DRUMURILE CREDINTEI - FAPTELE
MILOSTIVIRILOR (ÎNDURĂRILOR) TRUPEŞTI LA
BISERICA DE LEMN DE LA POIENI
1

ANDREI M EDINSKI

Undeva în zona montană a judeţului Timiş, în cuprinsul comunei Pietroasa,
la câţiva kilometri de Crivina de Sus, acolo, undeva pe aproape de izvoarele
Begheiului, se găseşte satul Poieni. O veche aşezare românească cu oameni harnici
şi credincioşi. Foste cătane împărăteşti. Bisericuta de lemn a satului a fost pogorâtă
cândva, atunci demult, în mijlocul satului. Adusă de stânjenarii din Poieni din unul
dintre cătunele aşezării. Din locul botezat Valea Bisericii. Aceasta se întâmpla în
preaj ma anului 1 800. Pe vremea stăpânirii austriece. Biserica poienarilor are
hramul Cuvioasa Paraschiva.
Monumentul este clădit din bârne groase din lemn de gorun. După un plan ce
înscrie edificiul în seria monumentelor cu absida altarului decroşată. Biserica are
un altar semicircular şi un naos cu o boltă în leagăn, despărţit de pronaos printr-un
perete.
Pronaosul este scund şi dezvoltă pe peretele de nord o scară înglobată ce
urcă la încăperea ce adăposteşte clopotele, exprimată în exterior de un turn pris
matic. Pereţii exteriori sunt acoperiţi cu şindrilă după sistemul caplama. La fel
învelitoarea acoperişului şi coronamentul turnului clopotniţă de deasupra pronaosu
lui. Turnul este împodobit cu doi bulbi de inspiraţie barocă ce se suprapun de la
mare la mic, către crucea din vârful acestuia.
Interiorul este pictat de zugravul de biserici bănăţean Nicolici Petru (Petar).
Acesta a utilizat în decorarea bisericii un bogat repertoriu tematic iconografie şi
stilistic de factură neoclasică. Artistul este cel dintâi pictor ortodox cunoscut care a
redat într-o biserică sătească, Faptele milostivirilor (îndurării) trupeşti. Ca un fel
de ecou al ideilor reformatoare ale Secolului Luminilor cuprinse în bună parte în
programele epocii tereziene şi mai ales ale despotului luminat Iosif al II-lea, pe
atunci stăpânul Banatului. În cazul de faţă, printr-o pledoarie adecvată cu mijloace
vizuale, artistico-plastice, a unor citate biblice cu rezonanţă în viaţa de zi cu zi şi
care au ca scop iluminarea săteanului. Prin promovarea virtuţilor şi a bunelor
moravuri.
Activitatea pictorului Petru (Petar) Nicolici este puţin cunoscută. Deşi este
un inovator din acea epocă a canoanelor picturii bisericeşti de la sate în ce priveşte
iconografia şi limbaj ul artistic. Bun cunoscător a versiunilor româneşti a vechilor
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erminii, a podlinnikuri-lor ruseşti şi a caietelor de modele de zugrăvit ale
contemporanilor săi, a fost un pictor care s-a străduit să adapteze modelele picturii
religioase tradiţionale la viziunea sa artistică şi la cea a epocii sale. Trudindu-se să
şi formeze o viziune proprie corespunzătoare cu cerinţele timpului. A topit în
acelaşi creuzet moştenirea sud-balcanică cu cea apuseană.
Ce ştim astăzi, cu certitudine, despre zugravul Petru Nicolici este că a pictat
bisericile de lemn din localităţile bănăţene Curtea şi Poieni. Se întâmpla între anii
1 804 şi 1 8 12. Aşa aflăm la biserica din Curtea, înscris în chirilică deasupra uşii de
la intrare: Zugrăvitu sau această sfântă biserică pe vremea înălţatului împărat
Franţiscus alu doilea şi cu blagoslovenia episcopului nostru episcopul Ştefan
Avacumovici. Sau început a se zugrăvi la anul 1804 şi sau sfârşit la anul 1806 în
luna lui dekembrie în 19. Doar că semnătura lui Petru zugrav şi anul 1806 sunt
inscripţionate pe o icoană împărătească a Fecioarei cu pruncul din iconostas. Şi la
biserica din Poieni în naos, la baza timpanului, desluşim inscripţionat în chirilică:

Zu (grăvitu-s-a) această sfântă biserică în zilele prealuminatului şi înălţatului
nostru împărat Franţiscus întîiul şi cu (blago)slovenia episcopului nostru episco
pul nostru Ştefan Avacumovici 1 1812 Petar Nicolici Moler.

Artist cu un bogat repertoriu tematic, iconografie şi stilistic de factură baroc
târziu, rococo şi neoclasic, este printre primii zugravi care a pictat într-o biserică
sătească, interpretând original versetele cuprinzând Faptele milostivirilor (îndu
rărilor) trupeşti din Evanghelia după Matei. (După zugravul anonim de la Hezeriş
unde pe bolţile bisericii de lemn din localitate, sunt pictate în exclusivitate aceste
fapte! De asemenea în pictura orăşenească Faptele apar pentru prima oară la
catedrala din Vârşet)
Astfel, la biserica de lemn din Poieni în ordonarea tematicii iconografice,
existente dealtfel şi la celelalte biserici de lemn din Banat, Petru Nicolici recurge la
o înnoire. lgnorând tipicul, Marile Sărbători (Intrarea în biserică, Bunaves
...

tire, Circumciziunea, Botezul, Întâmpinarea Domnului, Schimbarea la faţă,
Intrarea în Ierusalim, Pogorârea Sf Duh,Înălţarea la cer, Învierea (deasupra
mormântului), Adormirea Maicii Domnului; Duminici: Duminica Paraliticului,
Duminica Samaritencei, Duminica Mironosiţelor, Duminica Tomii) sunt înlocuite
cu Cele şase fapte ale milostivirilor (îndurărilor) trupeşti, inspirate versete din
Evanghelia după Matei:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Flămând am fost şi m-aţi hrănit.
Străin am fost şi m-aţi primit.
În temniţă am fost şi aţi venit la mine.
Bolnav am fost şi m-aţi cercetat
Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat
Setos am fost şi mi-aţi dat să beau.
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Faptele îndurării trupeşti, versetele 35-36 din Cap. 25 din Evanghelia lui
Matei, sunt abordate şi imaginate plastic de artist ca adevărate scene de gen. Cu
detalii pitoreşti. Detalii, unde acest zugrav de subţire, Petru Nicolici, propune
credincioşilor din Poieni, un univers familiar. În �are personajele principale sunt
săteni şi orăşeni înveşmântaţi în costumele vremii. In port specific local. Aşa că, în
compoziţiile de pe bolţi, petenţii figuraţi evoluează dezinvolt în scene de gen,
mascate, doar ici şi colo, de un fard fin de creştinism. Deşi nu era obiceiul picturii
din acea epocă această alunecare spre laic. (Pictura religioasă a timpului nu avea
astfel de tente realiste şi nici măcar arheologice). Noutatea şi neobişnuitul acestor
picturi constau tocmai în consacrarea acestor accente, oarecum laice, într-o biserică
sătească. Laice dar moralizatoare. Adevărate şatje caricaturale ! Care desiminează
altfel dictonul biblic: Credinţa fără fapte e moarte. Sunt scene care traduc în mod
satiric evenimentul (consemnul) biblic (milostenia) în viaţa cotidiană. Pentru că,
unele fapte ilustrate în aceste picturi, nu demonstrează întrutotul buna credinţă.
Credinţa ce adevărată. Credinţa activă. Sunt ironizate şi satirizate, aici, poate unele
fapte reprobabile ale poienarilor şi păcatul vreunei zile. Pictorul defulând manifest
într-o viziune pitorească plină de duh local . Precum o adevărată cronică de
actualităţi a satului bănăţean.
Am putea începe exemplificarea acestor lucruri cu pictura ce ilustrează
versetul 35 din Cap. 25, din Evanghelia după Matei: Setos am fost şi mi-aţi dat să
beau. Inscripţionat de pictor, din pensulă, în româneşte, dar, cu litere chirilice: Pre
cei setoşi adăpaţi-i, zice Domnul Isus Christos. Am putea spune că pictorul aduce
în faţa privitorului o adevărată chermessă sătească. Din Banat. Cu cheflii băutori de
vin. Vin roşu ca sângele. De la butoi. De undeva de prin cramele locului. Deşi, pe
de altă parte, se poate spune că-i vorba de vinul băut ca un fel de licoare a
Euharistiei. Şi chiar mai mult decât atât. Unde îngurgitarea nemăsurată de vin ar
simboliza capacitatea excepţională de comuniune cu Divinul. Dar oricum, nu ştim
cu exactitate intenţiile artistului. Dar putem presupune ! Deocamdată, băgăm de
seamă un chef în toată regula cu nelipsiţii cerşetori şi beţivani ai satului. Alături de
alţi săteni, vaşnici combatanţi. O compoziţia dinamică, într-o cromatică caldă,
vivace, cu vagi trimiteri la Breughel. (Pre cei setoşi adăpaţi-i, zice Domnul Isus
Christos - Fig. 1 )
Ilustrarea altui verset din Evanghelia după Matei (Cap 25. v. 35). Străin am
fost şi m-aţi primit. Scris cu chirilice sub pictură: Pre străini primiţi-i în casele
voastre Isus Christos - debutează cu o altă scenă ce iese oarecum din tiparele
picturii religioase tradiţionale. Primirea de oaspeţi. Vizualizăm aici o compoziţie
deschisă ce încorporează dinamic colţul unei clădiri ce deschide o perspectivă spre
binecunoscutele dealuri domoale ce anticipează aşa zisul Banat montan. În acest
spaţiu compoziţional evoluează patru personagii. În două cupluri . Două dintre ele
îmbrăcate în costume populare ale locului, albe, de sărbătoare, sunt presupuşii
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străini sau călători dar care sunt mai degrabă invitaţi, oaspeţi, adică goşti. Celelalte
două personaje sunt aşa cum trebuie, şi le şade bine unor gazde primitoare, pline de
bunăvoinţă şi bucuroase de oaspeţi. Întreaga compoziţie păstrează aceiaşi gamă
cromatică restrânsă (alb, roşu, albastru) utilizată şi la celelalte picturi din naos. (Pre
străini primiţi-i în casele voastre. Isus Christos Fig. 2)
În temniţă am fost şi aţi venit la mine, Matei, (Cap 25. v. 36) scris cu litere
chirilice: Pre cei din temniţă să-i răscumpăraţi aşa zice Domnul Isus Christos
înfăţişează scena vizitei rudelor sau a prietenilor la cei aflaţi în suferinţă, în
închisori. Doar că, acum, personajele din pictură sunt tratate convenţional. Prin
faptul că prizonierii, deţinuţii, sunt pictaţi voit spăşiţi. Blajini. Senini şi resemnaţi.
Aproape că au mai mult înfăţişarea unor martiri decât a unor puşcăriaşi. Pictorul
folosindu-se cu siguranţă de data aceasta mai mult de memoria culturală legată de
acest subiect decât de o realitate cunoscută. Presupunem acest lucru, deoarece
modul de detenţie şi schingiuire a deţinuţilor din imagine, sunt de ev mediu
românesc: lanţuri şi obezi. Iar locul, claustrul evocat şi propus de artist, pare foarte
probabil un demisol, o fostă cârciumă frecventată cândva de artist, pe undeva prin
Cetatea Timişoarei. (Pre cei din temniţă să-i răscumpăraţi aşa zice Domnul Isus
Christos - Fig. 3)
Bolnav am fost şi m-aţi cercetat, verset din evanghelistul Matei (Cap.25 . v.
36) tradus de pictor cu aceleaşi litere chirilice pe banderola de sub pictură: Pre
bolnav îmbiaţi-1, şi cercetaţi, pre săracul, şi mişelul - aduce în faţa privitorului o
scenă de gen. Bolnavul închipuit. Aş zice, bolnava închipuită. Astfel, tologită pe un
pat-canapea, un fel de matroana sătească mofturoasă pune la grea încercare
fidelitatea vecinelor. Invitate la sobor. Prietene ce-i aduc matroanei daruri aflate
mai la-ndemână: struguri, lubeniţe, prune, mere. Ceai sau supă? Sau alte licori,
vorba vine, tămăduitoare, păstrate în recipiente sofisticate. Participă astfel la acest
sobor un grup interesat de prietene, amice pertinente şi îndatorate. De remarcat că,
singurul bărbat participant la sindrofie, cu o gestică largă, de amploare, aproape
retorică stă aşezat strategic la căpătâiul bolnavei. Dar nu prea pare a fi doctor, ci un
veritabil maestru de ceremonii. (Pre bolnav îmbiaţi-1, cercetaţi, pre săracul, şi
mişelul- Fig. 4)
Versetul din acelaşi Matei (Cap.25. v. 36): Gol am fost şi m-aţi îmbrăcat este
inscripţionat de pictor sub textul: De ai doar veşmânturi să dai una la cel ce n
are. Zice Isus Christos. Imaginea propusă este o altă scenă din viaţa satului
bănăţean. Ce ilustrează dărnicia şi milosteniile făcute de locuitorii acestuia. Scenă
abordată printr-o compoziţie deschisă cu două centre de interes. O veritabilă scenă
de gen cu cerşetorii satului (handicapaţi, mişei şi săraci) se derulează dinamic prin
faţa ochilor. Două grupuri distincte ce relaţionează într-o naraţiune plastică
convingătoare. Un grup al cerşetorilor compus dintr-un suferind, un sărăntoc
dezbrăcat şi o văduvă săracă, cu bustul gol şi sânii storşi, înconjurată şi asaltată de
-

-
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trei puradei goi, flămânzi şi plângăcioşi. Se află într-un fel de comp�tiţie c� u� al�
grup, al bogătanilor (a paorilor) format din două personaje. Caractenzate dtfent ŞI
.
spectaculos tocmai prin semnificaţia gestului efectuat. Este cazul personajul
pozitiv, Bogatul milostiv, ce-şi dăruieşte haina văduvei sărmane. Aflat în contrast
cu personajul negativ, Cămătarul trufaş, ce oferă săracilor bani. Sau (credem noi)
poate că îi ademeneşte cu aşa zisul ochi al dracului. Nu lipseşte bineînţeles din
compoziţie ucigă-1 toaca. Diavolul pândeşte pitit în spatele cămătarului. Necuratul
este figurat sub forma unei umbre întunecoase. Şi prezentat ca un fel de dublură
necesară şi suficientă a personajului păcătos. Totodată, probabil că adausul din
textul cu inscrisul Pre bolnav îmbiaţi-1. . . adică a doua parte . . . şi cercetaţi săracul
şi mişelul scris sub scena anterioară, se potriveşte mai degrabă aici în această
casetă, decât acolo, unde, pe motive de spaţiu generos pentru caligrafiere, a fost
inserat de artist. (De ai doar veşmânturi să dai una la cel ce n-are. Zice Isus
Christos - Fig. 5)
Versetul Flămând am fost şi m-aţi hrănit (Matei 25. 35), este transpus de
autor cu: Pre cei jlămâzi să-i arâniţi, aşa zice Isus Christos. Şi reprezintă o scenă
oarecum tradiţională din viaţa satul bănăţean. Pomenile către cei săraci. Obiceiuri
creştineşti ce se manifestă în mediul rural la anumite zile sau sărbători ale anului.
Şi nu numai. Pictorul preluând aici şi alte învăţături de factură populară orală. Sub
aspect artistic - plastic scena este dezvoltată printr-o compoziţie liniară. Liniş
titoare. Unde un cuplu matrimonial împlinit dăruieşte (dau pomană) săracilor
(aceiaşi cerşetori ai satului) întru pomenirea celor morţi, şi de ce nu, a celor vii.
(Pre ceijlămâzi să-i arâniţi, aşa zice Isus Christos - Fig. 6)
Tot aici, în imediata apropiere a faptelor, mai apare şi o friză parietală
originală reprezentând unelte şi alte diverse obiecte. Reprezentări care la prima
citire par a fi însemne (sigle) ale breslelor meşteşugăreşti de prin partea locului.
Dar nu sunt ! Sunt scule şi obiecte folosite de călăii din Biblie, întru împlinirea
Patimilor şi Răstignirea Mântuitorului. Desluşim obiectele folosite la torturarea
Mântuitorului precum: suliţa şi scara, biciul, mănuşile din zale, cleştele şi ciocanul,
piroanele, arme, lămpaşul şi cocoşul vestitor al lepădării de Christos a lui Petru,
trestia cu buretele oţetit, potirul, veşmintele ce au fost trase la sorţi, cununa de
spini. (Fig. 7, 8, 9, 1 0, 1 1 )
De asemenea, la biserica de la Poieni, în execuţia aceluiaşi pictor, derularea
ciclului Patimilor a urmat dispunerea tradiţională, sud-vest-nord a temelor icono
grafice, dar, incluzând şi alte teme de pictură mai puţin familiare în pictura din
Banat: Căinţa lui Petru, Căinţa lui Iuda (Iuda înapoind arginţii), Moartea lui Iuda.
Umanizând aceste celebre personaje biblice prin trăirea sinceră a sentimentului
căinţei.

295
https://biblioteca-digitala.rowww.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

Andrei Medinski

Ar mai trebui de remarcat, de vorbit, dar, mai ales de văzut la faţa locului, o
scenă a Judecăţii de Apoi, pictată de artist pe zidul despărţitor dintre naos şi
pronaos. O compoziţie amplă cu aglomerări spectaculoase de oameni şi animale,
pentru care zugravul de subţire Petru (Petar) Nicolici poate fi invidiat chiar şi de un
artist postmodern.
Aşa cum anticipam, noutăţile şi inovaţiile din programul iconografie
consacrat de zugravul Petru (Petar) Nicolici la bisericile din Curtea şi Poieni este
rezultatul gândirii şi conceptelor avangardiste ale acelor vremuri care a fost Secolul
Luminilor. Iar pictorul nostru bănăţean Petru (Petar) Nicolici este un veritabil
exponent al acelui secol luminos. Şi ca un atu peste timp al artistului, ansamblul
pictural al bisericii de lemn din satul Poieni, judeţul Timiş, obiectiv monument
istoric TM-11-m-A-06274, este (deocamdată) cel mai bine conservat dintre toate
monumentele de lemn existente în Banatul timişan.
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Unelte şi obiecte folosite intru
implinirea Patimilor şi
Riistignirea Mintuitorului
(Fig. 7, 8, 9, 1 0, 1 1 )

Fig. 7.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 1 0.
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THE CHURCH IN POIENI

-

Acts of suffering and endurance

Somewhere in the peaky area of the Timiş County, within the commune of
Pietroasa, few miles away from Crivina de Sus, clase to the place where Beghei
River starts to flow is located the village of Poieni. An old Romanian settlement
with hardworking and devout people. Former imperial soldiers. The small wooden
church has been brought long time ago in the heart of the village. And it has been
brought from one of the settlement's hamlet. From the place named the Church
Valley. Ali these happened around year 1 800. Under the Austrian reign. The patron
of the church is the Pious Paraschiva.
The monument is built from thick evergreen oak beams using a design that
places the edifice in the series of monuments that have the altar's apse uncoupled.
The church has semicircular altar and nave with barrel vault, separated from the
narthex by a wall. The narthex is low and it includes in the northern wall an
embraced staircase that leads to the room which houses the bells, seen outside as a
prismatic tower. The extemal walls are weatherproofed using clapboard siding. In
the same way the roofing and the crowning comice of the steeple above the
narthex. The tower is decorated with two bulbs of baroque inspiration that overlap
from large to small to the cross at its top.
The interior is painted by the well-known church painter of Banat, Nicolici
Petar. In decorating the church he used a large iconographic and stylistic repertoire
of neoclassical style. The artist is the first orthodox painter who has represented in
a rural church the Acts of suffering and endurance. As a recurrence of the
reformatory ideas of the Enlightenment Century largely included in the programs
of the Theresian epoch and especially in the ones of the enlightened despot Joseph
Il, at that time the master of Banat.
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