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Judeţul Vâlcea este o zonă specială, dacă vorbim despre ctitoriile şi icoanele pictate în 

această perioadă, ea influenţând atât Transilvania, cât şi alte judeţe din Ţara Românească prin 

meşterii formaţi în atelierele de aici. Multe din aceste ctitorii nu sunt încă suficient cunoscute, 

multe au suferit schimbări, dar găsim încă ctitorii şi icoane care merită să fie publicate pentru ca 

cercetătorii în istoria artei din ţară să îşi formeze o imagine cât mai amplă asupra acestei teme. 

Implicit această cercetare a început cu studierea atentă a bibliografiei pentru a constata ce se 

cunoaşte deja despre acest subiect. Următorul pas a fost cercetarea cât mai minuțioasă şi 

obiectivă pe teren a unui număr cât mai mare din bisericile construite în această perioadă (ce s-a 

păstrat din ele pentru că, inevitabil, de-a lungul tipului ele au suferit transformări şi reparaţii) şi a 

icoanelor păstrate în muzee sau colecții, oprindu-se asupra pieselor din colecția Muzeului 

județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea.     

Lucrarea și-a propus să acopere trei direcţii principale:   

 -1. Evoluţia politică şi socială în Europa şi în Ţările Române. 

 -2. Evoluţia artei în Europa, Ţările Române şi în mod deosebit pe teritoriul Judeţului Vâlcea. 

Ctitori şi ctitorii în Vâlcea secolului al XVIII-lea. 

-3. Analiza icoanelor din colecţia Muzeului judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea. 

 

I. Societatea în secolul al XVIII-lea 

Primul capitol a tratat evoluţia politică şi socială. S-a încercat surprinderea schimbărilor 

care au avut loc în aceea perioadă, în mod deosebit după moartea lui Constantin Brâncoveanu, 

odată cu venirea domniilor fanariote și modul în care s-au reflectat ele la nivelul societăţii şi în 

artă. Datorită unei rapide evoluţii economice odată cu revoluția industrială şi a ideilor promovate 

de iluminism am avut de a face cu mari schimbări vizând structura, atitudinea și cultura materială 

în Europa, în special în cea apuseană. S-au înregistrat progrese tehnice, în domeniul 

confecționării textilelor, în domeniul metalurgiei, mașina cu abur a evoluat, domeniul maritim s-

a dezvoltat iar tehnicile agricole s-au optimizat. Mai mulți oameni au venit la oraș să lucreze în 

industrie. Nivelul de trai și speranța de viață a crescut. S-a acordat mai multă atenție 

învățământului, înfințându-se academii, și științei, ocazie cu care s-au făcut mai multe 



 
 

descoperiri științifice în domeniul matematicii sau chimiei și s-au pus bazele studiului modern. 

Pe plan filozofic s-a schimbat mentalitatea și s-au destrămat orânduirile feudale în favoarea unor 

practici moderne. Omul era liber, om de lumină, ființă rațională ce schimbă lumea și societatea în 

bine și stăpân al propriului destin. S-au elaborat și au fost editate mai multe cărți filozofice 

despre fericire și lumină, despre viața politică, legi și societate. Tot acum s-au pus bazale 

libertății religioase și politice, religia fiind separată de stat și economie. Acestea au dus la 

revoluţia franceză şi la formarea statelor naţionale. În plan politic deși statele europene erau în 

marea lor majoritate monarhii, multe promovau modernizarea economică păstând în același timp 

vechile structuri sociale care îi avantajau. Anglia a menținut o monarhie constituțională și a 

devenit cea mai importantă putere pe mare exinzându-și imperiul. În Franța a fost vremea 

revoluției franceze, cu toate evenimentele și implicațiile știute, și a lui Napoleon Bonaparte. În 

Europa centrală și de est Prusia, Austria și Rusia erau în plină expansiune cucerind teritorii în 

defavoarea Poloniei și a imperiului Otoman.   

În Ţările Române a fost un iluminism național și democratic, mai apropiat de popor. 

Țările române nu au fost nici ele ocolite de schimbări,  cu toate că acestea au fost de o mai mică 

amploare decât cele din vestul Europei. După moartea lui Constantin Brâncoveanu, în Ţara 

Românească, şi Dimitrie Cantemir, în Moldova (domni români şi cunoscuţi promotori ai culturii 

indiferent de domeniul ales), Imperiul Otoman, a cărui putere slăbise, a impus la conducere 

domni fanarioţi. Ţara Românească şi Moldova nu au mai avut o politică proprie, autorităţiile 

impuse fiind funcţionari ai imperiului, care pe plan personal doreau doar să-şi recupereze banii 

daţi pentru înscăunare. În acelaşi, timp ei au trebuit să se adaptaze realităților și s-au pus bazele 

mentalităţior care au făcut posibilă trecerea destul de directă a Ţărilor Române de la evul mediu 

la modernitate. Societatea se afla la graniţa modernizării, iar ideile de libertate şi demnitate 

cetăţeneacă au ajuns şi în Ţările Române. Per ansamblu, prezența domnilor fanarioți la 

conducerea Țării Românești și Moldovei nu a însemnat un fenomen în exclusivitate negativ dar, 

a întârziat mult din evoluția celor două țări. 

 În al doilea rând această evoluție s-a axat asupra judeţului Vâlcea ca parte integrantă din 

aceste prefaceri dar şi asupra rolului său special în arta vremii. Imperiul Otoman, se afla în plin 

declin și încerca să își mențină suzeranitatea asupra teritoriilor Țării Românești și Moldovei. 

Imperiul Habsburgic în această perioadă se afla la apogeu și stăpânea deja Transilvania. Rusia se 

afla în plină dezvoltare și poza în protectoarea ortodoxiei dorind să își mărească aria de influență. 



 
 

Totuși Țara Românescă și Moldova au dat dovadă de iscusință militară și diplomatică păstrându-

și autonomia internă. Deși multe produse mergeau în imperiul Otoman ca tribut sau la prețuri 

simbolice s-a produs mai mult și comerțul s-a dezvoltat. Într-o lume în plin progres Râmnicu 

Vâlcea era un centru comercial viu cu legături atât în Transilvania cât și în Moldova. S-a 

dezvoltat serviciul de sănătate din oraș, a fost semnalată existența mai multor școli, iar cartea a 

circulat mai mult.  

Între cele trei puteri menționate mai sus pe teritoriul județului Vâlcea au avut loc mai 

multe conflicte în secolul al XVIII-lea. Primul exemplu este conflictul turco-austriac dintre anii 

1716-1718 care a oferit speranța emancipării de sub suzeranitatea otomană cu ajutorul 

habsburgilor. Unul din locurile unde au avut loc conflicte a fost Râmnicu Vâlcea. Între anii 

1718-1739 Oltenia s-a aflat sub dominație austro-ungară timp în care a fost organizat un serviciu 

poștal în oraș, s-a lucrat la construcția șoselei Caroline, Râmnicul a fost fortificat, producția a 

crescut și negoțul a înflorit. Pentru prima dată s-a scris în limba română în tipografia râmniceană 

cartea “Întâia învățătură pentru tineri”. În urma coflictului ruso-austriaco-turc din anii 1736-

1739, episcopia Râmnicului a fost arsă de otomani. Oltenia a fost restituită Țării Românești. 

Războaie au mai fost între 1768-1774 între otomani și ruși, și între 1787-1792, conflictul ruso-

austriaco-turc în care mânăstirea Cozia a suferit mari pagube, iar orașul Râmnicu Vâlcea și 

biserica Cuvioasa Paraschiva au fost arse și prădate. Multe biserici au fost construite în această 

perioadă (bis. Teiuş, bis. Copăcelu, bis. Bucşani, bis. Cacova etc) pe teritoriul judeţului sau în 

oraş (paraclisul de la Episcopia Râmnicu Vâlcea, bis. Toți Sfinții), iar la cele construite anterior 

s-au făcut reparaţii, de multe ori datorită faptului că acestea suferiseră numeroase distrugeri în 

urma războaielor după cum am subliniat anterior. Aici avem adevărate şcoli de pictură la Vâlcea, 

Costești, Pietrari, Tomșani sau Teiuş, mulţi meşteri formaţi în atelierele de aici răspândind arta 

lor atât în Ţara Românească cât şi în Transilvania, Râmnicu Vâlcea şi valea Oltului fiind o 

adevărată punte de trecere între cele două ţări române. 

 

II. Arta în secolul al XVIII-lea 

Arta cultă poate oferi informaţii variate referitoare la societatea secolui al XVIII-lea din 

Țările Române. Documentele analizate pot descrie o lume din care monumentele, inscripțiile sau 

câteva cărți sunt printre singurele mărturii păstrate. Pe baza acestor realizări artistice se pot afla 

date despre evoluția locuitorilor aparținând diferitor clase sociale, transformările produse în 



 
 

structura orașelor, târgurilor și satelor sau evidențierea elementelor din straturile active ale 

populației.  

Cel de-al doilea capitol a fost dedicat formelor de exprimare a frumosului şi ctitorilor. 

Am urmărit aici evidenţierea direcţiei pe care a luat-o dezvoltarea artei în această perioadă de 

timp, bisericile, şi catalogarea categoriilor sociale, foarte diverse, din care proveneau ctitorii care 

le-au construit. Trebuie să înțelegem arta și pictura de pe pereții bisericilor din secolul al XVIII-

lea pentru a înțelege apoi icoanele pictate atunci.      

În prima parte a celui de-al doilea capitol am urmărit transformările care au avut loc în 

arta Europei și a Țărilor Române. Mai multe domenii, inclusiv arta, au cunoscut schimbări 

însemnate. În Europa ne aflăm în plin avânt al stilului rococo, apoi odată cu revoluţia franceză 

pictorii adoptă stilulul neoclasic, iar pictura de şevalet nu mai şoca demult pe nimeni. Și în Țările 

Române au avut loc transformări, deşi nu aşa de rapide ca în vestul Europei. Teritoriul Ţărilor 

Române era marcat încă de operele creştinismului bizantin iar arta de aici trece într-o perioadă 

care se caraterizează prin lipsa de unitate. Transilvania se afla sub dominație austriacă şi era mai 

influenţată de arta vestică, iar Moldova se afla sub influenţa manierismului provocat de 

frumoasele realizări ale secolului trecut. În Ţara Românească domnia nu a mai fost cea care 

dădea cele mai multe comenzi de construcţii bisericeşti, cum se întâmplase în perioada 

brâncovenească ceea ce dovedește încă odată schimbările care aveau loc în societatea 

românească. Pe parcursul secolului al XVIII-lea au existat foarte mulţi ctitori din toate păturile 

societăţii fie ei clerici sau mireni, care doreau să sublinieze importanța rolului pe care îl aveau în 

societate, anunțând noi orizonturi, modernitatea. Cultura a devenit mai accesibilă prin editarea de 

cărţi în limba română dar şi prin frumoasele desene de pe pereţii bisericilor, care povesteau 

fragmentele importante din Biblie pentru cei neştiutori de carte sau străini de limba românească. 

Stilul arhitectural din Țara Românească a beneficiat de o trecere lină din secolul al XVII-

lea în secolul al XVIII-lea. În majoritatea cazurilor bisericile au fost mai simple, alcătuite din 

naos, pronaos şi altar în plan semicircular, dar în funcţie de donaţiile şi dorinţele ctitorilor au 

existat şi biserici mai mari, somptuase, cu mai multe turle şi minuţios decorate în special în 

zonele cu o importanţă mai mare. Deosebite în această perioadă sunt picturile exterioare cu care 

au fost împodobite bisericile din această zonă, la început cu o întindere mai mică apoi pe întreaga 

suprafaţă. Ele înfățișau filozofi, sibile sau proroci însemnând într-o anumită măsură speranța într-

o lume mai bună și deschiderea spre cunoaștere. Alături de biserici și de iconografia specifică a 



 
 

fost analizată pe scurt și arhitectura laică cu locuințele construite în acele vremuri. O parte din 

acest capitol a fost rezervată zugravilor acestui secol unde se observă mai multe probleme 

interesante. Aflăm despre prima şcoală de zugrăvie din Vâlcea sau despre împărţirea zugravilor 

în bresle. Numărul pictorilor a sporit iar ei au devenit mai conştienţi de importanţa lor, au avut 

lucrări în diverse zone şi au devenit mai mobili, şi-au semnat lucrările, şi-au adunat caiete de 

modele, s-au inspirat în arta lor tot mai mult din realitate, iar la unii chiar remarcăm talentul de 

portretist. De multe ori, cu multă imaginație și umor, trecând peste canoanele bisericești, ei au 

descris cu talent o lume inspirată din fabule sau abundând de personaje reale care ne dezvăluie 

preocupări de zi cu zi ale oamenilor din secolul al XVIII-lea. O parte a iconarilor respectau 

vechile reţete, iar o altă parte, care nu avuseseră un contact temeinic cu lumea artistică sau banii 

necesari realizării unor icoane conform reţetelor din erminii, au făcut mai multe concesii. În 

urma ambelor grupări au rămas icoane diferite şi foarte frumoase. 

Cea de a doua parte a capitolului, partea cea mai importantă din punct de vedere 

cantitativ, este aceea rezervată ctitorilor și a ctitoriilor construite de aceștia. Am enumerat un 

număr impresionat de biserici sub formă de tabel, 280 dintre care unele nu mai există sau sunt 

foarte deteriorate, dar multe încă se află în stare bună, fiind mai bine sau mai puţin inspirat 

renovate de-a lungul vremurilor. Se evidenţiază cinci categorii de ctitori. Prima categorie de 

ctitori este alcătuită din clerici de rang înalt, clerici cu funcţii care aveau un cuvânt de spus în 

treburile bisericeşti ale zonei, episcopi, arhimandriţi, protopopi, egumeni ai marilor mânăstiri sau 

chiar de către marile mânăstiri. Numele lor se leagă de douăzeci și șase de biserici (Bolniţa 

Episcopiei din Râmnicu Vâlcea, Schitul Colibaşu sau bis. Sf. Voievozi din Călimăneşti), cifră pe 

măsura aşteptărilor pe care le-am putea avea de le ei. Dintre acestea am vorbit despre nouă 

biserici. Cea de-a doua categorie de ctitori cuprinde clerici, preoţi sau monahi care au clădit 

patruzeci și trei de biserici (bis. Intrarea în biserică din Mreneşti Creţeni, bis. Sf. Ioan 

Botezătorul din Cacova Stoeneşti sau bis. Sf. Nicolae din Amărăşti). Dintre ele am expus 11 

biserici.  În cea de-a treia categorie de ctitori intră clerici şi mireni mai înstăriţi sau mai puţin 

înstăriţi, care îşi unesc daniile pentru a construi nu mai puţin de șaptezeci și șapte de biserici (bis. 

Buna Vestire din Valea Răii, bis. Sf. Ioan Botezătorul din Cacova Stoeneşti sau bis. Sf. Nicolae 

din Amărăşti). Dintre ele am descris opt biserici. Cea de-a patra categorie de ctitori este alcătuită 

din mireni înstăriţi care aveau de regulă funcţii în aparatul de stat dar şi puterea financiară de a 

ridica biserici au construit șaizeci de biserici (bis. Buna Vestire din Râmnicu Vâlcea, bis. Sf. 



 
 

Gheorghe din Căzăneşti sau bis. Buna Vestire din Ioneştii Govorii). Dintre ele am vorbit despre 

paisprezece biserici. Cea de-a cincea categorie, dar în nici un caz ultima ţinând cont de numărul 

de locaşe construite, este aceea a ctitorilor localnici, mireni, oameni ai locului, care donează 

împreună pentru a ctitorii șaptezeci și patru de biserici frumoase (cum sunt cele din Fişcălia, 

Râmeşti sau Creţeni). Dintre acestea am enumerat treizeci de biserici. 

Aceste locașuri frumoase şi valoruase pot fi cercetate pe viitor de către specialişti. Se 

poate crea o întreagă lucrare în care acest subiect să fie abordat, iar peste un anumit timp situaţia 

va fi diferită, pentru că unele monumente nu vor mai fi sau altele din contră vor dezvălui 

informații noi în urma cercetărilor, vor fi restaurate şi îşi vor recupera strălucirea. Este un subiect 

incitant şi mereu proaspăt care merită studiat.   

 

III. Vestigii materiale în Vâlcea secolului al XVIII-lea 

În cel de-al treilea capitol am amintit în primul rând despre semnificaţiile icoanelor, cum 

este icoana interpretată din punct de vedere al dogmelor teologice şi ce înseamnă ea pentru 

credincios. Arta creștină este o artă bazată pe Evanghelii, pe sfinți și pe învățăturile creștine. 

Icoana respectă caracteristicile prototipului fixat de dogme fiind singura creație omenească care 

nu implică idolatria. Alături de cuvânt icoana a fost un mijloc de revelare a Divinității și de 

comunicare cu Aceasta, o cale de urmat și un mijloc. Icoana avea un rol multiplu: estetic, 

înfrumusețând biserica, pedagogic, prezentându-i necunoscătorului istoria bisericii, lăuntric, 

însoțind cultul divin și haric, mijlocind harul lui Dumnezeu. Ulterior am vorbit despre cum sunt 

reprezentate icoanele, întâi despre tehnicile prin care care sunt făcute pentru că pot fi icoane fixe 

(pe perete) sau portabile și pot fi concepute pe diverse tipuri de material deşi tehnica în care au 

fost pictate icoanele alese este cea a temperei pe lemn care implică un suport de lemn, grund, 

imaginea pictată în culori de tempera și protejarea cu verni. 

 O altă parte a fost rezervată canoanelor picturii bisericeşti deoarece pentru a picta icoane 

se folosesc anumite atitudini, scheme compoziţionale, culori sau perspective. Artistul nu își 

aducea aportul personal considerându-se doar instrumentul Duhului Sfânt care lucra prin 

intermediul lui. În icoană forma a fost dematerializată și chipul a fost hieratizat urmărindu-se 

redarea purității spirituale a personajului. Corpul și-a pierdut aspectul natural spiritualizându-se, 

ascetizându-se sau ascunzându-se sub diferite feluri de drapaje. Chipului și ochilor i se acorda o 

atenție deosebită. Trăsăturile sfinților au rămas neschimbate și întotdeauna pline de o lumină 



 
 

divină. Anumite proporții au fost respectate cu strictețe iar acestea s-au bazat pe o singură unitate 

de bază, modulul, asigurând echilibru, simplificând compoziția figurilor și favorizând 

armonizarea între mai multe opere. În privința perspectivei icoana a recurs la alte legi folosindu-

se de perspectiva inversată, perspectiva liniară, axonometrică sau perceptivă. Oameni, animale și 

clădiri erau diferite de realitate. Fiecare culoare avea semnificația ei care s-a păstrat. În legătură 

cu mediul artistic religios de pe teritoriul românesc am menţionat cum a luat fiinţă acest curent în 

arta noastră începând cu secolul al XVI-lea, apoi evoluția sa în timpul lui Matei Basarab și în a 

doua jumătate a secolului al XVII-lea. Cronologic a urmat perioada de domnie a lui Constantin 

Brâncoveanu și desprinderea, după ce Constantin Brâncoveanu formase şcoala domnească care a 

pictat la Hurezi, a atelierelor din Vâlcea de unde Muzeul Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea 

are mai multe lucrări.  

Din colecţia de artă veche românescă a Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea 

au fost alese 95 de lucrări dintre care 66 de piese din secolul al XVIII-lea şi 29 piese din secolul 

al XIX-lea. Pentru studiul lor a fost nevoie de: 

     - Aflarea pe cât posibil  a provenienţei icoanelor, aceasta implicând şi cercetarea pe teren, cu 

acordul persoanelor resposabile de acele biserici. 

     - Descrierea amănuţită a fiecărei icoane (fotografierea, măsurarea, descrierea suprafeţei 

pictate, a suportului şi a stării de conservare). 

De asemenea pentru un studiu obiectiv este nevoie de o echipă interdisciplinară în care 

istoricul de artă să beneficieze de îngăduinţa de a studia obiectivele din partea celor responsabili 

cu ele şi de expertiza unui conservator, restaurator şi a investigatorilor. Aceştia pot aduce la 

lumină lucruri care schimbă datele descriptive ale icoanei şi care nu sunt observabile cu ochiul 

liber. 

 Icoanele au fost grupate în tabele pe ateliere, pe teme iconografice și pe autori. Piesele 

alese cuprind 42 de teme diferite reprezentând uşi împărăteşti, icoane împărăteşti, icoane 

prăznicare sau făcând parte din ciclul apostolilor dar şi câteva lucrări mai deosebite cum ar fi un 

Pomelnic zugrăvit sau Evanghelistul Ioan, fragment sculptat din ansamblul Răstignirea de pe 

coronamentul iconostasului. Dacă ne referim la ateliere s-a observat că din mediul atelierului din 

Pietrari, muzeul vâlcean deţine un număr de 30 de lucrări diferite (icoane împărăteşti sau 

prăznicare etc.), incluzând o pereche de uşi împărăteşti frumoase, registrul apostolilor aproape 

complet de la una din bisericile din Pietrari (nouă piese), dar şi o parte din registrul apostolilor 



 
 

care au aparţinut bisericii de la Cârstăneşti Oteşani (șapte piese) alături de alte icoane înfăţişând 

apostoli. Din atelierul de la Costeşti provin șaisprezece lucrări toate speciale dintre care au fost 

semnate șase lucrări pictate de trei zugravi. În colecţia muzeului există şi o icoană, un 

Dodecaortion provenind din atelierul de la Teiuş. Dintre pictori remarcăm în colecţia Muzeului 

Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea un reprezentat al atelierului din Costeşti, Tudor Zugrav, 

de la care s-au păstrat patru lucrări. Tot din atelierul de la Costeşti, s-au păstrat două icoane de la 

Dimitrie Zugrav. Cei doi au lucrat împreună la biserica din Mierleşti Bărbăteşti. Câte o lucrare s-

a păstrat de la Nicolae Zugrav, Pantelimon Zugrav şi Gheorghe Zugrav. În total numărăm cinci 

pictori care au realizat nouă lucrări. Toate aceste probleme au fost lămurite prin descrierea 

amănunţită a fiecărei piese în parte în capitolul care cuprinde cea mai mare parte din lucrare.  

Există mai multe icoane din această perioadă pe teritoriul judeţului Vâlcea aflate în 

colecţii biericeşti (Hurezi, Cozia), în bisericile pentru care au fost pictate, în colecţii particulare, 

în muzee și, nu în ultimul rând, în cadrul expoziţiei de bază a Muzeului de Artă al României în 

care am remarcat mai multe icoane din secolul al XVIII–lea aparţinând zonei Vâlcea aflate în 

grija cercetătoriilor instituţiei. Totuși, lucrările din colecţia Muzeului Judeţean Aurelian 

Sacerdoţeanu Vâlcea ne dezvăluie convingător atmosfera artei Ţării Româneşti cu 

particularităţiile sale, cu lucrări ce duc mai departe şcoala epocii brâncoveneşti, cu lucrări 

influenţate de arta populară sau de diverse zone artistice şi cu lucrări semnate de artiştii vremii. 

Prin studiul acestor icoane se pot observa tendinţele generale din arta vremii, se pot face afirmaţii 

plauzibile şi se pot confirma relatările cercetătorilor în domeniu. Cercetarea lor aduce un 

sentiment plăcut şi satisfacţie profesională.    

Dacă ne referim la scopul pricipal urmărit, acesta este îmbogăţirea cunoştinţelor asupra 

temei de cercetare alese. Tema își propune să surprindă mentalităţile, realizările şi atmosfera 

epocii. Nu avem pretenţia de a epuiza acest subiect vast, asupra lui putându-se scrie multe pagini, 

însă dorim să relevăm anumite aspecte care să ajute pe cei interesaţi în studiile lor. Până în 

prezent au fost cercetate bisericile din această perioadă, ele fiind descrise şi pisaniile lor 

trasnsrise și traduse. În teza noastră au fost completate numeroase date şi au fost publicate icoane 

care nu au intrat în circuitul științific până în acest monent. Icoanele pictate în această perioadă 

respectă în acelaşi timp în mare (fiecare zonă are şi ceva specific) recomandările din erminiile 

bizantine (venite pe filieră grecescă), ele încadrându-se în marea familie a stilului bizantin. 



 
 

Realizările artistice cu totul deosebite din zona vâlcii, care au avut un puternic impact 

asupra evoluției artei din Țara Românească și Transilvania în secolul al XVIII-lea, au trezit și vor 

trezi interesul specialiștilor și publicului larg din țară și străinătate. 
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