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UN ZUGRAV DE ELITĂ: GRIGORE RANITE 
 

ANA DUMITRAN 
 
În peisajul artistic românesc, numele lui Grigore Ranite este unul 

emblematic pentru secolul al XVIII-lea. Opera sa, mai bine zis puţinul care a 
supravieţuit, acoperă un areal impresionant, circumscris unui triunghi care are 
în vârful laturilor localităţile Craiova, Braşov şi Subotica. Importanţa sa nu este, 
însă, dată doar de poziţionarea în vârful unei ierarhii valorice a lucrărilor 
semnate ori atribuite, ci şi de calitatea de dascăl de zugravi, care i-a fost recu-
noscută cu reală condescendenţă de contemporani, foşti ucenici şi admiratori 
ocazionali deopotrivă. Asemenea considerente îndreptăţesc îndeajuns încerca-
rea de a face din el o figură de elită, chiar dacă puţinul care a putut fi recuperat 
din biografia lui ne obligă să limităm această poziţie doar la nivelul 
meşteşugului. 

Personajul este destul de familiar istoricilor, fiind semnalat în literatura 
de specialitate încă din 19051. Recent, academicianul Marius Porumb i-a dedicat 
un studiu monografic2 în care a valorificat toate informaţiile acumulate pe 
parcursul veacului trecut, acordând o binemeritată atenţie textului anchetei din 
1766 ce trebuia să stabilească veridicitatea lacrimilor Fecioarei zugrăvite de 
Grigore Ranite pentru iconostasul capelei episcopale de la Blaj3. Reluarea atât 
de curând a subiectului, justificată – cred eu suficient – de câteva noi 
descoperiri, beneficiază astfel din plin de pe urma investigaţiilor anterioare, ale 
căror concluzii le confirmă şi – sper – le completează în mod fericit. 

Date biografice 
Conform propriei sale declaraţii, la 1766 Grigore Ranite avea aproape 

54 de ani4. S-a născut, deci, dacă vârsta nu a fost mărturisită cu aproximaţie, pe 
la 1712. Tatăl său, Hranite sau Ranite, a fost unul dintre cei mai activi pictori 
din grupul de la Hurez5 şi, în consecinţă, cea mai solidă punte între arta 

                                                
1 Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, vol. I, Bucureşti, 1905, p. 180, 201. 
2 Marius Porumb, „Grigore Ranite – un pictor craiovean peregrin în Transilvania”, în vol. Artă 
românească artă europeană. Centenar Virgil Vătăşianu, Oradea, 2002, reluat în volumul de autor Un 
veac de pictură românească din Transilvania. Secolul XVIII, Bucureşti, 2003. 
3 Icoana plângătoare de la Blaj. 1764, ediţie coordonată de Ioan Chindriş, Cluj-Napoca, 1997. 
4 Ibidem, p. 53. 
5 A semnat: pictura murală a schitului Fedeleşoiu, datată între 1702-1710 (pentru pomelnicul de 
la proscomidiar: „pomeneşte, Doamne, zugravii Sima, Ranite, Ştefan, Ghiorghie”, vezi Inscripţii 
medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş (sec. XIV-1848), Bucureşti, 1994, p. 
311); pictura murală a schitului „Sf. Ştefan” de la Hurez, 1702-1703 („Pomeni Gospodi raba 
Bojiia Andrei, Istrate, Hranite, zugravi” – la proscomidiar); pictura murală a bisericii Mănăstirii 
Polovragi („Pomeni Gospodi Andreiu, Simion, Istrate, Hranit, zugravii care au fost; avgust 15, 
leat 7211 (=1703)” – la proscomidiar; „Şi s-au isprăvit la leat 7212 (=1703), mesiţa septembrie 
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brâncovenească şi cea practicată de fiii săi, Grigore şi Gheorghe, la a căror 
iniţiere în tainele zugrăviei trebuie să fi contribuit covârşitor. Legătura cu 
Craiova, considerată locul său de baştină6, este mărturisită abia în 1764, prin 
semnăturile lăsate pe copia deja pomenitei icoane a Maicii Domnului de la Blaj7 şi 
pe o icoană similară provenită de la Tritenii de Jos (jud. Cluj)8. Este greu de 
spus, însă, dacă această asociere identifică oraşul unde s-a născut sau pe cel 
unde îşi avea în acel moment reşedinţa. Semnături similare ale confraţilor săi 
lasă deschise ambele interpretări. Astfel, ca să începem exemplificările cu un 
„concetăţean”, cel care la 1771 semna „Simon zugrav Oprovici din Craiova”, 
respectiv „Simon zugrav ot Craiova” în 1772 şi 1779, va deveni, în 1780, după 
stabilirea în Alba Iulia, „Simon zugraf ot Belgrad”9. Stan Zugravul, care în 
numeroase rânduri s-a recomandat ca „fiul popii Radu din Răşinari”, a semnat 
aproape la fel de frecvent ca „Stan Zugravul ot Orăştie”10. Fratele său, în 
singura semnătură în care şi-a asociat o localitate, şi-a spus „Iacov zugraf din 
Feisa”11, iar Simion Poienaru, deşi prin nume şi-a indicat clar originea în Poiana 
Sibiului, pentru aproape toţi comanditarii săi cunoscuţi astăzi a fost zugravul 
„ot Laz”12, la fel ca Simion Silaghi-Sălăjeanu, alt neobosit peregrin care purta 

                                                                                                                        
11 zile. † Ton elaheston Andreu, Simion, Istrate, Hranite zografus” – în naos, deasupra intrării, 
la interior); pictura murală a bisericii Mănăstirii Surpatele („Pomeni Gospodi rabi tvoi zugrafii 
Andrei, Iosif Ermonah, Hranite, Ştefan; 7215 (=1706-1707)” – la proscomidiar); pictura murală 
a pridvorului bolniţei Mănăstirii Bistriţa („[…] mai 18, 7218 (=1710), i zugrafii Iosif 
Ieromonah, Hranite” – deasupra intrării); pictura murală a bisericii Mănăstirii Govora, 1711 
(„Pominaite oţi stâi zografii Iosif Ieromonah, Hranite, Theodosie” – la proscomidiar); icoana 
Sfântului Ştefan de la biserica „Sf. Atanasie” – Bucur din Bucureşti, 1703-1704 (Ioana Ene, Icoane 
brâncoveneşti şi postbrâncoveneşti din judeţul Vâlcea (1680-1730). Catalog, teză de doctorat, 
Universitatea de Arte Bucureşti, 2008, p. 71); icoana Deisis de la Mănăstirea Polovragi („Hranit 
zug. leat 7213 (=1704-1705)”; Alexandru Efremov, Icoane româneşti, Bucureşti, 2003, p. 66, il. 
100, p. 194, cat. 49); icoana Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Govora („Az Ranite 
Zugraf”); icoana Sfântului Ioan Botezătorul din colecţia Muzeului din Câmpulung, inv. nr. 254, 
pictată împreună cu Constandin, semnată „Ranite”, 1716-1717 (ibidem). 
6 Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Bucureşti, 
1998, p. 317;  Porumb, Un veac de pictură, p. 55. 
7 „S-au zugrăvit de Grigore Ranite de la Craiova; sep. 20, 1764” (Nicolae Iorga, Scrisori şi 
inscripţii ardelene şi maramureşene, vol. II, Bucureşti, 1906, p. 58; Porumb, Dicţionar, p. 320;  
Porumb, Un veac de pictură, p. 56, nota 14, p. 58). 
8 „Această sfântă icoană s-au zugrăvit de Grigorie Zugraf ot Craiova, 1764” (Porumb, Dicţionar, 
p. 320, 428;  Porumb, Un veac de pictură, p. 133). 
9 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Simon Bălgrădeanul, Alba Iulia, 2009, p. 12, fig. 14, p. 15, 
fig. 23, p. 84, cat. nr. 80, p. 85, cat. nr. 81. 
10 Porumb, Dicţionar, p. 380-381. 
11 Eva Mârza, Carte românească veche pe valea Gălzii, jud. Alba (catalog), în Eadem, Explorări 
bibliologice, Sibiu, 2008, p. 62, cat. nr. 3. 
12 Ioana Rustoiu, Icoanele Lazului, Alba Iulia, 2007, p. 119 (rep. nr. 36), 123 (rep. nr. 67), 161 
(rep. nr. 28), 179 (rep. nr. 1), 184 (rep. nr. 1). 
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deja acest nume când s-a stabilit la Abrud13, devenind „zugrav – uneori chiar 
«piktor» – de Abrudbania”14. 

Semnificaţia acelui „ot Craiova” din semnătura lui Grigore Ranite nu 
are, însă, nici în primă, nici în ultimă instanţă, relevanţă pentru originea olteană 
a artistului, care – în virtutea atestărilor tatălui său – este certă, cum certă este şi 
revenirea pe meleagurile natale, confirmată de lucrările din anii ’50 ai veacului al 
XVIII-lea. Dar o bună parte, cel puţin, din deceniul următor, pictorul este din 
nou în Transilvania, iar la 1766 locuia la Sebeş15, din nou fără să putem spune 
dacă e vorba de o staţionare temporară, determinată de o lucrare angajată în 
zonă, sau de o stabilire definitivă, menţiunea documentară în cauză fiind şi 
ultima sa atestare. 

Grigore Ranite a fost unul dintre cei mai talentaţi zugravi din cea de-a 
doua generaţie care a practicat stilul brâncovenesc şi unul dintre cei mai 
apreciaţi dascăli de zugrăvie, în preajma sa formându-se câteva dintre cele mai 
reprezentative figuri ale artei româneşti de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Ne 
gândim aici în primul rând la fraţii Stan şi Iacov din Răşinari16, dar şi la Vasile 
Diaconul şi Şerban Popovici, cu al căror destin viaţa fiilor lui Hranite se va 
(re?)împleti în anii ’40, când vor fi prezenţi cu toţii în Banat17, precum şi la 
Dimitrie Diaconul, autorul, în 1766, al frescei din pronaosul bisericii mari a 
Mănăstirii Cozia, ori la foarte puţin cunoscutul Nicolae, semnatarul scenei 
Naşterii Maicii Domnului de deasupra intrării în biserica schitului Peri, posibil 
identic cu cel care, la 1732, la Vădeni, semna „Nicolea ucenic”. 

Mai ştim despre Grigore Ranite că a avut un fiu, Ioan, care a activat şi 
el ca zugrav, secondându-şi mai întâi tatăl, împreună cu care a semnat pictura 
murală a schitului Crasna (jud. Gorj) şi pe cea a bisericii „Cuvioasa Paraschiva” 
din Răşinari. Aici va reveni pentru zugrăvirea la exterior a câtorva ocniţe18, 

                                                
13 Porumb, Dicţionar, p. 368-370. 
14 Ibidem, p. 369-370. 
15 Icoana plângătoare de la Blaj, p. 53. 
16 Pentru Iacov Zugravul şi posibila sa ucenicie la Grigore Ranite vezi Porumb, Dicţionar, p. 
169, 317;  Porumb, Un veac de pictură, p. 46; Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Elena Mihu, 
Saveta-Florica Pop, Iacov Zugravul, Alba Iulia, 2010, p. 16-17, 37. Pentru ucenicia lui Stan 
Zugravul la Grigore Ranite vezi Porumb, Dicţionar, p. 317, 379; Dumitran et aliae, Iacov 
Zugravul, p. 12-13. 
17 Pentru Vasile Diaconul şi implicarea sa pe şantierele fraţilor Ranite din Oltenia vezi Porumb, 
Dicţionar, p. 449, Dorina-Sabina Pârvulescu, Pictura bisericilor ortodoxe din Banat între secolul al 
XVII-lea şi deceniul trei al secolului al XIX-lea, Timişoara, 2003, p. 170-171, şi Eadem, Pictură 
românească din Banat. Secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2006, p. 49. Pentru Şerban Popovici şi 
posibila sa colaborare pe şantierul Raniţilor de la Glogova, din 1734, vezi Pârvulescu, Pictură 
românească din Banat, p. 43. 
18 Poziţionarea semnăturii în spaţiul dintre respectivele ocniţe şi ampla reprezentare a Coborârii 
la iad a făcut ca până acum aceasta din urmă să fie considerată opera lui Ioan Grigorovici 
(Porumb, Dicţionar, p. 327;  Porumb, Un veac de pictură, p. 51; Ioan Abrudan, „Un ansamblu 
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semnătura sa, „Popa Ioan Grigoriovici zugrav, 1785 iunie 27”, indicând că 
fusese între timp hirotonit preot. 

Restul informaţiilor constituie doar repere pentru o biografie 
profesională, motiv pentru care ne vom ocupa de ele în capitolul următor. 

Cronologia operei 
În mod fericit, cea mai timpurie lucrare a lui Grigore Ranite vine în 

sprijinul originii sale craiovene. Este vorba de pictura murală a bisericii „Sf. 
Mina” din Craiova, semnată „Grigore. 7239 (=1731)” pe sabia sfântului patron 
al lăcaşului construit în acelaşi an de negustorul Petru Boj, prin strădania lui 
„Costandin zidar”, al cărui nume Nicolae Iorga l-a citit „Costandin zugrav”19, 
lipsa de interes pentru o relectură a pisaniei cu numele său, săpată în piatră 
deasupra intrării, făcând ca până acum fresca să fie disputată între Constantinos 
de la Hurez20 şi omonimul său ipotetic21. 

A doua menţiune, databilă în 1732, a numelui lui Grigore Ranite a fost 
identificată în pisania de deasupra intrării în naosul bisericii Mănăstirii 
Tismana, la interior. Lectura propusă de Marius Porumb textului „Fiind 
zugrafi Ranite: Gligorie: Ghiorghie: Tudor: Vasilie Zugrav”22, care identifică 
prin primele două antroponime o singură persoană23, fără a fi neapărat greşită, 
nu este singura posibilă. O inscripţie astăzi ilizibilă de pe una din coloanele 
pridvorului bolniţei Mănăstirii Bistriţa, conform căreia „s-au făcut schimnic 
aici, Hranite, la luna lui avgust şi ş-au pus numele Pahomie; 7257 (= 1749)“24, 
dovedeşte că tatăl lui Grigore era încă în viaţă la acea dată, deci putea fi el cel 
indicat în 1732 la Tismana. Reţinerea într-un asemenea mod a datei călugăririi 
nu putea viza un Hranite oarecare, câtă vreme numele zugravului Hranite se 

                                                                                                                        
iconografic inedit: pictura lui Ioan Grigorievici şi a zugravilor familiei Grecu, din biserica 
satului Cornăţel”, în RTl, 2 (2009), p. 327). Pentru reatribuirea scenei lui Nistor Dascălul şi 
Popii Ivan din Răşinari şi încadrarea ei momentului 1758 vezi Saveta Pop, „Pictura murală 
exterioară a bisericii Cuvioasa Paraschiva din Răşinari”, în Avram Cristea, Jan Nicolae (editori), 
Eshatologie populară, Alba Iulia, 2010, p. 161-162, şi Saveta-Florica Pop, Elena-Daniela Cucui, 
Ana Dumitran, „Zugravul Nistor Dascălul din Răşinari”, în Nemus, an V (2010), nr. 9-10, p. 70-
71. 
19 Nicolae Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 68. 
20 Victor Brătulescu, „Zugravul Constantinos”, în MO, an 1961, nr. 10-12, p. 689, 697. 
21 Corina Popa, „Constantinos şi Ioan – autorii ansamblului de pictură de la Biserica Doamnei-
Bucureşti”, în Monumente Istorice şi de Artă, 1976, nr. 2, p. 45-46. 
22 Textul, care continuă, dar nu mai este lizibil, trebuie să fi conţinut şi numele unor ucenici. 
Tot datorită dificultăţilor de lectură, numele ultimului artist nu a fost până acum legat de 
pictura murală de la Tismana decât de Viorel Ţigu, Pictura icoanelor pe lemn din Banat în secolele 
XVII şi XVIII, Arad, 1999. 
23 Porumb, Dicţionar, p. 317. 
24 Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848), Bucureşti, 
2005, p. 232. 
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regăseşte în pisania de deasupra intrării în bolniţă, în calitate de autor, alături de 
Iosif Ieromonahul, al picturii pridvorului, datată 1710. 

Preluarea de către Hranite a preeminenţei în cadrul echipei de la 
Tismana nu impietează asupra concluziei că fiul său, deşi foarte tânăr, de abia 
20 de ani, putea conduce un şantier atât de important25, căci o inscripţie 
nesemnalată încă de la proscomidiar, păstrată fragmentar („Pomeni Gospodi 
zugr[…] [Gr]igori[…]”) pare să-l indice drept singur autor al picturii altarului 
tocmai pe Grigore Ranite. 

Tot din anul 1732 datează pictura murală a bisericii din Vădeni (jud. 
Gorj), semnată astfel la proscomidiar: „Pomeni Gospodi Ranite Grigorie, 
Gheorghie, Vasilie, zugrafii, 7240; Ion ucenic”, numele artiştilor regăsindu-se şi 
în vechea pisanie săpată în piatră, plasată astăzi în pridvor, dar păstrată 
fragmentar, din textul respectiv mai supravieţuind doar cuvintele: „7241. Fiin-
du zugrafi Ranite […]”. Am optat pentru datarea în 173226 deoarece acest an 
corespunde ambelor văleaturi indicate în cele două inscripţii, 7240 şi 7241. În 
acest caz, lipsind orice semn de punctuaţie între numele Ranite şi Grigore, 
deoarece ele sunt plasate la sfârşitul primului rând, respectiv la începutul celui 
de-al doilea, a fost şi mai simplu să se identifice prin ele o singură persoană27, 
deşi situaţia trebuie să fie similară cu cea de la Tismana, iar inscripţiile să-l 
indice pe tată, (H)Ranite, şi pe cei doi fii, Grigore şi Gheorghe. Contribuţia lui 
Grigore iese însă cel mai mult în evidenţă, fiind subliniată de încă două 
semnături lăsate în naos, pe sabia Sfântului Teodor Tiron şi pe cea a Arhan-
ghelului Mihail, dar şi într-o nişă situată în altar, în pandant cu proscomidiarul. 

Desigur, nu este obligatoriu ca echipa să-l fi inclus neapărat pe Hranite, 
cum de altfel şi vedem că s-a întâmplat la Glogova (jud. Gorj), în 1734, însă 
modul cum sunt aici numiţi zugravii: „Pomeni Gospodi zugrafii Diniu, Vaselie, 
Grigorie, Ştefan, Gheorghie, Şărban, Stan; Sept[emvrie] 14, leat 7243”28, vine şi 
el în sprijinul ipotezei mele, cei doi fraţi fiind indicaţi doar prin numele de 
botez. Oricum, plasarea patronimului înaintea prenumelui, specifică doar 
onomasticii maghiare, este cu totul improbabilă în epocă în mediul românesc 
de la sudul Carpaţilor. 

                                                
25 Porumb, Un veac de pictură, p. 55. 
26 Au mai fost propuse datările 1733 (Ştefan Meteş, „Zugravii bisericilor române”, în AnCMI, 
1926-1928, p. 68; Pârvulescu, Pictură românească din Banat, p. 49, 54, nota 5) şi 1734 (Porumb, 
Dicţionar, p. 317). 
27 Meteş, Zugravii bisericilor române, p. 68, reformulează textul inscripţiei, pentru care face 
trimitere la o lucrare anterioară, indicându-l explicit pe Grigore: „meşterii Grigorie Ranite, 
Vasile şi Ion ucenic”. Porumb, Dicţionar, p. 317, citează inscripţia în forma: „Grigorie Ranite, 
Gheorghe, Vasile şi Ion ucenic”. 
28 Apud Iorga, Inscripţii din bisericile Romăniei, vol. II, p. 8, nr. 16. Pentru o lectură mai recentă, în 
esenţă aceeaşi, vezi Radu Creţeanu, „Biserica din Glogova”, în MO, an 1956, nr. 6-7, p. 365. 
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Următorul angajament cunoscut este zugrăvirea iconostasului capelei 
episcopale din Blaj, în 173629. Conform propriei sale declaraţii, între 1 şi 20 
iulie din acel an a pictat icoana împărătească a Maicii Domnului, cea care va 
lăcrima la 1764. Urma acesteia s-a pierdut la Viena, unde a fost dusă pentru a fi 
examinată şi a se da verdictul asupra caracterului său miraculos30. În 1913 
capela s-a prăbuşit, dar nu se ştie care a fost soarta iconostasului. Normal ar fi 
fost ca ceea ce s-a mai putut recupera din el, dacă nu cumva fusese demontat 
mai înainte31, să ajungă în muzeul Mitropoliei, pentru a cărui amenajare se 
depuneau serioase eforturi în acei ani. Dar evidenţele acestei instituţii sunt atât 
de sumare încât nu i se poate da de urmă. La 1957 un grup de 16 icoane aflate 
într-o precară stare de conservare a fost transferat de la fosta catedrală la 
muzeul local. Pe acest considerent, ele au fost atribuite zugravului Ştefan de la 
Ocnele Mari şi considerate obiectul contractului pe care vlădica Inochentie l-a 
încheiat cu acesta în 26 mai 173732. Recent, am reatribuit piesele lui Grigore 
Ranite, printr-o deducţie logică prilejuită de publicarea „dosarului” icoanei care 
a lăcrimat la 1764, iar provenienţa din capela arhiepiscopală a fost considerată 
cea mai probabilă ipoteză33. Familiarizarea, între timp, cu opera artistului 
permite reafirmarea paternităţii asupra respectivelor icoane, dar originea lor 
rămâne o enigmă. 

Următorul angajament de proporţii a fost zugrăvirea, la 1738-1739, a 
paraclisului „Buna Vestire” şi a interiorului bisericii „Sf. Nicolae” din Şcheii 
Braşovului34. Componenţa echipei: „Ranite, Grigorie, Gheorghie, Ioan, Mihail 
Zugravii”35, îl aduce din nou în discuţie pe bătrânul Hranite, ale cărui servicii au 
putut fi mai mult decât necesare în condiţiile în care o bună parte din timp 
Gheorghe a fost ocupat cu zugrăvirea cel puţin a unei părţi a iconostasului 
paraclisului. 

                                                
29 Icoana plângătoare de la Blaj, p. 53. 
30 Ioan Chindriş, studiul introductiv la Icoana plângătoare de la Blaj. 1764, p. 20-21. 
31 „O icoană a Preacuratei cu pruncul Isus, cu rame de lemn într-aurite”, cel mai probabil copia 
icoanei miraculoase executată de Grigore Ranite la 1764, a foat luată acasă de Flaviu Domşa 
cândva înainte de 1 ianuarie 1913 (Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Alba, fond Mitropolia 
Română Unită Blaj, an 1915, nr. act 3786, f. 7r). Poate şi alte componente ale iconostasului se 
vor fi învrednicit de o grijă similară. 
32 Marius Porumb, „Ştefan Zugravul, autorul tâmplei comandate de Inochentie Micu Clain”, în 
Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj, 1974, p. 486-491. Pentru contract vezi 
Ioana Cristache-Panait, „Un zugrav din Ţara Românească în Transilvania în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea”, în SCIA.AP, tom 16 (1969), nr. 2, p. 327, şi Porumb, Dicţionar, p. 402. 
33 Ana Dumitran, Elena Cucui, Daniela Burnete, Viorica Pîrv, Alte icoane care plâng la Blaj, Alba 
Iulia, 2008, p. 20-24, cu ilustraţia la p. 52-73. Pentru ilustraţie mai vezi Porumb, Un veac de 
pictură, il. 38-47. 
34 Porumb, Dicţionar, p. 317-319; Porumb, Un veac de pictură, p. 33-35, 57-58. 
35 Apud Porumb, Un veac de pictură, p. 57. 
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Din 1740 datează cele mai timpurii lucrări care susţin prezenţa lui 
Grigore Ranite în Banat: icoanele Sfântului Nicolae şi Arhanghelului Mihail de la 
Partoş (jud. Timiş), piese atribuite36. Până în 1745, când a semnat uşile 
împărăteşti de la Drinova (jud. Timiş)37, se poate crede că artistul a rămas în 
Banat, fiind identificat la Banatska Subotica38 şi Ferendia39, nu şi la Butin40. 
De asemenea, datorită incertitudinii atribuirii de la Partoş, se poate admite şi o 
şedere mult mai scurtă, circumscrisă anului 1745, singurul pentru care 
dispunem de datare şi semnătură. 

La 1553 Grigore Ranite semna la proscomidiarul paraclisului Episcopiei 
din Râmnic: „Pomeni Gospodi Grigorie Zugrafu, 1753”, iar un an mai târziu, 
la 5 august 1754, pisania de deasupra intrării, la interior, confirmă că era 
terminat de zugrăvit şi naosul41. În aceeaşi perioadă a putut fi zugrăvit şi icono-
stasul, din care în muzeul Arhiepiscopiei mai pot fi admirate o icoană de mari 
dimensiuni ilustrând Adormirea Maicii Domnului şi un prăznicar cu Naşterea lui Iisus. 

Între 1557-1559 se datează pictura murală a bisericii schitului Crasna 
(jud. Gorj)42, semnată împreună cu fiul său Ioan. 

Următorii ani se va afla la Răşinari, unde, între 1760-1761, va executa, 
tot împreună cu Ioan43, pictura murală din altarul şi naosul bisericii „Cuvioasa 
Paraschiva”, o parte a picturii exterioare, precum şi iconostasul, ale cărui piese 
păstrate se datează între 1761-176344. 

                                                
36 Porumb, Dicţionar, p. 280, 320. Deşi nu exclude posibilitatea ca autorul să fie Grigore Ranite, 
Dorina Sabina Pârvulescu înclină mai degrabă spre penelul fratelui său, Gheorghe (Iconostasul 
tradiţional în Banat, Timişoara, 2001, p. 22). 
37 „Grigorie 1745”; Viorel Ţigu, „Zugravul Grigorie în Banat”, în Tibiscus, seria de artă, 1974, p. 
15-22; Porumb, Dicţionar, p. 320; Pârvulescu, Iconostasul tradiţional în Banat, p. 25. 
38 Porumb, Dicţionar, p. 320. 
39 The Artistic Treasure of Serbs in Romania, Belgrad, 1991, p. 32-33, fig. 25-26 (Arhanghelul Mihail 
şi Înălţarea lui Iisus, icoane datate cca 1740). 
40 Cele 12 prăznicare de aici au fost recent reatribuite lui Iacov din Răşinari (Dumitran et aliae, 
Iacov Zugravul, p. 34-36). 
41 La Porumb, Dicţionar, p. 320, pictura paraclisului de la Râmnic este datată 1751-1752. 
42 „1759 pis. Grigorie Zugrav i sin ego Ioan” (Porumb, Dicţionar, p. 320; la p. 150 aceeaşi 
pictură este datată 1757; tot datarea 1757 în Porumb, Un veac de pictură, p. 58, unde se 
precizează şi că pictura a fost terminată la 1759). Meteş, Zugravii bisericilor române, datează şi 
el pictura în 1759, dar îl citează pe Alexandru Ştefulescu, semn că nu a citit personal inscripţia. 
43 „Fiind zug[ravi] la această boltă cu evangheliştii, Grigorie, Ioan sin ego” – pe pandantivul cu 
reprezentarea Sfântului Luca; „Fiind zugrafi Grigorie, Ioann. 1761” – pe peretele de sud al 
navei. 
44 Cuvioasa Paraschiva (semnată şi datată „Grigorie Zugraf, dechemvrie 12 zile, 1760”; dispărută; 
pentru ilustraţie vezi Porumb, Dicţionar, p. 319, 327); Învierea lui Lazăr, semnată şi datată pe 
verso: „1761, Grigorie Zugraf” (păstrată în casa episcopală; pentru ilustraţie vezi Dumitran et 
aliae, Alte icoane care plâng la Blaj, p. 32); Duminica Floriilor („Această icoană s-au plătit de Coman 
Sfranciog cu fămeia lui Stanca; 1761. Grigorie Zugraf”; păstrată la Muzeul Naţional de Artă al 
României, inv. nr. i 1171; inedită); Deisis (datată 1662; dispărută; pentru ilustraţie vezi Porumb, 
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La 20 septembrie 1764 „Grigorie Ranite de la Craiova”45 semna copia 
propriei sale icoane46, acum miraculoasă, din capela episcopală a Blajului. 
Marea surpriză o constituie, pentru acest an, descoperirea semnăturii sale, 
„Grigorie zugrav, 1764”, pe filactera proorocului Daniil, reprezentat în partea 
dreaptă a registrului superior al iconostasului catedralei din Blaj. Datarea este 
consemnată şi pe filactera proorocului Ie[remia?]. Considerat până acum, 
integral, opera pictorului Ştefan Teneţchi din Arad şi a sculptorului Aldea din 
Târgu-Mureş, datat „în jurul anului 1765”47, impresionantul iconostas ni se 
dezvăluie acum ca o adevărată enigmă. 

Tot în 1764 „Grigorie Zugraf ot Craiova” semna şi icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul de la Tritenii de Jos (jud. Cluj), aceasta fiind cea mai târzie 
creaţie a sa cunoscută. 

Nedatată, o icoană-prăznicar cu reprezentarea Naşterii Domnului de la 
Rădăcineşti (jud. Vâlcea), expusă în muzeul Mănăstirii Cozia, îi poate fi 
atribuită, fără a putea exprima aceeaşi certitudine în legătură cu datarea sa 
înainte sau după sejurul din Banat. 

La fel, un grup de prăznicare păstrate în colecţia Muzeului Etnografic 
al Transilvaniei, unul semnat48, pot fi o comandă asociabilă prezenţei 
zugravului la Blaj în 1736, cum tot timpurii sunt alte două prăznicare păstrate 
în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României49. Cea din urmă colecţie 
mai conţine două piese care au aparţinut şi ele unui iconostas, pictate pe două 
registre: dedesubt scene de praznic, iar deasupra chipuri de apostoli şi 
prooroci50, cu o datare cel mai probabil posterioară întoarcerii din Banat. 

Artistul de elită 
Oricât de sofisticat ne-am propune să definim categoria „elitelor”, 

                                                                                                                        
Dicţionar, p. 319; Porumb, Un veac de pictură, il. 109; Dumitran et aliae, Alte icoane care plâng la Blaj, 
p. 31); Maica Domnului cu Pruncul pe tron (semnată şi datată „Grigorie Zug[rav], 1762”; dispărută; 
Porumb, Dicţionar, p. 320, 327, cu un detaliu la p. 319); Sfântul Nicolae („1763, G[rigore] 
Z[ugrav]”; păstrată în biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Răşinari; pentru ilustraţie vezi Ana 
Dumitran et aliae, Alte icoane care plâng la Blaj, p. 35); o a doua icoană a Cuvioasei Paraschiva, 
reprezentată pe tron, flancată de arhangheli (păstrată încă pe iconostas, inedită); o a doua 
icoană a Sfântului Nicolae (păstrată şi ea pe iconostas, inedită). Alte trei prăznicare (Schimbarea la 
Faţă, Înălţarea lui Iisus şi Sfânta Treime) le consider opera fiului lui Ranite, Ioan Grigorovici. 
45 Apud Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, vol. II, p. 58, nr. 113. 
46 Calitatea de replică (exemplar eius) este confirmată de declaraţia artistului, luată în timpul 
anchetei din 1766 (Icoana plângătoare de la Blaj, p. 54-55). 
47 Porumb, Dicţionar, p. 44; la p. 43 şi 413 ilustraţia este datată „cca 1760”, iar la p. 415 „cca 1769”. 
48 Adormirea Maicii Domnului, semnată „Grigorie”; inv. nr. B 4512; Buna Vestire, inv. nr. B 4509; 
Naşterea lui Iisus, inv. nr. B 4511; Tăierea împrejur, inv. nr. 4510; Duminica Floriilor; Schimbarea la 
Faţă, inv. nr. 4508. 
49 Duminica Tomii (inv. nr. i 1268) şi Naşterea lui Iisus (inv. nr. i 7192). 
50 Duminica Floriilor cu Proorocul Aaron şi Apostolul Pavel (inv. nr. i 1435) şi Naşterea lui Iisus cu 
Apostolul Luca şi Proorocul Ilie (inv. nr. i 1436). 



Un zugrav de elită: Grigore Ranite 

 91

apartenenţa la un grup elitar se va stabili oricum prin comparaţia pe de o parte 
cu acel grup, iar de cealaltă parte cu masa umană faţă de care se produce 
diferenţierea. Pentru a putea situa un artist în categoria elitei, trebuie să stabilim 
mai întâi condiţiile, calităţile şi standardele pretinse candidatului, relativ, pe cât 
posibil, pe de o parte la realitatea secolului al XVIII-lea, de cealaltă parte la 
realitatea lumii româneşti, din care provin deopotrivă artistul şi comanditarii, 
respectiv consumatorii operei sale. 

Între condiţii, principala ar trebui să fie frecventarea unui atelier 
consacrat, cu renume, care să asigure atât dezvoltarea talentului artistic nativ, 
cât şi exersarea celor mai bune practici, deprinderea tehnică a meşteşugului. 
Grigore a avut o asemenea şansă, ca fiu al unuia dintre artiştii din grupul de la 
Hurez, a cărui activitate o putem privi ca apogeul artei de sorginte bizantină din 
spaţiul românesc. Proximitatea părintelui, dar şi a colaboratorilor acestuia, 
precum Iosif Ieromonahul şi Andrei de la Hurez – pentru a-i aminti doar pe cei 
mai uşor de individualizat în cadrul lucrărilor semnate în comun – i-au oferit lui 
Grigore şi fratelui său cadrul cel mai competent şi mediul cel mai propice 
pentru însuşirea celor mai elaborate tehnici şi formarea în cel mai autentic spirit 
al artei religioase aşa cum era ea practicată în Răsăritul creştin. 

Între calităţi, talentul este principala înzestrare, care îi permite artistului 
să fie un bun desenator, dar şi un colorist abil, însuşiri prin care putea fi 
suplinită lipsa studiilor de anatomie necesare în redarea volumetriei şi a 
tridimensionalităţii, aspecte din ce în ce mai prezente în arta postbizantină. 
Grigore a avut un asemenea talent, se pare atent fructificat de bătrânul Hranite, 
care a strâns de timpuriu în jurul fiilor săi o nouă generaţie de ucenici, apropiaţi 
ca vârstă, dar faţă de care Grigore cel puţin se va erija curând în ipostaza de 
maestru, de „dascăl”, înlocuindu-şi astfel în atribuţii tatăl, semn că potenţialul 
său îl întrecea de departe pe al celorlalţi. 

O a doua calitate, cu atât mai remarcabilă cu cât era mai scurt timpul în 
care era câştigată şi validată, este faima, renumele artistului, capacitatea sa de a 
primi angajamente din partea unor comanditari cu pretenţii şi la distanţe 
apreciabile faţă de localitatea cu care îşi va indica provenienţa. Ar trebui exclusă 
din această ecuaţie peregrinarea, care conjugă talentul artistului mai degrabă cu 
oferta pe care o face el însuşi, împins de lipsa comenzilor şi de nevoia de 
supravieţuire. Peregrinarea poate fi însă o cale de a câştiga faima la care 
încercăm să facem referire aici. Dar Grigore Ranite nu pare să fi avut nevoie de 
o asemenea modalitate de a se face cunoscut. Dimpotrivă, atelierul tatălui său 
sau chiar el însuşi atrag de foarte timpuriu ucenici sortiţi unor cariere strălucite 
şi comanditari dintre cei mai cu dare de mână. Punctul culminant al acestei 
dispersii a renumelui lui Grigore poate fi asociat cu zugrăvirea, în 1736, a 
iconostasului capelei episcopale din Blaj. Desigur, sub aspect financiar, 
episcopul comanditar, Inochentie Micu, nu se putea compara cu familia 
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Glogovenilor sau cu urmaşii banului Cornea Brăiloiu, pentru care lucrase 
familia Ranite în anii imediat anteriori, dar calitatea sa de cap al unei Biserici 
situată într-o altă provincie, pretenţiile estetice pe care le ridică un an mai 
târziu, când va încheia contractul cu Ştefan de la Ocnele Mari, un alt zugrav 
oltean cu nimic mai prejos decât Grigore Ranite, mă fac să cred că Inochentie a 
analizat în prealabil şi alte posibilităţi, şi mă gândesc aici la zugravii răşinăreni 
Popa Ivan şi Nistor Dascălul, de care trebuie să fi auzit şi ale căror lucrări, ceva 
mai tradiţionaliste, sunt printre cele mai reuşite din creaţia transilvăneană a 
epocii. Inochentie a vrut însă opulenţă şi strălucire, iar cel mai bine răspundeau 
atunci acestor gusturi zugravii olteni. Cum de, dintre aceştia, alegerea 
episcopului s-a oprit asupra lui Grigore Ranite şi de ce atât de curând îl va 
prefera pe altul? Dacă ar fi posibil, răspunsul la prima parte a întrebării ne-ar 
oferi dimensiunea personalităţii artistului preferat, iar cea de-a doua parte ne-ar 
explica evoluţia sau, mai bine spus, involuţia artei sale în deceniile care au 
urmat şi pe care parcă nu am pune-o doar pe seama vârstei din ce în ce mai 
înaintate. Oricum, şi alegerea ca şi renunţarea la serviciile sale ne pun în faţa 
unei figuri care a dat întreagă măsura talentului său şi nu s-a sfiit să rămână el 
însuşi în raporturile cu adeseori irascibilul vlădică. 

Cât priveşte standardele, acestea trebuie judecate atât prin raportare la 
cele mai înalte realizări ale timpului, pe care le identificăm în creaţiile grupului 
de la Hurez, cât şi ca expresie a putinţei financiare a comanditarilor, care 
asigura nu doar plata manoperei, ci şi calitatea şi diversitatea materialelor din 
care artistul urma să execute lucrarea. Altfel spus, un produs ieftin nu are cum 
să atingă cotele estetice ale unuia similar pentru care se folosesc pigmenţi din 
import şi foiţă de aur, dar în mod obişnuit nu ar trebui să aibă de suferit 
calitatea desenului şi rezistenţa suportului pentru stratul pictural. Ne-am 
aştepta, deci, ca măcar prin acestea să răzbată renumele artistului, atunci când 
spesele au fost sub aşteptările sale. 

Privită comparativ cu opera antecesorilor săi angajaţi pe şantierele 
Brâncoveanului, cea a lui Grigore Ranite suferă de un uşor manierism, care, cu 
timpul, degenerează într-o reală rigiditate a fizionomiilor. Carnaţia figurilor, atât 
de bine reliefată la zugravii de la Hurez, o regăsim cu deosebire acolo unde 
apare şi semnătura bătrânului Hranite, ceea ce poate însemna că i se datorează 
lui chipurile cele mai reuşite. Totuşi, Grigore poate fi apreciat ca cel mai 
talentat zugrav al anilor ’30, la sud şi la nord de Carpaţi deopotrivă. Lucrările 
din anii ’50-’60 sunt însă palide, dar comanditarii lor, cel puţin episcopul de 
Râmnic, cei care preluaseră, în 1764, destinele Blajului şi comunitatea 
răşinăreană, nu pot fi bănuiţi a fi fost rău platnici, de aceea singurul „vinovat” 
este artistul. Dar, chiar şi lipsită de strălucirea de la Craiova sau Vădeni, fresca 
de la Răşinari rezistă concurenţei, Transilvania anilor 1760-1761 neavând, se 
pare, un artist care să-l întreacă şi care să fie în acelaşi timp şi pe placul 
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răşinărenilor, printre care Grigore avea chiar rude spirituale, foarte bine situate 
în ierarhia ecleziastică locală51. La fel medalioanele din coronamentul iconosta-
sului catedralei din Blaj, unde lacrimile Fecioarei aşezaseră pe creştetul zugra-
vului o adevărată aureolă, cu care n-a putut rivaliza nici măcar Ştefan Teneţchi, 
a cărui contribuţie anterioară – posibil nefinalizată la acea dată ? – a fost cel 
puţin revizuită dacă nu chiar modificată pentru a face loc completării lui Ranite. 

Nici icoanele nu mai sunt la fel de expresive după întoarcerea din 
Banat. Ele mărturisesc o anume oboseală, destul de greu mascată de folosirea 
vechilor modele, de fastul decorativ şi de opulenţa aurului. Ideală pentru 
observarea transformărilor intervenite ar fi fost compararea icoanei Maicii 
Domnului zugrăvită la 1736 cu replica ei realizată la 1764, dar ambele sunt astăzi 
pierdute. Oricum, evenimentul, pentru care Grigore însuşi a depus mărturie, 
declarând că a văzut lacrimile şi le-a studiat îndeaproape52, trebuie să-l fi marcat 
nu doar ca om – cu acelaşi prilej fiind consemnată apartenenţa sa la „ritul 
greco-unit”53 –, ci şi profesional, lacrimile Fecioarei confirmând calitatea sa de 
„scriitor al vieţii” – zographos, prin care transgresa limitele meşteşugului, 
devenind părtaş la miracol. Nu cunoaştem nici o lucrare ulterioară anului 1764, 
dar locuirea în 1766 la Sebeş parcă nu am vedea-o doar ca o banală stabilire 
aici, ci ca o angajare la înfrumuseţarea bisericii, astăzi dispărute. 

Observând această traiectorie, am putea spune că destinul lui Grigore 
Ranite a fost oarecum meteoric: strălucirea începuturilor a fost atât puternică 
încât i-a putut hrăni întreaga carieră. Avantajat de descendenţa sa şi de mediul 
în care a fost nevoit să se formeze, el s-a impus de timpuriu în atenţia celor mai 
înstărite familii oltene, care şi-au asumat rolul ctitoricesc în vremurile stăpânirii 
austriece la sud de Carpaţi. Această atenţie a putut funcţiona şi ca o înaltă 
recomandare pentru posibilii comanditari transilvăneni, precum episcopul 
Inochentie Micu şi orgolioasa comunitate din Şcheii Braşovului, prin 
intermediul căreia s-a putut naşte şi ideea descinderii în Banat54. Acolo însă, 

                                                
51 La 1754 Grigore Ranite a fost naşul de cununie al viitorului preot Iacov Izdrail, personaj cu o 
stare materială substanţială încă înainte de căsătorie, când deţinea deja o gospodărie proprie, 
teren arabil cu o capacitate de un cubul şi trei metrete, fâneţe de două care, doi cai, o vacă, 
două juninci, trei capre, un porc şi patru oi (Tabella individualis Praestanda Contributionis pro Anno 
Militari 1754/5 Pagi Resinar in Sede Saxonicali Cibiniensi existentis et ad Emporium Primae Classis 
Cibiniense Ejusque Plagam Primam Spectantis, registru păstrat la casa episcopală din Răşinari). Iacov 
era fiul popii Man, în casa căruia îşi găseau sălaş, în vremuri de restrişte, importante figuri ale 
protipendadei muntene, precum viitorul episcop râmnicean Grigore Socoteanu (Ştefan Meteş, 
Relaţiile bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu principatele române în veacul al XVIII-lea, Sibiu, 1928, 
p. 60), şi se oficiau chiar căsătorii pentru boierii fugari (Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene, vol. I, p. 
XXXIII-XXXIV). 
52 Icoana plângătoare de la Blaj, p. 55. 
53 Ibidem, p. 53. 
54 Porumb, Un veac de pictură, p. 35. 
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fraţii Ranite au avut o evoluţie foarte diferită. Gheorghe, parcă mai puţin 
înzestrat cu talent şi mereu în urma fratelui său, se va impune în grupul restrâns 
al pictorilor agreaţi de episcopatul timişorean55, în vreme ce Grigore, departe de 
tatăl în umbra căruia stau cele mai frumoase creaţii ale sale, devine în scurtă 
vreme destul de greu de recunoscut chiar şi atunci când lucrările sale sunt 
semnate. Să fie acest declin consecinţa neputinţei financiare a comanditarilor 
săi ori a lipsei sale de interes pentru mirajul artei occidentale căreia i-au căzut 
pradă uşor ceilalţi zugravi din anturajul său? Să nu fi fost în realitate atât de 
talentat pe cât îi mersese vestea? 

După întoarcerea în Oltenia, vremurile nu s-au mai arătat la fel de 
favorabile marilor investiţii artistice, comenzile par puţine, iar piaţa muncii 
destul de populată de cei care mai înainte uceniciseră pe lângă sine. Lucrurile 
stăteau la fel în Transilvania, unde fără relaţiile cu mediul clerical din Răşinari şi 
fără miracolul de la Blaj angajamentele de anvergură nu ar fi avut la fel de mulţi 
sorţi de izbândă. 

În asemenea condiţii, mai putem însă vorbi de Grigore Ranite ca de un 
zugrav de elită? Un răspuns afirmativ este greu de evitat, căci artistul s-a 
bucurat până la sfârşitul carierei şi al vieţii de un renume pe care sigur 
considerentele invocate aici nu l-au ştirbit. Deşi norocul a jucat un rol însemnat 
în biografia sa, contemporanii l-au apreciat, iar cei dornici de învăţătură i-au 
arătat încredere şi afecţiune, recunoscându-i preeminenţa. Deşi informaţiile 
sunt atât de puţine, este suficient să ne amintim tonul reverenţios al scurtului 
comentariu notat de Stan din Răşinari în jurul gravurii răspândite în 1764 
pentru popularizarea miracolului petrecut la catafalcul episcopului Petru Pavel 
Aron: „Aceasta este tâmpla de la episcopia Blajului zugrăvită de dascălul 
Grigorie Hranite”56. O asemenea duioşie a amintirii anilor de ucenicie se 
traduce printr-o reală apreciere, la care trebuie să adăugăm puternica amprentă 
pe care Grigore Ranite a pus-o pe creaţia celor mai importanţi zugravi a căror 
carieră a început în anii ’30 ai secolului, şi ne gândim aici în special la cei doi 
răşinăreni, Stan şi Iacov, la rândul lor creatori de şcoală, la Vasile Diaconul, de 
asemenea dascăl de zugravi la Srediştea Mare57, dar şi la cei încă foarte puţin 
cunoscuţi care au rămas să activeze în sudul Carpaţilor. Toate acestea pot fi 
considerate sinonime cu ceea ce astăzi se doreşte a fi definit prin termenul 
„elită”, adică cei mai buni, cei din frunte, cei care au format, în acest caz, 
destine artistice. 

                                                
55 Pârvulescu, Pictură românească din Banat, p. 40, nota 17. 
56 Pârvulescu, Un caiet de modele de zugrăvie din secolul al XVIII-lea, Timişoara, 2008, p. 20. 
57 Pârvulescu, Pictură românească din Banat, p. 49-50. 
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Fig. 1-3. Vădeni, 1732, imagini din altar şi naos, 
cu semnătura zugravului pe sabia Arhanghelului Mihail. 
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Fig. 4-6. Paraclisul Episcopiei Râmnicului, 1753-1754, imagini din altar şi naos. 

 



Un zugrav de elită: Grigore Ranite 

 97

 

 

 
 

Fig. 7-8. Răşinari, 1760, imagini de pe bolta 
naosului, cu semnăturile zugravilor Grigore 

Ranite şi Ioan Grigorovici. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9-10. Sfântul Nicolae şi Sfânta Paraschiva 
(detaliu), Răşinari, 1761-1762. 
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Fig. 11-13. Blaj, 1764, detalii din 
registrul superior al iconostasului. 

 
 

 
 

Fig. 14. Cca 1736, atribuire, piesă în 
patrimoniul Muzeului de Istorie 

„Augustin Bunea”, Blaj 
 

 

Fig. 15-16. Blaj, 1764, 
detalii din registrul superior al 

iconostasului. 

 

 


