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Znak krzyza znala od czasów zamierzchłych większość kultur

0dmiany słynnego symbolu
rzyż jako
znak symbo-
liczny znala
od zamierz-
chlych cza-
sów więk-
szość ku]tur.

U najstarszych ludów,krzyż
byl znakiem astronomicz-
nJrm, oznaczal slońce lub
strony świata. Bardzo czę-
sto używano też tego naj-
prostszego znaku jako or-
namentu. Chrześcijaństwo
którego stal się godlem,
przejęlo znaki ludów pier-
wotnych, najpierw jako ta-
jemne symbolekrryża.

wiedzieć trzeba, że
w trzech pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa wla-
ściwym znakiem krryża po-
sługiwano się tylko wwyląt-
kowych sytuacjach i to w ta-
;emniry Powody tych zabie-
gów byĘ dwa. Po pierwsze
chrzcści.janie, kierując się
rlstrtlżntlśt:ią, ukrywali znak
krzyżir płl ltl, itlly świ1,1vt,h
l;r.jt,nlnit, wl;try nit, tt;tritzit'
tl;t szytlct,slwrl l Iltrll';llutr,|\,
z(, sl l,()lly l)()1.1illl. l)rtrg;;
prze slanką byla tlllawa
ptzed larażeniem się na
prześIadowania.

Do VI wieku nie umiesz-
czano na krzyżu wyobraże-
nia ciała Jezusa.

Czteroramienny
krzyż wpisany
w kolo

Prorok Ezechiel (Ez 9,4)
narozkaz Boga kreślil znak
tau na czolach tych, którzy
zachowali wiarę. Ta symbo-
iiczna cąrylność - według
nauki Ojców Kościol.a -
wskazuje nakrzaż jako na
znak odkupienia, pieczęć
wybran}ćh=\

Mnisi riosili laski
w ksztalcie tego wlaśnie
krzyża. Na pamiątkę św.
Antoniego Pustelnika na-
zywa się go również ,,krzy-
żem śvrAntoniego". 1
Rrzyż z uchwytem
(egipski), zwany
blędnie krzyżem
NiIu

Krzyż ten, jako hieroglif
egipski, ozna-
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i,i"uł: Ę J'nianie l lprzaz l l
slrlńt:t,". l l
l,i rl i:t 1ltl l l
zirlttt;l [J
z;l1,tli; synttttl
Iizujc wschrldzące slońce,
pionowa zaś promień sloń-
ca. Na grobach Koptów
chrześcijańskich pot()m-
ktiw t,gipt,,iittt, t,z.l,s(rl t,yttl

tt,tt zttitk. ilrkrl sytttllrll kl,zy
,t.;l

Swastyka
'lil ztt,tk w 1lrlslitt,t triw,

ko symbol anĘsemickich
organizacji. Od 1935 czarna
swastyka w białym kole, na
karmazynowlrn tle stala się
flagą narodową hitlerow-
skich Niemiec._

Krzyż
rÓwnorąmienny
aIbo grecki

Bywal wpisany w koło.
Nawiązuje do przedchrze-
ścijańskiego
Czterora-
mien-
nego
krzyża
W pi-
Sane8o
w kolo.

Krzyż

w ksztalcie litery X. Stąd
też nanła takiego wyobra-
żeniakrryża.

Krzyż ten odgrywal wiel-
ką rolę w rozwoju zarówno
znaków umieszczanych na
domostwach, znaków ce-
chowych i granicznych, jak
i stempli drukarskich.

Krzyż
papieski )

W odróżnieniu od krzyża
a rcybi s ku -

piego do- J t-,
dano do L-, J
nleso l lU L #trzecią ,-J ';.;ii.,; l-, Jp o - 1.1przeczną. l l

Krzyż, LJ

prawoslawny
Charakteryzuje go uko-

śna be]ka dolna wyobraża-
jąca belkę,
któr;l słrlżv- l l
la skazirń] d ::](,()Wl ,/.L| l l
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Krzyż \ -
laskowa- tJ
ny
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rr lwillgr'lw,,ly, r___l
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Krzyż zwany arcybiskupim albo patriarchaInym
z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 

l.n Adlfllwnl/nwJ

laciński
Nalbardziej znane ze

wszystkich wy-
obrażeń r-1
krzyża. J t_y.ili- h -
ktlśt,itllriw l l
t,llrzr,śt:i l l

'#li,!Ł,," U
on mękę i śrnierć
Jezusa Chrystusa, który
prl,el. krzy,), r ltlk rr 1l i l

wszystkicll lrrrlzi

Krzyż
św. Andrzeja

Św. Anclrzci

mionami drrżego krzyża
mialy przypominać pięć
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Krzyż mal-
tański
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