
ANA DUMITRAN

ELENA CUCUI

“Sfânta Tr într-un trup”
în opera zugravilor de la Feisa

Dumnezeu-

centrul de iradiere1. Cantitativ vorbind, cele mai multe imagini au 

De asemenea, tot de 
e cea mai veche reprezentare,

1752, Galda de Jos. Printre 
concluziile exprimate într- se 

-
-

un a

M
de la Feisa fiind doar un preambul la o cercetare 

problemele care 

1 Ana Dumitran, 
într-un trup”, în Apulum, XXXVI, 1999, p. 411-417; Eadem, 
într-un trup” – , în 

ae, 
, Alba Iulia, 2007, p. 280-

306. 
secolului al XVIII-
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1) biografia zugravilor, pentru 
a stabili contextul în care au putut 

2) 
de cult pentru care au fost pictate imaginile,

-
3) paternitatea 

nesemnate.

Iacov Zugravul
di-

-

,
Scopul acestui studiu nu este nici pe departe acela de a revizui 

-au integrat 
-

-a produs contactul 
– -un trup” –

al centrului care a reprodus-
-

-
mplicarea în disputa asupra 

-
se stabi-

ori de 
– conform biografiei reconstituite de Marius Porumb2

–, sau sub numele Iacov din Feisa se ascunde o identitate 
– -Panait3

4?

2 Marius Porumb, 
-lea, în Marisia, XIII-

XIV, 1983-1984, p. 387-392; Idem, 
Transilvania. Secolul XVIII
3 Ioana Cristache-Panait,

-lea –
colului al XIX-lea), în 

Artei, tom 31, 1984, p. 83-84.
4

Zugravii din secolele al XVIII- -lea în 
, în Apulum, XIX, 1981, p. 410.
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au oferit nici 
un indiciu pentru 

Un “Iacob zugravul din Feisa” redacta în 1764, în calitate 
de martor a Triod, însemnarea care certifica intrarea

5. Cum corect 
s-
cu acest nume6 el a 

Zugravul 

pîndu-
7.

Ne-
-

zugravi ai epocii. Or, în însemnarea de pe volumul de la Galda 

eventuale comenzi. Concluzia ar fi, Zugravul din 

sunt 
m

întemeie
Cazanii manuscrise descoperite

8 în 1748, este 

d - -a
însurat în 3 noiembrie 1754, luându- “pre leage”, pe fata 

zugravul Ranitie”. 
bisericesc face 

5 Eva Mârza, ,
în Apulum, XVII, 1979, p. 344.
6 M. Porumb, , p. 46, nota 36.
7 Idem, , p. 392.
8 Nicolae Iorga, , vol. II, 
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referire scrisoarea episcopului Grigore de Râmnic din 28 decembrie
nisie Novacovici pe 

- -
de an, fiind el atuncea copil mic -a suit în 
cea prea l- l-am 

- -
- , s- (s. n.)

-
noi, spunându- -

- 9.
asocierea expr -

austro-turc din 1735-173910

“copil mic”, el nu poate fi identic cu zugravul icoanei de la 
11 (fig. 1).

nd putea o
, la 1740, zugravul 

- pe icoanele 
, alt 

Zugravul de 
12.

la Turda, în 1746 cele , tot în 
acel an cele de la Pata13 semnate 

-
pentru a-

9
Apud M. Porumb, , p. 46.

10
Ibidem, p. 46, nota 26.

11
op. cit., p. 398. Icoana

Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Icoana Deisis
de Ioana 

Cristache- Biserici de 
le

, Alba Iulia, 1987, p. 160), este în realitate opera unui 
.

12 Atanasie Popa, Biserica de lemn din Iernut (Târnava-Mic , în Anuarul
Comisiunii Monumentelor Istorice -1931, 
p. 277.
13 M. Porumb, 
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pictura 
14, împodobirea unei 

oarecare, aflat abia la începutul 
carierei. Privind icoana Mântuitorului 1749 –

semnat “Iacov zugravul”, mai avea pentru ce ucenici, 
(fig. 2).

Fig. 1. O Pantocrator,

14

de Cornel Tatai- Grigore Ranite –
un pictor craiovean peregrin în Transilvania, în vol. 

, Oradea, 2002, p. 174, nota 
- , Alba Iulia, 2005, p. 8.
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complicat lucrurile a fost desco-
într-un urbariu din 1747 al domeniului Blajului.

-
nentys”, era

Nicolae de 3 
ani15 - e

Fig. 2. Iisus Mare Arhiereu

15 Gabriela Mircea, 
al XVIII-lea, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXV, 1996, 
p. 57.
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de Gheorghe sin Iacov Zugraf, Gheorghe sin Iacovici, Gheorghe 
Zugrav sin Iacovi Zugravu Popa Nicolae sin Iacov, Zugrav
Popa Nicolae Iacovi

-al treilea 
dintre fiii zugravului stabilit temporar la 

16. Descoperirea
acestui detaliu biografic l-

17

zugravului Grigore Rani

ca fiind motivul pentru care episcopul râmnicean l-a hirotonisit pe 

în 

Iacov cel care semna icoanele de la Iernut, datate 1740.
-

pret

Z Z -
18 -

popii Radu peste 

173319

în vreme ce 

16 M. Porumb, 
17

Ibidem, p. 123.
18

Apud ibidem, p. 46.
19 Idem, -lea, în Anuarul 

-Napoca, XXVI, 1983-1984, p. 
381, nota 25.
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20 Mani sunt 
-

-

oficia, cândva în perioada de mijloc a secolului al XVIII-lea, a 
doua cununie a unui boier fugar21

Cazanie
Iacov22 ot în 1761,

-
23.

-
sorul Cazaniei -a confesat diacul

primul eze pe filele unui caiet de mo-
dele: “Acest izvod este al lui Stan Zugravul”24. Autointitulându-se 

-

Stan se impune ca 
la 1734, avea în jur de 18-20 de ani.

20 Augustin Bunea, 
(1728-1751), Blaj, 1900, p. 364.
21 N. Iorga, op. cit., vol. I, p. XXXIII-XXXIV.
22

Ibidem, vol. II, p. 155.
23 Emilian Cioran, ,
în 

, Sibiu, 1940, p. 334.
24

Apud Annemarie Podlipny, Caietul cu modele al lui Stan Zugravul, în 
Revista Muzeelor, 2/1970, p. 166. Identificarea semnatarului cu Stan 

text explica

trare a momentului 

Marius Porumb, 
Sec. XIII-XVIII
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-au
25,

pe popa Radu, pe preoteasa Ana, mama zugravilor, pe Iacov 
26

terpretative, aceste pisanii

apelativul 
numele 

identitate cu Popa Mány de la 1733 
- un 

Cazania
râmnicean Grigore Socoteanu. Acesta a putut avea o identitate 

- Grigore 

realizarea ansamblului mural al bisericii de aici. Celebrul pictor 
craiovean nu constituie, deci, elementul-cheie -i conto-

- icoanelor 
datate ante 1749, pe Iacov cel atestat la Ciufud în 1747, pe cel 

Iacov 

de propria identitate, el recomandându-
operele pe care le-

25

Sibiel (M. Porumb, , p.

, Alba Iulia, 2001, p. 116).
26

i, un centru de 

btul 
numelui lui Sta

în familia lui Stan pare
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n 1761 27

în 1782, la Galda de Sus, el fiind cel mai probabil zugravul care a 
-un trup”, 

-
-a

ui tematic abordat? 

subiect al acestui 
într-un trup”, subiect

este 
u identificabil

reconstituirea

Iaco -a determinat 
-au asigurat difuzarea.

care s-

-
es i pe care zugravul craiovean a 
avut- m profesional 
producându-se la Râmnic unde, între 1752-1753, Ranite a fost 

28. Propunerea 

27

biseri
-

Idem, U , p. 48, fig. 26.
28 M. Porumb, , p. 389; Idem, , p. 

Un veac de pic , p. 45.
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ice a celor doi, 
Iacov din Feisa fiind – – apropiat

deceniu al secolului al XVIII-lea, de Iosif ierodiaconul de la Hurez29.
O a treia opinie, care p

“tributar într-
ales, Hurez”30

în 

zat de un 
(s. n.)”31.

nos,
32

ri specifice 

s-ar fi transmis oricum.
Apoi, aruncând o privire asupra biografiei colaboratorului 

-
- -ar fi putut oferi astfel indicii 

-
amândurora, descoperim brusc, în 1740,
remarcabil înzest
putem deci evita întrebarea în ce context s-au cunoscut, exista 

-
–

29 Ioana Cristache-Panait, , p. 69.
30 Aurel Chiriac, Activitatea de iconar a lui David Zugravul în Bihor, în 
Ars Transsilvaniae, I, 1991, p. 56.
31 M. Porumb, , p. 44.
32

Istoria artelor plastice în România
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ultimul an când David este prezent în documente33 –

-o
34

deci, la 1740, undeva spre 20 de ani35, iar chiar 
ceva mai mult din moment ce, la 1747, i se oferea deosebita 

36.
Cel de-

it un îndemn pentru 
-

37,
a unui centru unde se 

-

38

tiv unei noi comenzi, 
-

33 Aurel Chiriac, David Zugravu
34 Pentru activitatea sa de dinaintea stabilirii în Bihor vezi ibidem, p. 56-58.
35 -am luat ca reper comparativ pe doi 
dintre cei mai reprezentativi zugravi 

unui talentat zugrav, care i-

Porumb, , p. 317; Idem, -
, p. 55). Cel de-

1758, la vârsta de 18 ani (Teodora Voinescu, Radu Zugravu

36

37 Pentru activitatea lor vezi M. Porumb, , p. 192-

38
Ibidem, p. 265.
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responsabilitate.

dintre zugravi

care depin
care l-

39,

-un moment, ce e drept, în 

Interesan

-
Ranite a pictat iconostasul bisericii din curtea castelului episcopal?

Ream

-i a

39

precum în 

n.); apud Ioana Cristache-Panait, 
-lea, în 

, tom 16, nr. 2, 1969, p. 327.
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as

am 

îndrumarea zugravului Constantinos sunt, pe de o parte, puternica
ancorare a picturii lui Iacov în ambientul artistic brâncovenesc, 
astfel încât atunci când nu s-a cunoscut autorul, opera sa a fost

doar consec ,

-
inos 

“ -un
trup”

decât ca o modalitate de reprezentare a

anturajul pictor A
imaginii, ei -
face, la un moment da 40.

teologic, nu s- - -
un caiet, ci a introdus- -o comanditarilor 

-

doar

Feisa
S-

-

40 Vezi Teodora Voinescu, op. cit., cat. nr. 98.
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-

41, un Filip 
“sin pop

42, 

î -

sal

43 ntr-o
un pictor 

care se 
, la 1750 

44, fiind un sat de categorie 
mijlocie, dar situat într-

rea din 1764 

prolificul zugrav Nicolae, s-a recomandat pe parcursul întregii 

-

anii de mijloc ai secolului XVIII, într-
de înzestrare a lor cu anumite 

de tot felul45.

41
Apud E. Cioran, op. cit., p. 333.

42 M. Porumb, , p. 380.
43

Ibidem, p. 381.
44

, Alba Iulia, 1996, p. 79.
45 Pentru ambele fenomene vezi Greta-Monica Miron, 
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-
- în 

– – de 

46.
urma 

favoarea Ortodoxiei.

-Blaj (1747-

-
- primit de 

-

-
u-i mai putem 

-se veniturile proprii47

autorul acelei frumoase rea sa în comunitate 
s-
în Feisa a unei biserici de zid, fapt ce i-ar fi conferit un prestigiu 

-
în Feisa exista o asemenea nu se spune nimic 

-

48

-te, du- - -
-1782), Cluj-Napoca, 2004, p. 321-340.

46
Ibidem

47 “Templum renovatum et pulchre pictum ex suis dotibus”; apud ibidem,
p. 326.
48

-
Catolice Române de Alba-
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revenise celor 79 de 

trei sate49. La 1831 cel de- -
mentar50, da 51, 
deducându- -

-
construirea în 1937 a actualei biserici ortodoxe, a condus la 

Popa Nicolae din Feisa

-

la 1751, Iacov picta biserica pe atunci greco-
52. Este greu 

de evitat întrebarea fa
-

pe criteriul confesional a bisericilor care le-

azi s
celeilalte confesiuni.

ntativ, suge-
rând o convertire a zugravului. Faptul n-

-a convertit cel mai târziu în 1764, când s-a

53.

la Sânta Unire 200, Blaj, 1900, p. 176.
49 na Dumitran, op. cit.
50

Ibidem, p. 128.
51 , p. 176: “greco-catolicii nu 

h
52

op. cit., p. 93.
53
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Iacov ar fi 

-l

onare cu acest apelativ, 

54, când Nicolae avea în jur de 25 de 
ani55

-a
-

nu a fost preot, iar invocarea profesiei bunicului pe care nimeni 

acest caz ea trebuind 

Enigmaticul apelativ nu este singura deosebire între cei doi 

acest context, deoarece nu-
- -

-

-o “strecura”

fapt beneficiarilor, care

greco-
(
Cluj, 1997, p. 53).
54 M. Porumb, , p. 260.
55

acel moment avea trei ani (Gabriela Mircea, op. cit., 57).
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***

est periplu în biografiile autorilor, pentru a surprinde
contextul în care ei au putut intra în contact cu tema “Sfintei 

-un trup”,

, celelalte 
trei sunt

***

Galda de Jos
Biserica de z

- -
zante (absida cu traseul semicircular, naosul dreptunghiular boltit 

-
(fig. 4), montantul 

din anul 1509 (un interdict pentru “schismatici” de construire a 
- 56

-XV, 

români, în noul context provocat de anihilarea Episcopatului ro-
mano-

-
57 tate a seco-

56 Entz Géza, Erdély építészet, Cluj-Napoca, 1994-1996, vol. I, p. 71-
72, vol. II, p. 197-198.
57 Marius Porumb, 

, în Acta 
Musei Napocensis, XVII, 1980, p. 518-520; Gh. op. cit., p. 67-
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lului al XVI-
devenit posesiune a Mitropoliei Ortodoxe58. Foarte probabil ca 
urmare a acestui înalt patronaj, cândva în secolul XVII un zugrav 

pla, pe care 

Sf. Nicolae (fig. 5).

Greceanu, Ioana Cristache-Panait, 
Iulia, în Mitropolia Ardealului, XI, nr. 4-6, 1966, p. 327; Istoria artelor 
plastice în România ceanu, 

, în ,
1972, nr. 2, p. 205-206; 
p. 341.
58 scu, Restitutio Daciae, III, Studii cu privire la Mihai 
Viteazul (1593-1601) -

-ar datora lui Mihai Viteazul.



NEMVS 158 

În jurul lui 1732 – de 
la 190059 – -i-se 
pronaosul suprapus de turnul- -
sibil dinspre sud, printr-un portal baroc cu decor stilizat. Din acel 

u-

Fig. 5. II.I

-1966, biserica a servit

60 le-
e

1966-1968 s-

61.

59 , p. 141.
60 Cf. Nicolae Iorga, , în Buletinul Comisiunii Monu-
mentelor Istorice, ianuarie-martie 1929, p. 2

sânt goale”.
61

Ibidem
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Interesul pentru salvarea monumentului a fost dublat de un 

ând secolului al XVII-lea, s-
i Domnului 1752 iulie 1”

(fig. 6)
de Ioana Cristache-
cum am

a 62

zugrav – –
ti

63. O a treia opinie, a 

cea din pronaos ca datând din 1752, în vreme ce partea superi-
o

[picturale]”64.

astru 

62 Ioana Cristache-Panait, , p. 83-84.
63 M. Porumb, alda de Jos
64 Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, parohia Galda de Jos, 

diagnostic înainte de restaurare, p. 5-6.
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Fig. 6. “Ani Domnului 1752, iulie 1”; 

Fig. 7. Imagine de pe cupola absidei.

Obiectul acestei analize este în primul rând pictura din absida
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doar Ioana Cristache- asupra

a b

c d

Fig. 8a-d. i; absida altarului.
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lucrurile. 

chip (fig. 8-9), iar repertoriul de motive decorative cu adânci 

-
asemenea bine reprezentat.

Fig. 9. Figuri de apostoli; pronaos.

costuri pe care e 

dar e -ar fi trecut mai 
întâi la împodobirea pronaosului. De aceea, este de presupus o

avei simultan cu cea a absidei, doar decorul tâmplei 

efort financiar considerabil, astfel
decenii mai înain Strângerea fondu-

s-a încheiat repede,

Într-o asemenea persp

Triodion pe care artistul a fost
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65 -
într-atât încât, într-o -a
deconspirat noua identitate.

zugrav din Feisa, golul de deasupra tâmplei a fost zidit, iar
timpanul rezultat a fost acoperit cu fresca ce, într-

(fig. 10).

Fig. 10. timpanul de est.

-un trup”, subiectul acestui studiu, este 
atul de 

într-

maiestatea Celui vechi de zile (fig. 11)

65
op. cit., p. 344.
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chipului Mântuitorului.

Fig. 11. Sf. Treime; cupola absidei.

arhitectu
-

ctitorie a timpului, catedrala din Blaj. Efortul de a-l
angaja 

discut
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66

n

o sciziune. De 

67

pentru Ortodoxie de la începutul dece

-

Filioque la 
Crez68

icono

prezentat comanditarilor pentru a- -un asemenea
le fi 

pentru amplasarea sa într-un loc dedicat, de obicei, Fecioarei cu 
Pruncul. Într-un al doilea scenariu, comanditari
imperioase nevoi de vizualizare, ar fi putut cere în mod expres 

-

ensul banal, cotidian, 

69. Astfel, imaginea pe 

66
op. cit., p. 88.

67

preot era, în 1767, Vasile Galdeu (ibidem
68 Ana Dumitran, -un trup” – între cura

, p. 290-291.
69 -

-



NEMVS 166 

-o vedea circulând ca o curiozitate în 
timpul uceniciei sale s-ar fi întâlnit

identitar ce reclama o – de ce nu?
–

Biserica de lemn cu hramul “Sf.

–
spre naos70. Cu o a

obraze -i
-

-

e început 
(apud Ana Dumitran, Poarta ceriului, Alba Iulia, 2007, 

-lea, a fost ocazionat 
de terminarea copierii Cazaniei lui Varlaam, scribul, originar din zona 
Satu Mare, aducând lau “unul Dumnezeu în trei , svânta 

apud Doru Radosav, -Vestul 
Transilvaniei (sec. XVII-XIX), Oradea, 1995, p. 231). Cea de-a treia este

lor !” (Nicolae 

noastre -
tele-
70 Pentru descrierea monumentului vezi Ioana Cristache-Panait, Biserici 
de lemn ... din Episcopia Alba Iuliei, p. 210-
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ani înainte de executarea picturii atribuite de Ioana Cristache-
Panait tot penelului lui Iacov de la Feisa71

72.

Fig. 12. Biserica “Sf

Efortul ctitoricesc s-a consumat în 1756, când a fost

-
, Alba Iulia, 2004, p. 245-252.

71 Ioana Cristache-Panait, , p. 
84; Eadem, Biserici de lemn ... din Episcopia Alba Iuliei, p. 211.
72

-1788, se numea tot Dumitru, Ioana Cristache-Panait 

(Biserici de lemn ... din Episcopia Alba Iuliei
naosul de pronaos, unirea 

era deja abandona
1823 ( , p. 297-298).
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73

atribuite lui Nicolae, foarte proba

În virtutea “zugravi 
fiind 

atenua dezinteresul lui Iacov de a-
frescei din 1756.

Fig. 13

mult mai restrâns ca dimensiuni, programul iconografic ales a 

73

, p. 172).
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mbul stelat al 
Iisus, este înscris

într-

uvântarea. 
Stranietatea figurii
vârstei, iar

de- (fig. 14).

Fig. 14. Sf. Treime; bolta altarului.

-un trup”, în care
instrumentarul de cercetare a fost focalizat aproape exclusiv pe 
imaginile acesteia, nu pe ansamblurile decorative din care fac 

-au
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74. Procesarea între timp a bibliografiei 

d la prima încercare, zugravul se putea 

avem de-

mediul confesional care a solicitat -a

greco-
în care comunitatea greco- -

a ceru

este izvorul Sfântului Duh, a luat locul chipului lui Iisus, corectând
oxiei.

-a

al imaginilor” ar fi fost nevoie de o explozie a replicilor, or acestea,
75. Cele rezultate 

-l
un plan mai greu accesibil omului de rând, acesta fiind limitat 

-

un plan mai greu acces

74 Ana Dumitran, -un trup” –
, p. 284.

75
ibidem, passim.
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-

este de-
-

-

corect, cre-
în care cei 

-
rile

-
menea, nu au constituit un impediment în angaja

Galda de Sus

de Sus76

le-au fost destinate crucile de pi
deceniile opt- -

-a încorporat mormintele, biserica a fost 

pictura din absida altarului.

zidul bisericii, caz în care crucile au fost aplicate mai târziu, prin

sub 1749, anul consemnat pe cea mai veche cruce. Cum dimen-

76
op. cit., p. 71-74.
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al XVIII-lea decât în 

Fig. 15. Biserica din Galda de Sus.

/
, prezent aici în 178277

-o

77 M. Porumb, , p. 381.
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-
a patru heruvimi cu ari fig. 16).

-lea
78

asemenea atribuire, chipul, cu o anato

78 , în Apulum, XX, 1982, p. 

Alba Iulia.
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Fig. 16 (atribuire), 1782 (?); Galda de Sus.

– de ce nu? – i, în-
-

-au cerut-
-

o la loc de cinste, poate pe vechiul iconostas, cu
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ca “ ”79

80. Pisania

-
fiind popa Iacov Eva81, paroh, ficorator Ciortea Chimu, Ioan 
Grecu.
Iacovi,

semn de între-

79
Is

omniei Sale, a primit recent un nou 
fiind

80 O prezentare a sa vezi la Ioana Cristache-Panait, Biserici de lemn ...
din Episcopia Alba Iuliei, p. 84-85.
81 i Ortodoxe a Transilvaniei, 

op. cit., p. 121).



NEMVS 176 

Fig. 17

Fig. 18

siluetele
-un medalion pe bolta naosului, a fost 

82

82 Ioana Cristache-Panait, Biserici de zid ..., p. 84.
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în vara anului trecut când lumina p -
proiector a scos- -

Fig. 19. Sfânta Treime; bolta naosului.

imaginea 

-
laterale. Chitonul, adunat într- pe mijlocul bustului, 

(fig. 
19)
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-
sugera-
combi-

-
Surprin-

sa 

e

Concluzii
Contextul abord rii temei “Sfintei Treimi într-

românesc, 
Încercarea de a-i surprinde traseul mergând pe 

firul cronologic al 

Iacov Zugra-
primul în opera 

l
care s- .

Pornind spre un asemenea obiectiv, am 
biografice pentru Iacov, pentru pentru fiul 
Nicolae am creionat istoricul de la Galda de 

care a fost 
insolita imagine. În cazul lui Nicolae, lucrurile au fost 

istice 
-o

- - - a cu 
care a , 

-o în 1810.
Biografia ari, care s-a recomandat de la o 

vreme asociindu- numele cu a - ,

realizarea icoanei, atribuite doar, de la Galda de Sus, pentru 
care a 
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-
lui Iacov, -

zugrav Iacov, fiul popii Radu Man din 
zugrav Iacov 

din Feisa distinct de zugravul omonim . Reinter-
a permis 

personaje la un singur zugrav Iacov, fiul popii 
stabilit în jurul anului 1751 a sacer-

la 1761 de un contemporan mai 
Iacov fiul popii Man, care a

t doar 

de noi anul 1734 înscris pe caietul de modele
al lui Stan, s-a apreciat

sub îndru-
marea -au putut -

ilor di
la Hurez de zugravul grec Constantinos, între modelele

se va fi aflat T într-un trup”, prelu
de zugravii pe care i-a format doar ca o 
curiozitate.

cupola altarului bisericii din Galda
-

1756, realizat Difer de inter-
dintre ele disputelor

confesionale dintre ortodoc -catolici referitoare la purce-
derea Duhului Sfânt, poate fi nevoii de autode-

.

cazul 
unul dintre argumentele principale pe baza 

uia au fost propuse 
-

exprimarea preceden a unui asemenea punct de vedere,
bazat pe vasta activitate de teren a Ioanei Cristache-Panait. Spre 
deosebire de celelalte amintite, cea 
în jurul lui Iacov

nu s-
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cutate de Iacov la 

- 83.
cât tema,

catolice deo- mediul
ortodox,

sunt, probabil, evului 
mediu fantastic.

“The Holy Trinity in One” Portrayed by the Painters from Feisa
- abstract -

Writing about the mentioned subject when referring to Romania 
in general and Transylvania in particular, becomes as mysterious as the 
theme itself. As one’s tries to chronologically follow the steps of the repre-
sentations was proven to be unhelpful, this thesis aims to reverse the 
approach: from the artist towards the theme. We shall take Iacov The Painter 

will presume 
that the father of the school of Feisa was the first to paint this theme.

Starting from this hypothesis, we have built biographic schemes 
for Iacov and his brother, Stan, for his son, Nicolae, and we showed the 
history of the churches from Ga

In Nicolae’s case the things were rather simple, as he was the natural 
heir of his father’s talent and he took over the theme from him, interpreting
it in his own manner. Further, he signed such a representation with his 

front inscription, in 1810.

ce, is more of a guide 
mark for his brother’s biography. Apparently, the latter was a source of 
inspiration for Stan when painting the icon (presumably his) from Galda 
de Sus, for which he painted more works in 1782.

Iacov, however, was proven to be the most complex personality. 

83
Die Dreiköpfige Gottheit,

.
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The special bibliography established two identities for him: a painter 

1761 as the priest from Feisa and a painter Iacov from Feisa, different 
from the first mentioned. When reconsidering the documents, the two 
characters were reduced to one painter Iacov, son of priest Radu from 

belonged to a younger Iacov, the son of the priest Man, who became a 
priest in 1761 and who had no connection with art whatsoever.

Starting from the earliest icon known from us, presumably his, 
dated around 1739, and from the year 1734, mentioned in Stan’s working
book, we think that this was an era of maturity of both brothers, after 

l. They could have achieved full development 
as artists on the master’s sites from the school of Hurez, conducted by 
the Greek painter Constantinos. The latter must have had some works 
approaching the mentioned theme and his apprentices took it over and 
developed it as a curiosity. The theme will be approached by Iacov from 

altar’s cupola of the church from Galda de Jos (presumably his). The 
second representation, also presumably his, dated 1756, was painted 

interpretation between the two, but it can be easily attributed to the 
confessional quarrels between Orthodox and those United with the 
Roman Catholic Church concerning the origin of the Holy Ghost. It can 
also be attributed to the artist’s need of over passing himself.

The specialists presume that these works belong to the 
mentioned painters, not only because the theme is considered to be a 
“family subject”, but because there are other cases of family painters 

was a thorough expertise of 
the works, made by Ioana Cristache Panait and a deep comparison of 
the known works to the presumed ones.

Unlike the other mentioned situations, the one created around 
Iacov, with the help of his brother and son, is unique because of the 
ingeniousness of his son. He did not reproduce his father’s works, but 
he chose to complete them and give them a new and unique expression.

Actually, it can be easily stated that the Trinities painted by Iacov 

and elaborate when speaking about the theological message of this 
particular theme. We underline this aspect, as the Occident ignored the 
subject, mainly because of the Reformed, Protestant and Catholic 
moves. Further, the theme entered the Orthodox area rather late, and 
these Transylvanian representations are probably the last echoes of the 
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fantastic medieval era.


