr.a~aţa din jurul p ortalului şi ancadra
mentele de foreas.t iră 1 B. La R aidom, bi1seiri.oa foS!tci mănă1st:ri 
bern a rdine, edificiu de cărămidă datînd din an ii de dornn '.e 
aii regelui azirnir cel Ma11e (13 33-1370), 1ar,e, de a semene.a, 
un d .cor reail izait din ·cărăm idă ma l ţ'1.1 · i'tă 19, acelaş i uip de 
decor regăsindu-se la capela dominicanilor din Poznan20 sau 
Ja casa În care a locuit cronicarul Jan Dl'ugo z din San
dorn i1eirz 21. 

In acea.stă din LLPrn ă lo c.aihi oare, cu oaire M oldova .a aivU1t 
frecvente legăturoi ooun erciale, se pă,s c11ează un monumenrt 
care prezintă o particulară importanţă pentru di scuţia ele 
faţă : est vo,rba d espre bi'SerÎ·ca Sf. Iacob a rn ănă1s tirji domi
nicane, monUJmen•t consiuruit În prriim.a j1.1rn ăita.ne a ecoh1Ju i 
al XIII-lea, Începînd cu anul 1226, la ridicarea lui contri-

16 Pentru toate aceste monumente, ca ş i pentru cele din P o lon ia care 
vor fi am inti te, ce rcetă ri la fap locului ale autorului. 

17 J er zy Z. iozi 11 ski, Adam Milob~dzJ~i, Moni,ments historiques d'ar
chitecwre en Polog 11e, Varşov ia, 1967, p . 160; Bohdan Guerquin, Zamki 
w Polsce, Varşovi:1 ,1974, p. 192- 195. 

18 J. Z. iozi11ski ş i A. Mi lob~dzki , op. cit„ p. 251. 
19 Idem, p. 211 . 
20 Idem, p. 200. 
21 'o n scrui tă în 1476, casa lui J an D lugosz are fa\ade !e în cără

midă apa rentă, decoraţia fiind realizată prin cărămizi cu smalţ negru 
ca re desenează romburi . 
+-
Fig. 9. Bi serica-mausoleu d in Răzb:iieni (după restaurarea din 1973-
1974) . 
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Fig. l l. Biserica Inăl\ăr ii de la mănăstirea Neamţ ; detali u din bandou l 
<le discuri s mă!\. uite (motive:e orn amentale s'.nt de largă răsp înd i re în 
:nrreaga arie de infl uen\ă bizantină) . 

Fig. 16. Sandomie rz. Caia croni carului Jan Dl ugo z. 

Fig. 12. Biserica Sf. Ni colae 
nu ,.,1 eroa1e motive heraldi ce 
cărăm i zi le apa ren te. 

din Bălin eşti; 
intră în 

disc urile s .11ăl1.u itc -
co mpoziţie decorativă 

cu 
cu 

'Fig. 13. Ce rb şi n~ o tiv decorativ geometric; disc uri pr venind de la 
b i s~ ri ca Sf. Gheorghe din I-(rlău. 

Fig. 14. Leu „passant" ş i stema Moldovei; di scuri pr venind de Ja 
bi s.eri ca Sf. Gheorghe din I-Iîrl ă u . 

Fig. 15. Srnma Moldovei ş i Melusina (sirena cu d o uă cozi); discuri pro
venind de la biserica sr. Gheorghe din Hîrl:iu. 
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bu:i1111d, idrupă dt se şitre, un număr de u11eşt1e1'i .italien~22. Bise
rica Sf. focob din Sai111do1m~1erz •aire z1oa1!a srrnpe1rrii0arră a faţa
deJror deaotra tă cu un şir dre plăci oernlmice plărc i 1l1e ceir.ami1oe 
fo1rrnîn:d şi rdeooQ·ul up1r1ail"eţei adiiacente rp·o•r:taJrulruâ l1'<)11dic. 
Sîntem .ai.ci în faţa unui .si1s·te111 decornti'V compl,ex, ca,re 
uzează atît de efectul smalţului, oît şi de ef.ecuul dementelor 
de.wnaitive de pe supmfoiţa plăoiJor oenaunrice, decve 'Obţimvue 
chiiiar În mom«~111t1ul t'1.11rr11ă11ii a,oes.llor plăci. P:reforirnţ.a p ent1ru 
cărămida smăilţu :1ră, fo~QI ită ca dement deoo[;a11:i1v în •oîrn\pul 
p.a1mmen1tului, ca Şi u:ti1izM1eia plăoiJ.or oemmioe 001111S1tumi1e 
un preţÎlo's uermen de r11e1fm1i11ţă ipentJru oeea, 1oe viO:m nurmi în 
ce1e din t11rmă immeza m1oi1drov1enea;s1că a s~s11Jelm1uJui de·oo,nalliv 
din cerami.oa rn1onumel1'tJailă. Modul iÎn oare Moldova primibr 
Muiş,ai:iini pute1a verni În 00111t1aict cu siS1temde dreoor.anive ri.tt·ili
za ve Îm Liirn::ini1a şi, În gieJ1•Ci1'al, cu oele dim ·teri·r.o,rii·Le balti,oe 
este foarte uşof' de explicat. 

Potrivit unor izvoare istorice mai vechi, se ştie că 
Alexandru cel Bun ar fi Pemtris la meşteri,i guverna norului Ghel
digold al Podoliei pentru refacerea ş i Întărirea Cetăţii Albe23. 

De ,asemen.ea, ou a jut'o1rul urne•i echipe de mquer i liuuaruire:ni 
puşi la di1S1plozi ţie .de către marde cneaz Vuto1d, a fost refăicuâ 
cetat.e.a Hiouinulrui24. Cu .a.oeSlt pri1ej avem m101tiv să credem 
că pe faţaidrele oe tăţ ii de pe Ni1stru a aipă["'Ut a.cel orrrnament 
ceir.ami·c a'ttit de c-us·ernănă1tm În 1sirmpliirtamea 1sa deoo·r,ativă cu 
exemplele lituaniene anterior citate. Dar, trebuie să ne ima
girnăm că În _,eforlJ'l.ul său de .a C()IJ11SK~lilda cetăţiJ,e froi111uie1rei dcsă
r.it:e111e a M·o1draviei, Al1exanrd1ru oel Bun nu s-a Emi1ta1t doia:r 
la i1eZ:~di1rie:a curtindo1r, oi .a fosit de01pr01trivă pPeooupait pe11'1:'ru 
aimen.ajair•ea u1110T •spaţii 1rezildenţLale . În .ace·St mod trebuie să 
ne .inniaiginăm uuiliZ:a11ea ipe o S·oarră mai la1rgă a •cetrnmiioiri smăl
ţu : te, peintm deoon11rea irn1uerjo.a:rdor, f,i,e că estie vorba desprr·e 
pavimentele de cărămidă smălţuită, fie despre plăcile care 
îmbrăcau ziduri.le rsra-i.1 Îmipodorbea:u .9orbele. 

La iiint110ducerea oeir,aimi1ciri c111111aimen1ta11e, îrn v.aa«ia111ta bal
tică, vror fa cont:inirbrnit p101ai1Je · şi 01J.1dri.111e1e căfogă·11eşti ,de,s•p1-.e 
carne avem rrder;:ri dbcumernrtar1e Încă diin anii dre mijloc ai 
seao1k~lui al XIV-l1ea. rîn v1eahea cetaite de scaw1 de la Si1ret 
a ex·i·s•ta.t o mănăstiire 1 f1r<lJ!1Joi1>oană, menţionaită în 13402s, de 
asemenea o mănăstire domini1oană, Sf. foa·n Bol·ezănorul, con
s truLtă anteQ·ior a.nu1lrui 1384 de Mărgă6ta-Mu1şata, mama lui 
Petru Muşa t26 . în liipsa unor cernetari arheologiice, afirmaţia 
rnu poate avea dedt oatiaicneruil urnei ·iipore:z:e de lucru, dar nru 
po.ane fi ilJliecută ou v1ederiea exi•sne111ţa acdei mă1111ă·siti:ni domi
nioain·e a1t1Ît de copii/os Î1111pordrolbită cu ce.ram~ică smălţllliită de la 
Sa111domii1en. Gernetărrri ile M·hreo1LcAgii1oe 1Îlnnrierprins:e l:a Humor, La 
cetatea de scaun a 6uoevei, la bi·sea·i,ca Mirăuţi din Surnav1a27, 

t.a Orhei28 a.u demonstrat pretuuindeni29 prezenţa plăcilor de 
ceramică smălţuită şi, ceea ce este semnifica.tiv, toate aceste 

22 7.yp;munt Swiechowski , B11dow11ictwo roma11skie w Polsce, Wro
cfaw, 1963, p. 233-237. Ar mai trebui, poate, amintită biserica Boris 
şi G leb din Koloza, de Hngă G rodno, mo1rnmeno ale că rui fap.de sînt 
decorate cu cruci formate din cărămizi romboidale smălţuite În verde, 
galben, violet ş i roşu (către 1200). (Midrnl Walicki, Cerkiew sw. Bor11sa 
i Gleba na K olozy pod Groclnem., „Studja do dziejow sztuki w Pol sce" , 
I, 1929, p. 1- 45). 

23 Căl ătorul francez G hillebe rt de L1nnoy relatează faptul că, 'in 
anul 14 21 , Gheldi gold ar fi participat la reconstruirea Cetăţ ii Albe, cu 
12 OOO meşteri şi 4 OOO de care În cărcate cu pi•atră şi lemn (Călători străini 
despre ţă rile româ11e, I , Bucureşti, 1968, p. 50- 51). Ştirea este pusă 
su b semnul îndoielii de căt re cercetările mai noi, crttica textului relatării 
ridicîrnd numeroase semne de înt11ebare (în acest sens, a se vedea Nota 
criti că cu e îrnsoţeşte rela\i :i lui de Lannoy, 'În Călători străini ... , p. 
57- 58). 

24 N. Iorga, Cuiele historiquc de la Rownanie, Bucureşti , 1936, p. 
101- 102. S-ar pă rea că referire:1 prive şte illceeaşi şti re din pove.sti.rea 
lui de Lannoy. Oricum, dincolo de aspectul îndoielnic al re:atării călă
torului francez, co in cidenţa unei mărturii de epocă cu aspectul decorativ 
al par.amentului de la Hotin constituie un argument de autenticitate, de 
care trebuie să se ţină seama. 

25 C. /\uner, Episcopia din Siret ( !Jll - 1388), „Rev ista cato lică ", 
1914 , p. 66. . 

26 * * * Documente privind istoria României, A. Moldov a, sec. 
XIV-XV, vo i. I , Bucure şti , 1954, p. 1- 2. Documentul este emis de 
Petru Muşa t, la curtea din Hîrlău, în ziua de 1 mai 1384, şi face 
referire la faptul că mănăstirea Sf. Ion Botezătornl a „fraţilor călugări 
predicatori" a fost zidită de doamna Mărgărita în intenţia ca biserica 
mănăstirii să- i fie loc de Îlngropare. 

27 V. Vătăşianu, op. cit., p . 308- 309. 
28 Cu ocazia cer.cetărilor arheologi·ce efectuate de G. Smirnov la 

Orhei au fost descoperite cărămrizi s mălţuite în albastru, destin ate faţa
delor, „de asemenea pardoselil<0 r (G. A. Smirnov, Arheologhiceskie issle
dovan11.a starogo Orheia, „Kratki,e scob şceniia , Institut istorii materialnoi 
kulrur :", Moscova, 1954, nr. 56, p. 27- 29. 

29 V. Vătăşianu, op. cit., p. 638, 649, 650, 654, 656, 658, 660, 
667, 677, 68 1. 
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plăci beneficiază de un repertoriu ornamental de sorginte oc
cidentală, fiind vorba, În primul rîn.d, despre elemente heral
dice30, uneori intervenind rezol vă·ri ornamentale de certă fi 
liaţie gotică31. 

C o·ns1ideirînd nolaitJe 1aoesne dait•e de .01rdin, dio1cumen1t1a:r şi 
arheologic, este, credem, util să acordăm ateniia cuvenită 
componentei nio111di1co-101ccidernnal·e .a ~]~tiemuluă ocrami1c-1110111u
mem.a1l d~n Motldova . Fără a 1DJeglija contnibuţia biza111ti[1'0-
bakall1ică la con1s1tirtiuirea aJceistui sistem, este nrearpărat neoe•s.a r 
să . .avem În v•ede11e faptul că, 'În pniuniele decenii a l.e ·ex:istenţei 
sa,Le, M101dova a ·foisit înlderaprro«11pe 1l•eg·aită, pnin ,int1eres•e de 
n.aimră polirt i că şi mi,J.i1tiarră, dre Lituaini,a şi de PoJonia, ş i că, 
o bună perioadă de timip, relaţiik s·alc di1«ecte ·Cll lumea bizan
tină au fo st îngreuiate32. 

Dai:, a-erven1i1111d 1k1. aJfi.rmaţia inuiţ i .ală, nu esue sufrroi,enrt să 
detenmnăm fa ot101rii rdre Înrh111-.:.11e sau de insrp i!r,aţie de care au 
beneficiat ·00'11.Stl'UOt:IO'rii mon:u1men1ue'l101r din Moudov1a meru•e
vală . Se impune aşadar, să punem în evidenţă marele 
adevă1· că •sistemul cerarmic omamen.ta.! ca·re arpar.e pe faţadele 
b~s1erii.c i1'o r lui Ştef.an ioeil Ma:rre nru ar.e .echivalent nrioi în Bal
c.an,i, ni oi În teiri to1ri1i11.e balrt:i•ce idesp11e oa:r.e a f1<Ys•t v.01riba. E 
drept că o .analiză a repertoriulllli o.rnamental oe caracterizează 
discurile ceramice s1măllţuirte idin Moldo.va medi·evală pune în 
evidenţa numeroase motive de insrpiraţie bizantină33, unde cu 
mai îrndepă~·na ue J·ădă•cini orienta le, dar În a,cefaşi ti11111p v.a fi lesne 
de 11emMoat .apo1rnul die 101ri1ginie ·ooci.dlennală34 . Se vor putea 
face, de asemenea, referiri la unele scheme compoziţionale, 
fi.e că ·e ue vo.rba de aicea mb1inie1ie a arhivrOJ1tielor cu dis·cur·i 
de ce11a11~că srnăJ1\lUi'tă , &atluţie foecvooită Î111 B.aJlcani35, fie că 
e!>te v101rha desipre 1t11t1iJ,iziar1ea oărămizi,lro1r şi plăici101r oeirramioe În 
pa:nouri, de ~'0gă1s~t ou p111ecăider1ie În spaţi1ul ba1t'iie. Da r, ,aioea 
mai.estru o asă parură de d.isc·u.ri care încununează fruntea monu
menue11or mro,ldo.ven1eş1ti rnu 1s1e gă1se1şt·e ni·că·i·eri ca aua1re la •Scaa·a 
Î11JU11egii arte ornaimeirntiail1e reurn1pei111e sau O'ri.en:taile, după cu1111 
nwcă i•eri nu V 1 '111 •găs i 10 Î1111bin1<1me simiJla1ră de forme de.aora-
1.Jirve, n:~căi1e.ru dirsn11ri1le oeriairmoe nu v.or oornvi1eţui - În a:se
men•ea wnupoziţii - Cili căr1ăimizi11e 1s.a1u plăroil1e smălţui1ue. EsrtJe 
vo1rba, aşad.a1-, des:p:r.e 'O solurţie .deoo1ranivă 0111i1gi.nală, al ca'l1ei 
efoct e•s,tie pus În vafo.arie dle don1v~eţui1rea am1onică cu plÎet'l·ă
ria profilată de pe faţade, compoziţia ornamentală a ansam
blu1h1i fiind .in·tiegi~ată lJll11o~r 1TI101111ume1111Je a că'l10Jr exprres1i1e •arhi
tecto ni·că irezuiltă din acea sinteză car.acteri1s tică pentru arta 
de a oon.s.trrruâ diin M01lrdo1va medri.evailă: sinteza driint:re p11~g:rra
mul sp1a.ţiaJl de tr aidiţie 'bizantină şi tehnirca z~dăriei de stil 
g.01tic Toomai 1aiceaistă oolmplexă, dair uni1tairă oa expr1esie, 
compiozi•ţÎe .de fo.rme . şi de demerntie decm.aitiv.e ·sU1bioiiido111ane 
unei vizi1u11.Î otiigi111iaLe aooSitLt'l.lie oal1i.natea .defi111i·uo11-.ie a airhi
te t urui 110 mâneşti di.n Moldova epooii .lui Şt1efan cel M<llre. 

30 S1nt de luat În co nsiderare cu precădere elementele heraldi oe care 
deco rează discurile: zgripţo rul Înaripat, Melusin a - „si re.na cu două 
cozi", cercul, leLl!l „passant"; de 1asemenea se cer mcn,ţiorn :ue (pemru 
a fi precizat cadrul sti :istic în di sc uţie) plăci.le cu cerbul avînd o crnce 
Între coarne, pl ăcile cu figuri de cavaleri încadrate de fleuroane go tice 
(R. Gassauer, op. cit.; B. Slătineanu , op. cit., p. 305, 306). De un remar
rnbil inveres eiste fopw'l că o .sobă, datî·1~d din seicoh til al XV- iea, 
descoperită într-o casă de pe platoul cetă ţii de scau11 a Sucevei , are 
cahlele deco rate cu acelea şi elemente care apar şi pe discurile s mălţuite: 
stem a Moldovei, cercul, centaurul înaripat, zgripţorul, Melusina (cF. 
Radu Popa, O casă domnească clin secolul al XV-iea lîngă cetatea 
Sucev ei, În „SCIV", 1969, tom. 20, nr. 1, p. 57). Aparţinînd, stilistic 
vorbind , illmbianţe i gotice, :i.ceastă sobă sugerează posibilitatea prelu ării 
motivelor deco rative în di scuţie din repertoriul ceramicii de interior, cu 
adaptarea ti parelo r pentru reliefuri I.a fo rma schimbată a c1 mpurilor. 

31 In afară de cîmpurile ornamentale cu arcuri frÎnte şi fleuroane, 
sînt deosebit de concludente profi lele tipic gotice care delimitează multe 
pl ăc i decorative provenind de l:I Suceava. 

32 Ne r.eferim la bin.eştiutul conflict provocat de numirea mitropoli
tului de Suceava în persoana lui Iosif Muşat şi refuzul lui Petru Muşat 
de a accepta un mitropoliu grec numit de Patriarhia ecumenică de la 
Constanti nopol. 

33 De origine biza.ntină sînt, În primul rînd, discurile ceramice, 
chia r nedecorate, cum sînt acelea de la biserica Sf. Treime din Siret, 
sau cele de la bisericile lui Ştefan cel Mare de la Borzeşti, Războieni, 
Piatra-Neamţ. Bizantin este şi decorul discurilor bisericii mari a mănăs· 
tirii Neamţ.ului cu motive de in spiraţie vegetală sau geometrică orga
nizate În compoziţii stelare sau radiale, de tipu[ „roata soarelui". 

34 Un episod tîrziu al relaţiilor moldo-lituaniene în domeniul cera
micii ornamentale a fost marcat de domnia lui Vasi le Lupu şi se referă 
la ornamentarea curţii domneşti din Iaşi (cf. Eugenia Neamţu, Ceramica 
decorativă polono-lituaniană de la rnrtea domnească di11 laşi, „SCIV", 
1970, tom. 21, nr. 4, p. 697-703.) 

35 Avem În primul rînd în vedere bisericile: bizantine din Messe mbnia , 
(Sf. Ioan Aliturghitos, Sf. Par.aschiva, Sfinţii Arhangheli - sec. XIII
XIV), de asemenea pe acelea de la Tîrnovo (Sf. Dumitru, Sfinţii Petrn 
şi Pavel, Patruzeci de mucenici - sec. XIII) . 
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