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ZUGRAVII IACOV ŞI TOADER: RECONSIDERĂRI BIOGRAFICE 
 

Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui 
 

Organizarea la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, în toamna anului 
2008, a unei expoziţii dedicate zugravilor de la Feisa a oferit ocazia reiterării 
unor cercetări de proporţii desfăşurate în anii’70-’80 ai veacului trecut de Ioana 
Cristache Panait1 şi Gelu Mihai Hărdălău2, cu intenţia observării stării actuale 
de conservare a operelor semnate sau atribuite grupului de zugravi care, de la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, după stabilirea la Feisa a zugravului Iacov din 
Răşinari, şi până la începutul secolului XX, au făcut din comunitatea situată pe 
valea Târnavei Mici un adevărat reper al artei româneşti transilvănene. Având 
ca finalitate identificarea pieselor care urmau să facă obiectul expoziţiei, cercetarea 
nu a putut evita reconsiderarea unor atribuiri şi a impus cu necesitate, chiar 
dacă nu a şi reuşit să finalizeze, alcătuirea unui tablou în care să îşi găsească 
locul toţi cei care au activat la Feisa sau au învăţat meşteşugul de la zugravii de 
acolo. Importante repere biografice pentru cei implicaţi în fenomenul artistic 
studiat, întâlnirile dintre zugravi, relaţiile stabilite între ei – de maestru-ucenic 
sau de colaborare – au putut fi analizate, deocamdată, doar prin prisma menţiunilor 
pe care le-au lăsat în pisanii sau pe marginile unora dintre icoanele realizate în 
comun. Cum această cooperare a avut loc, cel mai adesea, nu la reşedinţa 
maestrului, ci pe şantierele unde au primit comenzi şi cum, în cazul lui Iacov, 
relaţia cu anumiţi zugravi s-a consumat sau a început, cel puţin, înainte de 
stabilirea sa la Feisa, a fost inevitabilă întrebarea dacă respectivii mai pot fi 
integraţi în ceea ce poate cu prea mult curaj am numit „şcoala de la Feisa”. Este 
vorba, în special, de David de la Curtea de Argeş, de Toader Zugravul, de toţi 
cei pe care i-a instruit, într-un fel sau altul, Gheorghe fiul lui Iacov, care nici nu 
a avut Feisa ca reşedinţă permanentă. Prin prisma acestei problematici, şcoala 
de pictură de la Feisa îşi aşteaptă încă cercetătorii. Vastitatea investigaţiei pe 
care o presupune obligă însă, momentan, la concluzii parţiale, unele poate chiar 
temporare, obţinute în urma analizei fragmentate pe grupuri de piese sau pe 
grupuri de comenzi, cum este şi cea de faţă, dedicată colaborării dintre Iacov şi 
Toader, surprinsă în biserica de la Rădeşti-Şoimuş (judeţul Alba). 

Mai înainte de a intra în subiectul propriu-zis al discuţiei se cuvin 
reamintite câteva considerente vizavi de biografiile celor doi protagonişti, Iacov 
şi Toader, rezultate în urma cercetării care a avut ca obiect expoziţia organizată 
la Muzeul albaiulian. O privire, fie ea şi superficială, asupra cronologiei operei 

                                                 
1 Rezultatul a fost valoroasa sinteză intitulată Biserici de lemn, monumente istorice din Episcopia Alba 
Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească, Alba Iulia, 1987. 
2 Investigaţiile au fost publicate în studiul cu titlul „Zugravii din secolele al XVIII-lea şi al XIX-
lea în judeţul Alba”, în Apulum, XIX (1981). 
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cunoscute azi a lui Iacov3 scoate în evidenţă o perioadă de apogeu a creaţiei 
sale, cuprinsă între 1739 – an în care executa două icoane împărăteşti pentru 
biserica din Şilea, cele mai timpurii lucrări cunoscute4 – şi 1761 – când, împreună 
cu fratele său Stan, a primit o comandă la biserica episcopală de la Curtea de 
Argeş5. Se situează, între aceste limite, spectaculoasele icoane executate pentru 
bisericile din Turda6, Şilea7, Ciunga8, Cuci9, Tiocu de Jos10, Alecuş11, poate şi 
cele de la Silivaş12 şi Cetatea de Baltă13, precum şi ceea ce poate fi apreciat ca o 
culme a întregii sale activităţi, şi anume fresca din cupola catedralei din Blaj, 
realizată între 1747-1749. Suprapunând capodoperele enumerate peste aceleaşi 
două decenii din existenţa zugravului în reconstituirea propusă de Marius 
Porumb pe baza unor însemnări descoperite de Nicolae Iorga pe filele unei 
Cazanii din patrimoniul bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din Răşinari şi a unei 
scrisori adresate la 1761 de episcopul de Râmnic omologului său ardelean 
Dionisie Novacovici, conform cărora Iacov, fiul preotului (Radu) Man din 
Răşinari, luat din 1749 sub oblăduirea vlădicului râmnicean, care l-a educat şi, 
în 1761, l-a sfinţit preot, ar fi ucenicit pe lângă Grigore Ranite, naşul său de 
căsătorie, de presupus cândva în anii de mijloc ai secolului XVIII14, este greu, 
de fapt imposibil de acceptat că avem de-a face cu una şi aceeaşi persoană15. 

                                                 
3 O listă cronologică a localităţilor unde a fost semnalată prezenţa sa a fost publicată în catalogul 
expoziţiei (Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Zugravii de la Feisa, Alba Iulia, 2008, p. 14-15). 
Completările care i se impun, în lumina descoperirilor ulterioare, sunt: pictura murală din 1761 
a bisericii de lemn din Pianu de Sus (lucrare atribuită anterior fraţilor săi Stan şi Filip; vezi 
Cristache Panait, Biserici de lemn, p. 107); colaborarea la execuţia picturii murale a bisericii de 
lemn din Acmariu (lucrare de asemenea atribuită fraţilor săi Stan şi Filip; vezi Cristache Panait, 
Biserici de lemn, p. 57; înscrisul de pe epitaful bisericii menţionează în realitate numele lui Stan şi 
Iacov); o icoană a Sfântului Nicolae de la biserica din Mesentea şi cel puţin o icoană zugrăvită 
pentru o localitate deocamdată necunoscută, o Sfântă Paraschiva, operă păstrată în colecţiile 
Arhiepiscopiei Sibiului, pentru a cărei semnalare ne exprimăm întreaga recunoştinţă dnei 
Geanina Ionescu, restauratoare la Complexul Muzeal Naţional Muzeal „Astra”, Sibiu. 
4 Vezi Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 44 (cat. nr. 1) şi 48-49 (cat. nr. 9), cu bibliografia anterioară. 
5 Marius Porumb, capitolul „Trei generaţii de pictori la Răşinari”, în vol. Un veac de pictură 
românească din Transilvania. Secolul XVIII, Bucureşti, 2003, p. 46, cu bibliografia anterioară. 
6 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 60 (cat. nr. 25). 
7 Ibidem, p. 48 (cat. nr. 7), 52-53 (cat. nr. 15), 58 (cat. nr. 22), 60-61 (cat. nr. 26). 
8 Ibidem, p. 46-47 (cat. nr. 6), 54-55 (cat. nr. 18), 56-57 (cat. nr. 21), 60-61 (cat. nr. 27), 62-63 
(cat. nr. 30). 
9 Ibidem, p. 44-45 (cat. nr. 3). 
10 Ibidem, p. 14, fig. 15, cu bibliografia anterioară. 
11 Ibidem, p. 48-49 (cat. nr. 8). 
12 Ibidem, p. 50-51 (cat. nr. 11). 
13 Ibidem, p. 58-59 (cat. nr. 24). 
14 Porumb, Trei generaţii, p. 47. 
15 Într-o primă fază, şi Marius Porumb a acceptat dubla identitate, dar atât fiul popii Radu cât şi 
cel al popii Man erau prezentaţi ca zugravi, ambii ucenici ai lui Grigore Ranite, primul fiind 
cunoscut doar ca fratele zugravului Stan, prin inscripţia de la Curtea de Argeş, în vreme ce 
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Cunoştinţele şi extraordinara stăpânire a meşteşugului de către Iacov Zugravul, 
fiul preotului Radu şi semnatarul icoanelor de la Turda din 1742 şi al frescei de 
la Blaj, a cărei execuţie era încheiată în 1749, anul când Iacov fiul preotului Man 
abia se îndrepta spre reşedinţa binefăcătorului său, fac incompatibile biografiile 
celor doi şi inutilă ucenicia primului, în jurul acestei date, pe lângă Grigore Ranite. 
Nici restul informaţiilor biografice nu concordă: Iacov Zugravul era deja căsătorit 
la 1747, cu trei copii, cel mai mare Gheorghe, având deja 7 ani16, în vreme ce Iacov 
cel sfinţit preot la 1761 se căsătorea abia în 1754, însemnarea autobiografică pe 
care a inserat-o cu acel prilej pe filele Cazaniei nelăsând nici un dubiu că este 
prima nuntă, acelaşi înţeles avându-l şi scrisoarea episcopului de Râmnic atunci 
când se referă la respectivul eveniment17, căci o a doua căsătorie ar fi trebuit să 
constituie un impediment pentru hirotonirea protejatului său. 

Fără să constituie neapărat o identitate nouă, biografia zugravului Iacov 
fiul popii Radu din Răşinari, aşa cum ne apare ea în urma acestei re-lecturi a 
izvoarelor invocate pentru reconstituirea sa, este una cu totul separată de cea a 
preotului Iacov fiul popii Man Izdrailă, care se dovedeşte a fi doar un 
contemporan omonim mai tânăr, rămas în Răşinari18, în vreme ce artistul, după 
o lungă perioadă de peregrinare, s-a stabilit la Feisa, din raţiuni încă necunoscute, 
rupând cu locul său de origine aproape orice legătură19. Întemeiem această 
afirmaţie pe laconismul semnăturilor şi pe discreţia totală a lui Iacov, pe care, 
cu excepţia inscripţiei de la Curtea de Argeş, nimic nu pare să-l lege de Răşinari, 
tot aşa cum nici răşinărenii nu par să fi fost interesaţi de arta sa şi a fratelui său, 
ci au preferat să cheme zugravi străini să le împodobească biserica. Relaţia nu s-
a pierdut cu totul, căci dacă Iacov a fost ostracizat, fiul său Gheorghe va fi 

                                                                                                                            
Iacov al popii Man era considerat autorul tuturor lucrărilor atribuite sau semnate „Iacov 
Zugraf” (Marius Porumb, „Zugravi şi centre româneşti de pictură din Transilvania secolului al 
XVIII-lea”, în AIIA-CN, XIX (1976), p. 106, 118). 
16 Apud Gabriela Mircea, „Blajul şi domeniul aparţinător la jumătatea secolului al XVIII-lea”, 
în AIIA-CN, XXXV (1996), p. 57. 
17 Pentru textele în cauză vezi Porumb, Trei generaţii, p. 45-46. 
18 Vezi Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi şi protopopi-profesori din aceeaşi familie: Barcianu. 1699-
1903, Sibiu, 1955 (1991), p. 122. În versiunea acestui autor, zugravii Stan şi Iacov sunt fiii unui 
Popa Radu atestat în 1748 şi 1753, plecat în 1750 în Valahia (ibidem, p. 120, 122). O asemenea 
eventualitate este mai degrabă exclusă, câtă vreme în 1739, prin icoanele zugrăvite pentru 
preotul Dumitru din Şilea, Iacov dădea o incontestabilă probă de maturitate, ceea ce reclamă 
imperios conscrierea tatălui său şi în 1733, tot excluse fiind şi lipsa din Răşinari în momentul 
conscrierii, o scăpare din partea oficialilor, ori o hirotonire la bătrâneţe. 
19 O discuţie detaliată pe această temă vezi la Ana Dumitran, Elena Cucui, „«Sfânta Troiţă într-
un trup» în opera zugravilor de la Feisa”, în Nemus, Alba Iulia, II-III (2007-2008), nr. 3-6, p. 
139-154. Acelaşi subiect are şi articolul „Iacov Zugravul. Demersuri identitare”, sub tipar în 
volumul cu lucrările prezentate la ediţia a V-a a Colocviilor de etnografie şi folclor, Alba Iulia, 
2008. 
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totuşi invitat să zugrăvească iconostasul20 bisericii pictate cu un deceniu şi 
jumătate mai înainte de Grigore Ranite şi fiul acestuia, Ioan Grigorovici. 

Reconstituirea biografiei lui Toader Zugravul nu este nici ea un obiectiv 
uşor de atins. În literatura de specialitate ne întâmpină trei artişti cu acest nume: 
Toader/Teodor Ciungar21, Toader Pop/Popovici22 şi Toader Zugravul23. Pe 
Toader Ciungar îl găsim semnând alături de Gheorghe fiul lui Iacov, iar lui 
Toader Popovici îi sunt atribuite şi o parte din icoanele aşezate mai apoi în 
dreptul numelui lui Toader Zugravul24, inclusiv cele trei icoane de la Frunzeni 
semnate împreună cu Iacov şi Lica, semn că diferenţele stilistice dintre cei doi 
nu sunt suficient de concludente. Lucrările lui Toader Zugravul, cel puţin cele la 
care am avut acces, mărturisesc o strânsă dependenţă de modelele lui Iacov. 
Cum, deci, toţi trei au avut, într-un fel sau altul, contacte evidente cu familia de 
zugravi de la Feisa, trebuie ori să acceptăm o inflaţie de ucenici/colaboratori cu 
numele Toader ori să reducem tripla identitate la una singură, aşa cum reclamă 
înseşi creaţiile semnate sau atribuite până acum celor trei, punând diferenţele de 
stil pe seama evoluţiei fireşti a artistului, a cărui remarcabilă longevitate reclamă 
imperios schimbări în maniera de exprimare, în siguranţa desenului şi chiar în 
colorit25. 

Lucrările care fac obiectul acestui studiu au fost atribuite celui care a 
semnat doar cu numele de Toader Zugravul, astfel că, dacă ipoteza triplei 

                                                 
20 Emilian Cioran, „Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Răşinari”, în Omagiu Înalt Prea 
Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Bălan mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de arhipăstorie, Sibiu, 1940, p. 334. 
21 Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Bucureşti, 
1998, p. 80; Porumb, Un veac de pictură românească, p. 120; ambele cu bibliografia anterioară. 
22 Porumb, Dicţionar de pictură, p. 302, 308-309; Porumb, Un veac de pictură românească, p. 131, 
132; ambele cu bibliografia anterioară. 
23 Porumb, Dicţionar de pictură, p. 422-424; Porumb, Un veac de pictură românească, p. 137; ambele 
cu bibliografia anterioară. 
24 Icoanele de la Reghin şi Cuieşd nu se află pe lista activităţii lui Toader Popovici reconstituită 
de Marius Porumb, dar îi sunt atribuite la ilustraţie (Porumb, Dicţionar de pictură, p. 310). 
Icoanele de la Reghin le vom găsi pe lista activităţii lui Toader Zugravul (Porumb, Dicţionar de 
pictură, p. 424), dar cele de la Cuieşd nu apar pe nici o listă, zugravul fiind considerat anonim – 
Porumb, Dicţionar de pictură, p. 96). Ele fuseseră însă atribuite de Ioana Cristache-Panait lui 
Toader Zugravul (Biserici de lemn, p. 257), reatribuirea lor de către Marius Porumb lui Toader 
Popovici doar într-o pagină de ilustraţie nefiind argumentată prin nimic. 
25 Excludem totuşi posibilitatea ca Teodor Zugravul, cel care, în 1781, semna împreună cu 
Atanase din Lugoj pictura murală a bisericilor de lemn din Zolt şi Poieni (jud. Timiş), să fie 
acelaşi cu zugravul nostru transilvănean, în versiunea identitară Toader Ciungar, asimilare 
propusă de Marius Porumb (Dicţionar de pictură, p. 80). Ceea ce am putut observa din pictura 
executată de cei doi pentru biserica din Zolt (vezi volumele Dorinei Sabina Pârvulescu, 
Iconostasul tradiţional în Banat, Timişoara, 2001, fig. 27 şi 33, şi Pictura bisericilor de lemn din Banat, 
Timişoara, 2003, p. 24-25, fig. 21-22) nu are nimic comun cu ce mai poate fi astăzi văzut din 
lista de lucrări atribuite lui Toader Ciungar, căci unele monumente au dispărut între timp, iar 
celelalte, fiind colaborări, este mai greu de surprins contribuţia fiecărui artist. 
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identităţi se va dovedi o direcţie interpretativă greşită, ea nu va impieta asupra 
concluziilor la care vom ajunge aici, referitoare la biografia artistului. Grupul de 
lucrări semnalat în 1987 de Ioana Cristache-Panait cuprindea: 
1. pictura murală a bisericii de lemn din Rădeşti strămutată la Şoimuş, datată şi 
semnată pe bolta naosului de Toader zugrav26; 
2. uşile împărăteşti ale aceleiaşi biserici, datate 1743, mutate împreună cu 
biserica la Şoimuş27; 
3. trei icoane împărăteşti cu aceeaşi provenienţă (Maica Domnului cu Pruncul, Sf. 
Nicolae şi Deisis – datată 1743), rămase la Rădeşti28; 
4. trei icoane-prăznicar ale aceleiaşi biserici (Intrarea în biserică a Maicii Domnului, 
Adormirea Maicii Domnului şi Înălţarea lui Iisus), rămase la Rădeşti29; 
5. alte două prăznicare („Maria cu pruncul, Deisis, ambele cu colonete în 
frânghie şi arcade trilobate”) şi o icoană a Arhanghelului Mihail din aceeaşi 
tâmplă, semnalate în colecţia Arhiepiscopiei de Alba Iulia30; 
6. un „dulap prăznicar”, care a însoţit biserica la Şoimuş31; 
7. o cruce de mână32; 
8. uşi împărăteşti, rămase la Rădeşti33; 
9. două icoane (Maica Domnului cu Pruncul şi Arhanghelul Mihail) de la biserica 
dispărută din Meşcreac, ajunse în colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba 
Iulia, datate „pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în vremea când numitul 
zugrav era prezent la Rădeşti”34. 

Imaginile care însoţesc acest repertoriu, ilustrând icoana Maicii Domnului 
cu Pruncul şi uşile împărăteşti datate 174335, au fost cele care au tras semnalul de 
alarmă asupra atribuirii. Observaţiile posibile prin intermediul lor au condus la 
concluzia preliminară că cel puţin aceste piese sunt opera lui Iacov Zugravul36, 
ele oferind şi preţioase indicii cronologice referitoare la colaborarea cu Toader, 
semnatarul picturii murale. Ocazia de a studia direct întregul ansamblu şi şansa 
de a putea face comparaţii cu cea mai mare parte din lucrările semnate sau 
atribuite celor doi artişti au impus verificarea ambelor piste interpretative, 
pentru lămurirea definitivă a paternităţii şi exploatarea la maximum a ipotezelor 
deja deschise pe marginea lor. Vom proceda, deci, pentru început, la o analiză 

                                                 
26 Cristache Panait, Biserici de lemn, p. 116. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 117. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 114. 
35 Ibidem, p. 115, 117. 
36 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 14. 
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cât mai minuţioasă a fiecărei piese în parte, studiul comparativ urmând să 
încline balanţa în favoarea unui zugrav sau a celuilalt. 

1. Acoperită de tencuială, pictura murală se întrezăreşte ici-colo, sub 
forma unor mici pete de culoare. Salvatoare pentru identificarea autorului a 
fost considerată monografia bisericii celei noi din Rădeşti, construită în 1910, în 
care au fost consemnate şi câteva menţiuni referitoare la vechiul lăcaş, între care 
câteva extrem de preţioase inscripţii, lizibile înainte de demontarea şi reasamblarea 
sa la Şoimuş37. Două dintre ele, una situată pe un stâlp al catapetesmei, sub 
icoana Maicii Domnului, cealaltă pe bolta naosului, vorbesc de zugrăvirea bisericii 
în anul 1743, cea de-a doua fiind de fapt semnătura artistului: „Teodor Zugrav”. 
O a treia, de la proscomidie, datează în 1751 zugrăvirea altarului38, ultimul 
nume, „Toader”, identificându-l, poate, tot pe zugrav. Nemaiputând observa 
caracteristicile stilistice ale picturii, orice comentariu asupra sa este inutil. Ne 
putem face totuşi o idee despre ea comparând pictura murală a bisericii de la 
Sărmăşel-Gară, operă din 1781 a lui „Toader Popovici”39, cu cea a bisericii din 
Găbud, realizată în 1777 de Nicolae fiul lui Iacov, acesta însuşindu-şi fără 
îndoială meşteşugul de la tatăl său. Este de-a dreptul surprinzătoare asemănarea 
chipurilor, care indică fără dubiu un izvod comun, destul de repede abandonat 
de fiu, dar foarte longeviv la ucenic. Reţinem, de asemenea, anul 1743 ca cea 
mai timpurie atestare a zugravului Toader, certificată prin semnătură40. 

2. Uşile împărăteşti datate 174341, danie a „robului lui Dumnezeu Medria”, 
după cum glăsuieşte inscripţia dedicatorie, au fost cele care au ridicat primele 
semne de întrebare asupra corectitudinii atribuirii lor aceluiaşi zugrav care a 
executat pictura murală. Cele două detalii publicate de Ioana Cristache-Panait42 
şi-au găsit imediat analogii în registrele superioare ale uşilor împărăteşti de la 

                                                 
37 Iacob Radu, Biserica S. Uniri din Tâmpăhaza-Uifalău, Oradea, 1911, p. 103. 
38 Anul 1751 nu a fost preluat de Ioana Cristache-Panait, care reţine ca dată a întregii zugrăviri 
doar anul 1743. 
39 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 275-276, cu trei ilustraţii. 
40 Icoanele de la Ţiptelnic, (re?)datate de Marius Porumb în 1740, sunt una datată 1742 şi 
semnată de Oprea zugravul (Arhanghelul Mihail), iar celelalte două (o Maica Domnului şi un Iisus 
Hristos) au fost atribuite de Ioana Cristache-Panait zugravului Marcu. Alte icoane împărăteşti au 
fost într-adevăr executate de Toader, dar abia în anul 1787 (Biserici de lemn, p. 170). Acestea au 
fost atribuite de Marius Porumb lui Toader Popovici (Dicţionar de pictură, p. 309). Cât priveşte 
cele două icoane de la Cuştelnic păstrate la Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, nedatate şi 
nesemnate, ele au fost atribuite de Marius Porumb lui Toader Zugravul şi datate 1742 pe baza 
unei confuzii cu alte două icoane păstrate la Cuştelnic, una datată 1742, pe care Ioana 
Cristache-Panait le-a atribuit, pe bună dreptate, lui Toader Zugravul. Vezi Cristache-Panait, 
Biserici de lemn, p. 213 şi Porumb, Dicţionar de pictură, p. 422-423 (cu fig.). 
41 148 x 81 cm. Inscripţii: „Să [să] ştie că aceste dveri le-au făcut robul lui Dumnezeu Medria. 
1743” – pe placa stângă, şi „Blagoveştenie Bogorodiţe” – pe placa dreaptă. Starea de conservare 
este bună: lipsesc doar mici porţiuni de grund şi rama de jos a plăcii drepte. 
42 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 117. 
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Şilea, operă a lui Iacov Zugravul43. Chipurile Arhanghelului Gavriil şi al 
Fecioarei Maria reproduc, practic, acelaşi şablon, chiar dacă trăsăturile le sunt 
un pic îndulcite în varianta de la Şilea. Forţa expresiei artistice, remarcabilă 
până la cel mai mic detaliu, şi stăpânirea fără cusur a desenului comparativ cu 
piesele similare de la Petea (com. Band, jud. Mureş), pe care le-a executat în 
1746-174744, sau de la Crăciuneşti (jud. Mureş), pe care le-a semnat 12 ani mai 
târziu45, indică fără dubiu un zugrav nu numai cu mult mai multă experienţă 
decât probează Toader chiar la 1757, ci cu infinit mai mult talent. 

3a. Icoana împărătească Deisis46 ne pune în faţă un chip al Mântuitorului 
oarecum neobişnuit, cu o coafură supraînălţată, care aminteşte de cea a 
Pantocratorului descoperit de Ioana Cristache-Panait la biserica „Sf. Nicolae” din 
Cuştelnic, icoană datată 1742 şi atribuită lui Toader Zugravul47. Aceasta este, 
până la urmă, singura apropiere care se poate face între penelul lui Toader şi cel 
al autorului icoanei de la Rădeşti. Dar ceea ce la Toader este mai degrabă 
consecinţa ezitărilor specifice începutului, la Rădeşti este cu siguranţă un artificiu 
menit să ascundă o încadrare deficitară în spaţiu a personajului sau renunţarea 
la decorul care urma să umple partea superioară a icoanei. Astfel, ceea ce iniţial 
trebuie să fi fost o aureolă a completat coafura, peste care a fost aşezată o 
aureolă nouă, de mari dimensiuni. Asociind figura de la Rădeşti cu icoanele 
Mântuitorului de la Şilea, Fărău, Cuci48 şi Petea49 executate de Iacov Zugravul, 
asemănările sunt izbitoare în ceea ce priveşte modul de redare a carnaţiei, 
aproape fireşti în ciuda hieratismului înfăţişării, care emană în acelaşi timp 
sobrietate şi compasiune. Un alt element caracteristic lui Iacov este felul 
ingenios de ascundere a atât de preţioaselor informaţii referitoare la datare şi 
paternitate. În cazul icoanei de la Rădeşti, datată 21 mai 1743 în continuarea 
inscripţiei cu numele donatorilor din partea inferioară, descoperim încă o 
datare pe mâneca tunicii, slovele AΨMГ formând de fapt decorul alambicat al 
benzii aurite de pe antebraţul stâng al Mântuitorului. 

                                                 
43 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 64-65. 
44 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 168. 
45 Ibidem, p. 200. 
46 72 x 42 x 3 cm, ramă profilată. Inscripţii: „Is Hs”; „Mr Thu”; „Sti Ioan”; „Să [să] ştie că 
această sfântă icoană s-au făcut de robul lui Dumnezeu Bucur Ion cu soţul dumisale. Mesiţa 
mai 21 dni 1743”. Cu o stare de conservare aparent satisfăcătoare, icoana prezintă nenumărate 
clacluri ale grundului, iar stratul de aur cu care a fost îmbrăcat fundalul e şters în bună măsură. 
47 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 213. 
48 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 44-45. 
49 Zugrăvită în 1746, atribuită de asemenea lui Toader Zugravul (Eugen Todea, „Din opera lui 
Toader Zugrav în judeţul Mureş”, în Marisia, IX (1979), p. 152 şi pl. XCIV; Cristache-Panait, 
Biserici de lemn, p. 168, cu fig.), icoana, împreună cu cea a Maicii Domnului cu Pruncul, sunt în 
realitate, şi ele, opere ale lui Iacov Zugravul. Restul icoanelor împărăteşti (Sfântul Nicolae şi 
Sfinţii Arhangheli – aceasta semnată), precum şi uşile împărăteşti au fost zugrăvite de Toader 
Zugravul. Vezi mai jos, Addenda. 



 127 

Dacă procedăm la aceeaşi comparaţie cu icoanele executate de 
Toader50, vom observa de asemenea un chip standardizat, derivat din cel al 
icoanelor lui Iacov enumerate mai sus, dar cu un colorit diferit, în nuanţe 
deschise, vii, stridente şi chiar dizarmonice uneori, cu un desen schematic, mult 
geometrizat, care atenuează adâncimea faldurilor, în vreme ce tuşele fac 
eforturi vizibile să intre în profunzimea carnaţiei. Singura icoană care, prin 
forma neobişnuită a coafurii, aduce oarecumva cu cea de la Rădeşti este deja 
menţionatul Pantocrator de la Cuştelnic, datat 1742. Stângăcia desenului şi, mai 
ales, cea a redării anatomiei vorbesc de un Toader aflat chiar la începutul 
carierei sale, aproape nepregătit încă să execute o lucrare de calitate, dar vizibil 
îndrumat de mâna lui Iacov, pe care-l intuieşti în spatele şablonului, al 
portocaliului pleoapelor şi al arcadelor sprâncenelor. Această icoană, ca şi 
pandantul său, reprezentând-o pe Maica Domnului cu Pruncul, sunt cele mai bune 
exemple pentru a ne putea face o impresie despre putinţele sale artistice de la 
1743, când a primit comanda de zugrăvire a bisericii din Rădeşti, realizată însă 
sub atenta supraveghere a maestrului, care zugrăvea alături iconostasul. 

3b. Icoana împărătească a Maicii Domnului cu Pruncul51, donaţie a Salomiei 
Medria şi a lui Zaharie, după cum mărturiseşte inscripţia din partea inferioară, 
îşi găseşte de asemenea numeroase analogii în opera lui Iacov Zugravul, cele 
mai evidente fiind recognoscibile în piesele de la Sinteşti, Silivaş, Şilea52, Petea53 
şi una cu locul de provenienţă necunoscut54. Comparaţia cu lucrările lui Toader 
scoate în evidenţă doar faptul că derivă din acelaşi şablon, evident al lui Iacov, 
pe care însă Toader l-a promovat cu asiduitate şi cuminţenie. Observaţiile 
referitoare la stil făcute în legătură cu icoana Mântuitorului sunt valabile şi 
                                                 
50 Spre exemplu, cele de la Bernadea (Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 162, cu fig.), Iclandu 
Mare (Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 231, cu fig.), Boiu (colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe 
de Alba Iulia, inv. nr. 403), Hărţău (colecţia Mănăstirii Recea), precum şi o icoană Deisis cu 
provenienţă necunoscută, ajunsă într-o colecţie din Elveţia (Les icônes dans les collections suisses, 
Berne, 1968, cat. nr. 200, icoană datată 1755, căreia Corina Nicolescu, în articolul „Lucrări de 
artă românească în colecţiile străine”, publicat în RevMuz, nr. 6 (1969), p. 525, îi stabilea 
originea în Banat!). 
51 71 x 42,5 x 3 cm, ramă profilată. Încoronată, flancată de Arhanghelii redaţi bust, ieşind din 
aglomeraţii de nori, icoana nu mai păstrează din textele explicative decât fragmente de slove; s-a 
păstrat în schimb inscripţia dedicatorie: „Pomeni Gospodi Medria Salomie, Zaharie”. Starea de 
conservare este precară: plăcile componente s-au desprins, iar stratul de aur în care a fost 
îmbrăcat fundalul a fost răzuit, probabil cu buna intenţie a curăţirii de funingine. 
52 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 50-51, cat. nr. 10-11, p. 52-53, cat. nr. 15. 
53 Zugrăvită în 1746, prin analogie cu pandantul său, icoana Deisis, a cărei inscripţie dedicatorie 
o vizează direct, icoana Maicii Domnului cu Pruncul a fost atribuită lui Toader Zugravul, harnicul 
ucenic care, odată cu secretele meseriei, a preluat şi modelele maestrului. Pentru atribuirea ei lui 
Toader vezi Todea, Din opera lui Toader Zugrav, p. 153 şi pl. XCVI/2, Cristache-Panait, 
Biserici de lemn, p. 168, şi Porumb, Dicţionar de pictură, p. 287, iar pentru reatribuirea sa lui Iacov 
vezi Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 14 şi, mai jos, Addenda. 
54 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 54, cat. nr. 16. 
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vizavi de cea a Maicii Domnului cu Pruncul, numeroasele exemple care pot fi 
invocate55 punându-ne în faţa unui artist cu o puternică personalitate şi cu o 
modalitate de exprimare suficient de diferită de cea a magistrului pentru a 
surprinde uşor elementele care în acelaşi timp apropie şi distanţează opera sa de 
icoanele de la Rădeşti. 

3c. Icoana împărătească a Sfântului Nicolae56, prin sublinierea osaturii 
frunţii şi a pomeţilor, a căror retragere succesivă este menită să sugereze vârsta 
înaintată a personajului, indicată şi de cărunteţea pletelor şi a bărbii, dar contrazisă 
de vioiciunea privirii, îşi găseşte corespondente, în creaţia lui Iacov, în icoanele 
de la Turda, Şilea, Ciunga57 şi Cuci, iar în cea a lui Toader în icoanele de la 
Sălcud58, Icland, Cuiejd59, Petea şi Sibiel. În acest caz este, poate, cel mai vizibil 
contrastul dintre maniera lui Iacov şi cea a lui Toader de tratare a fizionomiei, 
care pierde mult în adâncime la cel de-al doilea, dar câştigă în seninătate. 
Autoritară şi în acelaşi timp blajină, figura se transformă, prin atenuarea ridurilor 
şi recuperarea astfel a firescului, într-un chip maiestuos la Iacov, în vreme ce 
geometrismul desenului lui Toader reuşeşte doar să inducă oboseala bătrâneţii. 

4. Din cele trei icoane-prăznicar, cea cu scena Adormirii Maicii Domnului 
nu a mai fost găsită. Celelalte, Intrarea în biserică a Maicii Domnului60 şi Înălţarea lui 
Iisus61, indică indubitabil mâna lui Iacov, piesa care oferă deocamdată cele mai 
bune analogii fiind tot o icoană cu scena Adormirii Maicii Domnului, zugrăvită la 
1746 pentru fosta mănăstire de la Ciunga62. Indicii suplimentare oferă registrele 
mijlociu şi inferior ale uşilor împărăteşti de la Şilea, cu chipurile Evangheliştilor, 
ale căror trăsături se regăsesc printre fizionomiile foarte bine individualizate ale 
personajelor ce populează un spaţiu aproape minuscul. Micile compoziţii, capo-
                                                 
55 Icoanele de la Roteni (Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 151, cu fig.), Silivaş (Cristache-
Panait, Biserici de lemn, p. 73, cu fig., atribuită greşit lui Iacov), Hărţău, Sălcud, Păingeni, Cuiejd 
(colecţia Mănăstirii Recea), provenienţă necunoscută (colecţia Protopopiatului Ortodox Târgu-
Mureş), precum şi o altă icoană cu provenienţă necunoscută, ajunsă într-o colecţie elveţiană 
(Les icônes dans les collections suisses, cat. nr. 201, pereche a icoanei Deisis datată 1755, cu aceeaşi 
caracterizare la Nicolescu, Lucrări de artă, p. 525). 
56 70 x 38,5 x 3 cm, ramă profilată. Inscripţii: „Sti Nicolae”; „Is Hs”; „Mr Thu”. Avându-i de o 
parte şi de alta pe Mântuitorul şi Maica sa, redaţi bust, înconjuraţi de aglomeraţii de nori, icoana 
se află într-o stare de conservare precară: o parte din stratul de grund a căzut, restul este 
brăzdat de numeroase clacluri, iar fondul aurit abia se mai distinge. 
57 Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 60-61. 
58 Colecţia Mănăstirii Recea, datată 1751, păstrată fragmentar (ibidem, p. 39). 
59 Ambele păstrate la Mănăstirea Recea. 
60 33 x 25 x 2 cm, ramă aplicată. Inscripţii: „Vovedenie Bogorodiţe”. Deşi s-au desprins 
porţiuni din stratul de grund, starea de conservare a icoanei este satisfăcătoare. 
61 34 x 24,5 x 2, ramă aplicată. Inscripţii: „Vosnesenie Hristovo”. Numeroasele clacluri ale 
grundului şi pierderea a două bucăţi din ramă sunt neajunsurile stării de conservare, altfel 
satisfăcătoare. 
62 Păstrată la Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” din Blaj, sub nr. inv. 1204; vezi Dumitran, 
Cucui, Zugravii, p. 62-63, cat. nr. 30. 
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dopere de măiestrie artistică, se remarcă şi prin strălucirea cromaticii, dublată, 
în cazul icoanei cu tema Intrarea în biserică a Maicii Domnului, de efectul conferit 
de profilatura arcadelor decupate în adâncimea plăcii de lemn, evidenţiindu-se 
astfel mai bine „interiorul” templului în care este primită Fecioara Maria. 

5. Celelalte două prăznicare (Maica Domnului cu Pruncul şi Deisis) şi 
icoana Arhanghelului Mihail, semnalate în colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de 
Alba Iulia ca provenind de la Rădeşti63, apreciate ca elemente ale aceleiaşi tâmple 
în care şi-au găsit locul icoanele discutate până acum şi, prin extensie, ca opere 
ale lui Toader Zugravul, aparţin în realitate unui artist din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, căruia i-a lipsit nu numai talentul, ci şi priceperea de a 
prepara suportul, astfel că stratul pictural al acestor icoane se află astăzi într-o 
avansată şi mult prea timpurie degradare. De dimensiuni mult mai mari decât 
precedentele, ele vor fi împodobit tâmpla bisericii din Rădeşti, dar numai după 
ce un dezastru a scos din uz micuţele icoane ale lui Iacov. Reţinem totuşi, în 
legătură cu ele, impactul peste timp al şcolii lui Iacov, căci autorul lor s-a 
format cu siguranţă în atmosfera de la Feisa. 

6-7. Dulapul-prăznicar despre care Ioana Cristache-Panait afirmă că a 
însoţit biserica la Şoimuş nu a mai fost găsit, iar crucea de mână s-a dovedit a fi 
în realitate o cruce de tetrapod64. Aceasta îşi găseşte de asemenea analogii în 
opera lui Iacov Zugravul. Ne referim la chipul lui Iisus, identic pe ambele feţe, 
pentru care zugravul a folosit acelaşi şablon ca şi pentru figura lui Iisus din 
icoana Sfântului Nicolae realizată pentru biserica din Turda, semnată şi datată în 
1742. Crucea este, la ora actuală, singura piesă de acest tip care îi poate fi 
atribuită marelui zugrav. 

8-9. Cu cel de-al doilea rând de uşi împărăteşti65 intrăm, practic, în 
patrimoniul unei alte biserici, fapt nedeductibil din textul Ioanei Cristache-
Panait, care le tratează ca piese componente ale tâmplei de la Rădeşti, rămase 
aici şi după strămutarea bisericii la Şoimuş, după ce abia afirmase că ele „au 
însoţit lăcaşul în noua aşezare”66. Confuzia este explicabilă, deoarece ambele 
ansambluri au fost zugrăvite de acelaşi artist. Este adevărat că uşile rămase la 
Rădeşti nu sunt la fel de spectaculoase ca cele care au plecat la Şoimuş, decorul 
reducându-se la siluetele Fecioarei şi Arhanghelului Gavriil, poziţionaţi însă invers, 
astfel încât, ori în ce direcţie s-ar închide sau deschide uşile, ei nu se află 
niciodată faţă în faţă, cum impune firescul scenei Bunei Vestiri. Nu este vorba 
                                                 
63 Păstrate sub nr. inv. 587-589. 
64 55 x 36 cm. Inscripţii: „Bogoiavlenie Hristovo”, „S. Ioan” – pe o parte, şi „Raspetie 
Hristovo”, „Mr Thu”, „Sti Ioan” – pe cealaltă parte. 
65 109 x 72/74 cm. Inscripţii: „Blagoveştenie Bogorodiţe”. Starea de conservare este 
satisfăcătoare: lipsesc porţiuni de grund din reprezentările personajelor, decorul de pe spatele 
unei plăci este mai şters, iar aspectul prăfuit este dat de neaplicarea de către artist a unui strat 
protector de vernis. 
66 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 116-117. 
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de o greşeală de montaj, ci la mijloc a fost o scăpare a artistului, care se pare că 
a încurcat plăcile. Puerilă, de neacceptat pentru un zugrav de talia lui Iacov, 
această greşeală se poate explica printr-o prealabilă comandă de a fi zugrăvite 
uşile doar cu un motiv geometric simplu, mult mai ieftin. Răzgândirea beneficia-
rilor şi comanda scenei Bunei Vestiri, după ce uşile fuseseră deja zugrăvite, justifică 
şi alegerea pentru reprezentarea personajelor a părţii pe care fuseseră aplicate 
traversele pentru îmbinarea scândurilor. Supărarea zugravului că urma să-şi 
aştearnă opera pe feţele „peticite” va fi fost şi cauza pentru încurcarea plăcilor. 

Ornamentaţia ajunsă acum pe spatele uşilor, formată din cruci înscrise 
în romburi, este cea care indică şi cea mai probabilă provenienţă a lor: biserica 
de lemn dispărută de la Meşcreac. Tot de acolo au ajuns în colecţiile Arhie-
piscopiei Ortodoxe de Alba Iulia trei icoane, din care două au fost atribuite de 
Ioana Cristache-Panait aceluiaşi artist care, în 1743, ostenea pentru înfrumu-
seţarea lăcaşului de la Rădeşti, identificat de cercetătoare cu Toader Zugravul. 
Una dintre ele, Maica Domnului cu Pruncul, cu un fundal format din acelaşi decor 
geometric ca pe spatele uşilor împărăteşti, aparţine într-adevăr aceleiaşi mâini, 
pe care noi însă o considerăm a fi fost a lui Iacov Zugravul. Cealaltă, o icoană a 
Arhanghelului Mihail, este opera lui Simion Bălgrădeanul, la fel ca cea de a treia67, 
pe al cărei autor Ioana Cristache-Panait îl identificase corect68. 

10. În afara tezaurului de la Rădeşti descoperit în veacul trecut de Ioana 
Cristache-Panait, au mai fost identificate de noi, tot acolo, două cruci de 
prapor, iar la Şoimuş un spectaculos candelabru construit din îmbinări de cruci 
suprapuse de un porumbel, aşa cum adeseori vom găsi în bisericile pe unde au 
trecut zugravii de la Feisa. 

Addenda 
Documentarea pentru alcătuirea acestui articol a făcut posibil contactul 

direct cu mai mult decât piesele necesare pentru comparaţia cu icoanele de la 
Rădeşti. Deoarece nu ne-am îndepărta câtuşi de puţin de scopul declarat în 
titlu, şi anume acela de redimensionare a biografiilor celor doi artişti, Iacov şi 
Toader, ne-am gândit că o extindere a discuţiei asupra a încă trei icoane nu 
poate fi decât benefică. Este vorba de icoanele Sfântul Nicolae69, Maica Domnului 
cu Pruncul70, şi Arhanghelul Mihail71 de la biserica de lemn din Cuci, atribuite de 

                                                 
67 Vezi imaginea ei la Dumitran, Cucui, Zugravii, p. 38, fig. 78. 
68 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 114. 
69 67 x 51 x 4 cm, ramă aplicată. Din inscripţii se mai disting: „Sti Nicolae”; „Is Hs”; „Pomeni 
Gospodi Dumitru, Ioan”; „1754”, iar pe spatele icoanei: „Hs şi Precesta şi crucea sânt date de 
jupân Dumitru din Petrilaca la Cuci. 1754”. Starea de conservare este precară: lipsesc porţiuni 
mari din grund, practic aproape întreaga jumătate a părţii drepte a icoanei este răzuită, dispărând 
astfel şi chipul Maicii Domnului, care, împreună cu cel al lui Iisus, flancau figura Sfântului. 
70 78 x 57,5 x 3 cm, ramă profilată. Inscripţii: „Arhanghel Mihail”; „Arhanghel Gavriil”; „Mr 
Thu Eleusa”; „Is Hs”. Starea de conservare este foarte bună. 
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Ioana Cristache-Panait prima lui Iacov, celelalte două lui Toader Zugravul72, şi 
toate lui Iacov Zugravul de către Marius Porumb73. Apoi, de icoana Arhanghelului 
Mihail de la Bărdeşti74, datată 1744, atribuită de Ioana Cristache-Panait lui 
Toader Zugravul prin analogie cu o icoană a Sfântului Nicolae semnată75, şi de 
icoanele Maicii Domnului76, Deisis77 şi a Arhanghelilor Mihail şi Gavriil78 de la biserica 
de lemn din Petea, atribuite lui Toader Zugravul79, ultima semnată şi datată 174780. 

Dacă pentru chipul Maicii Domnului de la Cuci lucrurile sunt mult 
simplificate de discuţia anterioară, fiind evident că trăsăturile sale se regăsesc în 
icoanele cu temă similară ale lui Toader, dar nu şi în cele ale lui Iacov, singura 
problemă care rămâne este de ce la Cuci, din cele patru icoane împărăteşti, trei 
au fost într-adevăr executate de Iacov (Pantocratorul, datat 1753, Sfântul Nicolae, 
datat 1754, şi Arhanghelul Mihail), iar cea de-a patra, a Maicii Domnului, este 
opera lui Toader Zugravul? Răspunsul cel mai la îndemână ar fi că cei doi şi-au 
unit din nou destinele artistice, reîntâlnindu-se pe şantierul de la Cuci, în 1753 
ori 1754, sau poate la Petrilaca, satul de origine al donatorului, după cum 
glăsuieşte inscripţia de pe spatele icoanei Sfântului Nicolae: „Hs şi Precesta şi 
crucea sânt date de jupân Dumitru din Petrilaca la Cuci. 1754”. 

Icoana Arhanghelului Mihail de la Cuci, atribuită pe rând celor doi artişti, 
îşi găseşte similitudini în imaginea Arhanghelilor Mihail şi Gavriil de la Petea, 
semnată de Toader, dar este de asemenea vizibilă o uşoară stângăcie în redarea 
chipurilor celor doi comparativ cu forţa de expresie a Arhanghelului de la Cuci 

                                                                                                                            
71 79,5 x 59,5 x 4 cm, ramă aplicată. Inscripţii: „Arhanghel Mihail”. Starea de conservare este 
foarte bună. 
72 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 205. 
73 Porumb, Dicţionar de pictură, p. 95. 
74 Inscripţii: „Arhanghel Mihail”; „Aieste sfinte 2 icoane şi cruce să să ştie că le-u făcut toţ 
săteni[i] din Bărdăş, în [?] Arhanghel şi [Cinst]ita, leat 1744 [cu slove şi cifre]”. Data, cu cifre, se 
repetă pe lama sabiei, deasupra mânerului. Starea de conservare este bună, fiind acuzabile doar 
câteva desprinderi de grund (acum protejate prin aplicarea de foiţă japoneză) şi răzuirea 
stratului aurit de pe mânecile personajului. 
75 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 282. 
76 86 x 61 x 3,5 cm, ramă aplicată. Inscripţii: „Arhanghel Mihail”; „Arhanghel Gavriil”; „Mr 
Thu”; „Is Hs”. Cracluri ale grundului, răzuirea stratului de aur de pe aureole şi urmele unei 
revernisări, vizibile sub forma unor bobiţe rezultate din concentrarea substanţei folosite, sub 
acţiunea căldurii emanate de lumânările care au ars în proximitatea icoanei, sunt problemele 
ridicate de starea sa de conservare, altfel bună. 
77 85 x 61 x 3 cm, ramă aplicată. Inscripţii: „Is Hs”; „Mr Thu”; „Sti Ioan”. Singura problemă 
care afectează imaginea icoanei este răzuirea stratului de aur de pe aureole, de pe marginile 
mantiei şi de pe gulerul şi umărul chitonului lui Iisus, starea de conservare fiind foarte bună. 
78 84 x 60 x 4 cm, ramă aplicată. Inscripţii: „Arhanghel Mihail şi Gavriil”; „Leat 1747, de 
Toader Zugrav”. Starea de conservare este foarte bună. 
79 Cristache-Panait, Biserici de lemn, p. 168; Porumb, Dicţionar de pictură, p. 287. 
80 Todea, Din opera lui Toader Zugrav, p. 151-152 şi pl. XCIV/1; Cristache-Panait, Biserici de 
lemn, p. 168; Porumb, Dicţionar de pictură, p. 287 şi 424. 
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care, deşi nu are strălucirea celui de la Şilea, semnat şi datat în 1746, nici graţia 
celui de la mănăstirea Ciunga din acelaşi an, are totuşi acel ceva inefabil pe care 
îl emană toate icoanele lui Iacov. Cuminte şi discret prin tonurile închise, 
icoana respiră maiestate prin siguranţa şi eleganţa desenului, caracteristici pe 
care nu le regăsim în aceeaşi măsură la Arhanghelii lui Toader, puţin efeminaţi, 
cu obraji de păpuşă. Aceeaşi contradicţie o putem surprinde şi dacă îi 
comparăm cu masivitatea Arhanghelului de la Bărdeşti, a cărui fizionomie este, 
deocamdată, unică în creaţia lui Iacov. 

Concluzii 
Această analiză a debutat ca o tentativă de restabilire a paternităţii 

asupra lucrărilor de la Rădeşti şi Meşcreac, privite pe bună dreptate împreună, 
deoarece de foarte multe ori prezenţa unui zugrav într-o localitate a fost 
socotită de comunităţile învecinate ca o ocazie favorabilă pentru înaintarea 
unor comenzi. Prezenţa la Rădeşti, în 1743, a doi zugravi, Toader, semnatarul 
picturii murale, şi Iacov, autorul pieselor care au împodobit tâmpla (icoane şi 
uşi împărăteşti, prăznicare) şi al altor accesorii indispensabile serviciului liturgic 
(cruci de diverse tipuri, poate şi prapori, mobilier), a fost cu siguranţă exploatată 
de locuitorii din vecinătate, cei din Meşcreac fiind, mai mult ca sigur, doar cei 
mai grijulii cu patrimoniul acumulat atunci, îngrijindu-se de păstrarea lui chiar şi 
atunci când nu l-au mai considerat de folos. 

Aducerea în discuţie aici a acestor piese, precum şi a celor de la Petea, 
Cuci şi Bărdeşti, nu a avut ca scop reatribuirea sau atribuirea lor cu mai multă 
acurateţe. Ea este foarte importantă în primul rând pentru că evidenţiază paşi 
în biografiile celor doi artişti necunoscuţi încă, paşi făcuţi în comun, în spatele 
cărora putem distinge o frumoasă şi fructuoasă colaborare, dar şi o ucenicie 
prelungită a lui Toader ori chiar o grijă deosebită a maestrului pentru soarta 
ucenicului său, căruia îi cedează o parte din comenzi şi a cărui prestaţie o girează 
purtându-l cu sine. Îi vedem, deci, pe cei doi împreună la Rădeşti, în 1743, apoi 
la Bărdeşti, în 1744, la Sânpetru de Câmpie în 174581, la Ciunga în 174682, la 
Petea, în 174683-174784, şederea mai îndelungată aici putându-se justifica şi prin 
angajarea la zugrăvirea bisericii, dispărute curând într-un incendiu85. Urmează 
                                                 
81 Aici semnau împreună o icoană (informaţie oferită de dna Elena Mihu, pentru care îi 
exprimăm întreaga noastră recunoştinţă). 
82 De acolo provine o icoană a Arhanghelului Mihail păstrată astăzi la Muzeul de Istorie din Blaj 
(inv. nr. 1202), replică fidelă a icoanei cu aceeaşi temă executată de Iacov, ajunsă şi ea în acelaşi 
fond patrimonial. 
83 Datarea de pe icoana Pantocratorului, zugrăvită de Iacov. 
84 Datarea de pe icoana cu reprezentările Arhanghelilor, semnată de Toader. 
85 Eveniment întâmplat în 1758, an reţinut de inscripţia săpată pe ancadramentul vechii intrări, 
alături de cel al construcţiei lăcaşului actual, 1764. Citirea greşită de către Ioana Cristache-
Panait a datelor, 1741 în loc de 1758 (cu slovele ΗИ în ligatură, de unde confuzia cu M, optul 
fiind o lectură greşită a unui semn ce pare mai degrabă un element decorativ), respectiv 1764 
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câţiva ani în care ambii artişti par să-şi fi văzut de propria carieră: Iacov 
zăboveşte în catedrala din Blaj între 1747-1749, Toader aleargă între localităţile 
mureşene, dar drumurile lor se reîntâlnesc la Cuci, în 1753-1754, şi la Frunzeni 
în 1783. Toader a fost angajat şi în echipa fiului mai mare al lui Iacov, 
Gheorghe, la Sartăş (1780), Valea Largă (1782), Brăzeşti (1784), Gârbova de Sus 
(1790), Galda de Sus (1803), iar împreună cu fiii săi, Nicolae şi Iacov, va semna, 
la 1809, pictura murală a bisericii de zid din Ponor, ultima atestare certă a 
artistului. Între această ultimă dată şi 1742 s-au scurs 67 de ani de carieră, ceea 
ce înseamnă că, atunci când s-a alipit de Iacov, Toader era abia un adolescent, 
dar unul cutezător (dovadă cele două icoane de la Cuştelnic) şi harnic, (dovadă 
colaborarea sa atât de timpurie cu maestrul). Depăşind curând stângăciile 
ucenicului, el a devenit un colaborator de nădejde şi a rămas un apropiat al familiei 
maestrului, semn că relaţia lor nu a fost doar una strict profesională. 

Datorită debutului său foarte probabil anterior stabilirii lui Iacov la 
Feisa şi a acestei apropieri umane până la urmă între doi maeştri, este oarecum 
dificil să-l integrăm pe Toader în fenomenul artistic acoperit de sintagma 
„şcoala de la Feisa”. Revenirea periodică în preajma celui de la care a învăţat 
meşteşugul şi participarea pe şantierele lui Gheorghe, poate chiar instruirea fiilor 
săi, Lica, Nicolae şi Iacov, gravitează însă în jurul centrului căruia răşinăreanul 
Iacov şi descendenţii săi i-au adus atâta faimă, iar dacă aşteptăm răspunsul de la 
creaţiile sale, atunci, în ciuda particularităţilor care îi individualizează stilul şi a 
manierei speciale de exprimare, Toader este cu siguranţă un discipol al şcolii de 
la Feisa, unul dintre cei mai remarcabili. Desluşirea începuturilor sale, firavă ce 
e drept, datorită pierderii uneia dintre piesele cele mai importante ale puzzle-lui, 
pictura murală de la Rădeşti, pe care şi-a aşternut poate prima semnătură, 
rămâne totuşi o importantă verigă dintr-un lanţ care, cu ajutorul altor 
capodopere, a devenit deja suficient de lung şi de greu pentru a-i lega definitiv 
pe Toader şi pe Iacov unul de celălalt, în dificilul proces de reconstituire a 
universului artistic românesc din Transilvania secolului al XVIII-lea. 

                                                                                                                            
(cu cifrele 7 şi 6 în ligatură, unul fiind în realitate data zilei), a fost, poate, motivul pentru care 
cercetătoarea a optat pentru atribuirea lui Toader Zugravul şi a icoanelor prăznicare şi a uşilor 
împărăteşti, ezitând însă să se pronunţă în legătură cu autorul picturii murale, despre care 
afirmă doar că „aparţine zugravilor din şcoala de la Feisa” (Biserici de lemn, p. 168). Ulterior, 
Marius Porumb a reatribuit pictura lui Toader Zugravul (Dicţionar de pictură, p. 287). În realitate, 
lui Toader îi aparţin doar uşile şi două din icoanele împărăteşti (cea a Sfântului Nicolae şi cea cu 
reprezentările Arhanghelilor), iar cele opt prăznicare şi pictura murală sunt opera mult mai târzie 
a lui Porfirie Şarlea din Feisa. 
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Biserica de lemn din Rădeşti în 1910, înainte de mutarea la Şoimuş  
(apud Iacob Radu) 
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Biserica de lemn din Rădeşti, pe amplasamentul de la Şoimuş; imaginea actuală 
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Deisis, Rădeşti, Iacov Zugravul (atribuire), 
1743 

Iisus Pantocrator, Şilea, Iacov Zugravul (atribuire), 
1739 (colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe 

de Alba Iulia 
 

  
Deisis, Petea, Iacov Zugravul (atribuire), 1746 Iisus Pantocrator, Cuci, Iacov Zugravul, 1753, 

colecţia Protopopiatului Ortodox Târgu-Mureş 
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Iisus Pantocrator, Cuştelnic, Toader Zugravul 

(atribuire), 1742 
Iisus Pantocrator, Păingeni, Toader Zugravul, 
1750, colecţia Protopopiatului Ortodox 

Târgu-Mureş 
  

 
Iisus Pantocrator, Hărţău, Toader Zugravul 

(atribuire), 1750-1753, colecţia Mănăstirii Recea 

 
Iisus Pantocrator, Boiu, Toader Zugravul 
(atribuire), 1752, colecţia Arhiepiscopiei 

Ortodoxe de Alba Iulia 
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Maica Domnului cu Pruncul, Rădeşti, Iacov 
Zugravul (atribuire), 1743 

 

 
Maica Domnului cu Pruncul, Sinteşti, Iacov 
Zugravul, 1743, Muzeul de Artă Timişoara 

  

  
Maica Domnului cu Pruncul, Şilea, Iacov 

Zugravul, 1746 
Maica Domnului cu Pruncul, Petea, Iacov 

Zugravul (atribuire), 1746 
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Maica Domnului cu Pruncul, Cuştelnic, 
Toader Zugravul (atribuire), 1742 

Maica Domnului cu Pruncul, Păingeni, 
Toader Zugravul, 1750, colecţia Mănăstirii Recea 

  

  
Maica Domnului cu Pruncul, Cuci, Toader 

Zugravul (atribuire), 1753-1754 
Maica Domnului cu Pruncul, Hărţău, Toader 
Zugravul, 1753, colecţia Mănăstirii Recea 
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Sfântul Nicolae, Rădeşti, Iacov Zugravul 

(atribuire), 1743 
 

Sfântul Nicolae, Şilea, Iacov Zugravul, 1743 
 

  
Sfântul Nicolae, Cuci, Iacov Zugravul 

(atribuire), 1754 
Sfântul Nicolae, Mesentea, Iacov Zugravul 
(atribuire), a doua jumătate a sec. XVIII 
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Sfântul Nicolae, Petea, Toader Zugravul, 1747 Sfântul Nicolae, Sălcud, Toader Zugravul, 

1751, colecţia Mănăstirii Recea 
 

  
Sfântul Nicolae, Icland, Toader Zugravul 

(atribuire), 1750-1753, colecţia Mănăstirii Recea 
Sfântul Nicolae, Sibiel, Toader Zugravul 
(atribuire), a doua jumătate a sec. XVIII 
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Arhanghelul Mihail, Cuci, Iacov Zugravul 

(atribuire), 1753-1754 
Arhanghelul Mihail, Şilea, Iacov Zugravul, 1746 

  

 

 
 

Arhanghelul Mihail, Bărdeşti, Iacov Zugravul 
(atribuire), 1744, colecţia Mănăstirii Recea 

Arhanghelul Mihail (fragment de pictură 
murală), Pianu de Sus, Iacov Zugravul 

(atribuire), 1761 
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Arhanghelii Mihail şi Gavriil, Petea, 

Toader Zugravul, 1747 
Arhanghelul Mihail, Mănăstirea Ciunga, Toader 
Zugravul (atribuire), 1746, Muzeul de Istorie Blaj 

 
 

 

  
Arhanghelul Mihail, Sălcud, Toader Zugravul, 

1751, colecţia Mănăstirii Recea 
Arhanghelul Mihail, Hărţău, Toader Zugravul 
(atribuire), 1750-1753, colecţia Mănăstirii Recea 
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Uşi împărăteşti, Rădeşti, 
Iacov Zugravul (atribuire), 1743 
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Uşi împărăteşti, Şilea, Iacov Zugravul (atribuire), deceniul 5 al sec. XVIII, detaliu 

 

 

 

 
Uşi împărăteşti, Petea, Toader Zugravul (atribuire), 1746-1747, detaliu 
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Uşi împărăteşti, Meşcreac, Iacov Zugravul (atribuire), cca 1743, decorul interior 

 
 

 
Uşi împărăteşti, Meşcreac, Iacov Zugravul (atribuire), cca 1743, decorul exterior 
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Uşi împărăteşti, Meşcreac, Iacov Zugravul (atribuire), cca 1743, 

detalii cu chipurile personajelor 

 

 

  
Maica Domnului cu Pruncul, Meşcreac, Iacov 
Zuigravul (atribuire), cca 1743, colecţia 
Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia 

Arhanghelul Mihail, Meşcreac, Simion 
Bălgrădeanul (atribuire), a doua jumătate a sec. 
XVIII, colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de 

Alba Iulia 
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Cruce de tetrapod, Rădeşti, 
Iacov Zugravul (atribuire), 1743, 
partea cu scena Botezului lui Iisus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Iisus Hristos, detaliu din icoana Sfântului 

Nicolae, Turda, Iacov Zugravul, 1742 
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Cruce de tetrapod, Rădeşti, 
Iacov Zugravul (atribuire), 1743, 
partea cu scena Răstignirii lui Iisus 



 

 
150 Cruce de tetrapod, Rădeşti, Iacov Zugravul (atribuire), 1743, detalii                                         
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Înălţarea lui Iisus, Rădeşti, Iacov Zugravul (atribuire), 1743 
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Intrarea în biserică a Maicii Domnului, Rădeşti, Iacov Zugravul (atribuire), 1743 
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Adormirea Maicii Domnului, Mănăstirea Ciunga, Iacov Zugravul, 1746 
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Arhanghelul Mihail, Rădeşti, zugrav anonim, sec. XIX, 
colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia 

Candelabru, Şoimuş 


