Niniejszy tekst jest fragmentem z mojej książki „Kościół na celowniku”. Więcej informacji na jej temat, a
także na temat poprzednich dwu książek (spis treści itd.) znajdziecie Państwo tu
http://analizy.biz/ksiazkiapologetyczne/

1 Krzyż
Motto:
Nie wstydźmy się wyznać Ukrzyżowanego! Ufnie uczyńmy
znak krzyża palcami na czole i na wszystkim, na chlebie,
który spożywamy, na kielichu, który pijemy, przy wejściu i
wyjściu, przed snem kładąc się na spoczynek, przy
wstawaniu, chodzeniu i spoczynku. Jest on wielką obroną:
Nie muszą za niego płacić ubodzy, trudzić się słabi. Od
Boga jest dany jako łaska. Krzyż jest znakiem wierzących,
postrachem szatanów. W krzyżu triumfuje nad nimi wierny,
jeżeli się nim znaczy z ufnością. Na widok krzyża
przypominają sobie Ukrzyżowanego. Lękają się Tego, który
smokowi starł głowę. Ceń tę pieczęć, a ponieważ jest darmo
dana, tym więcej czcij Dobroczyńcę.
Św. Cyryl (315-386) z Jerozolimy, Katecheza 13

1.1 Wyobrażenia przeciwników krzyża

WĄTPLIWOŚĆ

Konstantyn Wielki wprowadził znak krzyża do chrześcijaństwa – znak ten nie był znany
przed Soborem Nicejskim (325 rok).
Wynika z tego, iż krzyż nie ma nic wspólnego z Jezusem ani chrześcijaństwem. Został
wprowadzony podstępnie w IV wieku na podstawie legendy o widzeniu przed bitwą przy
moście mulwijskim.

1.2 Chrześcijański znak krzyża przed Konstantynem Wielkim – fakty
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1.2.1 Świadectwo Nowego Testamentu
Już w Listach Apostolskich krzyż staje się centralnym symbolem zbawienia:
Gdy Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan (Kor 1,22-23).
Mimo tego „zgorszenia” i „głupstwa” Apostoł Narodów stwierdza
Postanowiłem (…) nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1
Kor 2,2).

1

Najprostszym sposobem sfalsyfikowania zarzutu o wprowadzeniu do chrześcijaństwa znaku krzyża
przez Konstantyna jest przytoczenie świadectw o posługiwaniu się nim wcześniej. Choć zadanie to jest
utrudnione ze względu na niewielką liczbę artefaktów z pierwszych wieków chrześcijaństwa, które w ogóle
się zachowały, jednak pozostało ich dosyć, aby nie mieć żadnych wątpliwości co do tego, że znak krzyża był
przez chrześcijan używany długo przed Konstantynem – prawdopodobnie od początku. Aby to pokazać,
odwołam się do trzech źródeł – Pisma Świętego, pism wczesnochrześcijańskich powstałych przed erą
Konstantyna Wielkiego oraz nielicznych przetrwałych zabytków kultury materialnej.

Dlaczego?
Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia (1Kor 1,18).
Pogardzany Krzyż Chrystusa staje się przedmiotem chluby:
Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata
(Ga 6,14).
Wrogość wobec chrześcijan jest interpretowana jako wrogość wobec krzyża:
Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem,
a teraz mówię z płaczem (Flp 3,18).
O ludzkie względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania; chcą
mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego (Ga 6,12).
1.2.2 Pisma wczesnochrześcijańskie o krzyżu
Zastrzeżenie dla zwolenników zasady „sola scriptura1”: pisane świadectwa z pierwszych wieków
chrześcijaństwa przytaczam nie jako pisma święte, ale jako świadectwa historyczne, których istnienie
udowadnia iż chrześcijanie używali znaku krzyża długo przed Konstantynem Wielkim.
Nie sposób oczywiście przytoczyć wszystkich przedkonstantyńskich wzmianek o krzyżu – poniżej
przedstawiam tylko skromną ich reprezentację2:
Święty męczennik Ignacy Antiocheński (żyjący w latach 30-107) umarł skazany na pożarcie przez
lwy. Kiedy go transportowano do Rzymu na egzekucję, napisał kilka listów do gmin chrześcijańskich. Jego
słowa o krzyżu być może nawiązują do słów św. Pawła:
Dźwiga was do góry machina Jezusa Chrystusa, którą jest Krzyż, a Duch Święty służy wam za
linę (...). Duch mój jest ofiarą Krzyża, który jest zgorszeniem dla niewierzących, dla nas zaś
zbawieniem i życiem wiecznym (…).
Unikajcie zatem tych złych odrośli rodzących owoc śmiercionośny, którego gdy ktoś skosztuje,
od razu umiera. Nie Ojciec ich sadził. Gdyby tak było, okazaliby się gałęziami krzyża, a
rodziliby owoc nie niszczejący. Przez swój krzyż Chrystus w swojej męce wzywa nas, którzy
jesteśmy Jego członkami. A głowa nie może być zrodzona bez członków, toteż Bóg obiecuje nam
zjednoczenie, którym jest On sam. (List do Kościoła w Magnezji)
Św.Polikarp (żył w latach 62-156, był uczniem św. Jana, umarł jako męczennik). W Liście do Kościoła w Filipii
pisał :

kto nie uznaje świadectwa krzyża, ten jest z diabła.
Justyn Męczennik (urodzony w roku 100) pisał o krzyżu:
Jest on największym symbolem potęgi Chrystusa, jak okazuję się to także z rzeczy, które
podpadają naszemu wzrokowi. (Apologia I 55,3)
W Innym dziele, Dialogu z Żydem Tryfonem, ten sam autor nauczał:
Chrystus bowiem, będąc Pierworodnym spośród wszelkiego stworzenia, stał się Wodzem innego
plemienia, odrodzonego przez Niego samego poprzez wodę, wiarę i drzewo, które to zawierają
się w tajemnicy krzyża, podobnie jak Noe, który ocalony dzięki drzewu, kiedy płynął po wodach
wraz z całym swoim domem
Współczesny Justynowi Fronton twierdził o chrześcijanach:
Sprawują oni obrzędy religijne na cześć człowieka skazanego na śmierć i adorują belki krzyża
na którym on zawisł... (Minucjusz Feliks, Oktawiusz 9, Mowa w sen)
On też zarzuca chrześcijanom:
Popatrzmy jednak na kary, jakie znosicie, na wyroki, na tortury, na krzyże, które nie tylko
czcicie, ale które są również narzędziami waszej kaźni, na płomienie, które nie tylko

1

Dowód na to, iż jest to zasada niebiblijna zawarłem w książce Dlaczego ufam Kościołowi?.
Wikipedia przedstawia następujący wykaz źródeł: Tertulian (Przeciw Marcjonowi; Apologetyk; Do pogan; Adversus Judaeos; O
chrzcie; De oratione, Lekarstwo na ukłucie skorpiona; De corona), Justyn Męczennik (Apologia; Dialog z Żydem Tryfonem;
Apologia I pro Christianis), Orygenes (Selecta in Ezechelem), Barnaba (List Barnaby), Klemens Aleksandryjski (Kobierce),
Irenusz (Wykłady Nauki Apostolskiej; Adversus haereses), Hipolit Rzymski (Tradycja apostolska). Za większość cytatów powyżej
składam podziękowanie p. Włodzimierzowi Bednarskiemu.
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przepowiadacie, ale przecież sami się ich boicie. Gdzież jest ów Bóg przychodzący z pomocą
zmartwychwstałym, bezradny wobec żywych? (Oktawiusz 12:4)3
Orygenes, urodzony w 185 roku tak opisywał zwyczaje chrześcijan:
Trzeci [z Żydów], należący do tych, którzy uwierzyli Chrystusowi, powiedział, że według
starego alfabetu litera Tau przypomina krzyż i jest zapowiedzią tego znaku, który chrześcijanie
kreślą na czole4. (Komentarz do Ez 9 – proszę zwrócić uwagę na ten fragment, odwołam się do
niego w następnym rozdziale).
Napisał także w Homiliach o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej:
A zatem >>spadnie na nich przerażenie i strach<<, gdy ujrzą tkwiący w nas mocno znak
krzyża i dostrzegą >>wielkość owego ramienia<<, które Pan rozpostarł na krzyżu, tak jak
sam powiedział: >>Przez cały dzień wyciągałem ręce moje do niewiernego i
sprzeciwiającego mi się ludu<<” (...) „Jezus natomiast, który po wyniesieniu na krzyżu miał
ramionami swymi objąć cały świat, powiada: >>Wyciągnąłem ręce swoje do ludu
niewiernego i opornego<<”.
Tertulian pisał w 211 roku:
My czcimy krzyż wraz z belką poprzeczną i wystającym siodełkiem.(Do pogan 1,12)
My w każdym razie czcząc krzyż, modlimy się do zupełnego i całego Boga. (Apologetyk 16,7)
Dla nas ochroną jest wiara. Jeśli ona nie jest wyczerpana (...) to trzeba tylko zrobić znak
krzyża, wymówić jej przyrzeczenie... (Lekarstwo na ukłucie skorpiona)
Przy każdym kroku lub ruszeniu z miejsca, przy każdym przyjściu i odejściu, przy wciąganiu
obuwia, przy myciu się, przy stole, przy zapalaniu świateł, przy układaniu na spoczynek, przy
siadaniu i przy każdej czynności dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża. (De corona)
Obydwoje [małżonkowie] jednako zachowują się w kościele Bożym (...). Jałmużny udziela się
bez zakłopotania, ofiary składa się bez wzbudzania niepokoju, a codzienne przestrzeganie zasad
wiary nie napotyka na trudności. Znak krzyża nie jest czyniony ukradkiem, gratulacje nie są
trwożliwe, a błogosławieństwo nie jest wypowiedziane jedynie w myśli. (Do żony II:9)
Hipolit Rzymski (zmarł w 235 roku) pisał w Tradycji apostolskiej:
Starajcie się zawsze osłaniać swoje czoło znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany
przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś czyni go z wiarą, a nie dla dogodzenia ludziom, ale żeby przez
znajomość używać go jako pancerza.
Gdy biskup ukończył egzorcyzm, tchnął na ich oblicze, a potem naznaczył krzyżem świętym ich
czoła, uszy i nos.
Święty Cyprian (żył w latach 200-258) napisał coś w rodzaju kompendium Do Kwiryna. Przedstawił
w nim szereg tez, popartych słowami Pisma Świętego. Teza 21 brzmi: w męce i znaku krzyża tkwi cała moc i
władza5. Napisał też: W tym znaku krzyża jest zbawienie dla wszystkich, którzy są nim na czole znaczeni”6.
W pochodzącym ze 150 roku dokumencie Martyrium Petri czytamy o tym, że na ścianie budynku
służącego za miejsce spotkań chrześcijanie umieszczali crux victoriae (krzyż zwycięski) – symbol triumfu
Chrystusa. Krzyż w bogatszych gminach bywał wykonany ze złota, a nawet wysadzany perłami.
Jak widać, przekazy historyczne są jednoznaczne – znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie
już od I wieku i pozostawał w ciągłym użyciu.
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Warto zaznaczyć, że w tym samym dziele Minucjusz ostro odgranicza cześć krzyża jako symbolu zbawienia chrystusowego od
kultu samego krzyża jako bóstwa: My krzyży nie adorujemy, nie zanosimy do nich modlitw (Oktawiusz 29:6) i wypomina
poganom: To wy możecie czcić drewniane krzyże jako części składowe waszych bóstw, ponieważ bóstwa z drewna uważacie za
święte (Oktawiusz 29:6).
4
Lucjan z Samostaty kpił z chrześcijan w Judicium Vocalinum: Litera T wysługuje karę śmierci swym własnym kształtem, który
jest krzyżem i który mu dał początek od kiedy litera wzięła nazwę sTAUros.
5
Za: Katechizm biblijny kościoła kartagińskiego, ks.T. Kaczmarek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Polonia Sacra”
17 (2013) nr 2 (33).
6
Cytat za: Pisarze wczesnochrześcijańscy i krzyż Jezusa, W. Bednarski, http://bednarski.apologetyka.info/trojca-swieta/pisarzewczesnochrzescijanscy/pisarze-wczesnochrzescijanscy-i-krzyz-jezusa-cz-ii,512.htm (dostęp 2.06.2015).
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1.2.3 Wczesnochrześcijańska egzegeza o krzyżu
Krzyż był naturalnym symbolem dla chrześcijan – skoro sam Jezus uczynił go metaforą życia
chrześcijanina (Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem – Łk 14,27).
Byłoby dziwne, gdyby wczesnochrześcijańscy egzegeci – tak na co dzień związani z tym symbolem – nie
odnaleźli jego zapowiedzi w Starym Testamencie.
I rzeczywiście – już pierwsi chrześcijanie dopatrzyli się wielu takich prorockich wzmianek.
Odnajdywano je w różnych znakach (np. w pozycji Mojżesza z podniesionymi rękoma, gdy modlił się w
czasie bitwy Izraela Amalekitami (Wj 17,8-13)7, w geście Jakuba krzyżującego ręce przy błogosławieństwie
synów8 itd). Mnie osobiście najbardziej przekonuje fragment z Księgi Ezechiela 9,3-6, na którą na
przełomie II i III wieku powołał się Orygenes9, nawiązując do chrześcijańskiej praktyki kreślenia krzyża na
czole (przypominam: według starej pisowni litera Tau przypomina swym kształtem krzyż i jest zapowiedzią
tego znaku, który chrześcijanie kreślą na czole)10.
Zobaczmy, co miał Orygenes na myśli, analizując przywołany fragment Księgi Ezechiela. Czytając
go, proszę pamiętać, iż hebrajska litera Taw ma kształt krzyża Tau albo – jak kto woli – litery T:
Pan rzekł do niego:
Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy
i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów,
którzy wzdychają i biadają
nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi.
Do innych zaś rzekł (…):
Idźcie za nim po mieście i zabijajcie!
Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak (Ez 9,4.6).
Ten sam motyw – pieczęci na czole dającej ocalenie Boga – znajdujemy w Apokalipsie:
Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego (Ap 7,3).
I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko
ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach (Ap 9,4).
Jest niezwykle ciekawe, że znak Tau był znany i używany już przez Żydów (przed nastaniem
chrześcijaństwa umieszczano go niekiedy nawet na grobach, podobnie jak znak krzyża11). Orygenes
wspomina rozmowy z Żydami na ten temat:
Kiedy wypytywaliśmy Hebrajczyków, czy na podstawie ojcowskiej tradycji mogliby podać nam
informacje o literze Tau, oto co usłyszeliśmy. Jeden powiedział, że litera Tau zajmuje ostatnie
miejsce wśród dwudziestu dwóch liter w kolejności, w jakiej zostały one ułożone. Ostatni zatem
znak przyjęty został dla oznaczenia doskonałości tych, którzy jako cnotliwi płaczą i boleją nad
grzechami ludu i współczują przeniewiercom.
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Justyn Męczennik: Gdy lud walczył z Amalekitami, a syn Nawego o przydomku Jezus dowodził bitwą, sam Mojżesz modlił się do
Boga, mając ręce z obu stron rozciągnięte. Or i Aaron podtrzymywali je przez cały dzień, aby mu ze zmęczenia nie opadły. Jeśli
bowiem Mojżesz choć trochę zmieniał tę figurę, naśladującą krzyż, naród ponosił klęskę. O ile zaś trwał w tej postawie, o tyle
odnoszono zwycięstwo nad Amalekiem. Ten, co zwyciężał, przez krzyż zwyciężał. Zaprawdę nie dlatego wzrastała moc ludu, że
Mojżesz tak się modlił, ale dlatego, że na czele bitwy było imię Jezusa, a ponadto dlatego, że Mojżesz wyobrażał znak krzyża
(Justyn, Dialog z Żydem Tryfonem 90:4). Motyw ten podnosi też św. Barnaba oraz Tertulian.
8
Tertulian, O chrzcie.
9
Ten sam motyw znajdujemy u św. Cypriana (ur. 200): Albowiem, że ujść mogą jedynie odrodzeni i znakiem Chrystusa
naznaczeni, mówi Bóg na innym miejscu, gdy wysyłając aniołów swoich na spustoszenie świata i zagładę rodzaju ludzkiego, grozi
na ostatku, mówiąc: ‘Idźcie a zabijajcie (...). A każdego, na którym ujrzycie znak napisany, nie tykajcie’ (Ez 9,5-6). Co to zaś za
znak, i na jakiej części ciała położony, ujawnia Bóg na innym miejscu, mówiąc: Przejdź przez środek Jeruzalem i naznaczysz znak
na czołach mężów (...)’ (Ez 9,4). A że znak ten odnosi się do męki i krwi Chrystusa, i że ten bezpiecznie i cało się zachowa, kto
znajdzie się z owym znakiem, również stwierdzone jest świadectwem Boga (...). Jak tam po uderzeniu Egiptu lud żydowski nie
mógł inaczej ujść, jak dzięki krwi i znakowi Baranka, tak kiedy ginąć od uderzenia zacznie świat, ujdzie jedynie ten, kto znaleziony
będzie we krwi i znaku Chrystusa (Do Demetriana)
10
Cyt. wg: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, za tekstem Marcina Majchrzaka. Ten sam motyw jest
obecny wcześniej u Tertuliana: To jest bowiem grecka litera Tau, nasza zaś T, ma wygląd krzyża, o którym prorokował, że będzie
widniał na naszych czołach w prawdziwym i katolickim Jeruzalem (Tertulian, Przeciw Marcjonowi 3:22:6).
11
Ilustracje przedstawiające takie groby można zobaczyć w znakomitej książce Stanisława Kobielusa Krzyż Chrystusa. Od znaku i
figury do symbolu i metafory (Warszawa 2000). Po nastaniu chrześcijaństwa Żydzi powoli poczęli odcinać się od tego znaku.
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Drugi mówił, że litera Tau jest symbolem tych, którzy zachowali Prawo, jako że u Hebrajczyków
Prawo nazywa się Torą, a ponieważ pierwszą literą tego słowa jest Tau, więc oznacza ona tych,
którzy żyją podług Prawa. (Selecta in Ezechielem 9)
Justyn Męczennik w Dialogu z Żydem Tryfonem wiąże krzyż Jezusa – Baranka Bożego – ze
sposobem przygotowania baranka przeznaczonego na starotestamentową ofiarę paschalną:
(…) ów baranek, którego dotyczył nakaz, by w całości został upieczony, będzie symbolem
cierpienia Chrystusa, którego doznał On na krzyżu. Baranek bowiem, który jest przyrządzany,
zostaje przygotowany i upieczony w formie krzyża. Jednym bowiem rożnem przebija się go
wprost od dolnych partii aż po głowę, a drugim w poprzek przez grzbiet i do niego są
przymocowywane nogi baranka.
1.2.4 Pisma apokryficzne
Oczywiście, apokryfy nie mają waloru nieomylności Pisma ani powagi pism ojców Kościoła. Jednak
niezależnie od wiarygodności ich treści są świadectwem dnia codziennego – jeśli pojawia się w nich jakaś
praktyka, to znaczy, że była znana co najmniej w czasie powstawania pisma.
Z przełomu I i II wieku pochodzi pismo zwane Odami Salomona. Znajdujemy w nim następujący
tekst:
Rozpostarłem swe ręce i przybliżyłem się do mego Pana, przez rozłożenie rąk w Jego znaku. A moje
rozłożone ręce są prostym krzyżem.

1.2.5 Zabytki kultury materialnej
Niewiele mamy w ogóle artefaktów z trzech pierwszych wieków chrześcijaństwa – okres
prześladowań nie sprzyjał tworzeniu sztuki religijnej. Mimo to zachowały się przedstawienia krzyża sprzed
epoki konstantyńskiej.

12

Według Buried History, Vol. 10, nr 1, marzec 1974, str. 15.
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Krzyż znaleziony w Herkulanum.
Pod nim coś w rodzaju klęcznika.
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W 1939 roku odkopano patrycjuszowską willę w Herkulanum –
mieście zasypanym przez popioły Wezuwiusza 24 sierpnia 79 roku.
Na ścianie domu przeznaczonego dla niewolników znaleziono odcisk
drewnianego krzyża crux capitata12.

Z początku III wieku pochodzi graffiti
znalezione na murze rzymskiego Palatynu.
Rysunek
ten
jest
szyderczym
przedstawieniem krzyża przez autora
drwiącego z rodzącego się kultu: widzimy
na nim klęczącego młodego człowieka, a
przed nim ustylizowanego na postać
ludzką osła z przednimi kończynami
rozciągniętymi wzdłuż belki krzyża w
kształcie
litery
T.
Napis
głosi
„Aleksamenos sebete theon”, czyli
„Aleksamenos oddaje cześć bogu”. Mamy
powody
przypuszczać,
że
owo
przedstawienie było pewnego rodzaju
szyderczą „kalką” – o podobnej
karykaturze, narysowanej w Kartaginie,
wspomina Tertulian w Apologii13.
W literaturze rzymski wizerunek nosi
nazwę Graffiti Aleksamenosa (choć
zapewne nieznany nam dziś Aleksamenos
był raczej obiektem drwin, których
wyrazem jest owo graffiti).
Być może mieszkał on w sąsiednim
budynku, na którym odkryto napis
„Aleksamenos fidelis” („Aleksamenos
wierzący”)

13

Na ten temat pisze też w Minucjusz w Oktawianie, przytaczając słowa pogan o tym, iż chrześcijanie rzekomo czczą głowę osła.

Strona

6

Rok 253, Rzym. Fresk z katakumb Aurelii w Krzyż z czasów apostolskich znaleziony w wykopaliskach
Rzymie. Po lewej stronie widoczny krzyż.
w Betsaidzie

Grób Rufina Irene
w katakumbach św.
Kaliksta w Rzymie.
Pod
inskrypcją
widoczny krzyż.

Katakumby
Domitylli.
Katakumby
Domitylli.

Katakumby Aurelii.
Widoczny
w
zwieńczeniu krzyż.

Inny
grób
z
katakumb Aurelii,
zwieńczony
znakiem krzyża. Na
grobie wymienione
są imiona zmarłych
z zaznaczeniem, że
byli
chrześcijanami.

Inskrypcja
katakumbach
Priscylli.

w
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Pieczęć z wizerunkiem Ukrzyżowania (I-III wiek) Pieczęć z kornalinu z wizerunkiem ukrzyżowania
znaleziona w Konstancji (Rumunia). Gemmę (III wiek). U dołu widoczny baranek, symbol
wykonano z kornalinu (czerwonej odmiany Chrystusa złożonego w ofierze.
chalcedonu, inaczej krwawnik). W tle wizerunku
dwunastu apostołów. Inskrypcja ICHTHUS.
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Specjalny rodzaj artefaktów stanowią tzw. gemmy, niewielkie wizerunki wykonywane najczęściej ze
szlachetnych lub półszlachetnych materiałów. Oto gemmy z I-IV wieku:

Gemma ze znakiem chi-ro.

Archeolodzy, badając starożytne groby rodziny Barsabów (biblia wspomina o Józefie-Justusie
Barsabie w Dz 1,21-23 oraz Judzie Barsabie w Dz 15,22), znaleźli na części grobów wyryte znaki krzyża14.
1.2.6 Zagadka tajemniczego kwadratu
Od wielu lat badacze napotykali wśród zachowanych antycznych przedmiotów tajemnicze tabliczki,
które – ze względu na wyryty na nich napis – nazwano „kwadratem SATOR-ROTAS”. Ciekawe było to, że
tabliczki te znajdowano jedynie w warstwach archeologicznych odpowiadających epokom chrześcijańskim
miejsc znalezienia.
Najstarszym znaleziskiem jest kwadrat znaleziony w ruinach Pompei przykrytej pyłem
wulkanicznym w sierpniu 79 roku – a więc z pewnością nie późniejszy. Nad nim wyrysowano trójkąt, który
być może oznacza symbol Trójcy Świętej. Litery na kwadracie układają się w pięć wyrazów, które mogą
być czytane z prawa na lewo, z lewa na prawo, z dołu do góry i z góry do dołu:

14
15

Za: M. Rucki, Archeologia potwierdza autentyczność Biblii, „Miłujcie się!” 4/2001.
Feliks Grosser i Siguard Agrell.
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Przez dziesięciolecia głowiono się nad znaczeniem tego znaleziska (dosłowny tekst nie wydaje się zbyt
zachęcający: „Siewca Arepo trzyma zręcznie koła”). Rozwiązanie zostało znalezione dopiero w 1925 roku,
kiedy to dwóch naukowców15 pracujących niezależnie od siebie zaprezentowało ułożenie jak na rysunku
poniżej:
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Przykłady kwadratów SATOR-ROTAS (1) Pompeje, 79 rok (2) Ściana opactwa św. Piotra w Capestrano (3) Dura
Europos, datowany na lata 165-256
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Kwadrat SATOR-ROTAS i jego transkrypcja w postaci krzyża.

Litery ułożone w krzyż tworzą (pionowo i poziomo) słowo PATER NOSTER (Ojcze Nasz). Litery A i
O (powtórzone) nawiązują do Alfa i Omega (wyrażenie określające zarówno Boga Ojca, jak i Chrystusa (Ap
1,8).
Oczywiście nie wszyscy zgodzili się z podobnym ułożeniem kryptogramu, jednak większość
naukowców przekonał fakt, iż prawdopodobieństwo, by zestaw liter kwadratu polidromicznego (tj. takiego,
który można czytać w różnych kierunkach) przypadkowo umożliwiał utworzenie sensownego napisu jest
niewielkie.

1.2.7 Wniosek
Zarówno jednoznaczne przekazy pisemne, jak i znaleziska kultury materialnej dowodzą, że chrześcijaństwo
używało symbolu krzyża na długo przed Konstantynem Wielkim (według wszelkiego prawdopodobieństwa
był on używany od samego początku).
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Rozprawiwszy się z twierdzeniami, jakoby symbol krzyża pojawił się w chrześcijaństwie dopiero za czasów
Konstantyna Wielkiego, możemy przejść do szerszego omówienia wczesnochrześcijańskiej symboliki
związanej z krzyżem.
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Zarzuty przypisujące wprowadzenie symbolu krzyża Konstantynowi Wielkiemu są tyleż
nieprawdziwe, co nielogiczne; według oskarżycieli cesarz miał wprowadzić krzyż (jako
symbol solarny), ale jednocześnie odmawiać mu znaczenia solarnego, lecz sugerować
symbolikę chrześcijańską.
Nasuwa się pytanie – po co?
Podobnie: Konstantyn miał wprowadzić chrześcijaństwo, aby pozyskać sobie wojsko –
choć ponoć Mitra był wśród żołnierzy popularniejszy od chrześcijaństwa.
Dlaczego w takim razie nie wprowadził mitraizmu?

1.2.8 Pytania i wątpliwości
Krzyż w wierzeniach przedchrześcijańskich
Symbol krzyża został zaczerpnięty z religii pogańskich; w Babilonie i Asyrii w XVII
wieku p.n.e. znak krzyża był symbolem boga Tammuza, w Egipcie oznaczał życie, a w
WĄTPLIWOŚĆ Grecji przypisywano go Dionizosowi. Krzyż miał być też znakiem tyryjskiego boga
Dumuzi, babilońskiego Bela oraz nordyckiego Odyna. Ludy Persji i Indii stosowały krzyż
w kształcie swastyki symbolizujący ogień. Symbol krzyża był używany przez Majów i
Azteków, korzystali z niego także buddyści w Chinach (podobnie jak w Indiach w formie
swastyki). Krzyż u Słowian przybierał formę Swarzycy (kult Swaroga) lub „Słonecznego
kręgu”.
W zestawieniu brakuje jeszcze nawiązania do roli krzyża (znak „+”) w matematyce, przywołania
drogowego znaku skrzyżowania ulic i odniesienia do kształtu miecza…
Oczywiście, że krzyż (a także inne kształty, które się do niego przyrównuje), jako prosty symbol
graficzny (nieprzypadkowo w końcu podpisują się nim analfabeci…) bywał wykorzystywany w różnych
celach – do zaznaczania, do liczenia, jako symbol władców czy znak religijny. Nie ma w tym nic
niezwykłego. Więcej; to że bywał tak często wykorzystywany w wielu różnych, często niekontaktujących
się ze sobą kulturach najlepiej dowodzi, że jego prostota predysponowała ów symbol do użycia w różnych
kontekstach.
Dla „dowodzenia”, iż został on zaczerpnięty przez chrześcijaństwo z jakiejś starej kultury, lepszym
byłby argument z jednego systemu religijnego, z którego chrześcijaństwo mogłoby go zapożyczyć; podając
przykłady wielu różnych kultur dowodzimy jedynie, iż wielu ludzi w różnych czasach uznało ten symbol za
wygodny, intuicyjny czy zwyczajnie prosty (powstaje gdy np. skrzyżujemy dwa patyki).
Przypisywać krzyż chrześcijański do religii starożytnych to trochę tak, jak dowodzić, że ma on coś
wspólnego z elektrycznością (wszak słupy energetyczne, zwłaszcza drewniane, często są tego kształtu) lub
twierdzić, że wziął się on z gry w kółko i krzyżyk.
Każdy, kto kiedykolwiek słyszał o Chrystusie i Jego śmierci dla naszego zbawienia, wie
doskonale, skąd znak krzyża wziął się w chrześcijaństwie i nie ma potrzeby poszukiwania na siłę źródeł
w innych religiach czy na innych kontynentach.
Inna sprawa, że autorzy zarzutu dość szeroko potraktowali symbol krzyża – na poniższych rysunkach
niektóre z przywołanych w zarzucie „krzyży” – doprawdy, niekiedy trzeba sporej wyobraźni, by mówić tu o
„zapożyczeniu kształtu”.

Polska odmiana Swarzycy Nordycki
symbol
„Swarga”.
„Słonecznego kręgu”
Znaki przedstawiono w tekście zarzutu jako „krzyże (znak Odyna).
słowiańskie”.
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10

Swarzyca słowiańska.

Mandala buddyjska – połączenie koła i
kwadratu.

Triskelion (trykwetr), tutaj w wersji
celtyckiej.

ANATOMIA MANIPULACJI
czyli krótka lekcja tworzenia wyssanych z palca zarzutów, które na pierwszy rzut oka
wyglądać będą logicznie
W podobny sposób jak czyni się to z krzyżem, można by zapewne zakwestionować niemal
każdy prosty symbol; weźmy choćby znak ryby, przywoływany niekiedy przez
„przeciwników krzyża”. Słusznie mówią oni, iż w II wieku chrześcijanie używali tego
znaku16, a i dziś bywa dość powszechnie stosowany.
Czy można by go zdyskredytować w podobny sposób, w jaki czyni się to z krzyżem? Ależ
oczywiście! Pokażę w punktach jak zmajstrować garść „argumentów” (nawet z „biblijnym”
uzasadnieniem):
OMÓWIENIE ETAPU
Przykład tekstu „wyprodukowanego” zarzutu
MANIPULACJI
1. Etap
I
–
przytoczenie W Babilonie istniał kult „boga-ryby”(nazywał się
prawdziwego faktu. Tu dobrze jest „Dagon”). Jego kapłani nosili korony w kształcie
powołać się na jakieś „czcigodne” rybich głów. Wikipedia twierdzi, że w tradycji
źródło (najlepiej Encyklopedię chrześcijańskiej Dagon uznawany jest za demona.
Brytyjską) – będzie to o tyle łatwe Encyclopedia Britannica podaje, iż Dagan miał
że
na
razie
piszemy
o ważną świątynię w Ras Shamra, w Palestynie, gdzie
rzeczywistości, a nie o naszych był szczególnie znany jako bóg Filistynów, miał
pomysłach.
kilka sanktuariów, w tym w Bet-Dagon w Asera,
Gazie, i Ashdod.
2. Etap II – uwiarygodnienie biblijne Biblia wspomina o bożku Dagonie:
Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć
16

Co oczywiście nie oznacza, że nie używali znaku krzyża!
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Swastyka indyjska.
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Swastyka buddyjska.

5. Etap V – ukazanie całej zgrozy
„niecnego” postępowania (ważne:
„oburzenie” należy przedstawić
wobec „bałwochwalstwa” – nie
ma potrzeby udowadniania, że
znak ryby ma cokolwiek z owym
bałwochwalstwem wspólnego –
przeciwnie, należy zasugerować iż
jest to coś oczywistego, już
„udowodnionego”).
Cytując Biblię, należy przyjąć, że
mówi ona o tym, co chcemy
zdyskredytować.

Współczesna
mitra
biskupia
w
kształcie
stylizowanej rybiej głowy.
W Pierwszej Księdze Samuela 5,2-7 czytamy:
Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą i wnieśli do
świątyni Dagona, i ustawili przed Dagonem. Gdy
wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali i
weszli do świątyni Dagona, spostrzegli, że oto
Dagon leży twarzą do ziemi przed Arką Pańską.
Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego
miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym
rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do
ziemi przed Arką Pańską, a głowa Dagona i
obydwie dłonie leżały odcięte na progu; na swoim
miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Dlatego
właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do
domu Dagona nie nadeptują na próg Dagona w
Aszdodzie do dnia dzisiejszego. Ręka Pańska
zaciążyła nad mieszkańcami Aszdodu i przeraziła
ich. Ukarał On guzami tak mieszkańców Aszdodu,
jak i jego okolic. Mieszkańcy Aszdodu, widząc, co
się dzieje, oświadczyli: Nie może zostać Arka Boga
Izraela wśród nas, gdyż twarda się okazała ręka
Jego nad nami i nad bogiem naszym, Dagonem (1

12

4. Etap IV (trudny, ale konieczny dla
pełni efektu) – trzeba znaleźć
jakieś
odwołanie
sugerujące
współczesny
związek.
Im
skojarzenie bardziej niezwykłe,
tym lepsze.
Ważne jest dodanie do skojarzenia
ilustracji, koniecznie z sugerującym
podpisem utrwalającym lansowaną
tezę.
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3. Etap III – „efektowna” (choć
zupełnie absurdalna) teza podana
jako fakt historyczny

swego boga, Dagona, złożyć wielkie ofiary (Sdz
16,23) (a także Joz 19,27; Krn 10,10, 1 Sm 5,2-7).
Ludzie uprawiający ten kult przenieśli się do
Pergamonu, gdzie znajdował się jeden z siedmiu
kościołow Azji Mniejszej (Ap 2,12-17) i
wprowadzili to pogańskie oznaczenie do
chrześcijaństwa, przenosząc na Jezusa satanistyczny
kult boga-ryby.
Biskupi Kościoła Katolickiego noszą nakrycie głowy
(tzw. mitrę). Na pierwszy rzut oka nic niezwykłego;
spójrzmy jednak na fotografię: czy ten kształt czegoś
Wam nie przypomina? Ależ tak – to przecież kształt
rybiego łba! Nakrycie głowy biskupów wzorowane
jest na koronie babilońskich kapłanów Dagona!

Sm 5,2-7).
Jak widzisz, Bóg nie toleruje bożka Dagona.
Wszystkich Filistynów, którzy go czcili, ukarał
swoją mocą. Nie możesz oddawać czci Bogu i
Dagonowi!
6. Etap VI – wzniosłe (można Czy więc Ty chcesz występować przeciw Bogu i
stylizować styl na „prorocki”) obrażać go, używając pogańskiego znaku ryby,
wezwanie
końcowe
(znów oznaczającego bożka Dagona?
najlepiej podparte jakimś tekstem Teraz usuńcie cudzych bogów spośród was i
biblijnym)
zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela (Joz
23,23)
Nie opieraj się wyraźnemu nakazowi Bożego
Słowa!
Gotowe! Efektowny zarzut skonstruowany.
Oczywiście jest on zupełnie bzdurny. Chrześcijański znak ryby nie ma najmniejszego
związku z Dagonem. Powstał z akronimu określenia Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel
(po grecku ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ).
Pierwsze litery wyrazów tworzą greckie słowo ΙΧΘΥΣ (ryba).
Dodatkowo symbol, poprzez skojarzenie z wodą, nawiązywał do chrztu, a także
symbolizował nawróconych (Jezus obiecywał przyszłym ewangelizatorom, że będą
„rybakami ludzi” Mt 4,19). Być może pewne znaczenie miało również to, iż w tradycji
żydowskiej ryba jest symbolem życia.
Z drugiej strony, mimo obecności symbolu ryby w chrześcijaństwie, kształt mitry biskupiej
nie ma nic wspólnego z rybą. Rysunek poniżej pokazuje etapy kształtowania się obecnej
formy tego nakrycia głowy:

Strona
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Ewolucja kształtu mitry biskupiej.

Krzyż to symbol męki
Krzyż był narzędziem męki, dlatego nie powinniśmy okazywać mu szacunku. Nie do
pomyślenia jest, by ktoś adorował szubienicę lub krzesło elektryczne.
WĄTPLIWOŚĆ

Miejsca męczeństwa (niekoniecznie z religijną konotacją) ludzi sprawiedliwych (czy po prostu
niewinnych) nader często są otaczane szacunkiem. Pamiętać też trzeba, że chrześcijaństwo od początku
podkreślało i wywyższało fakt, iż Jezus się ukorzył – został stracony w haniebny sposób: Patrzmy na
Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano,
przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga (Hbr 12,2).
Owo „zgorszenie krzyża”, jakie fakt ten wywoływał, św. Paweł w Liście do Galacjan ma za istotną
wartość i pragnie, by „nie ustało”(Gal 5,1117). W innym miejscu pisze: Nauka bowiem krzyża głupstwem
jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u
Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (Kor 1,18-25). Mimo tego
„zgorszenia” i „głupstwa” Apostoł Narodów stwierdza: Postanowiłem (…) nie znać niczego więcej, jak tylko
Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego (1 Kor 2,2). Jednak sprzeciw wobec krzyża Chrystusa nie dziwi –
miał wrogów już w czasach apostolskich: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o
których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem (Flp 3,18).
Krzyż jest dla Kościoła nie tyle przedmiotem związanym z męką Jezusa, co użytym przez Niego
narzędziem naszego zbawienia oraz miejscem Jego zwycięstwa.

17

Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy
ustałoby zgorszenie krzyża.
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Krzyż w laurze (zwycięski) i śpiący żołnierze – przedstawienie zmartwychwstania na rzymskim grobowcu (ok. 350)

1.2.9 Szczególne miejsce krzyża w symbolice chrześcijańskiej
Odpowiedziawszy na niemądre zarzuty wobec krzyża (doprawdy, czy ktokolwiek czytający
Ewangelię może mieć jakiekolwiek wątpliwości, skąd się wziął krzyż w symbolice chrześcijańskiej?),
chciałbym teraz nieco pogłębić temat, wskazując na szczególny związek krzyża z ołtarzem i Ofiarą Jezusa
Chrystusa. Do tego jednak potrzebne będzie parę słów na temat ołtarza.
Wydaje się, iż współcześni (zwłaszcza bracia odłączeni) nie doceniają wagi tego, czym jest ołtarz. A
przecież już w Ewangelii wg św. Mateusza czytamy:
Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by
przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto
czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł
na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy
ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim
leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka (Mt 23,16-21).
Również w Ap 16,7 ołtarz utożsamiany jest z Jezusem:
I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe.
Warty uwagi jest także werset 1Kor 10,18b – a szczególnie słowa Przypatrzcie się Izraelowi według
ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? wypowiedziane
w kontekście Eucharystii18.
We wczesnym chrześcijaństwie ołtarz był przedmiotem czci, jako symbolizujący Jezusa (pisał o tym
Ignacy Antiocheński, Cyryl Aleksandryjski oraz Ambroży). Pod koniec IV wieku wprowadzono całowanie
ołtarza (do dziś od tego rozpoczyna się i tym kończy każda Msza Święta).
Skąd wzięło się to przekonanie o Chrystusie – Ołtarzu?
Otóż w Świątyni Jerozolimskiej, w najważniejszym miejscu zwanym Świętym Świętych, znajdowała
się Skała (na której stała m.in Arka Przymierza i na której składano ofiarę). Jezus nawiązał do tego, mówiąc
o sobie: (Mt 21,42) Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach (zob. też: Mk 12,10 oraz Łk
20,17).
Jest to odniesienie do Izajasza: Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień
dobrany, węgielny, cenny, położony jako fundament. Kto wierzy, nie potknie się (Iz 28,16 oraz Ps 118,22) –
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym19.
Bardzo sugestywne jest to, iż wymagano, by do ołtarza prowadziły schody uświadamiające, że
zbliżamy się do Boga – były one nawiązaniem do drabiny Jakuba (Rdz 28,12).
Wiemy już, że Pismo utożsamia ołtarz z Jezusem. Stąd już do czci krzyża jeden krok polegający na
uświadomieniu sobie, że to właśnie krzyż był tym ołtarzem, na którym Jezus złożył swoją uniwersalną
Ofiarę dla naszego zbawienia. Dlatego od czasów apostolskich wywodzi się przekonanie, że krzyż jest
ołtarzem Jezusa i – zgodnie z przytoczonym fragmentem z Mateusza – pozostaje z Nim w jedności.

18

W liturgii wschodniej ołtarz oznacza także grób Chrystusa (obrus symbolizuje płótna pogrzebowe).
Czytamy o tym także w Nowym Testamencie: Dz 4,11 – On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał
się głowicą węgła; 1 P 2,4-7 – Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u
Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte
kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na
Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy
wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła (...);
Ef 2,20 – (...) zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus;
Rz 9,33 – (…) jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę potknięcia się, a kto wierzy w niego, nie będzie
zawstydzony.
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1.3 Inne symbole chrześcijańskie używane przed epoką Konstantyna
1.3.1 Symbole pochodzące od krzyża
Prawdopodobnie pierwszym symbolem (oprócz „czystego” znaku krzyża, o którym mówiliśmy
dotąd) pojawiającym się w kontekście chrześcijańskim, był staurogram powstały z połączenia liter Sigma
Rho.
Wszystko zaczęło się od tego, że skrybowie przepisujący Nowy Testament mieli zwyczaj
zastępowania pewnych znaków w określonych, ważnych słowach przez znak powstały z połączenia
niektórych liter tworzących to słowo, będący dodatkowo swoistym „logo”. I tak w słowie stauros (σταυρός
tj. „krzyż” po grecku) zastępowali pierwsze dwie litery ich graficznym złożeniem, które przypominało krzyż
(być może z przybitym do niego człowiekiem – pętla litery sigma miałaby symbolizować głowę).

Przykładem zastosowania jest jeden z najstarszych zachowanych (175–225 n.e.) rękopisów Nowego
Testamentu, papirus Bodmer XIV-XV20. Pokazany na rysunku fragment pochodzi z Ewangelii wg
św.Łukasza 14,27: Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Litery
sigma i tau zostały zastąpione przez staurogram:

20

Znak ten występuje także w innych prastarych papirusach – np. trzy staurogramy znajdujemy w tekście papirusu Bodmer II
(przełom II i III wieku), znajduje się on też na słynnym papirusie Chester Beatty I.
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Staurogram na papirusie Bodmer XIV-XV, II wiek, fragment Ewangelii wg św. Łukasza 14,27

W IV wieku powoli staurogram wyszedł z użycia w manuskryptach, gdyż pojawiła się koncepcja
skrótów całych słów (nomina sacra) i słowo stauros zaczęto zapisywać skrótem ΣΤΣ.

Innym wczesnym znakiem chrześcijańskim jest crux decima (krzyż dziesiętny). Ma on kształt
greckiej litery chi (X) – pierwszego znaku słowa XRISTOS (Chrystus):

Crux decima
Znak ten czyniono najczęściej kciukiem na czole. To prawdopodobnie ten znak miał na myśli
Tertulian, kiedy to pisał w 211 roku:
Przy każdym kroku lub ruszeniu się z miejsca, przy każdym przyjściu i odejściu, przy wciąganiu obuwia,
przy myciu się, przy stole, przy zapalaniu świateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy
każdej czynności dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża. (De corona)
Część historyków twierdzi, że crux decima pierwotnie symbolizować miał skrzyżowane drewna
złożone na ołtarzu ofiarnym.
Podobny do crux decima jest krzyż monogramowy – składa się z litery jota (I) oraz chi (X) – od
monogramu Jezusa (Isos Xristos). Z czasem znak ten przekształcił się w znak chi-ro (chryzmę), o którym
będzie mowa w następnym rozdziale.

Krzyż monogramowy
1.3.2 Co zobaczył (lub twierdził, że zobaczył) Konstantyn?
Wiele nieporozumień związanych jest ze znakiem chryzmy (zwanym także krzyżem chi-rho, od
greckich liter, z jakich jest utworzony). W Polsce są one tym większe, że największy rodzimy popularyzator
czasów rzymskich, prof. Aleksander Krawczuk, propagował historiograficzny model burckhardtowski,
odrzucający myśl o tym, że ktokolwiek (w tym Konstantyn Wielki) mógł kierować się w swoim
postępowaniu motywami religijnymi.
Przekaz z epoki mówi, że Konstantyn Wielki w 312 roku przed decydującą bitwą z Maksencjuszem
na Moście Mulwijskim miał objawienie21. W relacji Laktancjusza czytamy:
Konstantyn został we śnie upomniany, by niebieski znak boga wypisał na tarczach i tak stoczył
bitwę. Uczynił, co miał zlecone, i na najwyższym zagięciu tarcz imię Chrystusa literą X w poprzek
wypisuje. Uzbrojone tym znakiem wojsko chwyciło za broń. (Laktancjusz, De morlibus Persecutonem,
XLIV).
Dużo obszerniejszego opisu dostarcza Euzebiusz w swoim dziele Życie Konstantyna. Choć relacja ta
jest znacznie późniejsza od opisu Laktancjusza, to ma tę wartość, iż pochodzi podobno22 bezpośrednio od
Konstantyna.
Euzebiusz zarysowuje wcześniejsze (przed wizją z 312 roku) rozważania cesarza – miał on dojść do
wniosku, że władcy czczący wielu bogów kończą marnie. Stąd Konstantyn zadecydował, iż będzie czcił
jednego boga – tego samego, któremu był wierny jego ojciec, Konstancjusz Chlorus23.
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Chciałbym podkreślić, że nie przesądzam kwestii, czy Konstantyn faktycznie dostąpił objawienia, czy też jest to element
późniejszej refleksji lub legendy cesarskiej. Jak się wydaje, doznał jakiegoś przeżycia o charakterze transcendentalnym na jawie,
jednak nie był pewien jego znaczenia. Przeżycie to prawdopodobnie zostało uzupełnione i zinterpretowanie jako chrześcijańskie
przez marzenie senne cesarza. Niezależnie od tego, czy przeżycie to było prawdziwe, czy miało charakter subiektywny dla nas ma
znaczenie o tyle, że wpłynęło na postawę Konstantyna wobec chrześcijaństwa.
22
Tak przynajmniej twierdzi Euzebiusz.
23
Szukającemu taka przyszła myśl, że z wielu cesarzy, którzy byli przed nim, ci, którzy oparli swoje nadzieje na wielkiej liczbie
bogów i zjednywali ich przychylność ofiarami i darami, było oszukiwanych (…) żaden z tych bogów nie ostrzegał ich o
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Nie wiemy, czy bogiem Konstancjusza Chlorusa był Mitra, czy też raczej Niezwyciężone Słońce –
jednak był to bóg monoteistyczny. Euzebiusz podaje, że cesarz modlił się do owego boga (o którym jedyne
co wiedział na pewno, to to, że jest jedyny i najwyższy) o ujawnienie mu swej tożsamości. Wówczas miało
miejsce pierwsze widzenie:
(…) w godzinach południowych, kiedy słońce zaczynało się już skłaniać ku zachodowi,
zobaczył na własne oczy znak tryumfalny w postaci krzyża ze światła na niebie, powyżej
słońca, i był na nim umieszczony napis, mówiący: „Pod nim zwyciężaj". Na ten widok
zdumienie ogarnęło i jego, i całe wojsko, które szło za nim w tej ekspedycji i stało się
naocznym świadkiem cudu. (Euzebiusz, Życie Konstantyna)
Cesarz był wielce rad z objawienia, ale nadal nie był pewien, który to Bóg jest tym jedynym, który
istnieje i który mu się objawił. Wówczas we śnie ukazał mu się we śnie Chrystus Boga z tym samym
znakiem, który wcześniej widział na niebie, nakazał mu wykonać podobiznę znaku, który ujrzał na niebie, i
używać go jako obrony we wszystkich walkach ze swymi nieprzyjaciółmi. (Euzebiusz, Życie Konstantyna)
Po tych słowach kronikarza następuje opis labarum, czyli sztandaru cesarskiego:
Został on wykonany w takiej oto postaci: długie drzewce., pokryte złotem, tworzyło kształt krzyża,
mając w poprzek łukowato zakrzywiony pręt. Na samym szczycie całej figury przymocowana była
korona przeplatana klejnotami i złotem. Na niej był symbol imienia Zbawiciela, dwie litery
wskazujące na imię Chrystusa przez znaki inicjału, przy czym litera P prze-cięta cięta była przez X
umieszczone na jej środku». Te litery cesarz miał zwy-czaj nosić w późniejszym czasie na hełmie. Z
poprzecznego pręta, przytwierdzonego do drzewca, była zwieszona jakaś tkanina, królewska materia, pokryta bogatym zdobieniem umieszczonych jeden przy drugim drogich kamieni, błyszcząca
promieniami światła, hojnie przeplatana złotem, która przedstawiała oczom obraz
niewypowiedzianej piękności. Tkanina ta, przy-mocowana do belki poprzecznej krzyża, przyjmowała
kształt kwadratowy, o równej długości i szerokości. Drzewce pionowe, którego część dolna była
bardzo długa, na górze, poniżej znaku krzyża i zaraz nad górnym brzegiem wyszywanej materii,
nosiło portret ze złota, przedstawiający popiersie mi-łego Bogu cesarza razem z jego dziećmi. Cesarz
stale używał tego znaku zbawienia w charakterze środka obrony przed wszystkimi wrogimi i nieprzyjacielskimi potęgami; rozkazał, aby inne, podobne do tego znaki, były noszone przed każdą
armią» (Euzebiusz, Życie Konstantyna)
Wielu badaczy dostrzega rozbieżność w opisach Euzebiusza i Laktancjusza – opis labarum zdaje się
być inny niż znak, o jakim pisze Laktancjusz. Owa rozbieżność wydaje mi się być pozorna – oba opisy
można uzgodnić na co najmniej kilka sposobów.
Najbardziej klasyczna interpretacja została przedstawiona przez Piotra Rosińskiego24. Autor uważa,
że Konstantynowi został objawiony kształt chorągwi cesarskiej w kształcie krzyża (nieco podobnej do
dzisiejszych chorągwi kościelnych).
Najprawdopodobniej objawionym „niebiańskim znakiem” była ligatura25 chi-rho:
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dopuszczonych przez niebiańskie moce katastrofach i nie przybył im na pomoc. Tymczasem jedynie jego ojciec skierował się w
kierunku całkiem przeciwnym, potępiając błędy tamtych, i przez całe życie czcił jednego Najwyższego Boga.
(…) Kiedy to przemyślał, słusznie zwrócił uwagę na fakt, że ci, którzy zaufali wielu bogom, ginęli różnymi rodzajami śmierci, nie
pozostawiając po sobie ani rodziny, ani potomstwa czy rodu, ani imienia, ani pamięci u ludzi, podczas gdy Bóg jego ojca dawał
mu widzialne dowody swej potęgi i bardzo liczne znaki. I dalej zastanawiał się nad tym, że tych, którzy już wcześniej poprowadzili
wojsko przeciwko tyranowi i maszerowali na pole bitwy z wiarą w pomoc wielu bogów, spotkał niesławny koniec: jeden z nich,
okryty hańbą, wycofał się z bitwy bez walki, drugi, zamordowany pośród swego wojska, stai się przypadkową ofiarą śmierci. To
wszystko ogarniając myślą, uznał, że byłoby naprawdę bardzo głupie bezpodstawnie czcić bogów, którzy nie są bogami, i po tylu
oczywistych dowodach nadal błądzić z dala od prawdy; dlatego doszedł do przekonania, że powinien czcić jedynego Boga swego
ojca (Euzebiusz, Życie Konstantyna).
24
P. Rosiński, Najwcześniejsze formy krzyża Chrystusowego, „Vox Patrum” zeszyt 4, nakładem Międzywydziałowego Zakładu
Badań nad antykiem chrześcijańskim, Lublin 1983.
25
Ligatura – znak pisarski powstały z graficznego połączenia dwu (lub więcej) liter.
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Krzyż chi-rho – greckie litery XP będące dwoma pierwszymi znakami w słowie Chrystus
(ΧΡΙΣΤΟΣ). Prawdopodobnie ten właśnie znak ujrzał Konstantyn w swoim widzeniu i
umieścił na tarczach żołnierzy, a także na szczycie cesarskiej chorągwi.

Za taką hipotezą przemawia rysunek na rewersie monety z początku IV wieku, na którym
przedstawiono labarum zwieńczone krzyżem chi-ro. Labarum przebija pełzającego po ziemi węża – co jest
alegorią zwycięstwa chrześcijaństwa nad szatanem, a także symbolem uzyskanego pod tym znakiem
zwycięstwa Konstantyna nad Licyniuszem:

Moneta konstantyńska (początek IV wieku). Strzałka wskazuje znak chi-rho.

26
27

Enkaustyka to technika polegająca na stosowaniu farb spojonych pszczelim woskiem.
W oryginale użyto słowa belos – mogącego oznaczać strzałę, ale także miecz czy włócznię.
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Przedstawienie na monecie przypomina obraz, jaki według opisu Euzebiusza Konstantyn kazał
umieścić przy wejściu do pałacu:
(…) w miejscu widocznym dla wszystkich umieścił wizerunek znaku zbawienia, który znajdował się ponad
jego głową, a poniżej wizerunek wroga rodzaju ludzkiego i nieprzyjaznego potwora, który za pośrednictwem
bezbożnego tyrana atakował niegdyś Kościół Boga, mającego postać smoka upadającego na łeb, na szyję w
otchłań. Bowiem zapowiedzi w księgach proroków Bożych opisywały go jako smoka i wijącego się węża. Z
tego też powodu cesarz publicznie ukazał wykonany techniką enkaustyczną26 obraz przedstawiający
podobiznę smoka, leżącego pod stopami jego i jego synów, brzuchem przeszytym strzałą27 i spadającego na
głowę w morskie głębie. (Euzebiusz, Życie Konstantyna)
Znak, o którym mowa, został – według relacji Laktancjusza – namalowany na tarczach wojska oraz
umieszczono go na szczycie chorągwi (sztandaru cesarskiego labarum) – tak, jak opisał to Euzebiusz.
Warto dodać, że przed tym zdarzeniem sztandary wieńczył znak orła rzymskiego.

Sztandar cesarski z rzymskim orłem (przed 312 rokiem).
Faktycznie różnych znaków było więcej: Pliniusz Starszy28 wymienia znaki orła,
dzika, Minotaura, wilka i konia. Jeszcze wcześniej stosowano motywy roślinne
(słoma, paproć).

Prawdopodobny wygląd labarum Konstantyna. Poniżej kilka monet
konstantyńskich ze znakiem chr-rho (monety: Arles RIC VII 381,
SCONST. RIC VII Arles 394, Siscia RN 1.866 p85).

28

Pliniusz, NH, IV, 5.
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Przywołana „legenda konstantyńska”, w której cesarz ma objawienie krzyża przy moście
mulwijskim, jest sama w sobie niezłym świadectwem tego, z czym kojarzył się krzyż w
czasach Konstantantyna. Co więcej, jest to dobry ślad niezależnie od tego, czy legenda jest
prawdziwa, czy też została zmyślona!
 jeżeli objawienie istotnie miało miejsce – cesarz zobaczył znak krzyża i słowa „W
tym znaku zwyciężysz” – to fakt, iż skojarzono owo widzenie z chrześcijaństwem,
najlepiej świadczy o tym, iż już wówczas musiał być to znany szeroko symbol
chrześcijański;
 jeżeli „wizja konstantyńska” jest jedynie legendą, świadczy o tym samym; gdyby
krzyż nie był znany jako symbol chrześcijaństwa, tworzący legendę umieściłby w
niej jakiś inny symbol.

1.3.3 Różne wątpliwości
Chi-rho w lustrzanym odbiciu
Na poniższej monecie znak chi-rho jest swoim lustrzanym odbiciem: nie może więc być
znakiem złożonym z liter.
WĄTPLIWOŚĆ

„Odwrócony chi-rho” jest znakiem występującym nie tylko na przedstawionej (pochodzącej z
początku VI wieku) monecie Justyniana I (niewątpliwego chrześcijanina – Kościół prawosławny uważa go
nawet za świętego). Podobne wizerunki znajdujemy na innych znaleziskach z tego okresu. Oto parę
przykładów

Moneta Odovacar (476-493), Semiss, Ravenna ze
znakiem „odwróconego chi-rho”. Dla porównania po
prawej moneta Juliusza Neposa z tego samego
okresu z wizerunkiem krzyża. Jak widać symbole te
były stosowane zamiennie.

Lampka oliwna z Numidia (Tunezja), datowana na
V wiek.

29

AFRICA, Fouilles, monuments et collections archeologiques en Tunise, Ministerstwo Kultury Tunezji, tom XI 1992/93
http://www.inp.rnrt.tn/periodiques/Africa11_12.pdf (dostęp 28.05.2015).
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Znaki odwróconego Chi-rho odnaleziono także w Tunisie, w pomieszczeniach służących
chrześcijanom w celach pogrzebowych29.
No dobrze, powie ktoś, ale co takie odwrócenie mogłoby znaczyć?

Odpowiedzi
udziela
nam…
architektura. Na wzgórzu laterańskim
znajduje się najstarsze zachowane
baptysterium (basen chrzcielny) San
Giovanni, powstałe jeszcze w IV
wieku. Na ośmiu kolumnach tej
budowli znajdują się znaki chi-rho.
Jeden (i tylko jeden) z nich jest
odwrócony, jakby odbity w lustrze (jak
na monetach powyżej). Na ten właśnie
znak pada światło od dnia przesilenia
wiosennego
(związanego
ze
Zmartwychwstaniem Jezusa) do dnia
Wcielenia
Pańskiego.
Ma
to
przypominać o dwóch naturach
Chrystusa, który urodził się i umarł
jako człowiek30, odzyskując swoją
boską
postać
w
akcie
zmartwychwstania. Zatem „odwrócona
chryzma” oznacza boską naturę
Chrystusa.
Charakterystyczne, że przedstawienia
tego typu pojawiają się najczęściej w V
wieku, kiedy to Kościół borykał się z
herezją nestorianizmu (nestorianie
twierdzili, że Jezus posiada tylko jedną
naturę).
Sam „pomysł” na odwrócony symbol pochodzi prawdopodobnie od analogii z „odwróconym”
staurogramem31 (był on – odmiennie niż chi-rho – nie monogramem, lecz piktogramem tj. odwzorowaniem
graficznym, więc odbicie lustrzane nie zmieniało jego znaczenia). Przypuszcza się, że dla większości
rzymskich wiernych chryzma jawiła się nie jako monogram32 (mało kto znał cyrylicę), lecz jako piktogram
(odwzorowanie graficzne). Głowa Chrystusa „z drugiej strony krzyża” symbolizowała Jego
zmartwychwstanie w przywróconej boskiej naturze.
Nie brak także historyków, którzy twierdzą, że odwrócony znak chi-rho oznacza sposób, w jaki
widzą Chrystusa ci, którzy nie tyle stoją przed Nim, co za Nim podążają.
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On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając
się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 6,2-10).
31
Patrz rozdział 1.3.1 Symbole pochodzące od krzyża.
32
Monogram – znak powstały z połączenia liter.
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30

Dwie monety Anastasiusa I, Konstantynopol, połowa V wieku. Na prawej widoczny „odwrócony
staurogram”.

WĄTPLIWOŚĆ

Znaki na lampkach
Na poniższym rysunku widać ornamenty z lampek oliwnych. Pierwsza z lewej ozdobiona
jest znakiem chryzmy (znaku monogramatycznego), który mógłby powstać z nałożonych
na siebie liter cyrylicy: nie można tego jednak powiedzieć o ornamencie przedstawionym
po prawej stronie. Czy nie oznacza to, że przeinterpretowujemy, uważając chryzmę za
znak powstały ze złożenia liter?

Lampka z prawej nie przedstawia chryzmy, lecz inny chrześcijański znak, zwany staurogramem33.
Jest on połączeniem liter Sigma Tau.

33

Patrz rozdział 1.3.1 Symbole pochodzące od krzyża.
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Pozostawiając na boku pytanie, po co ktoś miałby wprowadzać jakiś znak i narzucać fałszywą jego
interpretację (i to taką, która nie cieszyła się popularnością wśród pogańskiego społeczeństwa imperium),
przejdźmy do tezy – czy rzeczywiście pierwszy znak napisany jest małą literą, a drugi – dużą?
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Małe i duże litery
Znak chiro ma niedopuszczalną ortografię. Pierwsza litera słowa Chrystus napisana jest
małą literą, za to druga litera jest duża: „chR”. Nazwano go krzyżem chiro, by narzucić
interpretację tego znaku.

Spójrzmy, tak wyglądają:
mała i duża litera „chi”




mała i duża litera „rho”

Poniżej znak chi-rho na monecie i w powiększeniu:

Znak chi-rho na monecie.

Na jakiej podstawie wysnuto wniosek co do tego, czy litery „chi” oraz „rho” wypisane są małą czy dużą
literą?

SYMBOLE, KTÓRE ZMIENIŁY ZNACZENIE
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Proste symbole graficzne – zwłaszcza skonstruowane z liter – dość często powtarzały się w różnych
znaczeniach (zupełnie na tej samej zasadzie, na której dziś powtarzają się kilkuliterowe skróty, kryjące za
sobą różne treści). Także staurogram oraz znak chi-rho, zanim zastosowano je jako znaki chrześcijańskie,
bywały wcześniej używane w innych znaczeniach. Oto kilka przykładów:
Obok moneta, którą kazał wybić… Herod Wielki
(tak, to ten od rzezi niewiniątek opisanej w
Ewangelii wg św. Mateusza 2,16-18).
Znak – identyczny z staurogramem – oznaczał
prawdopodobnie słowo Trias i symbolizował trzeci
rok rządów despoty (inni historycy twierdzą, że jest
to skrót słowa „tetrarcha”).

Znak ten pojawił się też na monecie Heroda
Archelausa (bito ją w latach 4-6 p.n.e. – patrz
ilustracja obok).
Nie znamy znaczenia tego monogramu (niektórzy
łączą go ze słowem „wódz” lub „wyrocznia”).

Moneta Ptolemeuszy (III wiek p.n.e). U dołu
widoczny znak chi-rho. Znaczenie nieznane.
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Powyższe przykłady w żadnym wypadku nie oznaczają, iż chrześcijaństwo używało symboli chi-rho
czy staurogramu w tym samym znaczeniu co król Herod czy Ptolemeusze. Mamy – pochodzące z okresu na
długo przed Konstantynem Wielkim – przykłady użycia tych symboli w kontekście chrześcijańskim.
Niektóre – związane z piśmiennictwem – zaprezentowałem już wcześniej, teraz chciałbym pokazać kilka
zachowanych artefaktów pochodzących z pierwszych wieków:

Chryzmę
znaleziono
się
także
na
grobowcu Beratio
Nicatora.
Wiemy,
że
pochodzi sprzed
270
roku,
tj.
sprzed
wybudowania
murów Aureliana
(prawo zabraniało
chowania
zmarłych
wewnątrz murów
miasta – grób
musiał
więc
powstać przed ich
wybudowaniem)34
.

34

Nastąpiło to w latach 270-271 (za: P. Rosiński, dz. cyt.).
Wszystkie trzy znaki odnoszą się do Chrystusa – Jonasz jest zapowiedzią trzydniowego pozostawania Jezusa w grobie, Dobry
Pasterz nawiązuje do J 10,11, zaś „Lew Judy” to tytuł nadany Zbawicielowi w Apokalipsie (Ap 5,5).
35
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Poniżej
staurogramów
widoczne
przedstawienie
Jonasza
wydostającego się
z paszczy wielkiej
ryby,
Dobrego
Pasterza oraz Lwa
Judy35 .

Niezaprzeczalny
dowód związku
znaku chi-rho z
chrześcijaństwem
–
katakumby
Domitylli
w
Rzymie, znak chirho w otoczeniu
liter alfa i omega
(symbolu Boga z
Ap 22,13).

Katakumby Milos
(II wiek). Znak
chi-ro
na
katolickim
sarkofagu.
Tu
także
widoczne
litery
alfa
i
omega.

1.4 Podobieństwa pomiędzy symbolami chrześcijańskimi i pogańskimi
Jak Czytelnik zapewne już się zorientował, olbrzymia większość zarzutów jest oparta na żonglerce
plastycznymi podobieństwami pomiędzy różnymi symbolami. Jak zobaczymy wkrótce, podobne zarzuty
wysuwane są po znalezieniu (prawdziwych bądź mniemanych) podobieństw w nauczaniu, opisach czy
sformułowaniach. Dlatego chciałbym wspomnieć o pewnym znanym błędzie rozumowania.

36

Czytaj więcej na: http://lewandowski.apologetyka.info/ateizm/najczestsze-bedy-logiczne-u-racjonalistow-i-ateistow,253.htm
(dostęp 03.03.2017).
37
Podobieństwo nie jest wynikaniem.
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Ten rodzaj błędu rozumowania Jan Lewandowski zdefiniował w następujący sposób36:
Błąd ten powstaje wtedy, gdy ktoś tylko na podstawie samych podobieństw idei wskazuje, że były one
zapożyczone. Jednakże, jak głosi znana sentencja łacińska, analogia non est genealogia37. Ateiści i
racjonaliści bardzo często popełniają ten błąd, gdy na podstawie podobieństw idei chrześcijańskich do idei
innych religii wnioskują o zapożyczeniu.
Przykłady:
Między kultem Mitry a chrześcijaństwem jest wiele podobieństw, chrześcijaństwo jest więc parodią
mitraizmu.
Pomiędzy naukami buddyzmu i chrześcijaństwa istnieje wiele podobieństw, chrześcijaństwo zapożyczało
więc swe nauki od buddyzmu.
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1.5 Błąd historical parallelism

Wierzenia kananejskie są podobne do wierzeń hebrajskich, Hebrajczycy więc kradli swe koncepcje
religijne od kananejczyjów (ten błąd logiczny pojawia się niestety często także w literaturze naukowej,
zajmującej się analizą porównawczą religii).
Historical parrallelism niezwykle rozkwitł o dobie Internetu, który sprzyja zarówno wyszukiwaniu
podobieństw pomiędzy symbolami, jak i bardzo efektywnej (choć jednocześnie bardzo płytkiej) interpretacji
tych korelacji. Wypracowano nawet specjalny termin – synchromistycyzm.
Istotą tego rodzaju spekulacji jest „dopasowywanie” znaczeń w przekonaniu, iż w dziełach sztuki,
symbolach, Biblii, a nawet piosenkach i filmach należących do popkultury zawarte są „tajne inspiracje”.
Inspiracje te mają rzekomo pozostać ukryte przed ogółem, natomiast pozostają jawne dla
„wtajemniczonych” (np. masonów, iluminatów lub duchownych Kościoła katolickiego, potajemnie
wyznających kult Słońca). Czemu miałoby służyć umieszczanie w przestrzeni publicznej tego rodzaju
niezrozumiałych dla ogółu odbiorców symboli, pasjonaci synchromistycyzmu niestety nie wyjaśniają.
Jak daleko w swoich skojarzeniach mogą posunąć się synchromistycy, świadczy mnogość artykułów
twierdzących na przykład, iż do dziś czci się w Kościele Sol Invictus (Niezwycięzone Słońce) – dowodem
na to ma być układ ścieżek w Watykanie, krzyż jako „znak solarny” czy monstrancja z Najświętszym
Sakramentem ze stylizowanymi promieniami oznaczającymi jasność.
Przykłady skojarzeń synchromistycznych

Plac św. Piotra w Watykanie.
Namalowane na jego nawierzchni sektory kojarzą się
synchromistykom z symbolem solarnym.

Monstrancje. Według synchromistyków promienie rozchodzące
się od Hostii nie mają związku z Chrystusem Eucharystycznym,
lecz z zakamuflowanym kultem słońca.
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Znajdowanie skojarzeń jest tym łatwiejsze, że synchromistyk może czerpać z symboli z wszystkich
czasów i wszystkich kultur na świecie, a więc ma do wyboru setki (jeśli nie tysiące) prostych symboli
używanych w kontekście solarnym– w tej sytuacji trudno nie dobrać czegoś podobnego. W dodatku nie jest
przecież powiedziane, że „poszukiwacz” teorii musi się ograniczać do kultów solarnych.

29
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Przykładowe symbole solarne (w rzeczywistości jest ich znacznie więcej). Znalezienie podobieństw w
otaczającym świecie, ornamentach, układzie ulic czy wreszcie symbolice innych wiar nie nastręcza
żadnych trudności, ale też i niewiele znaczy.

Po lewej
typowy religijny
ornament
bóstwa
solarnego… nie,
to żart –
fotografia
przedstawia
otwór kanału
klimatyzacyjneg
o ponad moim
biurkiem…
Niemądry
dowcip?
Być może.
Jednak
pokazuje, jak
łatwo jest –
mając
odpowiednie
aprioryczne
nastawienie –
doszukać się
skojarzeń
plastycznych w
przedmiotach i
obrazach
niemających
absolutnie nic
wspólnego ze
sobą.
W centrum placu św. Piotra w Watykanie znajduje się egipski obelisk na cześć bóstw
solarnych.
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Obelisk ów został przywieziony z Egiptu do Rzymu
przez cesarza Kaligulę około 37 roku. Pierwotnie stał w
cyrku (później nazwanym Cyrkiem Nerona), gdzie odbywały
się egzekucje chrześcijan (także ukrzyżowanie św. Piotra).
Jako „świadka męczeństwa” papież Sykstus V kazał go
ustawić na środku placu św. Piotra.
Napisy na ścianach wyjaśniają intencje papieża, głosząc
iż Sykstus V papież, obelisk watykański pierwotnie
poświęcony niegodnemu kultowi bogów pogańskich,
przeniósł do grobów apostołów i że poświęcił godniej i
szczęśliwiej Niezwyciężonemu Krzyżowi obelisk watykański
oczyszczony z bezbożnych zabobonów.
Na szczycie obelisku umieszczono relikwie Krzyża
Świętego, o czym głoszą pozostałe inskrypcje na jego
ścianach: Oto krzyż Pana, uciekajcie nieprzyjaciele,
zwyciężył lew z plemienia Judy oraz Chrystus zwycięża,
Chrystus króluje, Chrystus panuje, Chrystus broni lud swój
od wszelkiego zła38.

1.6 Symbole asymilowane
Czy nie mogło jednak być tak, że niektóre symbole zostały przejęte przez
chrześcijaństwo i zaadaptowane (asymilowane) w innym znaczeniu?
Osobiście sądzę, że mogło i chyba w kilku przypadkach tak było.

38

Źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obelisk_via_della_Concilliazione_Piazza_San_Pietro_Vatican_City.jp
g (dostęp 03.03.2017).
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Symbol ten był obecny w wierzeniach Egipcjan (na
papirusach tak właśnie wygląda hieroglif oznaczający
Krzyż Ankh „życie”, a także nieśmiertelność).
chrześcijaństwie obecny w symbolice izolowanego od
(crux ansata) W
Rzymu Kościoła koptyjskiego (znajdujemy go w rzeźbach
oraz w rękopisach
Nowego Testamentu – patrz: rysunek poniżej). Prawdopodobnie było tak, że w pewnym
momencie doszukano się podobieństwa do staurogramu zarówno w wyglądzie symboli (litera
P jest nieco podobna do „pętelki” Ankh) jak i w znaczeniu (symbolika życia) i Koptowie
zaasymilowali Ankh w nowym, chrześcijańskim znaczeniu.

Koptyjski
manuskrypt
Nowego
Testamentu
ilustrowany
symbolem crux
ansata,
podobnym (i
prawdopodobni
e
pochodzącym)
od krzyża Ankh.

Innym, nieco pokrewnym zjawiskiem jest przejmowanie artefaktów należących do
innych religii. Na przykład w bazylice watykańskiej stoi figura przedstawiająca św. Piotra.
Nie zawsze jednak posąg przedstawiał apostoła – zanim Arnolfo di Cambio dokonał
przeróbki, była to III-wieczna rzeźba przedstawiająca rzymskiego filozofa. Oczywiście nie
był to rodzaj „ukrytego kultu bogów mitologicznych” (w tym wypadku chyba „filozofów”?)
tylko po prostu przeróbka rzeźby.
Ogólnie podobny sposób działania nazywa się „akomodacją misyjną” i stosuje się ją
również dziś. Na terenach misyjnych ewangelizacja musi uwzględniać wrażliwość i kulturę
tubylców. Przesłanie Jezusa jest niezmienne i uniwersalne – ale formy jego głoszenia, sposób
modlitwy, ubierania się itd. nie należą do niezmiennej treści Ewangelii.
Co by na to powiedzieli apostołowie?
Zerknijmy do Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Aten i czekał tam na
towarzyszy, chodził sobie po mieście. Czytamy, że: Czekając na nich w Atenach, Paweł
burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków (Dz 17,16). Gdy ateńczycy poprosili
go, aby na Aeropagu opowiedział im o „nowej religii”, Paweł wygłosił mowę rozpoczynając
od słów:
Mężowie ateńscy – przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu – widzę, że jesteście pod
każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po
drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie
znając (Dz 17,22-23).
Paweł stosuje tu… akomodację misyjną. Mówi: „czcicie nieznanego Boga, a teraz ja
wam o Nim opowiem!”. Oczywiście Paweł zdaje sobie sprawę, że musi wytłumaczyć
ateńczykom, że posąg nie jest Bogiem (co zresztą czyni) – ale wyraźnie odwołuje się do
Boga, „którego czczą, nie znając”39.

1.7 A co z Konstantynem?
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Podobne podejście – dość jednak rzadkie w IV wieku, bezpośrednio po ustaniu prześladowań – nabrało tempa
we wczesnym Średniowieczu. Zastosowano je na przykład podczas ewangelizacji Wysp Brytyjskich – w VIII
wieku papież Grzegorz pisał do Augustyna z Canterbury (późniejszego świętego): Po dłuższych rozmyślaniach
powzięliśmy w sprawie Anglów decyzję, żeby nie burzyć w tym narodzie świątyń pogańskich, tylko same
bałwany, które się tam znajdują. Należy wziąć wody święconej i poświęcić budynki, pobudować w nich ołtarze i
umieścić relikwie; jeśli bowiem świątynie te są solidne, to jest rzeczą wystarczającą i konieczną, aby tylko
zmienić ich przeznaczenie: z miejsca kultu pogańskiego mają stać się miejscem chwały prawdziwego Boga.
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Od czasu widzenia przy Moście Mulwijskim, a szczególnie po wojnach z Sarmatami,
cesarz miał wielki szacunek dla krzyża i starał się go zaszczepić również poddanym.
Oddajmy głos biografowi Konstantyna, żyjącemu w V wieku Sozomenowi Hermiaszowi:
Chcąc następnie przyzwyczaić żołnierzy, aby tak jak on sam czcili Boga,
rynsztunek ich bojowy naznaczył znakiem krzyża, a w obrębie pałacu kazał
wybudować świątynię; ponadto, ilekroć wyruszał na wrogów, wszędzie
zabierał ze sobą namiot polowy, urządzony na wzór kościoła; tak więc nawet
kiedy bawił na odludziu – on sam czy też wojsko – nigdy nie byli pozbawieni
świętego przybytku, w którym by mogli wielbić Boga jak trzeba i zanosić ku
Niemu swe modły, uczestnicząc w świętych tajemnicach ołtarza. Bo jechali z
nim i kapłani, i diakoni, pełniący służbę duszpasterską w tym namiociekościele, którzy spełniali te funkcje zgodnie z prawem Kościoła. Odtąd i
legiony rzymskie, które obecnie mają nazwę numeri, poczęły sobie urządzać
kościoły polowe, każdy swój własny, i korzystać z usług specjalnych
kapłanów i diakonów. Co zaś do tak zwanego Dnia Pańskiego, który
Hebrajczycy nazywają pierwszym dniem tygodnia, a poganie poświęcają czci
słońca, i co do dnia poprzedzającego szabat, [cesarz Konstantyn] zarządził,
aby wtedy wszyscy wolni byli od sądów i od innych zajęć urzędowych i czcili
Boga przez nabożeństwa i modły. A szanował ów Dzień Pański dlatego, że
tego właśnie dnia Chrystus zmartwychwstał, a ten drugi dlatego, że w tym
znów dniu Chrystus został ukrzyżowany. Bo niewątpliwie wielkie miał
nabożeństwo dla świętego Krzyża, zarówno w rezultacie sukcesów, które
odniósł za jego przyczyną w walkach przeciw nieprzyjaciołom, jak i na skutek
danych sobie w tej sprawie znaków od Boga. Oczywiście usunął z praktyki
sądowej uznawaną poprzednio przez Rzymian karę śmierci krzyżowej,
wydając odpowiedni dekret. Nakazał ponadto, by zawsze, kiedy tylko własny
jego wizerunek zamieszcza się na monetach albo maluje mu się portret,
odbijano zarazem i malowano święty ów symbol. Jeszcze po dziś dzień
świadczą o tym jego wyobrażenia, zachowujące taki sposób
przedstawiania.40.

1.8 Podsumowanie rozdziału

40

Sozomen Hermiasz, Historia Kościoła, za: www.zrodla.historyczne.prv.pl (dostęp 23.07.2016).
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1. Symbol krzyża był szanowany przez chrześcijan od czasów apostolskich – świadczą o
tym jednogłośnie zarówno Listy Apostolskie, jak i świadectwa pozostawione przez
pierwszych chrześcijan.
2. Sam symbol krzyża został zapowiedziany w Starym Testamencie.
3. Pośród nielicznych zachowanych zabytków materialnych wczesnego chrześcijaństwa
odnajdujemy znak krzyża.
4. Powyższe dowodzi, że Konstantyn Wielki nie mógł „wprowadzić” symbolu krzyża,
ponieważ chrześcijaństwo posługiwało się tym symbolem już ponad 300 lat wcześniej.

