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Icoane din „epoca lui Matei Basarab” în Vâlcea (ll) 
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În tâmpla de zid a bisericii Sfântul Nicolae din satul V�t��e�ti, comuna 

B�rb�te�ti, au fost descoperite, acum mai bine de dou� decenii, trei icoane 
împ�r�te�ti, care prin stil �i calitate pictural� se distingeau de ansamblul iconografic 
realizat în anul 17741.  

Dou� dintre aceste icoane, Deisis cu Iisus Pantocrator �i Adormirea Maicii 
Domnului, sunt expuse în Colec�ia muzeal� a m�n�stirii Cozia, iar icoana 
reprezentând pe Cuvioasa Paraschiva se afl� în patrimoniul Muzeului Jude�ean 
Vâlcea. Similitudini în ceea ce prive�te tehnica �i stilul de execu�ie dau certitudinea 
realiz�rii icoanelor în acela�i atelier, probabil, de unul �i acela�i zugrav.  

Iisus Pantocrator, tip precizat de inscrip�ia în limba slav�, binecuvânteaz� �i 
�ine cu mâna stâng� Evanghelia deschis� pe care textul din Matei 16, 24-25, este 
scris cu negru �i ro�u. Este drapat în ve�mânt antic pictat în culorile tradi�ionale, ro�u 
�i albastru, �i flancat de intercesorii Maica Domnului �i Sfântul Ioan Botez�torul, 
reprezenta�i bust, miniaturali, în medalioane ovale, �inând mâinile întinse într-un gest 
de rug�. Aureola cruciger� care înconjoar� capul lui Iisus este reliefat�, aurit� �i 
decorat� cu motive vegetale.  

Modelul urmat de pictorul icoanei Sfânta Paraschiva, al c�rei nume este indi-
cat de inscrip�ia în slav�, în cartu� dreptunghiular, care încadreaz� personajul, apar-
�ine unui tip iconografic întâlnit în tradi�ia picturii moldovene�ti de la sfâr�itul secolului 
al XVl-lea �i începutul secolului al XVll-lea2 Reprezentarea are un caracter somptuos, 
accentuat de ro�ul ve�mântului, galonat cu aur pe umeri. Ca �i în icoana precedent�, 
aureola este lucrat� în relief, aurit� �i decorat� cu motive geometrice �i florale.  

Trebuie remarcat� op�iunea pentru reprezentarea bust, monumental�, a 
personajelor sfinte, eviden�iat� de dimensiunile mari ale panourilor3, în conformitate cu 
tipuri iconografice consacrate în arta de tradi�ie bizantin� 

În ambele icoane se observ� preocuparea pentru redarea chipurilor �i a 
detaliilor anatomice într-un mod cât mai apropiat de realitate. Topirea delicat� a 
conturului fe�ei în zonele de trecere de la umbr� la lumin� �i rotunjirea volumelor 
modelate în tonalit��i închise, brun-verzui, �i deschise, ocru-ro�u, aplicate în straturi 
pu�ine, confer� o expresie umanizat� personajelor, dar caracterul hieratic al 
reprezent�rii s-a p�strat datorit� fixit��ii privirii. Corespunzând începuturilor picturii 
„realiste” occidentale aflat� în perioada de trecere de la gotic la Rena�tere, moda-
litatea de interpretare a fost apreciat� de gustul elitei muntene�ti de la jum�tatea seco-
lului al XVll-lea, care direct sau prin intermediul Moldovei a solicitat �i a încredin�at 
comenzi unor pictori venind din mediul artistic rusesc sau ucrainean4. 

Într-un mod asem�n�tor celorlalte dou� icoane, Adormirea Maicii Domnului a 
fost pictat� pe un panou din dou� scânduri, înt�rit cu dou� traverse semiîngropate de 

                                                
1Constantin B�lan, Inscrip�ii medievale �i din epoca modern� a României; jude�ul istoric Vâlcea 
(sec. XlV-1848), Editura Academiei Române, 2005, nr. V 129, p. 194 
2Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în epoca lui Vasile Lupu, Editura Meridiane, 1979, il.31 
3Dimensiunile icoanelor sunt: Iisus Pantocrator, 850x650x40 mm, Adormirea Maicii Domnului, 
850x650x40 mm, Sfânta Paraschiva, 865x66x45 mm 
4Marina Sabados, „Icoanele împ�r�te�ti de la Pl�t�re�ti. Ipotez� de atribuire �i datare”, în vol. 
Închinare lui Petre �. N�sturel la 80 de ani, Br�ila, 2003, p. 481 �i p. 485 
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tip pan�, care are nav� cu profil dublu. Titlul scenei, indicat în slavon�, este scris cu 
ro�u în partea superioar� a compozi�iei ca în icoanele ruse�ti. 

Iconografia tradi�ional� a scenei cuprinde în prim plan imaginea Fecioarei, 
culcat� pe catafalc �i înconjurat� de apostoli, �i pe Iisus, în mandorl� de raze, flancat 
de îngeri, �inând în bra�e sufletul Maicii sale sub forma unui prunc înf��at. În spiritul 
narativ al vremii, compozi�ia a fost îmbog��it� cu dou� episoade secundare, unul care 
se refer� la profanatorul Jephonias, cel care a tulburat ceremonia înmormânt�rii, iar 
cel�lalt la În�l�area la cer a Fecioarei, care troneaz�, în partea superioar� a 
compozi�iei, într-un medalion sus�inut de doi îngeri, flancat� de apostolii, reprezenta�i 
în dou� grupuri, în cor�bii de nori. Apostolul Toma care, conform relat�rilor apocrife, a 
sosit cu întârziere la ceremonie, a fost înf��i�at singur, separat de ceilal�i apostoli. 

Evenimentul se desf��oar� pe un fundal alc�tuit din arhitecturi supraetajate, 
dispuse în zig-zag, într-o manier� de interpretare menit� s� creeze efecte de 
profunzime ale spa�iului pictural. Zidurile edificiilor sunt str�punse de numeroase u�i �i 
ferestre cu golurile întunecate, protejate de grilaje fine, aurite, iar turlele înalte sunt 
încununate de acoperi�uri colorate în ro�u �i albastru.  

Zugravul a pictat conven�ional drapajul ve�mintelor, care au faldurile paralele, 
�i aplatizeaz� forma corpurilor într-un contrast evident cu maniera de tratare „realist�” 
a chipurilor personajelor. 

Cursivitatea desenului, fine�ea miniaturistic� a detaliilor �i modul de a decora 
fa�adele cu creneluri, turnuri, baldachine, portaluri, supradimensionarea propor�iilor 
personajelor aflate în prim planul compozi�ional �i mic�orarea treptat� a personajelor 
din planurile îndep�rtate, cromatica diversificat�, cu str�luciri de smal�, accentele 
expresive de aur, utilizarea culorii albastre pentru a sugera a treia dimensiune �i 
distan�a dintre planuri sunt tr�s�turi caracteristice ale picturii pe lemn muntene�ti de la 
mijlocul secolului al XVll-lea.  

O particularitate a icoanelor de la V�t��e�ti este constituit� de fondul decorat 
pe care se profileaz� siluetele personajelor sfinte. Sculptat în lemn, în procedeul 
méplat, grunduit �i aurit, fondul decorat este alc�tuit din vrejuri de semipalmete care 
evolueaz� spre acant �i din rozete, pres�rate pe alocuri, motive de influen�� 
renascentist� a c�ror organizare compozi�ional� s-a conformat unor principii de ritm, 
de repeti�ie, simetrie, repertoriul fiind întâlnit în mai multe icoane din „epoca lui Matei 
Basarab5”. Asimilarea procedeului stilistic al împodobirii fondului �i preluarea unui 
repertoriu de motive din arta occidental� marcheaz� procesul de dezvoltare a unei 
concep�ii artistice noi, în care raportul dintre figurativ �i decorativ înclin� în favoarea 
decorativului, iar somptuozitatea tinde s� înlocuiasc� monumentalul. 

Împodobirea fondului icoanelor a ap�rut în �ara Româneasc� sub înrâurire 
moldoveneasc�6 �i s-a practicat într-o perioad� relativ scurt�, cuprins�, dup� opinia 
cercet�torilor, între anii 1640-16607.  

În stadiul actual al cercet�rilor, seria lucr�rilor în tempera cu fond decorat 
descoperite în jude�ul Vâlcea s-ar putea extinde, incluzând dou� icoane databile, cu 
probabilitate, în deceniul opt al secolului al XVll-lea, care au fost descoperite la 

                                                
5Idem, p. 482; vezi �i icoanele împ�r�te�ti comandate de mitropolitul �tefan l al Ungrovlahiei, în 
anul 1658-1659, pentru ctitoria sa de la B�l�ne�ti, Râme�ti, expuse în Colec�ia muzeal� a 
m�n�stirii Hurezi 
6Ana Dobjanschi, Victor Simion, „Motive ornamentale în arta moldoveneasc� a secolului al XVll-
lea”, în Revista muzeelor �i monumentelor, seria Monumente istorice �i de art�, 1978, nr.2, p. 
69-78 
7Alexandru Efremov, „Pictura de icoane în „epoca lui Matei Basarab”, Mitropolia Olteniei, an 
XXXlV, 1982, nr.7-9, iulie-septembrie, p. 481 
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biserica de lemn Sfin�ii Voievozi din Cacova �i se afl� în colec�ia Muzeului Jude�ean 
Aurelian Sacerdo�eanu Vâlcea8. M�rturisind evolu�ia lent� �i treptat� a gustului estetic 
al comanditarilor de icoane din �ara Româneasc�, procedeul decor�rii fondului 
panoului de lemn pictat în tempera pare s� fi fost apreciat înc� de la sfâr�itul secolului 
al XVl-lea �i începutul secolului al XVll-lea, perioad� în care ar putea fi datat� icoana 
Sfântul Nicolae, expus� în Muzeul de Art� din Râmnicu Vâlcea9. Decora�ia fondului se 
limiteaz�, în aceast� icoan�, la aureola aureol� reliefat� în grund �i ornamentat� cu 
vrejuri de palmete �i semipalmete care a fost suprapus� peste un registru decorativ 
împodobit cu frunze lanceolate de tip „rumi”, o manier� de interpretare care evoc� 
procedeele stilistice ale miniaturi�tilor, influen�at�, probabil, de arta atelierelor sârbe�ti 
din a doua jum�tate a secolului al XVl-lea10.  

Abordarea cu virtuozitate a stilului decorativ �i alegerea bogatului repertoriu 
de motive ornamentale, care face vizibil� concesia apropierii de realitate, pe de o 
parte, �i tratamentul „realist” al figurii, contribuind la dezvoltarea expresivit��ii perso-
najelor, pe de alt� parte, exprim� capacitatea de asimilare �i crea�ie a picturii de 
icoane muntene�ti din „epoca lui Matei Basarab”, care a participat la procesul de 
regenerare a tradi�iilor �i la înnoirea limbajului plastic.  

În cele ce urmeaz�, vom încerca s� facem unele preciz�ri despre comanda 
de icoane.  

Biserica Sfântul Nicolae din V�t��e�ti a fost zidit� „din temelie” în anul 171511 
de v�taful de plai �tefan împreun� cu familia sa �i a fost înzestrat�, probabil, dup� 
încheierea lucr�rilor constructive în scopul introducerii în cult12. 

O inscrip�ie care s-a p�strat pe clopotul bisericii din V�t��e�ti, pref�cut în anul 
1785, furnizeaz� indicii despre o danie în obiecte de cult, oferit� de Gheorghe 
Cantacuzino, fiul domnitorului �erban Cantacuzino13. Se �tie c�, bucurându-se de 
protec�ie imperial� în timpul r�zboiului dintre turci �i austrieci din anii 1716-171814, 
Gheorghe Cantacuzino ob�inuse, în 1717, func�ia de mare ban al Craiovei15.  

În lipsa oric�ror alte date informative de ordin istoric s-ar putea presupune c� 
cele trei icoane, apar�inând „stilului decorativ” din pictura de icoane din „epoca lui 
Matei Basarab”, au f�cut parte din înzestrarea lui Gheorghe Cantacuzino. 

 
 
 
 
 

                                                
8Iisus Pantocrator, nr. Inventar 352 �i Maica Domnului cu Pruncul, nr. Inventar 351; starea de 
conservare a icoanelor este rea. 
9 Icoana are num�rul de inventar 333; starea de conservare este bun� 
10Restaurarea bisericii sârbe�ti �i organizarea în 1557 a Patriarhiei de Pe�s a introdus 
schimb�ri majore în via�a religioas� �i în arta sârbeasc�, Sreten Petkovi�, „Painting in Serbia, 
Macedonia and Montenegro from the middle of the XVth until end of the XVllth century”, în 
Actes du l Congrès International des Études Balkaniques et du Sud-Est Europeènnnes, Sofia, 
1969, t.ll, p. 725 
11Constantin B�lan, op. cit., nr.V 128, p. 192-193 
12Faptul este confirmat de icoana Maica Domnului cu Pruncul, expus� în Colec�ia muzeal� a 
m�n�stirii Cozia, care apar�ine stilistic fazei târzii a picturii brâncovene�ti 
13Constantin B�lan, op. cit., nr. V 131, p. 194 
14Mihai Cantacuzino, Banul, Genealogia Cantacuzinilor, edi�ie N. Iorga, Bucure�ti, 1902, p. 271-
284 
15Radu Popescu, „Istoriile domnilor ��rii Române�ti”, în Cronicari munteni, Bucure�ti, 1988, p. 
224 
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Résumé 
 

Icônes de „l´ époque de Mathieu Basarab” dans la région de Vâlcea (ll) 
 

L´auteur présente trois icônes royales provenant de l´église Sfântul Nicolae de 
V�t��e�ti, B�rb�te�ti, qui, probablement, ont fait parties d´une donation des objectes 
religieux de Gheorghe Cantacuzène, fils du voïvode �erban Cantacuzène, qui a 
occupé dans l´an 1717 la fonction de gouverneur (mare ban) de l´Olténie. La 
recherche des données stylistiques a mis en évidence les types iconographiques 
traditionnels et a relevé la vision quasi-réaliste de la représentation des visages des 
saints ainsi que la décoration inspirée de l´art de la Renaissance ornant le fond de 
toutes les trois icônes royales. L´assimilation de ces procédés stylistique relève la 
capacité de création de la peinture d´ icônes de „l´ époque de Mathieu Basarab” qui a 
participé au renouvellement des traditions et du langage pictural. 
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