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Introducere 

 

 

Într-o etapă în care cercetarea abordează, în istoria artei româneşti, direcţii de 

investigare dintre cele mai diverse, tratarea unui subiect despre zugravii din Transilvania, 

poate fi considerat, cel puţin aparent, unul desuet. Deşi, lipsa unui instrumentar detaliat, din 

perspectiva configurării creaţiei artistice, a manierei stilistice, a tipologiilor în pictura 

transilvăneană, se resimte pregnant. Problematica subiectului, cea a abordării contextuale, a 

mentalităţi, a raportului zugrav-operă, o considerăm în egală măsură captivantă, necesară şi 

interesantă.  

Expoziţia temporară Zugravii de la Feisa organizată în anul 2008 la Muzeul Naţional 

al Unirii din Alba Iulia, în care zugravului Iacov din Răşinari i s-a conturat un profil al 

creaţiei sale artistice, a constituit premisa în vederea abordării acestui subiect. Iacov 

Răşinăreanul, cum probabil îl identifica comunitatea din Feisa, şi aşa cum îl expune 

academicianul Marius Porumb, constituie protagonistul centrului de pictură din această 

localitate.  

Actul artistic de la Răşinari a fost circumscris unui veac, debutul era considerat în 

primul sfert al secolului al XVIII-lea, fiind constant asociat celor trei generaţii de zugravi.  

Tratarea subiectului se va încadra altor coordonate cronologice, determinate de artistul care la 

1700 semna Radul Zugravul ot Răşinari pe o icoană păstrată într-o colecţie din Mãr Mūsa, 

Liban. Atestarea zugravului Radul va deschide ale direcţii de cercetare privind relaţia artistică 

a zugravilor de pe tărâmurile răşinărene cu cei de la sudul Carpaţilor. Analiza, din perspectiva 

formării artistice a zugravului Radul şi a succesorilor acestuia, ne va conduce spre arta 

promovată în Ţara Românească de ilustrul artist Pârvu Mutu şi de colaboratorii acestuia.  

Alegerea temei s-a zămislit din dorința de a aborda cât mai obiectiv și exhaustiv 

creațiile artiștilor de la Rășinari, expunându-le, într-o manieră inedită, în catalogul destinat 

operei acestora. Cercetarea s-a fundamentat pe studiile întreprinse de către academicianului 

Marius Porumb, materiale valorificate în două volume de referință, unul destinat inventarului 

picturii româneşti din Transilvania, cel de-al doilea dedicat picturii transilvănene din secolul 

al XVIII-lea. 

Biografia fiecărui zugrav şi analiza cât mai complexă a creaţiei artistice au constituit 

repere propuse pentru tratarea lucrării. Inscripţiile păstrate pe unele piese, care atestă 

calificativul dobândit de artist, dintre care cel mai frecvent era cel de sacerdot, localitatea sau 

reşedinţa zugravului, descendenţa acestuia, denominaţiile membrilor familiei, sunt doar 

câteva din preţioasele date care ne parvin într-o formulă nedisimulată. Fragilitatea operelor, 

unele dintre acestea fiind abandonate în vechiul locaş, sau înstrăinate de comunitatea pentru 

care au fost realizate - sortite risipirii - constituia încă un argument pentru abordarea lucrării.  

Alte două bisericii cu decor pictural, cea veche de la Ocna Sibiului şi din parohia Vale 

(jud. Sibiu), ale căror decor era mascat de zugrăveala aplicată cu decenii în urmă, au rămas, 

până în această etapă nevalorificate în studiile de specialitate.  

Pe lângă bisericile care deţin pictură murală și icoane ale zugravilor de la Rășinari, 

cercetarea s-a orientat spre colecţiile publice de artă din: Cluj-Napoca, Alba Iulia, Târgu-

Mureş, Sibiu, Braşov, Orăştie, Arad, Râmnicu Vâlcea, Muzeul Naţional de Artă al Românei, 

Muzeului Satului şi Muzeul Ţăranului Român, ambele din Bucureşti. Colecţiile mai multor 
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mănăstiri, dintre care menţionăm: Cozia, Tismana, „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, au 

constituit locaţii care deţin piese ale artiştilor studiaţi. Din colecțiile de obiecte religioase ale 

Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopiei Ardealului din Sibiu, Muzeul 

Mitropoliei Banatului, Colecţia Arhiepiscopiei din Alba Iulia, am cercetat un număr însemnat 

de icoane. Bisericile de lemn şi cele de zid circumscrise judeţelor: Alba, Arad, Cluj, 

Hunedoara, Mureş, Sibiu, au oferit piese de o valoare incomensurabilă pentru conturarea 

activităţii zugravilor de la Răşinari.  

Monumentele de la sudul Carpaţilor, cele din judeţul Prahova unde a activat marele 

artist Pârvu Mutu, ca şi cele din perimetrul judeţului Vâlcea şi Gorj, cu decor pictural tributar 

zugravilor brâncoveneşti au intrat în sfera de cercetare, vizând identificării stilistice şi 

compoziţionale cu artiştii răşinăreni. Fenomenul artistic de la Rășinari l-am circumscris anului 

1700, etapă care marchează prima operă cunoscută a zugravului Radul, finalizat cu anul 1848, 

consemnat pe o piesă de mobilier realizată de un artist care-și asociază denominația de 

localitatea din proximitatea Sibiului. 

Perioada de mobilitate din cadrul programului doctoral desfăşurată la UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PALERMO, Italia, mi-a permis cercetarea detaliată a artei şi iconografiei 

italiene, artă care a preluat, cel puțin până la un anumit punct, iconografia bizantină. 

Fenomenul artistic este reiterat în Italia în secolul al XVI-lea, prin influențele artei cretane, de 

data acesta fiind martorii unei mutualităţi. Perioada de studiu în Italia mi-a facilitat și 

cercetarea unor programe iconografice murale de factură bizantină, ceea ce mi-a permis o 

analiză tematică comparativă cu arta românească. 

Abordarea noastră s-a fundamentat pe identificarea cât mai completă și obiectivă a 

operei fiecărui artist de la Rășinari, recurgând la o analiză stilistică a creației acestora, chiar în 

contextul colaborării artiştilor, atât la icoane cât și la pictura murală. Din perspectivă 

compozițională creația zugravilor de la Rășinari a fost supusă unei analize cu modele din 

spațiul românesc cât și cu cele din zona europeană, unele scene găsindu-și analogii în vechile 

tipare de artă bizantină.  

Lucrarea și-a propus tratarea zugravilor de la Rășinari nu doar din prisma operei 

acestora, ci s-a extins la etapa formării artistice a fiecăruia și la o analiză biografică, atât cât 

au permis documentele și informațiile epocii, dintre care unele prețioase ne-au parvenit din 

opera acestora.  

 

Structura lucrării 

Lucrarea este structurată în opt capitole importante, primele două sunt destinate 

cercetării bibliografice, iar şase capitole tratează cercetarea originală, încheindu-se cu 

concluziile generale ale tezei. Anexele cuprind catalogul icoanelor și a picturii murale ale 

zugravilor studiați, precum și tabele cu semnalările artiștilor rășinăreni și a creației acestora în 

studiile de specialitate.  

Conținutul tezei se extinde pe 680 de pagini, dintre care 307 pagini sunt destinate 

catalogului creației artistice al zugravilor. Aparatul critic cuprinde 265 de titluri citate, folosite 

în text în cele 1319 note de subsol.     

 

 

Capitolul I: Istoricul cercetărilor  
 

Primul capitol abordează cât mai exhaustiv literatura de specialitate, configurând etapa 

de pornire în cercetarea originală a prezentei teze. Tabelele din anexe, cu semnalări ale 

zugravilor, atribuiri, inscripții și datările menționate în literatura de specialitate, facilitează 

accesul la bibliografie și oferă un tablou de ansamblu al studiilor înteprinse.  
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Din bibliografia abordată s-a putut constata informația generalizată privind opera 

artiștilor de la Rășinari. Teza va extinde considerabil atât numărul de zugravi implicați 

fenomenului artistic de la Rășinari, cât și creația acestora. 

Datorită unor consimilitudinii de nume cu persoane influente în epocă, sau unor 

analize inexacte ale documentelor vremii, activitatea zugravilor a fost investită cu opere și 

peripluri artistice pe care aceștia nu și le-au apropriat. De asemenea, s-a remarcat frecvent 

scindarea identității operei unui artist, fiind parțial atribuită altui zugrav omonim, sau 

dimpotrivă, existența creației altui zugrav a fost considerată opera antecesorului său omonim. 

Existența rarismă a denominației zugravilor expusă în creația acestora a condus în 

literatura de specialitate la o serie de atribuiri și reatribuiri, ceea ce a impus, în acestă lucrare, 

o analiză stilistică, compozițională și tehnică minuțioasă în vederea atribuirilor cât mai 

obiective ale operei zugravilor.  

 

 

Capitolul II: Cadrul artistic în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi 

moştenirea artei brâncoveneşti      

II.1. Viziune politică, programe şi concepţii de dezvoltare cultural-artistică   

II.2. Revirimentul cultural interdependent cu spiritualitatea ortodoxă 

II.3. Climatul artistic în a doua jumătate a secolului XVII - înc. XVIII 

II.3.1. Metamorfoze cultural-artistice în pictura Ţării Româneşti 

II.3.2. Climatul pictural în Moldova      

II.3.3. Viziune artistică în Transilvania     

II.3.4. Icoanele în Ţările Române      

 

Capitolul al doilea analizează succint mediul cultural din a doua jumătate a secolului al 

XVII-lea în toate cele trei țări românești, fiind surprinse: viziunea politică, programele și 

concepțiile de dezvoltare cultural-artistică, pictura murală și icoanele. Climatul artistic în Țara 

Românească este marcat de domnia lui Matei Basarab, fiind fundamentat pe o vădită 

prelucrare a tradiționalismului veacului anterior. Perioada Cantacuzinilor este determinată de 

o înnoire a formelor, pregătind epoca brâncovenescă care s-a dorit a fi: reperul întrupării unui 

spirit local în morfologii originale, după cum afirmă Răzvan Theodorescu. Pictura veacului al 

XVII-lea se caracterizează printr-o excepțională capacitate de revigorare a morfologiei 

decorative, receptată din elementele orientale și occidentale transpuse într-o interpretare 

proprie, a cărei pornire de barocizare nu va concura structurile tradiționale. S-a remarcat 

permanentizarea schimbului dintre principalele școli iconografice românești, cu o absorbire a 

elementelor muntenești în Moldova și în Transilvania, dar și mutualitatea, dinspre Moldova în 

Țara Românească. În domeniul picturii acestă perioadă este de tranziție și de (re)evaluare a 

zugravului în palierele societății artistice. Modelului artistului medieval, care pune în prim 

plan opera creatoare, i se juxtapune artistul conștient de sine ca făuritor de valori culturale, 

semnându-și uneori cu fervoare lucrările, încredințându-se de o prețuire unanimă.    

Este perioada în care portretul votiv, cu văditul caracter aulic, se va metemorfoza în 

ample portrete de familie, având unori o evidentă factură istorică, și se va menține pe aceeași 

linie mai bine de un secol. Modelul tabloului votiv a fost preluat și de către zugravii din 

Rășinari, fiind surprins, în secolul al XVIII-lea în pictura murală din Transilvania, la două 

dintre vechile ctitorii ale domnilor munteni. 

Finalul secolului al XVII-lea se remarcă în pictura românească printr-o direcție 

inovativă lansată de către Pârvu Mutu, zugravul familiei Cantacuzinilor, care se 

autoportretizează în pictura murală alături de ucenici, sacerdoți sau ispravnici ai edificiilor pe 

care le-a împodobit. Acestă orientare va conduce în arta românească la separarea picturii 

religioase de cea a portretului, arta portretului evoluând spre etapa picturii de șevalet.       
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S-a recurs la o analiză a metamorfozele specifice decorurilor murale cât și cele care 

vizează tipul de reprezentare al icoanelor. În pictura murală din Țara Românescă mutațiile 

intervin în cadrul programului iconografic: pridvoarele sunt decorate cu tema Judecata de 

Apoi; ilustrarea hagiografică cunoaște o nouă amplificare; tradiționala temă Anastasis 

(Coborârea la limbi) va fi susbstituită cu tema Învierea; în unele scene, portul popular va lua 

locul veşmintelor clasice.    

 

 

Capitolul III: Zugravii de la Răşinari (1700-1848)    
III.1. Radul Zugravul „ot Răşinari”, Popa Ivan şi Nistor Dascălul  

III.2. Iacov Zugravul „i brat ego” Stan Zugravul 

III.3. Zugravii Grigorie Ranite, Ioan „sin ego” şi Gheorghe Zugravul „sin Iacov 

Zugravul” 

III.4. Zugravul Popa Ivan cel Tânăr, Popa Sava Popovici, Oprea, Ioan Zugravul şi 

alţi artişti asociaţi fenomenului cultural de la Rășinari 

 

Capitolul al treilea este consacrat zugravilor de la Răşinari, care sunt analizaţi atât din 

perspectiva biografică, făcând în permanență trimitere la documentele epocii şi la informaţiile 

suprinse în opera acestora, cât și din prisma parcursului artistic, de la etapa uceniciei, 

succedată de cea a propriei creații artistice, finalizată cu postura care-i consacră drept maeștrii 

ai picturii.  

Zugravul care deschide epoca artiştilor din proximitatea Sibiului este „Radul ot 

Răşinari” a cărei semnătură se află pe o icoană, semnată şi datată 1700, păstrată într-o colecţie 

particulară din Liban, piesă care a făcut obiectul mai multor expoziţii europene. Analiza 

artistului inedit în peisajul artistic transilvănean a condus la asocierea acestuia, prin formarea 

sa artistică, cu zugravii de la sudul Carpaților, care l-au inițiat în arta zugrăviei și alături de 

care ar fi activat. Demersul îndrăzneţ, de a-l asocia ilustrului zugrav Pârvu Mutu, alături de 

care este portretizat în pictura bisericii din Bordeşti (jud. Vrancea) un zugrav omonim, este 

limitat de o mare necunoscută. Aceasta constă în identificarea restrânsă a operei zugravului 

Radul, făcând în permanenţă apel la sigura icoană pe care o cunoaştem până în acestă etapă, 

ceea ce reduce considerabil analiza stilistică şi tehnică a operei artistului răşinărean cu cel de 

la sudul Carpaţilor.  

Încercarea de a-l surprinde pe artistul de la Răşinari în inventarul picturii 

transilvănene, în inscripţiile medievale cercetate la sudul Carpaţilor sau în documentele 

urbariilor din Răşinari şi alte localităţi transilvănene nu a avut finalitate. Luând în considerare 

opinia unui mare istoric de artă, din perspectiva căruia icoana zugravului Radul, chiar dacă 

deţine datarea, ar putea constitui o piesă care se înscrie, din punct de vedere tipologic şi 

stilistic, jumătăţii secolului al XVIII-lea. Şi din aceast aspect personalitatea zugravului Radul 

rămâne la fel de misterioasă.       

Cercetarea formării artistice a zugravilor care-i succed: Popa Ivan și Nistor Dascălul, 

epuizează atât direcțiile oferite de programele iconografice brâncoveneşti de la finalul 

secolului al XVII-lea, începutul celui următor din jurul bisericii mari a Mănăstirii Hurezi, cât 

și decorurile murale realizate de către zugravul Pârvu Mutu și elevii acestuia. Demersul 

inițiat, acela de a descoperi o semnătură sau atestare documentară care să permită asocierea 

zugravilor rășinăreni unui maestru de la sudul Carpaților, a fost unul amplu, acțiunea nu a 

avut însă efectul scontat. Doar zugravul Stan este descoperit semnând cu apelativul de ucenic 

în pictura unei bisericii din Târgu Jiu (jud. Gorj).  

Primele opere semnate ale zugravului Ivan datează din 1718, la 1720 când îşi expune 

şi statutul sacerdotal, Popa Ivan, este surprins alături de zugravul Nistor cu care-și împletește 

destinul artistic pe parcursul deceniului al treilea. Colaborarea celor doi zugravi este 
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reînnodată la 1758, etapă în care artiștii realizează pictura murală exterioară a bisericii din 

Rășinari, moment care marchează finalitatea parcursului artistic al zugravului Popa Ivan. În 

ceea ce-l privește pe zugravul Ivan, nu se susţine identificarea artistului rășinărean cu 

omonimul care-şi asocia denominaţia de localitatea Făgăraş, fiind menţionat alături de 

episcopul Clement al Râmnicului, ca ecleziarh şi tipograf. Creaţiile artistice realizate pe 

parcursul deceniului şapte, semnate şi datate Popa Ivan ot Răşinari nu sunt considerate opera 

acestui zugrav, ele aparţin fiului omonim care a deţinut, la fel ca şi părintele acestuia, statutul 

sacerdotal.  

Zugravul Nistor este surprins în pisania icoanei inedite, realizată la 1730 pentru 

biserica din Pleaşa (jud. Alba), care-l indică: Nistor zugrav Nicolovici, ceea ce permite 

asocierea acestuia cu fiul zugravului Nicola de la sudul Carpaţilor. Acest demers permite 

indicarea unei formaţii artistice de excepţie care-l plasează, prin intermediul părintelui său, în 

proximitatea artistului Pârvu Mutu şi a discipolilor acestuia. Astfel, s-a remarcat că zugravul 

Nistor este aclimatizat comunităţii de la Răşinari, fapt confirmat de înregistrarea acestuia, la 

mijlocul secolului al XVIII-lea, în urbariul localităţii. 

Întretăierea artistică a zugravului Popa Ivan cu Nistor s-a produs la sudul Carpaţilor, 

probabil chiar în atelierul sau pe şantierele de pictură ale zugravului Nicola, sau la decorurile 

murale ale discipolilor marelui artist Pârvu Mutu. Momentul hirotonirii lui Ivan, între 1718-

1720, a constituit probabil revederea cu Nistor şi decizia acestuia de a-l urma în Transilvania, 

zonă în care se întrezăreau alte posibilităţi de afirmare decât cele ale mediului muntenesc 

unde comezile artistice se diminuau considerabil, fiind în discuţie şi un excedent de zugravi. 

Colaborarea pe parcursul deceniului trei alături de Popa Ivan la unele dintre cele mai 

importante edificii ale vremii atrage după sine integrarea în mediul artistic transilvănean, 

aclimatizarea în localitatea unde şi-a stabilit reşedinţa, şi asocierea denominaţiei, începând din 

1730, de Răşinari. Calificativul expus la 1758 pe faţada bisericii din Răşinari, cel de dascăl de 

zugravi, atestă talentul artistic al zugravului Nistor şi calitatea sa de maestru pentru tinerii 

dornici de a perpetua bogăţia de formă şi culoare a artei româneşti. 

Formarea artistică a altor doi zugravi rășinăreni, Iacov şi Stan, fiii popii Radu, este 

cercetată atât din prisma juxtapunerii acestora cu artiștii locali, Popa Ivan şi Nistor Zugravul, 

cât şi din varianta desăvârşirii artistice la sudul Carpaţilor. Doar zugravul Stan a fost 

identificat într-o inscripție de la 1732, în pictura murală a bisericii din Vădeni (Târgu Jiu, jud. 

Gorj), ceea ce deschide, prin informaţia inedită, alăturarea acestuia familiei de zugravi Ranite, 

tatăl şi cei doi fii, Grigorie şi Gheorghe.  

Identitatea care le-a fost conferită celor doi zugravi, ca fiii preotului Radu din 

Răşinari, căreia i s-a adăugat şi denominaţia de Man, a condus în literatura de specialitate la 

întocmirea unui arbore genealogic şi a unor peripluri artistice care au fiind reanalizate. Iacov 

şi Stan vor alege peregrinarea, stabilindu-se în alte ţinuturi ale Transilvaniei, Iacov se așează 

la Feisa (jud. Alba), unde pune bazele unei şcolii de pictură, iar Stan la Orăştie (jud. 

Hunedoara). Zugravul Stan rămâne într-o permanentă legătură cu fenomenul artistic din 

proximitatea Sibiului, fiind protagonistul mai multor decoruri picturale şi a unui număr imens 

de icoane, diseminând discipolilor săi stilul şi tehnica artei murale şi a icoanelor. 

Alţi zugravi care şi-au împletit destinul artistic cu cel al comunităţii din Răşinari au 

fost analizaţi din perspectiva operei care-i asocia cu localitatea. Dintre aceştia semnalăm, 

imediat după jumătatea secolului al XVIII-lea, pe Grigorie Ranite şi fiul acestuia, Ioan 

Grigorovici, artişti proveniţi de la sudul Carpaţilor. Raportul zugravului Grigorie Ranite, ca 

fiu al celebrului artist Hranite, surprins la 1702-1703 la pictura murală a schitului Sf. Ştefan 

din jurul bisericii mari a Mănăstirii Hurezi, cu comunitatea de la Răşinari a fost constant 

asociat cu însemnarea lăsată pe o Cazanie la 1754, care-l menţiona pe dascălul Grigorie 

Zugravul Ranitie. Stan Zugravul din Răşinari suprins la 1732 alături de familia Ranite la sudul 
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Carpaţilor indică relaţiile anterioare ale comunităţii transilvănene cu această familie de artişti, 

legătură care se putea stabili la începutul secolului prin Radul Zugravul. 

Ioan Grigorovici s-a stabilit, la fel ca şi tatăl său Grigorie, în ţinuturile transilvane şi a 

rămas ataşat comunităţii din Răşinari, fiind semnalat în ultimele două decenii ale secolului 

atât la biserica Cuvioasa Paraschiva, cât şi la împodobirea cu pictură murală a mai multor 

troiţe din localitate.         

Gheorghe, fiul lui Iacov Zugravul şi nepot al Popii Radu din Răşinari, care era stabilit 

la 1785 în Cacova Aiudului, azi Livezile (jud. Alba), a fost solicitat să împodobească, alături 

de zugravul Ioan tâmpla bisericii din Răşinari. Denominaţiile celor doi artişti ne sunt 

communicate atât în inscripţia unei icoane împărăteşti, care azi a dispărut din biserica 

răşinăreană, cât şi de manuscrisul întocmit de către protopopul Sava Popovici. Ioan, cel de-al 

doilea semnatar al tâmplei, a fost identificat cu Ioan Grigorovici, care s-a stabilit în partea 

centrală a zonei circumscrisă azi de judeţul Sibiu, asumându-şi statutul sacerdotal, manieră în 

care semnează pe faţada bisericii de la Răşinari. 

Fenomenul artistic de la Răşinari va fi perpetuat prin zugravul Popa Ivan cel Tânăr, 

fiul zugravului Popa Ivan, format atât în proximitatea părintelui său, cât şi a zugravului 

Nistor, care-şi exercita misiunea de maestru al picturii.  

Artistul şi caligraful Popa Sava Popovici, fiul preotului Coman Bârsan, familie care a 

dat localităţii şapte generaţii de preoţi, şi-a desăvârşit meşteşugul caligrafiei în mănăstirile din 

Ţara Românească, iar ilustraţia, în direcţia portretisticii şi cea religioasă, a deprins-o în 

preajma artiştilor de la Răşinari. Pentru comunitatea în mijlocul căruia a slujit Popa Sava 

Popovici a copiat cel puţin două manuscrise, amblele fiind amplu ilustrate.  

Alţi artişti din apropierea localităţii au fost ataşaţi fenomenului artistic de la Răşinari, 

formându-se sub incidenţa directă a zugravilor din acest ţinut. În prima jumătate a secolului al 

XIX-lea comunitatea răşinăreană recurge din nou la zugravii de peste munţi, fiind solicitaţi de 

data acesta pentru pictura religioasă, cât şi pentru executarea unor portrete ale sacerdoților 

răşinăreni. 

 

 

Capitolul IV: Repere iconografice în creaţia zugravilor de la Răşinari 

 

Capitolul al patrulea analizează iconografia operei artiştilor răşinăreni, fiind 

fundamentată pe cea de factură bizantină şi postbizantină. Creațiile artistice realizate în prima 

jumătate a secolului al XVIII-lea sunt ancorate în modelele tradiţionale postbizantine, cea de-

a doua jumătate a veacului este impregnată de elemente barochizante şi peceţi locale, pentru 

ca operele secolului următor să se îndrepte evident spre modele de factură apuseană. 

În compoziția icoanelor se renunţă treptat, spre finalul secolului al XVII-lea, la redarea 

tradiţională semifigură a principalelor personaje, acestea fiind înfăţişate tot mai des întregi, 

tronând în jilţuri, iar iconografia lui Iisus trece frecvent de la ipostazele de Pantocrator la 

acelea de Învăţător sau Împărat şi Mare Arhiereu. Maica Domnului parcurge drumul de la 

tipul Hodighitria la aceea de Eleusa, a Patimilor, Stăpâna Îngerilor sau a Întrupării, chiar 

dacă inscripţiile rămân cele ale vechilor înfăţişări. 

Tipurile iconografice spre care ne-am focalizat în acest capitol sunt dintre cele redate 

perpetuu în creaţia zugravilor răşinăreni. Operele, în majoritatea lor, sunt piese împărăteşti, cu 

o iconografie bine definită. Dintre acestea am selectat temele: Iisus Pantocrator, Maica 

Domnului cu Pruncul, Sf. Nicolae, Arhanghelul Mihail şi Soborul Arhanghelilor, Buna 

Vestire, Răstignirea, Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Gheorghe, Cuvioasa Paraschiva, 

Epitaf, cu tema Punerea în mormânt, Adormirea Maicii Domnului. Am recurs la un succint 

tablou istoric-iconografic, care a oferit fundamentul tiparelor, unele dintre acestea fiind redate 

imuabil de-a lungul veacurilor. 
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Primii dintre zugravii de la Răşinari, referindu-ne la Popa Ivan, rămâne ancorat în 

vechile tipare iconografice. Întreaga sa creaţie recurge la compoziţii în care personajele sunt 

ilustrate semifigură, cu tiparul păstrat invariabil, potrivit modelelor clasice. Zugravul Nistor 

Dascălul rămâne loial vechilor modele iconografice, deşi în opera acestuia vom regăsi tipul 

iconografic Iisus Împărat şi Mare Arhiereu, temă uzitată cu predilecţie din a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea.  

Tiparele icongrafice ale zugravilor care se succed la Răşinari se consolidează atât pe 

vechile modele cât şi pe compoziţiile preluate din pictura brâncovenească, în care personajele 

tronează în jilţuri impozante, bogat decorate cu vrejuri vegetale, iar câmpul icoanei este în 

întregime tratat cu aur.         

 

 

Capitolul V: Biserica Cuvioasa Paraschiva şi Sfânta Treime din Răşinari 

V.1. Context religios 

V.2. Biserica Cuvioasa Paraschiva din Răşinari 

V.2.1. Pictura exterioară a bisericii de la Răşinari 

V.2.2. Pictura murală interioară şi cea a turnului clopotniţă 

V.2.3. Icoanele vechii tâmple şi cele de la pronaos a bisericii Cuvioasa 

Paraschiva 

V.2.4. Iconostasul actual al bisericii Cuvioasa Paraschiva 

V.3. Biserica Sfânta Treime 

 

Capitolul al cincilea este destinat analizei bisericii cu hramul Cuvioasa Paraschiva din 

Răşinari, care a fost cercetată din perspectiva contextului istoric şi religios, cât şi din prisma 

multiplelor etape de împodobire cu pictură murală, debutul constituindu-l anul 1758, 

încheindu-se în ultimul deceniu al veacului, fenomen artistic în care sunt implicați cel puțin 

șase artiști. Semnătura inedită a zugravului Nistor de pe rotulusul unuia dintre prorocii din 

friza de ocnițe de sub cornișa edificiului, precum și anul 1758 înscris în mai multe zone a 

condus la atribuirea întregului decor exterior, cu excepția unor figuri de pe latura sudică, 

zugravilor locali, Popa Ivan și Nistor Dascălul, ale căror denominații sunt înscrise și pe fațada 

altarului. O analiză detaliată a picturii faţadei, precum şi semnătura particulară a zugravului 

Nistor, a condus la identificarea manierei stilistice a celor doi zugravi răşinăreni, ceea ce a 

permis atribuirea temelor unuia sau altuia dintre cei doi artişti. 

Decorul mural interior, naosul și altarul, a fost realizat la 1760 de către zugravii 

proveniți de la sudul Carpaților, Grigorie Ranite și fiul său Ioan, care semnează la baza unuia 

dintre pandantivi. Pisania inedită din pronaos îi indică pe cei doi artiști ca fiind și autorii 

zidului care despărțea naosul de pronaos și a celor patru icoane mari din acestă zonă. La 1761 

artiștii lucrau la piesele amplului iconostas, pe care-l finalizează la 1763, interval în care 

pictează suprafața de la baza turnului clopotniță și două registre ale fațadei sudice a acestuia. 

La 1785 iconostasul a fost substituit cu cel realizat de Gheorghe, fiul zugravului Iacov, 

împreună cu Ioan Grigorovici, care se păstrează în biserica din Răşinari. Din vechea tâmplă 

am reuşit să reunim doar 10 piese, care azi se conservă în patru locaţii diverse, 5 dintre piese 

fiind sustrase în deceniile trecute din biserica răşinăreană.   

Etapele picturale au fost permanent raportate la contextul istoric și cel religios, fiind 

corelate şi cu însemnările din documentul redactat de către protopopul Sava Popovici, 

conducând la identificarea altor suprafețe murale realizate în intervalul 1787-1795, la care 

face referire manuscrisul.  

Biserica Sf. Treime din Rășinari este edificată la începutul secolului al XIX-lea din 

dorinţa a doi localnici, care-şi investesc întreaga avere la ridicarea locaşului. Pentru decorul 

interior a fost solicitat, la 1817, Ioan Zugravul, artist care-și asociază numele de Poplaca, 
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executând mai multe icoane, care iniţial au avut rol de piese împărăteşti. Comunitatea din 

Răşinari recurge la 1834 la măiestria artistică a zugravului Dimitrie Dimitriu din București, 

anterior, la 1832, acesta a executat portretul preotului Iacov Izdrail. Pentru biserica Sf. Treime, 

zugravul de peste munţi realizează piesele care substituie icoanele împărăteşti şi uşile 

diaconeşti, opere care nu au fost valorificate în literatura de specialitate. 

 

 

Capitolul VI: Opera zugravilor răşinăreni 
VI.1. Radul Zugravul  

VI.2. Popa Ivan Zugravul 

VI.3. Zugrav Nistor Dascălul 

 

Capitolul analizează cronologic opera artistică a zugravilor de la Răşinari, fiind 

permanent juxtapusă contextului istoric, social și religios al localităţii căreia era destinată. 

Doar aşa am reuşit să surprindem analogiile determinate de ridicarea, renovarea sau 

modificarea unui edificiu, ori doar de înzestrarea acestuia cu odoare. Dificultatea analizei 

obiective a operei zugravilor de la Răşinari a constat în mai multe aspecte, două dintre acestea 

fiind de importanţă majoră: semnătura zugravilor care este aplicată doar pe unele icoane din 

creaţia acestora şi distrugerea irevocabilă a patrimoniului mobil cât şi a multor lăcaşuri de 

lemn care deţineau decor pictural. Doar Stan Zugravul a constituit un caz particular între 

zugravii de la Răşinari.  Particularitatea creaţiei sale constă în metamorfozarea pisaniilor în 

adevărate pomelnice, fiind semnalaţi părinţii acestuia, fratele său Iacov şi nume ale familiei 

zugravului. Maniera specifică lui Stan Zugravul constă şi în semnarea şi datarea, aproape în 

întregime, a operei sale artistice.  

Din creația zugravului Radul avem doar o singură piesă, realizată la 1700, a cărei 

proveniență a rămas până în acest moment necunoscută. Inscripţia dedicatorie certifică 

apartenenţa icoanei unei biserici, fiind plătită pentru două suflete care au murit, ca să să 

pomenască veaci. 

Opera zugravului Popa Ivan, identificată până în acestă etapă, cuprinde 28 de icoane, 

două ansambluri murale și un portret de ctitor, fiind destinată pentru 17 localități, aflate într-

un areal care circumscrie șase județe.  

Creația zugravului Nistor debutează la 1720, finalizându-se la 1758 prin decorul 

exterior al bisericii din Rășinari. Piesele care conturează opera lui Nistor numără 22 de 

icoane, adăugâdu-se două decoruri murale, realizate împreună cu zugravul Popa Ivan, operă 

executată pentru localitățile din cinci județe.  

 

 

Capitolul VII: Opera zugravilor Iacov şi Stan 
VII.1. Iacov Zugravul 

VII.2. Stan Zugravul  

 

Opera lui Iacov Zugravul, unul dintre cei mai prolifici artiști rășinăreni, este surprins 

prin piesele sale atât la sud cât și la nord de Carpați. Primele sale creaţii sunt realizate după 

mijlocul deceniului patru, însoţindu-l pe zugravul Nistor în peripul artistic din judeţul Arad. 

Opera sa atinge apogeul la 1747-1749, prin împodobirea cu pictură murală a cupolei 

catedralei din Blaj. Creaţia sa se finalizează la 1783, fiind suprins în inscripţie alături de alţi 

doi zugravi colaboratori.      

Din creația zugravului Iacov am studiat 114 icoane și 5 ansambluri murale, deși doar 

unul se păstrează integral, operă care delimitează un perimetru de 10 județe. Activitatea 

artistică prodigioasă a zugravului Iacov trebuie receptată din prisma inscripţiei de la 1781, a 
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bisericii din Cicău (jud. Alba), unde artistul îşi expune poziţia sa şi statutul social cu care a 

fost investit: mai marele între zugravi Iacov Boer.     

Prima perioadă a operei zugravului Stan din Răşinari, după anul 1732, etapă în care se 

lansează cu apelativul de ucenic, s-a păstrat doar sporadic. Activitatea artistică imuabilă 

debutează la 1759, finalizându-se la 1794, cu icoana-prăznicar păstrată la Muzeul Naţional al 

Unirii din Alba Iulia. Din creația artistică a zugravului Stan din Rășinari am studiat 77 de 

icoane și 6 ansambluri murale, trei dintre acestea păstrându-se integral, două fiind pictate și în 

exterior. Opera sa a fost destinată comunităților din Transilvania și celor de la sudul 

Carpaților.  

 

 

Capitolul VIII: Opera zugravilor: Popa Ivan cel Tânăr, Dumitru şi Ene iconarii, 

Popa Sava Popovici, Oprea şi Ioan Zugravul. Alţi artişti ataşaţi fenomenului 

cultural răşinărean 
VIII.1. Opera artistică a zugravului Popa Ivan cel Tânăr din Răşinari  

VIII.2. Dumitru şi Ene iconarii 

VIII.3. Creaţia artistică a cărturarului şi caligrafului Popa Sava Popovici  

VIII.4. Zugravul Ioan din Poplaca       

VIII.5. Creaţia artistică a Zugravului Oprea  

VIII.6. Zugrav Alicsandru Măsariu din Răşinari   

VIII.7. Zugravii anonimi din Răşinari 

 

Opera zugravului Popa Ivan cel Tânăr nu a mai atins, din punct de vedere cantitativ, 

dimensiunea artistică configurată de părintele acestuia. Din creația zugravului am cercetat 11 

piese, din care trei sunt uși împărătești şi o friză cu Maica Domnului cu Pruncul încadrată de 

12 proroci, toate fiind destinate bisericilor din proximitatea Sibiului. 

Iconarii Dumitru şi Ene, surprinşi la mijlocul secolului al XVIII-lea în urbariul 

răşinărean, au fost analizaţi din prisma formării lor artistice alături de zugravul Nistor şi de 

existenţa unor opere care aparţin acestor artişti.  

Opera artistului şi caligrafului Popa Sava Popovici a fost cercetată datorită influenţei 

exercitate de către artiştii de la Răşinari, aceasta fiind prin excelenţă una avangardistă, 

anunţând încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea arta portretisticii veacului următor. 

Creația artistică a zugravului Ioan, locuitor al aşezării învecinate Poplaca, tributar 

formării artistice zugravilor de la Răşinari, a fost analizată doar din prisma operei realizată 

pentru localitatea răşinăreană. Mai multe piese ale zugravului Ioan din Poplaca şi ale 

zugravului Oprea au fost realizate pentru edificiile din localitate, cât şi pentru comunitatea 

răşinăreană, aflându-se în colecţii particulare din localitate.    

Catalogul cu operele zugravilor aflat în anexe ilustrează și descrie, pentru o mare parte 

dintre piese, într-o formulă inedită, opera completă a celor 16 zugravi de la Rășinari, 6 dintre 

aceștia constituie o integrare originală în fenomenul artistic rășinărean. Opera zugravilor 

cuprinde 366 de piese, 6 ansambluri murale păstrate integral, două dintre acestea sunt 

decorate și în exterior și 12 decoruri păstrate parțial. Din aceste opere 51 de piese sunt inedite, 

iar o mare parte a acestora nu au fost ilustrate în literatura de specialitate (85 de piese, la care 

se adaugă amplul iconostas din Rășinari). Teza s-a extins larg și asupra analizei stilistice și 

iconografice a decorurilor murale și ale icoanelor, iar descoperirea unei serii întregi de 

semnături au permis reconsiderarea biografiei zugravilor, precum și a unei părți din opera 

acestora, informațiile fiind în permanență juxtapuse documentelor epocii. 

Cercetarea prezentei teze a vizat 19 colecții publice: muzee, centre eparhiale, 

mănăstiri; mai multe colecţii private, de la sud şi nord de Carpaţi și un mare număr de biserici 

din Transilvania care dețin icoane și pictură murală a zugravilor rășinăreni.  
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CONCLUZII 

 

Am încercat, din perspectiva informaţiilor succinte care se păstrează, să abordăm cât 

mai complet creaţia artistică a zugravilor răşinăreni şi să oferim un contur biografic al fiecărui 

protagonist. Incursiunea nu a constituit un demers facil. A fost nevoie, în majoritatea 

situaţiilor, de analiza unei întregi colecţii  pentru a fi convinşi că am epuizat orice pistă care 

ne-ar fi putut oferi o creaţie aparţinând artiştilor studiaţi.  

Opera zugravilor s-a dovedit a fi de amploare, cel puţin pentru anumite perioade din 

cariera acestora. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre informaţiile biografice, care sunt 

sporadice şi răzleţe, raportându-ne mereu la conscripţiile epocii şi la înregistrările, de cele mai 

multe ori, atât de sumare ale urbariilor.  

Dacă Radul Zugravul, care a semnat impozanta icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, 

aflată la Mãr Mūsa, Liban, nu şi-ar fi expus şi provenienţa ot Răşinari, ar fi constituit, cel mai 

probabil, unul dintre artiştii anonimi. 

Analiza detaliată a pieselor expuse în catalogul lucrării ne-a permis identificarea 

particularităţii stilistice a zugravilor. În vederea atribuirilor am recurs la studiul comparativ al 

icoanelor nesemnate cu cele care deţin denominaţia zugravilor. Ilustraţia pieselor o 

considerăm de asemenea binevenită, deoarece aceasta este destul de sporadică în studiile 

realizate până la acest moment, excepţie face doar opera zugravului Iacov, surprins în 

catalogul Zugravii de la Feisa şi analizat ulterior, pe parcursul acestei cercetări, întocmindu-i-

se o monografie. 

Ar fi de prisos să considerăm că am abordat întreaga creaţie artistică a zugravilor de la 

Răşinari, studiul de faţă rămâne perfectibil. Avem însă convingerea că am epuizat toate pistele 

posibile în identificarea operei zugravilor şi a informaţiilor care ne conduc spre orice detaliu 

biografic, al formării lor artistice şi a activităţii acestora. 

 

 

Abrevieri 

 

 

A     = Apulum, Acta Musei Apulensis, Alba Iulia 

ACMIT     = Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia  

pentru Transilvania 

AII     = Anuarul Institutului de Istorie, Cluj 

AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie Şi Arheologie,  

Cluj-Napoca 

AIIN = Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj 

AMN = Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca 

AT     = Ars Transilvaniae, Cluj 

AUA = Annales Universitatis Apulensis, series Historica,  

Alba Iulia 

AUCDC    = Analele Universităţii Creştine  

„Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie - Serie nouă, Bucureşti 

BAR     = Biblioteca Academiei Române 

BAR-CN    = Biblioteca Academiei Române, Cluj-Napoca 

BCMI     = Buletinul Comisiunii Monumentelor  

Istorice 

BMI     = Buletinul Monumentelor Istorice 

BOR     = Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti 

BRV = Ion Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească  
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veche, tom l,1508-1830, Bucureşti, 1903 

GB     = Glasul Bisericii, Bucureşti 
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