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Cuvântul cruce este de origine punică-feniciană şi îl găsim des întrebuinţat atât la romani
(crux), cât şi la greci (στραυροs; σκολοψ).
,,Crux” înseamnă tortură, chin, dar reprezintă şi instrumentul de chin, acest nume fiind dat
mai târziu crucii pentru că spânzurarea pe cruce era chinul cel mai dureros. Cuvântul ,,σταυροs’’ şi
,,σκολοψ’’ înseamnă ,,par” sau ,,stâlp”
Aceste cuvinte desemnau atât ţeapa cu care se străpungea condamnatul, cât şi crucea
simplă, adică stâlpul de care se lega condamnatul pentru a muri de inaniţie sau pentru a fi devorat
de animalele sălbatice. După ce a fost respinsă, lăsată la o parte cu bună-ştiinţă, din pricina faimei
sale negative în Antichitate, fiind considerată doar în latura sa de instrument al supliciului,
creştinismul valorifică sensul Crucii şi în artă mai întâi cu reţinere, apoi cu tot mai multă
îndrăzneală.
Pentru creştini, Dumnezeu S-a întrupat şi moartea pe Cruce este cea mai evidentă arătare a
Întrupării. În afară de asta, Scriptura este plină de figuri, adică de fapte, de fiinţe sau de lucruri care
îi dezvăluie credinciosului în căutare semnificaţia lor spirituală. În ultimele secole ale epocii
patristice şi chiar dincolo de acestea, teologii, artiştii şi poeţii au vrut să treacă de la vizibil la
invizibil şi să întrevadă frumuseţea Crucii prin bogăţia şi strălucirea reprezentărilor ei simbolice
sau alegorice.
Crucea în ritualul creştin primeşte în timp numeroase reprezentări, astfel întâlnim: crucea
comemorativă, crucea cu molenii, crucea cu postament, crucea de altar, crucea de ceremonii,
crucea de mormânt, crucea de perete, crucea de prapor, crucea de tâmplă, crucea de tetrapod,
crucea de trimorfiu.
Există şi cruci care conduc diferitele ritualuri religioase la care participă credincioşii, cum
ar fi de exemplu procesiunile de Rusalii, de Înviere, de Înălţare, ieşirea la ţarină etc. Urmând
crucea, praporii se poartă însoţind cortegiul de înmormântare şi sunt prezenţi, de asemenea, la
diverse procesiuni. Praporele simbolizează steagul lui Hristos în jurul căruia se strâng credincioşii
spre a fi apăraţi în lupta împotriva păcatului, a duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi; semnifică şi biruinţa
lui Hristos împotriva morţii. Originea praporului este legată de steagul cu cruce care a călăuzit pe
Constantin cel Mare în lupta împotriva lui Maxenţiu, după ce acesta a avut un vis în care i s-a arătat
proiectat pe cer semnul crucii şi a auzit un glas ce-i poruncea: Prin acest semn vei învinge!.
În primele secole creştine, crucea a fost reprezentată fără Trupul lui Hristos pe ea. Cu toate
acestea, legatura dintre Cruce şi Hristos, care s-a răstignit pe ea, era evidentă. Motivul pentru care
crucea era reprezentată simplu, fără Trupul lui Hristos, a fost amintirea dureroasă a morţii sale. Pe
lângă aceasta, unii cercetători arată că în rândul creştinilor exista frica de a-L reprezenta pe Hristos
răstignit, considerându-se chiar un păcat, şi era echivalent cu a doua răstignire. S-au descoperit apoi
cruci datate din secolele al III-lea sau al IV-lea pe care era reprezentat un tânăr care purta o cruce
împodobită cu nestemate. În secolul al V-lea, creştinii au pus lângă pietrele preţioase şi un miel,
simbolul sacrificiului şi, implicit, al lui Hristos.
La Sinodul Trulan din anul 691 s-a acceptat prezentarea unui tânăr anonim pe cruce, în
locul mielului, iar mai târziu, s-a pus şi Trupul lui Iisus pe cruce în locul tânărului anonim. În
primele reprezentări, Iisus apare prezentat îmbrăcat, fără barbă, cu corp neînsangerat, apoi, mai
târziu, apare cu corpul distorsionat, plin de sânge, cu barbă. Tot din această perioadă apar şi
primele cruci pe turlele bisericilor.
Crucea mobilă, pe care este înfăţişat Mântuitorul Iisus Hristos Răstignit, a apărut cam prin
secolul al X-lea şi se cunoaşte şi o reprezentare complexă unde Iisus este reprezentat alături de
îngeri, de Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi de Apostolul Ioan.
Crucea mobilă cunoaşte şi varianta cu reprezentări pe ambele feţe ale crucii, astfel că pe
lângă reprezentarea lui Iisus Răstignit, pe verso apare reprezentarea Botezului lui Iisus.
Botezul este un sacrament în special pascal, este o comuniune cu învierea lui Cristos;
botezatul moare pentru păcat şi trăieşte pentru Dumnezeu în Hristos, trăieşte prin aceeaşi viaţă
nouă a lui Isus. Transformarea realizată în acest fel este radicală, constituie o despuiere de omul cel
vechi al păcatului şi o îmbrăcare în omul nou, realizând o asemănare cu Dumnezeu.
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Scufundarea reprezintă moartea şi îngroparea celui botezat împreună cu Isus; ieşirea din
apă simbolizează învierea şi unirea cu el. Botezul face să moară trupul ca instrument al păcatului şi
ne face părtaşi ai vieţii pentru Dumnezeu în Isus. Moartea pentru păcat şi darul vieţii sunt
indisolubile; spălarea cu apă curată simbolizează stropirea cu sângele lui Cristos care mijloceşte
pentru noi şi este mai grăitor decât sângele lui Abel, fiind o participare efectivă la meritele câştigate
de drept pentru toţi de Hristos pe Calvar, fiind în strânsă legătură cu învierea sa şi cu un început al
preamăririi.
Braţele Crucii au şi ele o semnificaţie aparte. Cel orizontal arată că jertfa Mântuitorului se
răsfrânge asupra întregii creaţii, restabileşte armonia dintre om şi creaţie. Braţul cel vertical arată
actul de refacere a legăturii dintre Dumnezeu şi om, dintre ceresc şi pământesc, arată posibilitatea
de îndumnezeire a omului. Omul nu mai este un “animal raţional”, ci un “animal îndumnezeit” după cum afirmă P. Nellas.
„Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se
peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit” (Mc.1, 10,
11) (Din Evanghelia citită la Utrenia zilei).
Imaginea pictată a Botezului Domnului este o reproducere exactă, în variantă plastică, a
mărturiei evanghelice, cu adăugarea detaliilor corespunzătoare slujbei zilei, cum sunt îngerii şi
figurile alegorice de la picioarele lui Iisus.
În partea de sus a crucii vedem prezenţa lui Dumnezeu, aşezat pe nori şi binecuvântănd,
mai jos, apare Duhul Sfânt coborându-se în chip de porumbel. Sfântul Duh coboară în chip de
porumbel ca să vestească iertarea păcatelor şi milostivirea lui Dumnezeu asupra lumii.
„Se dezbracă Cel Care îmbracă cerul cu nori”- Arată în acelaşi timp şi scopul acestei
chenoze, pentru că, dezbrăcându-şi trupul, îmbracă astfel goliciunea lui Adam şi, împreună cu el,
pe cea a întregii omeniri, în veştmântul slavei şi al nestricăciunii.
Gestul lui Iisus este de supunere, de înţelegere, de împăcare, El îşi încrucişează mâinile pe
piept ca semn de evlavie.(foto.1)
Hristos este reprezentat stând cu capul plecat, într-o atitudine de umilinţă mult prea umană,
străină de smerenia dumnezeiască a Celui care S-a făcut om „chip de rob luând”, dar a rămas în
acelaşi timp Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului. El nu binecuvântează apele, ci stă cu
mâinile adunate spre piept, închis în sine, într-o rugăciune care nu mai cuprinde întreaga lume, ci
doar propria persoană. În unele cazuri, însuşi gestul rugăcinii se transformă într-o contemplare
ruptă de comuniunea cu Dumnezeu, privirea nemaifiind îndreptată către cer, ci către pământ,
devenind expresie, fie a adorării de sine, fie a deznădejdii.
Îngerii iau parte la ritualul sfânt. Textele slujbelor, pomenindu-le prezenţa, vorbesc despre
starea lor: „Cetele îngereşti s-au umplut de mirare, de frică şi de bucurie”.
Includerea îngerilor în reprezentarea scenei Botezului apare aproximativ din secolul al VIlea, cu toate că prezenţa lor nu este indicată nici în Evanghelii şi nici în troparul care rezumă
principalele momente ale evenimentului. Textele slujbelor, pomenindu-le prezenţa, vorbesc despre
starea lor („Cetele îngereşti s-au umplut de mirare, de frică şi de bucurie.” - Tropar, glas 7, Ceasul
al 9-lea), însă nu precizează rolul pe care aceştia l-au avut, astfel încât acest rol este adesea diferit
înţeles şi reprezentat.
Îngerii sunt înfăţişaţi, fie având mâinile acoperite de propriile mantii, în semn de evlavie şi
supunere în faţa Celui ce se botează, fie purtând ştergare. Obiceiul acoperirii mâinilor este de
origine răsăriteană şi a fost adoptat la curtea din Bizanţ, unde obiectele înmânate împăratului sau
primite de la acesta erau ţinute cu mâinile acoperite ca semn al unui deosebit respect. Acoperirea
mâinilor în iconografie exprimă evlavia şi supunerea faţă de o persoană sfântă.
În unele reprezentări, ei au rol de slujitori şi ţin în mâini ştergare, gata să înveşmânteze
Trupul Domnului când iese din apă, indicându-se prin aceasta, încă o dată, faptul că botezul s-a
făcut prin scufundare, ceea ce necesită ştergerea trupului celui botezat la ieşirea din apă.
În evoluţia picturii de icoane, respectiv de cruci s-a produs o cotitură la mijlocul secolului
al XVI-lea, când s-a intensificat controlul bisericii asupra creaţiei pictorilor. Pictorii de icoane nu
îşi inventau subiectele, ci urmau tipul iconografic stabilit de obiceiuri şi de către autorităţile
bisericeşti. Meşterii sunt obligaţi să urmeze modelele descrise în erminie şi se pot manifesta doar în
ceea ce priveşte coloritul. În rest, ei trebuie să respecte canoanele consfinţite.
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Pictorii de artă religioasă bănăţeni au fost creatorii unei arte noi, originale, specifice, din
câte ştim, numai Banatului. Formaţi, probabil, în şcoli sau ateliere în mediul rural, în care accentul
nu se punea pe opere la modă ca în mediul urban, mai receptiv la noile concepţii artistice venite din
Occident, iconarii bănăţeni din această şcoală erau mai constrânşi să urmeze erminiile, dacă nu în
ceea ce priveşte iconografia, cel puţin în privinţa cromaticii şi expresiei chipurilor.
Pictura aceasta o numim rurală, pictorii erau formaţi într-un atelier, meseria era îndelung
învăţată şi practicată, nu era numai o îndeletnicire ocazională în răgazul îngăduit de alte munci.
Icoanele şi obiectele care făceau parte din ritualul creştin fiind destinate în special bisericilor din
sate, de unde erau recrutate şi tinerele talente într-ale picturii, era firesc ca exigenţa comanditarilor,
pe de o parte, şi originea zugravilor, pe de altă parte, să-şi spună cuvântul.
Un exemplu de cruce de procesiuni pictată pe ambele feţe este cea găsită la Apateu în
judeţul Arad, în podul bisericii. Crucea are braţele orizontale aproximativ de 100 cm.
Crucea stă fixată pe un picior-suport de lemn care are în partea superioară un glob de lemn
cu diametru de 18 cm. (Foto .2)
Marginile crucii sunt tivite cu un profil trilobat care incadrează întreg perimetrul crucii.
(Foto.3)
Lemnul de brad din care este sculptată atât crucea, cât şi elementele ataşate este bine
prelucrat; lemnul este tratat cu un strat subţire de grund, iar pictura este realizată în culori pe bază
de apă şi emulsie de ou. Profilul trilobat care încadrează crucea are un strat de bolus obţinut din
albastru de cobalt (culoare pe bază de apă) peste care a fost aplicată foiţă de aur, iar în timp au fost
făcute nişte intervenţii cu bronz auriu.
Pictura este realizată în culori de apă cu emulsie de galbenus de ou, o parte a crucii are ca
scenă centrală reprezentarea lui Iisus Răstignit, încadrat în dreapta şi stânga de Maica Domnului şi
Apostolul Ioan, iar în partea superioară de Dumnezeu Tatăl. Verso-ul Crucii are reprezentat pe
Iisus în timpul Botezului, încadrat de doi îngeri pe braţele laterale, iar în partea superioară
Dumnezeu având aureola triunghiulară ca simbol al trinitatii. La baza norului pe care stă
Dumnezeu, este reprezentat porumbelul simbolizând Duhul Sfânt.
După date obţinute de la bătrânii satului, după modul de realizare a picturii şi a preparaţiei
picturii, bănuim că obiectul se încadrează undeva pe la începutul secolului al XIX-lea ca perioadă
de realizare şi se pare că ea (crucea) a fost folosită până pe la mijlocul secolului al XX-lea, când a
ajuns să fie depozitată în podul bisericii. Condiţiile improprii de păstrare a obiectului au făcut ca
acesta să se deterioreze, au apărut fisuri în lemn, culoarea s-a exfoliat şi s-a pierdut, partea cu
reprezentarea lui Iisus răstignit s-a pierdut în proporţie de 70%, iar fragmentele rămase au fost
acoperite cu un strat gros de excremente de porumbei.
După diferite teste chimice, s-a găsit o soluţie de dizolvare a murdăriei grase depuse pe
pictură. Se propune tamponarea succesivă a murdăriei cu tampoane de soluţie şi apoi îndepărtarea
ei prin acţionare mecanică cu bisturiul cu lamă chirurgicală, sub lupă. (foto 4)
S-au făcut teste de consolidare cu clei de peşte în soluţie 12% pentru rehidratarea şi
consolidarea lemnului şi au fost introduse fâşii de câlţi umezite în soluţie de clei de peşte. (foto 5)
S-au făcut teste de curăţare a picturii cu soluţii pe bază de alcool etilic absolut, terebentină,
ulei de in şi amoniac. (foto 6)
Se propune completarea profilului trilobat de lemn acolo unde lipseşte, cu bucăţi de profil
din aceeaşi esenţă de lemn vechi şi tratat. În spaţiile dintre braţele crucii, acolo unde au fost raze
centrale se propune confecţionarea unor raze în stilul celor care au existat. La creştinii ortodocsi,
crucea, cu raze în centrul ei, este semnul Invierii, e crucea dătătoare de viaţă.
La baza crucii acolo unde se îmbină cu piciorul suport se propune desfacerea improvizaţiei
cu teava de metal şi bucăţile de tablă prinse în mod grosier cu scopul de a consolida acest suport.
Se propune confecţionarea unui ic de lemn care să patrundă în orificiul de la baza crucii.
Următoarea fază în restaurarea crucii este completarea lacunelor cu chit de clei de peşte şi
praf de cretă. (foto 7)
Integrarea cromatică se va face în culori de apă cu emulsie de ou în tehnica „tratteggio”
reconstituind din aproape în aproape desenul crucii.
Lucrarea se află în curs de restaurare, importanţa şi valoarea ei fiind sporită prin conservare
şi restaurare, deoarece obiectul este printre puţinele de acest fel. Rolul restauratorului este acela de
a încuraja şi conştientiza preoţii şi comunităţile creştine că încă mai sunt valori care trebuie
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protejate şi, de asemenea, restauratorul trebuie să descurajeze înlocuirea obiectelor de cult vechi cu
unele noi de gust îndoielnic. Comunitatea va înţelege astfel că patrimoniul moştenit de la înaintaşi e
cu mult mai valoros decât cel ce se găseşte prin magazinele „specializate” din zilele noastre.
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The Christian Cross-its artistic representation-the cross for procession
Abstract
The paper presents briefly some data on the evolution of Christian cross, on its artistic
representation, about its role as a worship object. The painted procession cross has an important
role in Christianity and is one of the most rare seen today as artistic execution. Parish members of
some communities we can find such objects of real artistic value, are trying to change them with
ordinary ones. The restorer role is to try to highlight these goods to the priests and communities
awareness and bring their importance and value that are in danger to vanish if they don't intervene.
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Iisus îşi încrucişează mainile pe piept ca semn de evlavie
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Imaginea crucii înainte de restaurare
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Braţul crucii cu profil trilobat

Teste de curăţare sub lupă
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Teste de curăţare sub lupă

Curăţarea depunerilor de murdărie-test
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Introducerea câlţilor în fisurile din lemn

Completări în lacune cu chit
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