
268 

UN REGISTRU AL APOSTOLILOR APROAPE COMPLET AFLAT ÎN 
COLECŢIA DE ARTĂ VECHE ROMÂNEASCĂ A MUZEULUI 

JUDEŢEAN “AURELIAN SACERDOŢEANU” VÂLCEA  
 

Diana Mirea 1

Perioada de după moartea lui Constantin Brâncoveanu este un moment 
foarte interesant din punct de vedere istoric şi artistic pentru Ţara Românească. 
Cunoscătorilor în domeniul istoriei artei le este familiară înclinaţia spre 
rusticizare, reprezentări realiste sau excesul decorurilor caracteristice picturii 
care s-a păstrat din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi începutul celui de-al al 
XIX-lea
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Summary: In this paper, I presented a „register” of  Christ disciples almost 

complete (ten disciples), found in the Aurelian Sacerdoteanu Valcea County 
museum, with wood painted icons from a church from Pietrari. The icons were 
dated in the first half of the eighteenth century, painted by an unknown author. 
With several distinct features, they are a good example of the religious art of 
the time, a reason why they were selected for this article. 

 

2. Ele au circulat alături de moştenirea şcolii brâncoveneşti de la Hurez 
care a rămas încă pentru mult timp în conştiinţa zugravilor. În acest context, ne 
oprim atenţia asupra atelierului din Pietrari unde observăm personaje care ocupă 
o suprafaţă destul mare, simple, având chipuri diferite şi culori luminoase. 
Zugravii acestei zone au pictat alături alte biserici, biserica Sfânta Paraschiva 
din Pietrarii de Jos, comuna Pietrari3 şi schitul Climent4 din aceeaşi comună, 
unde sunt menţionaţi zugravii Gheorghe cu fratele său Andrei şi Danciu Filip5

În colecţia de Artă veche românească de la Muzeul Judeţean “Aurelian 
Sacerdoţeanu” Vâlcea există doar o mică parte a creaţiilor vremii, ele fiind 
suficiente pentru a evidenţia tendinţele picturii din acei ani. Datând din ultimul 
sfert al secolului al XVIII–lea, chiar de la una dintre bisericile din Pietrari au 
fost aduse în muzeu zece icoane. Ele reprezintă aproape întreg registrul 
apostolilor, parte a iconostasului, fiind realizate în tempera pe lemn. Se pare că 
aceste icoane au fost aduse în colecţie în anul 1982, dacă luăm în considerare 
câteva fişe de conservare mai vechi

. 

6

                                                           
1 Diana Mirea, conservator, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, 
doctorand în istorie, Universitatea „1 Decembrie” Alba-Iulia. 
2 Aceste caracteristici sunt amintite şi studiate în lucrările generale de istoria artei. 
3 Bălan 2005, p. 764-770 menţionează această biserică. 
4 Iosifaru 2008, p. 73-74 oferă mai multe detalii. 
5 Creţeanu 1980, p. 89-92 îi menţionează pe aceşti zugavi dar separă numele lui Danciu 
Filip ca fiind doi zugravi diferiţi.   
6 De exemplu, fişa de conservare nr. 148 concepută pentru icoana cu nr. inv. 283 
reprezentându-l pe Sfântul Ap. Matei şi aflată în documentele muzeului. 

. Icoanele îi reprezintă pe apostolii Filip, 
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Iuda, Iacov, Petru, Luca, Ioan, Pavel, Andrei, Vartolomeu şi Matei. Autorul, ca 
şi alţii din această perioadă, a rămas anomin probabil din convingerea de a 
practica umilinţa. Dimensiunile lor sunt apropiate lungimii de 38 cm şi lăţimii 
de 28 cm iar datele tehnice pot continua7

Prima dintre aceste icoane, dacă le analizăm conform numărului de 
inventar

.  

8,  este Apostolul Filip. El este înfăţişat trei sferturi, uşor îndreptat spre 
stânga imaginii, ţinând o filacteră pictată cu alb, înfăşurată, cu ambele mâni. 
Reprezentarea sa respectă indicaţiile tradiţionale iar Filip este tânăr, are 
sprâncene arcuite, părul castaniu, ondulat, tuns şi nu are barbă sau mustăţi9

Apostolul Iuda

. 
Apostolul are o atitudine elegantă. El este îmbrăcat în tunică pictată cu verde şi 
mantie roşu ocru prinsă pe o parte, cu falduri bogate, drepte sau rotunjite cu 
umbre şi lumini. Fondul pe care au fost zugrăviţi apostolii din toate icoanele 
acestei serii, deşi nu mai este luminos, de aur, ca în secolele trecute, ci este 
pictat simplu cu roşu şi verde cu motive florale albe, reprezintă personajul într-o 
lume spiritualizată.  

10

Apostolul Iacov, fiul lui Zevedeu, este reprezentat trei sferturi, ocupând o 
mare parte din suprafaţa lucrării, uşor îndreptat spre stânga şi ţinând o filacteră 
cu ambele mâni

, cunoscut ca ruda Domnului, a fost fiul dreptului Iosif din 
căsătoria sa anterioară cu Salomeea. Apostolul este reprezentat trei sferturi, uşor 
îndreptat spre dreapta imaginii, ţinând o filacteră înfăşurată cu ambele mâni. 
Remarcăm că, urmând caracteristicile altor icoane din seria de apostoli 
provenind de la biserici diferite, deşi sunt înfăţişaţi ca personaje centrale al 
icoanei, nici unul dintre ei nu este prezentat frontal iar privirea este laterală. 
Apostolul este tânăr, are părul castaniu, ondulat şi nu are barbă sau mustăţi. El 
este îmbrăcat în tunică pictată cu verde şi mantie cu ocru prinsă pe o parte. 
Veşmintele au falduri multe, ample, drepte sau rotunjite cu umbre şi lumini. 

11

Apostolul Petru este grizonat şi are trăsături care degajă bunătate

. Are faţa frumos pictată, ascetică. Părul este castaniu, ondulat, 
barba, mustăţile tunse iar ochii sunt mari, pătrunzători, privind în faţa sa. El 
cugetă la probleme de natură duhovnicească, la fel ca şi ceilaţi apostoli din 
această serie. Apostolul Iacov este îmbrăcat în tunică verde şi o mantie pictată 
cu ocru-roşu prinsă pe un umăr. Faldurile veşmintelor sunt multe, ample, drepte 
sau rotunjite cu umbre şi lumini creând o icoană puternic conturată. 

12

                                                           
7 Panou de lemn din esenţă moale, navă, schiţă incizată, grund alb, aur, tempera emulsie 
grasă, verni, inscripţii cu alb, ramă pictată cu ocru (sau cu aur acoperit cu depuneri dar 
acest lucru se poate dovedi în urma analizelor de laborator) şi roşu, fond împărţit în 
două registre pictate cu roşu şi verde cu motive florale albe, nimb pictat cu ocru (sau cu 
aur acoperit cu depuneri) . 
8 Nr. Inv. 268. 
9 Dionisie din Furna 2000, p. 149. 
10 Nr. Inv. 269. 
11 Nr. Inv. 276. 
12 Nr. Inv. 277. 

, scoţând 
în evidenţă iubirea sa faţă de semeni. Este reprezentat trei sferturi, cu corpul 
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îndreptat spre stânga sa şi cu mâna dreaptă face un gest. În mâna stângă pare a 
ţine o filacteră. Apostolul este îmbrăcat într-un veşmânt ocru de la brâu în jos, 
bogat drapat, cu pliuri puse în evidenţă cu nuanţe diferite de la siena arsă, ocru 
şi alb. Tunica este de culoare violet în umbră mergând până la tonuri de negru şi 
accente care merg în lumină până la alb. Culoarea a fost aplicată în pastă destul 
de groasă, ca şi pelicula de verni, dând forţă icoanei, lucru observabil la toate 
icoanele din această serie. Sfântul Apostol Petru este prăznuit împreună cu 
Sfântul Apostol Pavel pe data de 29 iunie deoarece în această zi amândoi au fost  
martirizaţi în Roma. 

Personajul prezentat în această icoană,  Apostolul Luca13, este cel care se 
pare că a pictat pentru prima dată chipul Maicii Domnului. Apostolul are 
atribute tradiţionale: este tânăr, are părul, barba şi mustaţa castanii, tunse14

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan este reprezentat trei sferturi

. 
Blândeţea şi respectul îl caracterizează, cucerind credinciosul. El este 
reprezentat trei sferturi, priveşte uşor în sus, corpul său este uşor îndreptat spre 
stânga imaginii, ţinând o filacteră înfăşurată cu ambele mâini. Apostolul este 
îmbrăcat într-o tunică verde şi o mantie de culoare roşie, bogat drapate, cu pliuri 
puse în evidenţă cu nuanţe diferite. 

15

Apostolul Pavel

, uşor 
îndreptat spre dreapta sa, ţinând Evanghelia cu ambele mâini, închisă, mâna 
dreaptă fiind aproape acoperită de manta. Are faţa frumos pictată cu linii 
rotunjite, armonioase. Are ochii mari, este uşor pleşuv, are barba şi mustăţile 
lungi, grizonate. Ca şi ceilalţi apostoli din această serie, lucru obişnuit de altfel 
în reprezentările iconografice ale sfinţilor, el a descoperit liniştea interioară şi 
înţelepciunea. Ioan este îmbrăcat în tunică verde şi o mantie de culoare ocru 
prinsă pe o parte. Reprezentate conform indicaţiilor tradiţionale, veşmintele au 
falduri multe, ample, verticale sau rotunjite cu umbre şi lumini puternic 
conturate. 

16

                                                           
13 Nr. Inv. 278. 
14 Dionisie din Furna 2000,  p. 149. 
15 Nr. Inv. 279. 
16 Nr. Inv. 280. 

 este recunoscut pentru călătoriile sale în care a 
propovăduit Evanghelia, atât în Asia, cât şi în Europa. Are fruntea înaltă, 
caracteristică unui înţelept, este pleşuv, cu părul tuns şi barba lungă, castanie. 
Trăsăturile sale sunt vesele, degajând bunătate. Sub caracteristicile indicate de 
erminii şi  respectarea hieratismului specific picturii bizantine; în toate chipurile 
prezentate am descoperit personaje create de un pictor influenţat de realism, 
care au suflet şi au caractere diferite. Apostolul este reprezentat trei sferturi, cu 
corpul uşor îndreptat spre stânga imaginii şi ţine Evanghelia, închisă, la piept cu 
amândouă mâinile. El este îmbrăcat într-o tunică verde şi o mantie pictată cu 
ocru, bogat drapate, cu pliuri drepte sau rotunjite puse în evidenţă cu nuanţe 
diferite.  
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Apostolul Andrei cel dintâi chemat17, fratele lui Petru, este bătrân, cu părul 
dezordonat, mustăţile şi barba albe, despărţite în două şi are trăsături ascetice 
dar senine care degajă bunătate. Este reprezentat trei sferturi, având corpul uşor 
îndreptat spre dreapta şi faţa uşor îndreptată spre stânga imaginii, fapt care 
exprimă o mişcare dinamică. El ţine o filacteră înfăşurată în mâna dreaptă şi 
face un gest cu mâna stângă. Apostolul este îmbrăcat într-o tunică roşie. Mantia 
sa, dacă nu ar fi mai curată, o mică parte din ea ar fi părut pictată cu ocru 
datorită depunerilor. Ea degajă lumină, este  pictată cu aur, bogat drapată, cu 
pliuri puse în evidenţă cu nuanţe transparente de verde şi accente de negru pe 
umbre. Aurul are o strălucire personală simbolizând lumina Dumnezeiască18

Apostolul Vartolomeu este reprezentat trei sferturi

 în 
reprezentările artei creştine. La o analiză de laborator şi urma unor restaurări se 
pare că aceste icoane vor mai avea câteva surprize de dezvăluit. În icoană, 
culoarea a fost aplicată în pastă destul de groasă, ca şi pelicula de verni, 
conturând şi dând forţă tuturor icoanelor din această serie după cum s-a putut 
observa.  

19, uşor îndreptat spre 
dreapta imaginii şi ţine o filacteră înfăşurată cu ambele mâni. Este tânăr, sobru 
şi are un chip blând, cu părul castaniu, uşor ondulat, cu barbă şi mustăţi şi cu 
ochii mari. Deşi priveşte spre credincios, el meditează ca şi ceilalţi apostoli la 
cele sfinte iar ochii Săi sunt plini de fericire cerească. Apostolul Vartolomeu 
este îmbrăcat în tunică verde şi mantie roşie, prinsă pe un umăr, pictate în 
aceleaşi nuanţe fine pe care le-am găsit în toate lucrările. Veşmintele au falduri 
multe, ample, verticale sau rotunjite cu umbre şi lumini puternic conturate care 
descriu liniile generale şi acoperă în acelaşi timp trăsăturile corpului20

Apostolul şi Evanghelistul Matei este reprezentat trei sferturi
. 

21, uşor 
îndreptat spre dreapta imaginii. El ţine Evanghelia, pictată cu galben şi decorată, 
închisă cu mâna stângă iar cu dreapta face un gest. Descrierea sa corespunde 
indicaţiilor erminiilor. Are faţa frumoasă, blândă, cu părul castaniu care a 
început să se grizoneze, uşor ondulat, tuns, cu ochii mari, cu barbă şi mustăţi 
lungi. Corpul său este uşor înclinat în semn de respect. Este îmbrăcat în tunică 
pictată cu verde, atribut al naturii22 şi al regenerării. Mantia roşie, 
complementară verdelui, este trecută peste un umăr, culoarea simbolizând în 
pictura religioasă creştină latura umană şi jertfa23 (tinereţea delicată lui 
Dumnezeu de către Sfinţi şi sângele vărsat de Iisus sau de martiri24

                                                           
17 Nr. Inv. 281. 
18 Sendler 2005, p. 170. 
19 Nr. Inv. 282. 
20 Cavarnos 2005,  p. 21. 
21 Nr. Inv. 283. 
22Sendler 2005, p. 168.  
23 Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei a murit aruncat în foc când propovăduia în 
Etiopia. 
24 Sendler 2005, p. 165-166. 

). Veşmintele 
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sale au falduri multe, ample, verticale sau rotunjite care acoperă corpul. Întreaga 
imagine exprimă armonie. 

Reamintind pe scurt caracterele predominante, apostolii reprezentaţi ocupă o 
parte destul de mare din suprafaţa pictată a icoanei şi sunt înfăţişaţi în culori de 
nuanţe potrivite, conturate cu linii sigure care degajă forţă. Structura geometrică 
în care se încadrează personajele este triunghiul iar proporţiile sunt armonioase. 
Fiecare apostol are trăsături distincte care respectă indicaţiile tradiţionale dar şi 
însuşiri specifice realităţii. În pictura acestei serii de apostoli se regăsesc câteva 
particularităţi specifice artei populare, cum ar fi simplitatea, ceea ce nu face 
decât să confirme afirmaţiile referitoare la caracteristicile artei timpului 
menţionate mai sus. Prin publicarea acestor lucrări am dorit exemplificarea 
manierei în care s-au reflectat în opera de artă noile concepţii despre lume ale 
pictorilor din această zonă dar şi percepţia autorului asupra mişcării 
personajelor,  a trăsăturilor chipului omenesc sau a volumelor. Autorul 
icoanelor este talentat, cunoaşte regulile picturii de tradiţie bizantină dar în 
acelaşi timp creează în maniera timpului, dacă ţinem cont de tuşele generoase 
ale desenului care modelează chipurile şi veşmintele, amplificând senzaţia de 
materialitate sau de regăsire a influenţei artei populare în pictura sa. El îşi aduce 
contribuţia în lucrări la fel ca şi alţi zugravi în operele proprii, picturile lor 
formând arta acelor timpuri.    
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1. Sfântul apostol Filip 
 

2. Sfântul apostol Iuda, ruda Domnului 

  

3. Sfântul apostol Iacov 4. Sfântul apostol Petru 
 

 

5. Sfântul apostol Luca 
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6. Sfântul apostol Ioan 
 

7. Sfântul apostol Pavel 

  

8. Sfântul apostol Andrei 
 

9. Sfântul apostol Bartolomeu 

 

10. Sfântul apostol Matei 


