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Adusă din biserica Schitului Păuşa, de lângă Călimăneşti, unde era
expusă în tâmplă, icoana Deisis cu Iisus Mare Impărat şi Mare Arhiereu şi
Maica Domnului împărăteasă cerească se află în prezent în colecţia Muzeului
de Artă din Râmnicu Vâlcea1.
Tema Deisis arhieresc, cu Iisus tronând între principalii martori
pământeni ai Întrupării sale, Maica Domnului încoronată şi Sfântul Ioan
Botezătorul, creaţie iconografică ce transpune spiritul propriu al mentalităţii din
timpul Paleologilor, a derivat din rugăciunea de mijlocire de la proscomidie2.
Evocând apropierea dintre ceremoniile imperiale de la curtea bizantină şi curtea
celestă, iconografia a păstrat sensul major de exaltare a gloriei divine prin
modul de reprezentare a imaginii lui Hristos, drapat în veşminte imperiale, în
calitate de rege al Universului şi a Maicii sale, înveşmântată ca regină, simbol al
Bisericii mântuitoare, care îi aduce omagiul3.
Preferinţa pentru reprezentarea, în icoanele munteneşti, a variantei
împărăteşti a Deisis-ului arhieresc a corespuns accentuării sensurilor
eshatologice ale iconografiei şi înfloririi cultului marial la jumătatea secolului al
XVII-lea. Aducând în actualitate autoritatea unei vechi tradiţii şi punând în
valoare opţiunea comanditarilor epocii pentru tipurile iconografice triumfale,
tema Deisis arhieresc cu Maica Domnului regină a pătruns în Ţara
Românească pe filieră moldovenească4, într-o perioadă de controverse
dogmatice şi conflicte religioase, fiind folosită nu numai în pictura pe lemn, ci şi
în gravurile unor tipărituri, ca Îndreptarea Legii, în anul 16525 şi în pictura
murală, la Arnota, ctitoria domnitorului Matei Basarab, în 16446, la Topolniţa,
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grund alb, subţire, fond aurit, iar inscripţiile au fost scrise cu roşu şi negru; starea de
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între 1667-16737 şi la Băjeşti, în 16698.
Compoziţia icoanei de la schitul Păuşa a respectat un „prototip” de la
începutul secolului al XV-lea9, care transmitea tradiţia picturii metropolitane, la
care se raportau reprezentările din anul 1517 din seria Marea Deisis ale unui
posibil iconostas existent în biserica episcopală de la Curtea de Argeş, ctitoria
domnitorului Neagoe Basarab10.
Iisus, având capul înconjurat de o aureolă crucigeră, reliefată în stuc şi
aurită, stă aşezat pe un tron, construit în perspectivă, cu spătarul curbat, şi ţine
Evanghelia deschisă la Ioan, 10, 12, textul, scris în româneşte cu litere chirilice
de culoare neagră, fiind ilustrativ pentru pictura de icoane din „epoca lui Matei
Basarab”, când iniţiativele de introducere a limbii române în cult, care erau
promovate prin programul cultural al domniei şi sprijinite de mitropolitul Ştefan I
al Ungrovlahiei (1648-1653;1656-1668)11.
Intercesorii sunt drapaţi în veşmintele tradiţionale, Maica Domnului,
încoronată cu o coroană deschisă, poartă palla verzuie şi maforion roşu, iar în
picioare are pantofi roşii şi Sfântul Ioan Botezătorul, prezentat în calitate de
apostol, este desculţ, cu părul în dezordine, fiind îmbrăcat în sarică de culoare
ocru şi mantie cenuşiu-verzuie,
În conformitate cu normele perspectivei ierarhice, Iisus este
supradimensionat faţă de intercesorii Maica Domnului şi Sfântul Ioan
Botezătorul, subliniindu-se preeminenţa sa morală. Raportul just, mai aproape
de real, care s-a menţinut între personajul sacru central şi intercesorii Maica
Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, reprezentaţi în picioare, în spatele
tronului, cu mâinile încrucişate pe piept, în semn de respect, a contribuit la
obţinerea unui spor de monumentalitate în imagine, într-o perioadă în care
tendinţa de miniaturizare începea să devină predominantă.
Pliurile veşmintelor sunt paralele, punând în valoare poziţia statică a
personajelor sacre, fiind conturate cu trăsături negre, continue sau care se
desfac în evantai şi se curbează artificial pe piciorul drept al lui Iisus, sugerând
învolburarea drapajului.
Deşi maniera de interpretare este preponderent grafică, bazată pe
posibilităţile expresive ale liniei, iar reprezentarea tinde spre plan, spre
bidimensional, modul de construire a imaginii, căutarea raporturilor spaţiale
dintre personaje, distribuirea planurilor eşalonate spre fundal şi tratamentul
drapajului, cu punerea în valoare a trecerilor de la zonele de umbră către
lumină, exprimă orientarea către tridimensional şi profunzime compoziţională.
În tâmpla bisericii schitului Păuşa a fost descoperită şi perechea icoanei
din colecţia Muzeului de Artă din Rm. Vâlcea, respectiv Maica Domnului cu
Pruncul tronând în glorie, străjuită de arhanghelii Mihail şi Gavriil, de tipul
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Zastupniţa12, care figurează Întruparea. Tipologia iconografică s-a generalizat în
pictura de icoane şi în pictura murală muntenească, la mijlocul secolului al XVIIlea, fiind reprezentată la Sadova, în 163313, la Săcuieni, în 166714 şi la Băjeşti,
în anul 1669.
Accentuând ipostaza Născătoarei de Dumnezeu Teotokos şi adevăr al
mântuirii, tipul iconografic Zastupniţa se conformează, de asemenea, unor
vechi tipare bizantine15. Maica Domnului, reprezentată în veşminte tradiţionale,
palla alb-albăstruie şi maforiu roşu închis, ţine capul uşor înclinat către Pruncul
Iisus, care sprijină mâna stângă pe globul pământesc şi binecuvântează cu
dreapta, făcând gestul cu două degete.
În armonie cu normele tradiţionale de reprezentare, personajul principal
al compoziţiei, Maica Domnului, este supradimensionat, faţă de arhangheli,
care, înaripaţi şi înveşmântaţi în tunică, mantie şi stihar, colorate contrastant, în
roşu şi verde, se agaţă de spătarul tronului, într-o atitudine neobişnuită.
Gestul foarte rar de binecuvântare pe care îl face Maica Domnului este
neadecvat dogmelor răsăritene şi vădeşte pătrunderea unor influenţe
occidentale16, care, fără să se generalizeze în pictura de icoane muntenească,
continuau să transmită moştenirea artei bizantine în viziunea proprie a
zugravilor de şcoală italo-cretană din secolul al XVI-lea şi al XVII-lea17.
Se constată că modul de realizare a drapajului este asemănător în
ambele icoane păstrate la schitul Păuşa, jocul liniar al faldurilor, pictate cu
negru şi alb, urmărind sublinierea volumelor şi sugerarea contrastului închis şi
deschis dintre zonele umbrite şi zonele luminoase.
Păstrând canonul reprezentării, zugravul a redat aspectul solemn al
feţei lui Iisus, a cărei tipologie aminteşte modele ruseşti, şi privirea impersonală
şi fixă, dar a accentuat expresia de tristeţe de pe chipul Maicii Domnului, al
cărei obraz este înconjurat de o umbră uşoară, prelungă, realizată în culoarea
brun. În ambele icoane, modul pictural de tratare a chipurilor, cu obrazul frumos
conturat şi o seninătate caldă, care izvorăşte din priviri şi căutarea efectelor de
plasticitate prin realizarea modelajului specific al volumelor, cu umbre şi lumini,
pune în valoare preferinţa pentru aspectele portretistice şi tehnica „modernă” a
18
clarobscurului . În „epoca lui Matei Basarab”, influenţele iconografice şi
stilistice occidentale pătrundeau prin intermediul picturii în tempera
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17
Alexandru Efremov, „Pictura de icoane în „epoca lui Matei Basarab”, Mitropolia
Olteniei, an XXXIV, 1982, nr. 7-9, iulie-septembrie, p. 478.
18
Marina Sabados, „Icoanele împărăteşti de la Plătăreşti, Ipoteză de datare şi atribuire”
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Brăila, 2003, pp. 480-481.
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moldoveneşti, ruseşti şi rutene, beneficiind de acţiunea de modernizare şi de
deschiderea culturală iniţiată în sânul bisericii ortodoxe prin reformele
mitropolitului Petru Movilă19.
Fără să se generalizeze, influenţele occidentale şi întrepătrunderea
permanentă de elemente greceşti şi ruso-ucrainiene constituie o trăsătură
caracteristică a picturii de icoane munteneşti de la mijlocul secolului al XVII-lea,
în care au coexistat mai multe stiluri sau „şcoli” corespunzător diversităţii de
preocupări formale20.
Exprimând opţiunile unui gust înnoitor manifestat de comanditarii din
rândul elitei munteneşti, laice şi ecleziastice21, asimilarea influenţelor
occidentale a nuanţat tradiţionalismul programului cultural al domnitorului Matei
Basarab, fiind expresive pentru mişcarea de idei şi climatul politic al vremii.
Stilizarea în manieră populară a figurilor personajelor, care se observă
în cele două icoane de la Schitul Păuşa, rezumă ieşirea din universul hieratic
tradiţional şi orientarea către o viziune mai apropiată de realitate, care a marcat
începutul procesului de laicizare a picturii pe lemn munteneşti22.
Zugravul a înregistrat cu plăcere naivă detaliile ornamentale ale
veşmintelor şi s-a preocupat să redea concreteţea lor materială. Orientarea
către sfera senzorialului şi a tactilului23 este demonstrată şi de degajarea
panoului în partea centrală în scopul înălţării cadrului marginal şi de reliefarea
în stuc a aureolelor, decorate cu motive vegetale, incizate în grosimea grundului
şi aurite.
Pregătind înnoirile din arta brâncovenească, gustul pentru natură şi
datele experienţei concrete, imediat accesibile senzaţiilor şi emoţiilor umane, în
esenţă baroc24, ca şi interesul pentru elementele de peisaj, au fost valorificate
în pictura de icoane de la mijlocul secolului al XVII-lea, un exemplu în acest
sens fiind constituit de icoana Cuvioasa Paraschiva, donată, în anul 1658-1659,
de cărturarul mitropolit Ştefan I al Ungrovlahiei ctitoriei sale de la Bălăneşti,
Râmeşti25.
Transformările petrecute în plan artistic în „epoca lui Matei Basarab”
apar evidente şi prin folosirea, în cele două icoane de la Schitul Păuşa, a unei
game cromatice diversificate, multicolore, compusă din ocru, galben, roşu, brun,
verde terra, albastru, alb şi negru, cu nuanţe calde şi strălucitoare, aplicate în
straturi relativ puţine, ton pe ton, care s-au supus rigorilor perspectivei
cromatice, determinând trecerea bruscă de la umbră la lumină.
Punând în valoare încercarea de armonizare a elementelor iconografiei
tradiţionale şi a elementelor decorative, dar şi cunoaşterea vechilor procedee
19
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monumentelor, seria Monumente istorice şi de artă, XLVII, 1978, nr.2, pp. 78-79.
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stilistice, maniera de interpretare apare asemănătoare în cele două icoane
păstrate la Schitul Păuşa, constituind un argument în favoarea atribuirii operelor
unui zugrav autohton, aparţinând, probabil, atelierului domnesc de la
Târgovişte, pe care domnitorul Matei Basarab îl reorganizase cu mari eforturi26.
Deoarece stilul şi calitatea picturii ne îndreaptă către o comandă
lansată din mediul elitei intelectuale munteneşti (domnie, boieri, înalţi prelaţi) la
mijlocul secolului al XVII-lea, trebuie să reconsiderăm informaţiile pe care le
avem despre Schitul Păuşa.
Deşi actuala biserică, având hramul Sfinţii Voievozi, datează din secolul
al XIX-lea27, lăcaşul de cult exista în anul 167628 şi în 1733-174229, când
primea, după cum se atestă documentar, odoare şi donaţii de moşii. Iniţial,
schitul a fost închinat Sfântului Arhanghel Mihail, venerat de societatea
românească de la mijlocul secolului al XVII-lea, de însuşi domnitorul Matei
Basarab30, pentru calităţile sale de războinic, dar şi în calitate de intercesor la
Judecata din Urmă31, fapt pentru care icoana sa era expusă în tâmplă32, iar
hramul era acordat capelelor funerare, funcţie pe care o îndeplinea, probabil,
Shitul Păuşa.
Catagrafiile vechi amintesc faptul că aşezământul de cult de la Păuşa
ar fi fost întemeiat de doamna Bălaşa33, prima soţie a lui Constantin Şerban,
domn în Ţara Românească între anii 1654-1658.
Prezenţa familiei voievodale în zona Vâlcea este atestată, în anul
1656, când s-a ridicat o cruce în dealul de pe latura de vest a bisericii Sfântul
Nicolae a Episcopiei Râmnicului, pe locul unde odinioară se întindeau viile, în
timpul episcopului Dionisie34.
Tot în anul 1956, doamna Bălaşa comanda meşterului Martinus Weiss35
din Braşov executarea unei racle din argint pentru moaştele Sfântului Grigore
Decapolitul, aflate la Mănăstirea Bistriţa olteană36.
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Tendinţa de individualizare a personajelor şi apropierea de elementele
realităţii vizibile sunt comune în lucrarea de argintărie de la Mănăstirea Bistriţa
şi în icoanele de la Schitul Păuşa, demonstrând receptivitatea donatorilor din
familia voievodală pentru motivele stilistice ale Renaşterii şi barocului
occidental. Comună acestor opere este şi atenţia acordată elementelor
ornamentale, mai ales, celor vegetale, conturând debutul unei orientări artistice,
care va cunoaşte deplina înflorire la sfârşitul secolului al XVII-lea, în epoca
brâncovenească. Atât pe racla de moaşte de la mănăstirea Bistriţa, cât şi în
icoana Deisis arhieresc cu Maica Domnului regină, inscripţia de danie şi
inscripţia liturgică de pe evanghelia susţinută de Iisus au fost transcrise în
româneşte.
S-ar putea considera că, nu numai că a existat un comanditar comun, ci
37
şi că icoanele au fost realizate, probabil, chiar în anul 1656 .
Confirmând vechea atestare documentară şi ctitorirea schitului Păuşa
de către doamna Bălaşa, soţia voievodului muntean Constantin Şerban, cele
două icoane de la Păuşa restituie informaţii preţioase despre transformările
care au diversificat viaţa culturală a societăţii româneşti în „epoca lui Matei
Basarab”, jalonând evoluţia spre modernizare.

Résumé
Icônes de „l'époque de Mathieu Basarab” dans la région de Vâlcea

L'auteur présente deux icônes de l'époque, nommée dans la littérature
de spécialité, „de Mathieu Basarab”, Déésis Royale et la Vierge avec l'Enfant de
type Zastupnitza, provenant de l'église de l'ermitage de Păuşa, Călimăneşti,
fondée, probablement, par la princesse Bălaşa, l'épouse du voïévode valaque
Constantin Şerban (1654-1658).
En rapport avec les préférences du commanditaire de ces icônes, la
pénétration des influences de la peinture occidentale et le mélange de tradition
et d'innovation est mis en évidence par l'analyse stilistique et iconographique.

37

Nicolae Stoicescu, Dicţionar... p. 158; piatra de mormânt a doamnei Bălaşa, care se
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Maica Domnului tronând cu
Pruncul

