PICTORII SALAJENI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

Sălajul, sau Ţara Silvaniei, mărginită la V de Bihor şi Sătmar, de
Ţa~q. Chioarului şi Ţara Lăpuşului spre N, spre E de dealurile domoale
ale Podişului Someşean, iar spre S de masivul muntos al Apusenilor,
e~te un ţinut de mare bogăţie şi varietate, nu numai prin frumuseţea şi
pitorescul peisajului, ci şi prin valorosul patrimoniu cultural artistic pe

care-l deţine, ce merită a fi cercetat şi studiat cu atenţie, acesta repreze11tînd un adevărat tezaur pentru istoria noastră naţională.
In întreg evul mediu, regiunile Transilvaniei au cunoscut numeroase şi continue legături pe plan economic, politic şi cultural artistic
cu provinciile româneşti extracarpatice.
Legăturile de ordin spiritual ce existau de veacuri între românii de
pe cele două versante ale Carpaţilor sînt confirma.te de larga circulaţie
a manuscriselor şi a cărţilor ieşite din tiparniţele de peste munţi, de la
Tîrgovişte, Bucureşti şi Rîmnic, de la Buzău şi Govora, ori de la Jaşi şi
Neamţ, tipărituri ce sînt cerute şi citite, fiind păstrate cu grijă, în cele
mai îndepă.r,tate colţuri ale Transilvaniei1.
Sălajul prin poziţia sa geografică şi prin istoria sa a fost strîns legat de regiunile româneşti înconjurătoare, de Maramureş şi Bihor, atît
pe tărîm spiritual cit şi cultural artistic 2 •
Legăturile cuLtural artistice ale acestor ţinuturi nord transilvane se
îndreptau în special spre Moldova, un exemplu ilustrativ fiind prezenţa
în 1718 la Gîrbou (jud. Sălaj) a lui Vasile Moldoveanul, copist de manuscrise şi zugrav, pe care în primii ani ai secolului îl întîlnim cutreierînd Maramureşul unde copiază manuscrise, împodobite cu miniaturi,.
dovadă că era aşa cum se intitulează în însemnările sale „dascăl şi zugrcw"3. Din activitatea sa ca pictor de icoane şi biserici cunoaş.tem doar
puţine date. In biserica de lemn din Valea Groşilor (jud. Cluj), localitate ~ezată într-o zonă limitrofă Sălajului, se păstrează trei icoane
1 M. Păcurariu, Legăturile bisericii ortodoxe din Transilvania cu Ţara Româneaacd şi Moldova în secolele XVI-XVIII, Sibiu, 1968, p. 85-116; N. Stoicescu,.
Vniiotea românilor în evul mediu, Bucureşti, 1983.

2 Importante erau legăturile pe care SAlajul le deţinea cu Maramureşul pe
·
linie· ecleziastică, deoarece se presupune că şi acest ţinut nord transilvan se afla
sub jurisdicţia mănăstirii din Perii Maramureşului.
.
: 1 G. Ştrempel, Copişti de manuscrise româneşti pfnă la 1800, I, Bucureşti.
J9l>~ p. 266; M. Păcurariu, op. cit., p. 121; Fl. Dudaş, Cazania lui Varlaam în
Trainsilvania, Cluj-Napoca, 1983, p. 455-456.
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(Maica Domnului cu pruncul, Deesis, Arhanghelul Mihail) pictate în
anul 1722 de Vasile Zugravul 4 , meşter ce poate fi identificat cu copietul
de manuscrise. In calitate de autor al unor picturi murale, se presupune că Vasilia Moldoveanu se afla în anul 1718 la dispăruta biserică
·de lemn din Gilgăus.
Dacă în primele decenii ale secolului al XVIII-lea activitatea ctitoricească din Transilvania este mai timidă, datorită condiţiilor istori-ce,
începind cu deceniile al patrulea şi al cincilea în lumea satelor româneşti transilvănene activitatea artistică cunoaşte o amploare fără precedent.
Din această epocă se păstrează şi în părţile sălăjene un număr însemnat de icoane pictate pe lemn precum şi decorul mural a mai multor monumente de arhitectură religioasă.
In 1740 picta la biserica de lemn din Sînmihaiu Almajului (jud.
Sălaj) zugravul Vasalie, probabil un localnic, meşter modest ca formaţie
artistică, precum şi din punct de vedere al cunoştinţelor tehnice pri.:.
vind pictura. Icoana Deesis, păstrată în biserica nouă din localitate are
următoarea inscripţie: „Iată aiastă icoană o au plătit Moraru Grigorie
cu muierea lui Dochie şi feciorii lui. Deci să fie pomană . .. în veci amin.
1740 Vasalie Zugravul" 6 •
La 17 42 se pictau de asemenea la vechea mănăstire Strimba Fizeşu
lui7 (satul Păduriş, jud. Sălaj) uşile împărăteşti, îniăţişind pe cei patru
evanghelişti, precum şi mai multe imagini de sfinţi părinţi ai bisericii
în absida altarului. Această podoabă din biserica de lemn „este datorată
mîinilor şi strădaniilor ieromonahului Domintian, vii.tor egumen al mă
năstirii"8, după cum consemnează o lungă inscripţie de pe iconostas.
De aşezămintele monahale sălăjene, ce existau în prima jumătate
a secolului al XVIII-iea, şi care erau în .acelaşi timp mici centre de
cultură şi artă, ca amintita Mănăstire Strîmba Fizeşului ori Mănăstirea
Bălan din valea Almaşului, poate fi legată activitatea neobişnuit de rodnică, timp de mai multe decenii a lui Nechita Zug.ravul, iconar şi muralist. Lucrările lui le ~n.tilnim deopotrivă în Bihor, în ţinuturile Huedinului şi Clujului, în Cîmpia Transilvaniei, pe valea Someşului şi în
M. Porumb, în Acta MN, 8, 1971, p. 608.
.
Atribuirea picturii murale de la biserica de lemn din Gîlgău lui Vasilia
Moldoveanu la FI. Dudaş, op. cit., p. 152, care nu dă însă amănunte în legătul'ă cu
această informaţie. At. Popa, ACMIT (1930-1931), p. 186-203, nu menţionează aeest
fapt, iar în prezent monumentul, a fost strămutat.
··
o Inscripţie inedită.
7 Referitor la Mănăstirea Strîmba Fizeşului vezi Şematism, Blaj, 1900, p, 283;
St. Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. -146;
I. Cristache Panait, in Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, III, 11969,
p. 142-143; I. Cristache Panait, I. Scheletti, în BMI, XL, 1971, nr. 1, p. 36; I. Cristache Panait şi colab„ Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei. Btsericile de lemn, Oradea, 1978, p. 355-358.
.
8 I. Cristache Panait şi colab., op. cit„ p. 355. Din _păcate, cu toate c:li bi-serica de lemn a Mănăstirii Strîmba Fizeşului a fost publicată ln mai multe studii
~i monografii, pictura interioară şi icoanele au rămas inedite.
4

5
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Sălaj. Pictura realizată de artist este marcată de puternica sa personalitate, icoanele şi decorul parietal fiind uşor de recunoscut prin numeroase elemente specifice.
Bogata activi.tate a lui Nechita Zugravul ar fi rămas sub semnul
anonimatului, pictorul avînd obişnuinţa să-şi dateze în general operele,
dar nu şi să le semneze, conform unor mai vechi tradiţii, întîlnite pe
întreg parcursul evului mediu românesc şi care s-au conservat pînă la
începutul secolului al XVIII-lea. In patrimoniul bisericii ortodoxe din
Buza (jud. Cluj), pe care am cercetat-o în vara anului 1970, se află o
icoană reprezentînd pe Maica Domnului cu pruncul în braţe 9 , ce are în
partea de jos o preţioasă inscripţie: „Aciastă icoană sfîntă o am făcut
eu Nechita Zugravu. Să fie pomană .rodului mieu şi mie în viaci. 1753" 10 •
Icoana de la Buza este de dimensiuni mai mari decît cele ob~nuite,
avînd o ramă bogat sculptată, ea reprezentînd de fapt o donaţie a pictorului pentru biserica din acest sat, motiv pentru care şi-a înscris numele în inscripţia amintită.
Fondul de aur cu motive geometrice în relief, sau incizate, de obicei cruci înscrise în r.omburi, precum şi motivul frînghiei răsucite, uneori colonete şi frontoane, reprezintă caracteristici ale icoanelor pictate
de Nechita Zugravul. Compoziţiile sint realizate cu siguranţă, dovedind
o temeinică pregătire şi o experienţă bogată. Relieful feţelor este realizat prin suprapunerea culorilor în straturi succesive - alburi, rozuri
şi nuanţe de galben-portocaliu, în timp ce gama coloristică a veşminte
lor este dominată de roşu intens, verde metalic şi albastru, ajurate uneori cu aur. Drapajul este trata.t cu largheţe, trădînd un oarecare simţ
pentru redarea volumelor. Textele de pe cărţi şi filactere, ori inscripţ.iile de donaţie sînt caligrafiate cu grijă.
Cea mai veche lucrare cunoscută aparţinînd zugravului Nechita, datează din 17-!0 şi se află în biserica de lemn din Cubleşu (jud. Sălaj),
reprezentînd icoana împărătească Deesis 11 • In 1742 pictorulJ. se afla la
biserica de lemn din Dretea (jud. Cluj), unde a realizat pictura par1etală de pe peretele despărţitor dintre naos şi absida altarului, înfăţişînd
Ră-stignirea şi friza de apostoli încadrînd pe Isus pe tron. Aceiaşi tematică şi acelaşi sistem tehnic de pictură pe pînză maruflată o întîlnim şi
la biserica de lemn din Delureni (jud. Bihor), pictură murală nedatată
şi nesemnată, la fel ca şi o icoană a Maicii Domnului cu pruncul, dar
care îi pot fi atribuite. In 17 45 se află la Sînmihaiu Almaşului pictînd
icoana împărătească Isus Pantocrator (datată prin inscripţie) şi icoana
hramului, Arhanghelii Mihail şi Gavril.
0

Dimensiunile icoanei Maica Domnului cu pruncul de la Buza sint 92 X47 cm.

·>0 _ Textul inscripţiei publicat în M. Porumb, op. cit., p, 608 şi Idem, in AIIA, 19,

1976, p. 113-114. Vezi consideraţii privind icoanele nesemnate ale zugravului la
C. Nicolescu, în Rev. Muz., 6, 1969, nr. 2, p. 141.
11 Icoana de la Cubleşu este reprodusă de I. Godea, I. Cristache Panait,
op. cit., p. 304, menţionindu-se doar anul pictării. Evident, icoana nu este semnată~
dar prin elementele specifice pe care le are este neîndoielnic o pictură realizată de
Nechita Zugravul.
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Dintre picturile lui Nechita Zugravul, ce datează din această epocă,
amintim trei reprezentări a lui Isus Pantocrator, prima din 1748 de la
])incu (jud. Cluj), a doua de la Cutiş (jud. Sălaj) din anul 1749, iar cea
de a treia datind din 1750, provine de la Dragu (jud. Sălaj) şi se află în
colecţiile Arhiepiscopiei Or.todoxe Române din Cluj-Napoca 12 • La Ticu
Colonie (jud. Cluj), în biserica de lemn adusă de la Tăma.şa (jud. Sălaj)
se află mai multe icoane ale pictorului, unele datate în 1751 (Isus Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Arhanghelul Mihail). După această
dată activitatea pictorului s-a îndreptat în special spre localităţi din zona
Clujului şi a Huedinului, revenind în Sălaj, pe valea Almaşului, în 1770
la Sînmihaiu Almaşului, unde pictează două icoane pentru biserica de
lemn, în acelaşi an fiind şi la biserica din Bălan, din Joseni. In anul următor, în 1771, se află din nou la Bălan Joseni, pictind citeva icoane.
In anul 1776 a luat fiinţă Ia Gherla o breaslă a zugravilor români,
care activează în special în zona din jurul oraşului, dar uneori au comenzi şi în alte regiuni româneşti1 3 . Unul din membrii breslei, zugravul
Mihăilă Muntean din H~date, a pictat în anul 1795 interiorul bisericii
de lemn din Gilgău 14 , pe valea Someşului, precum şi mai multe icoane
·din acelaşi lăca.ş de cult. Probabil activitatea sa în părţile nord sălăjene
a fost mult mai bogată, dar din păcate în stadiul actual al cercetărilor
nu avem alte date.
Intre zugravii despre care presupunem că au pictat în partea de N
a Sălajului se numără şi Radu Munteanu din Ungureni, cunoscutul zugrav din Ţara Lăpuşului, ce a activat în sate de pe Valea Someşului,
fiind prezent cu mai multe icoane la sfirşitul veacului al XVIII-lea, în
bisericile din Chiueşti şi Rugăşeşti, ambele localităţi în judeţul Cluj 15 •
In a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în ţinuturile sălăjene
şi-au desfăşurat activitatea mai mulţi pictori localnici. Dintre aceştia se
detaşează prin bogata activitate Ioan Pop din Românaşi, care a pictat
numeroase monumente din ţinutul în care a trăit, iar uneori datori.tă
bunului său renume, precum şi rta~entului, a fost chemat să decoreze
monumente din zone mai îndepărtate. In ianuarie 1794 termina pictura
tîmplei din biserica de lemn din Sinmihaiu Almaşului, prima dintre lucrările datate care sînt cunoscute că aparţin acestui pictor: „lngerilo.r
s-au numit hramul ca să păzească tot neamul şi s-au zidit de isnoavă,
prin cheltuiala şi strădania bunilor creştini din acest sat Pusta Sinmihaiu
în zilele înălţatului împărat Francisc, în pravoslavnica arhipăstori.re a
.'\tlăriei Sale ... preot Andrei Tomai zugrăvită de Pop Ioan, 1794, ianuarie 20 10.
12 Icoana de la Dragu a figurat în mai multe expoziţii din ţară şi străinătate.
In Italia a fost expusă la Torino. Vezi Tesori d'arte di Romania, Catalog, Torino,
mai 1970, nr. 51, p. 30-31.
13 I. Cristache Panait, în Rev. Muz., IV, 1967, nr. 3, p. 221-222.
14 At. Popa, op. cit., p. 199.
15 M. Porumb, op. cit., p. 119.
1e I. Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 394.
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1n anul următor pictorul realiza pictura murală din biserica de
lemn din Sînpetru AlmaşU!lui, sat apropiat de Sînmihai; prezenţa sa în
această localitate este consemnată documentar pe o Evanghelie tipărită
la Blaj în 1765: „prin mine umilitu zugrav Ioan Pop", însemnare dattnd
din 14 ianurie 179517.
Jn acelaşi an a piotat la Stîna, în apropierea Zalăului, avind de astă
dată şi un colaborator, ;pe Precup Pop, probabil un elev al său, ceea ce
ne face să presupunem că activitatea lui foan Pop din Românaşi a fost
mai îndelungată, începuturile acesteia fiind plasa.te în deceniile şase
şapte ale celui de-al XVIII-lea veac. Din vechea pictură se conservă în
bune condiţiuni tîmpla realizată de cei doi pictori şi care poamă urmă
toarea inscripţie: „Adormirea Precestii s-au numit hramul ca să pă
zească tot neamul şi s-au zidit din isnov în anul 1778, şi s-au zugrăvit în
anul 1795, prin cheltuiala şi strădania bunilor pravoslavnici din acest sat;
Stîna, în zilele înălţatului împărat Francisc şi (a) pravoslavnic(ului)
(episcop) de legea grecească neunită în mare prinţipat al Ardealului, Gherasim Adamovici, supt cinstitul protopop Petru al Miluanului, zug.rav Pop
Ioan, Pop Precup•B.
Conform cercetărilor intreprinse la diferite monumente de arhitectură din judeţul Sălaj de către Ioana Cristache Panait, zugravului Ioan
Pop din Românaşi îi mai pot fi atribui.te decorul mural al mai multor
biserici sălăjene, unele dintre ele datate, dar nesemnate19 • Pe considerente stilistice şi tehnice sînt atribuite pictorului din Româna.'?i fragmentele murale din biserica de lemn din Baica. din biserica de lemn
din Bălan (Josani), pictura murală din Bîrsău Mare, ca şi cele Bozna,
Brusturi, Creaca şi Păduriş (Mănăstirea Strîmba Fizeşului), precum şi
icoanele de la biserica de lemn din Brusturi (datate în 1800-1801).
ln anul 1800 harnicul zugrav sălăjean termină pictura murală interioară şi exterioară de la biserica de lemn din Păuşa, semnîndu-se cu
modestie: „prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Unguraşi (=Românaşi)''. De acelaşi pictor sînt realizate şi icoanele împărăteşti, datate
1800. In aceiaşi biserică se află o icoană din anul 1 î95 ce poate fi atribuită tot lui Ioan Pop din Românaşi.
1n 1801 a pictart: uşile împărăteşti de la Hida, iar în anul următor
înche:e lucrările la pictura murală din aceiaşi biserică. Lunga inscripţie,
clur3 modelul cunoscut şi folosit şi la alte monumente, consemnează pe
ctitori şi se sfîrşeşte cu anul şi numele zugravului.
Talentul recunoscut al pictorului Ioan Pop din Românaşi l-a adus
pînă la biserica din Apahida, localitate destul de departe de zona în care
activa de obicei. La Apahida biserica de lemn a fost pictată de el în
anul 1808, după cum reiese din inscripţia publicată de Atanasie Popa2°.
I. Cristache Panait, I. Scheletti, op. cU., p. 140.
I. Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 404-405.
rn Ibidem, p. 241, 250, 259, 265, 271, 290, 295, 302, 322, 325, 327, 357, 360, 382,
:rn1, J!J4, 396, 405, 427.
~ 0 At. Popa, în ACMIT, 1930-1931, p. 285 şi urm.
17

Jh

51 - Acta Mvsei Pnrolissensis -

voi. Vlll/1984

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

798

M. PORUMB
Alături de zugravii amintiţi mai sus semna1lăm
Ţiple, pictor care după nume pare să fie

activitatea meritorie
la prigine maramureşan. Meşterul Ioan Ţiple a pictat biserica de lemn din Chieşd în anul
1796, dovedind în picturile sale nu numai talent, dar şi o bună cunoaş
tere a Uteraturii populare ce circula în mediul românesc din Transilvania
secolului al XVIII-lea21.
Pictorului Ioan Ţiple îi sînt atribuite de asemenea mai multe ansambluri murale de la biserici de lemn din zona Munţilor Codru, ca cE>!e
de la Bicaz şi Ortîţa din judeţul Maramureş, ori de la Corund din judetul Satu Marc22.
. Semnificativ ni se pare modul în care aceşti pictori conservă tr.adiţia compoziţiilor şi alfabetul decorativ, trădînd legă.turi cu pictura de
factură br:încovenească şi postbrîncovenească din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fenomenul artistic constituind încă o dovadă a legăturilor continue şi permanente îrutre ţările româneşti.
Pictura monumentelor româneşti din .Sălaj constituie nu numai un
exemplu valoros al unei evoluţii şi dezvoltări artistice, ci şi un important document al istoriei culiturale şi sociale.
Valorificarea rezultatelor obtinute nu numai de istoria de artă, dar
şi de istoria generală şi locală est~ necesară şi utilă.
a lui Ioan

MARIUS PORUMB

PEINTRES DE SALAJ DU XVIIIe SIECLE

(Resume)
Pareillement aux autres contrees roumaines, celle de Sălaj connaît une vive
et riche activite artistique au cours du XVIIIe siecle. Les eglises sont ornees de
peintu.res murales par des artistes de la region ou venus des regions voisines.
Les peintres Ies plus actifs pendant ce siecle furent Ioan Pop de Românaşi, Nechita le Peintre, Ioan Ţiple, Prccup Pop, etc.

21
22

Cristache Panait şi colab., op. cit., p. 464.
I. Iuraşciuc, S. Şainelic, în St. Corn. Satu Mare, 3, 1975, p. 179

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

şi

urm.

Pictori

~lăjeni

ig. 1. Nechita Zugrav, Isus Pan,crator, 1751. Biserica de lemn din
1maşa (jud. Sălaj), azi la Ticu Colnie.
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Fig. 2. N echita Zugrav, Maica Domnului cu pruncul, 1753
Iliserica orto<l o xă din Buza (jud. Cluj).
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Fig. 3. Nichita Zugrav, Maica ri6·tnn1,dni_
cu pruncul. Muzeul de artă al R.S. R.0mânia.
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Fig. 4. Cinci fete înţelepte. Pictură murală din biserica de lemn
(jud. Maramureş). Sfîrşit ul sec. XVIII.

Orţîţa

5. Ciuma. Picturăi
în biserica de lemn
din Orţîţa (jud. Maramureş). Sfîrşitul sec. XVIII.
Fig.

murală
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