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Icoana reprezentând pe sfin�ii Serghie �i Vah1a fost descoperit� în biserica 

Sfin�ii Voievozi din satul Piatra, comuna Ciofrângeni, jude�ul Arge�2, integrat� parohiei 
Gibe�ti. Informa�iile de ordin istoric �i documentar despre monumentul de cult sunt 
pu�ine, cuprinse între sfâr�itul secolului al XVlll-lea �i începutul secolului al XlX-lea3 �i 
nu ofer� preciz�ri despre comanda icoanei, care nu poart� nici vreo inscrip�ie ce ar 
ajuta la identificarea ei Argumentele de ordin stilistic �i, în acest caz de ordin 
iconografic, sunt cele care pot determina datarea �i încadrarea lucr�rii în evolu�ia 
fenomenului artistic al picturii pe lemn muntene�ti. 

Cultul sfin�ilor mari martiri Serghie �i Vah a fost revigorat prin grija domni-
torului �erban Cantacuzino, care în ziua de 7 octombrie 1683, fugind de oamenii lui 
Gheorghe Duca, avusese parte de o salvare miraculoas�. Evenimentul a fost povestit 
în prefa�a „Slujbei sfin�ilor martiri Sergiu �i Bachu”, tip�rit� în grece�te, la Ia�i, în 
1685,cu sprijinul financiar al lui �erban Cantacuzino4, unde se men�ioneaz� �i faptul 
c� biserica Adormirea a m�n�stirii Cotroceni, principal ctitorie a domnitorului din anul 
1680, a primit un al doilea hram în cinstea celor doi mucenici. 

Cele dou� personaje sacre sunt reprezentate în picioare, frontal, �inând în 
mâna dreapt� crucea de martir �i în stânga lancea de militar. Poart� ve�minte 
somptuoase, stihar, tunic� �i mantie, tivite cu aur, pietre pre�ioase �i perle �i în 
picioare pantofi auri�i. Sunt înf��i�a�i tineri, au p�rul buclat �i colane aurite la gât, 
conformându-se unei tipologii mai vechi din secolele al Vl-Vlll-lea5. Chipurile, cu ovalul 
frumos conturat, sunt modelate în tonuri de brun închis, cu umbre marcante �i lumini 
pu�ine, în sens barocizant. Tratarea volumelor este contrabalansat� de imobilitatea 
hieratic� a privirii, într-o manier� care se supune canoanelor rigide ale artei ortodoxe. 
Pictorul a respectat canonul reprezent�rii geometric - abstracte a drapajului ve�min-
telor �i liniaritatea faldurilor, care sus�in pozi�ia static� a personajelor, dar a sugerat 
prin efecte realiste jocul dinamic dintre lumin� �i umbr�, al�turând linii sub�iri �i fine, 
albe �i negre. 

Cei doi sfin�ii sunt proiecta�i pe un fundal alc�tuit din dou� registre, colorate cu 
verde �i aur. In câmpul superior al icoanei Iisus binecuvânteaz� cu ambele bra�e 
deschise. Gama cromatic� este diversificat�, compus� din tonuri luminoase de ocru, 

                                                
1Date tehnice:510x420x40 mm, panou de esen�� moale cu nav�, tempera emulsie gras�, grund 
alb, poliment, schi�� incizat�, nimburi �tan�ate,foi�� de aur, panou m�rginit cu o dung� ro�ie, 
inscrip�ie cu ro�u, stare de conservare bun�; dimensiunile indic� faptul c� ar fi putut îndeplini 
func�ia de icoana împ�r�teasc�; este expus� în Muzeul Art� din Râmnicu Vâlcea; are num�rul 
de inventar 400 
2Constantin B�lan, Inscrip�ii medievale �i din epoca modern� a României; jude�ul istoric Arge� 
(sec.XlV-1848), Editura Academiei Române, Bucure�ti, 1994, p. 364-365; N. Stoicescu, Biblio-
grafia localit��ilor �i monumentelor din România, l, �ara Româneasc�,Editura Mitropolia 
Olteniei, 1970, vol. l, p.172 �i nota 134, p. 257 men�ioneaz� o biseric� în cult, în anul 1661, în 
satul P�mânteni din comuna Ciofrângeni 
3Op.cit. p.364-365 
4Ioan Bianu, Nerva Hodo�, Bibliografia româneasc� veche (1508-1830), tom l, nr. 83, p.277-278 
5Andre Grabar, Iconoclasmul bizantin, Bucure�ti, 1991, il. 72, icoan� de la Academia de art� 
bisericeasc� din Kiev, care, dup� opinia autorului, ar fi provenit din Egipt 
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galben,ro�u, brun, verde, alb �i albastru �i este înviorat� de acordul dintre comple-
mentarele ro�u �i verde, preferat în pictura epocii paleologe, care a conferit rafinament 
�i expresivitate. Luminile �i umbrele sunt dispuse în mod artificial, în straturi pu�ine, în 
detrimental modeleului tradi�ional. Caracterul reprezent�rii r�mâne preponderant 
grafic �i se înscrie în programul formal de tendin�� intelectualist� pus în valoare de 
ansamblurile de pictur� în tempera destinate ctitoriilor familiei domnitorului �erban 
Cantacuzino6. Evocând “universalitatea” modelelor imperiale,7imaginea dezv�luie 
gustul livresc �i interesul pentru solemnitate al comanditarului icoanei, care de�i 
r�mâne anonim, ar fi putut s� provin� din rândul elitei muntene�ti (domnie, mari boieri, 
înal�i prela�i). Înc� din deceniile �ase �i �apte ale secolului al XVll-lea, icoanele 
muntene�ti au pus în valoare o tendin�� arhaizant� sub influen�a crescând� a picturii 
cretane, limbajul artistic de prestigiu în perioada postbizantin� târzie,8 care perpetua 
vechile tradi�ii bizantine �i perfec�iunea me�te�ugului, dar asimilase �i elemente noi 
din arta occidental�, mai ales vene�ian�. P�trunderea influen�elor picturii cretane a 
fost înlesnit� de contactul direct care s-a stabilit între zugravii români �i zugravii greci, 
atra�i de comenzile numeroase în �ara Româneasc� înc� de la jum�tatea secolului al 
XVll-lea9, colaborarea lor devenind, în deceniile urm�toare, un fapt obi�nuit10.  

Intre anii 1665-166611 �i 166912, zugravul grec Ioan Scutaris, format într-un 
mediu artistic creto-vene�ian, �i zugravul român Bogdan au realizat icoanele împ�r�-
te�ti �i pr�znicarele tâmplei din biserica Adormirea din Gr�me�ti, ultima ctitorie a 
mitropolitului �tefan l al Ungrovlahiei. Apreciat în mediul artistic românesc, zugravul 
Ioan Scutaris fusese angajat în anul 1669 �i pentru a picta icoanele de s�rb�tori dintr-
o tâmpl� neidentificat�, p�strate în biserica din Frasin, Dâmbovi�a13.  

Prin reconsiderarea tradi�iei �i valorificarea unor vechi cli�ee paleologe, 
icoana Sfin�ii Serghie �i Vah pune în valoare aspecte caracteristice pentru pictura de 
icoane munteneasc� din deceniul nou� al secolului al XVll-lea,când dep��indu-se 
diversitatea formal� din epoca lui Matei Basarab, se anun�� cu vigoare arta epocii 
brâncovene�ti. 
  

                                                
6Constan�a Costea, „Icoanele de la Aninoasa �i unele probleme ale imaginii în �ara 
Româneasc� în a doua jum�tate a secolului al XVll-lea �i la începutul secolului al XVlll-lea” în 
vol. Art�, istorie, cultur�, Cluj-Napoca, 2003, p. 223 - 224, p. 221 
7Idem, p. 223 - 224 
8 Manolis Chadzidakis, „Considérations sur la peinture postbyzantine en Grèce”, în Actes du l 
Congrès International des Études Balkaniques et du Sud-Est Europeènnes, Sofia, 1969, t. ll,    
p. 708 - 709 
9R�zvan Theodorescu, Civiliza�ia românilor între medieval �i modern. Orizontul imaginii (1550-
1800), Editura Meridiane, Bucure�ti, 1987, vol. ll, p. 21;  
10Cornelia Pillat, Pictura mural� în epoca lui Matei Basarab, Editura Meridiane, Bucure�ti, 1980, 
p. 31 - 33 
11Constantin B�lan, Inscrip�ii medievale �i din epoca modern� a României; jude�ul istoric Vâlcea 
(sec.XlV-1848), Editura Academiei Române, 2005, nr. lll 506, p. 389 
12Alexandru Efremov, Icoane române�ti, Editura Meridiane, Bucure�ti, 2002, il. 74,75, p. 57 �i 
catalog nr. 36, p. 190;Constantin B�lan, op. cit, nr. XVlll 1406, p. 487 
13Ana Dobjanski, Maria Georgescu, Icoane din Târgovi�te, secolele XVl - XlX, Bucure�ti, 1998, 
cat.11-17 
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Résumé 
 

Une icône de temps de �erban Cantacuzène dans la collection  
de Musée régionale de Râmnicu Vâlcea 

 
Le présente article tente de résoudre certains problèmes soulevés par une 

icône représentant les Saints Serghie et Vach, conservée dans le Musée de l´ Art de 
Râmnicu Vâlcea, prouvant des qualités artistiques remarquables.  

L´analyse stylistique met en évidence la pénétration des influences de la 
peinture crétoise, le langage pictural prestigieux pour tout le monde orthodoxe 
postbyzantine, qui a été préféré dans les ansambles peints sur bois destinés aux 
monuments fondés par le prince �erban Cantacuzene. Tenant compte que le 
revirement du culte des Saints Serghie et Vach s´est produit au temps du règne de 
�erban Cantacuzène, en l´an 1683 on peut dater l´ icône de Vâlcea au neuvième 
décennie du XVlll-e siècle. Par le mélange de tradition et d´innovation le style de 
l´icône annonce la peinture de l´ époque brancovane. 

  
 

 
 

 


