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Po raz pierwszy zetknąłem się z Krucyfiksem z San Da-
miano jeszcze w liceum. Doskonale pamiętam to pierwsze 
zauroczenie Krzyżem tak innym od tych, które otaczały 
mnie do tego momentu. Nagle okazało się, że Chrystus na 
krzyżu wcale nie musi być umarły czy ociekający krwią. 
Pamiętam też katechezę o Krzyżu i o. Janusza Jędryszka, 
jak z zapałem odsłaniał przed nami tajemnice ukryte  
w Krucyfiksie i jak uczył nas „czytać” tę niezwykłą ikonę; 
jak opowiadał o św. Franciszku, który właśnie z tego Kru-
cyfiksu miał usłyszeć wezwanie, aby naprawiać Kościół. 
Być może właśnie wtedy w uroku i cieniu tego Krzyża 
rodziło się we mnie to, co nazywamy powołaniem. Później 
wielokrotnie wspólnie odkrywaliśmy dalsze znaki, symbo-
le, ich znaczenie i przesłanie płynące dla nas. Literatury  
o Krucyfiksie nie było, a pozycje o ikonach okazywały się 
niezwykłą rzadkością. Interpretacje czyniliśmy zatem nie-
jako intuicyjnie. Przypominam sobie, jak np. któregoś razu 
ze zdziwieniem odkryliśmy koguta znajdującego się przy 
nogach Chrystusa i próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego 
umieszczono go na tak świętym przedstawieniu.

Miałem również okazję kilkakrotnie „przepisywać” ten 
Krucyfiks na deskę, zawsze pozostając pod ogromnym 
wrażeniem prostoty, ale też niezwykłego ciepła bijącego  

OD AUTORA



Ikona krzyża z San DamIano6

z niego. Prawdopodobnie dlatego pozostał we mnie ogrom-
ny sentyment do malowania różnego rodzaju krucyfiksów  
i pragnienie rozmawiania (przy okazji) z Chrystusem w taki 
sposób, jak to czynił wspomniany już św. Franciszek.

Wiele razy byłem proszony, aby wyjaśniać znaczenie  
i symbolikę Krucyfiksu. To bardzo mobilizowało mnie do 
dalszych poszukiwań i pogłębiania własnej znajomości  
tematu. Wreszcie otrzymałem właściwy impuls do przela-
nia na papier i podzielenia się z innymi tym, co do tej pory 
uda-ło mi się odkryć. Czynię to z radością. Noszę jedno-
cześnie w sercu poczucie ogromnej wdzięczności wobec 
tych, którzy tym tematem zajmowali się przede mną i z któ- 
rych pracy mogłem korzystać. Największą pomocą w zro-
zumieniu Krzyża była lektura dwóch autorów: o. Marca 
Picarda i o. Piotra Anzulewicza, chociaż do niektórych ich 
tez musiałem odnieść się krytycznie. Czy miałem rację, 
czas pokaże.

Pierwszy rozdział moich rozważań ma być ogólnym 
wprowadzeniem do zrozumienia Krucyfiksu. Drugi jest 
szczegółową analizą jego części, znaków i symboli. Ostatni 
zawiera teksty rozmyślań i modlitw, które chciałbym, aby 
były dopełnieniem podjętych rozważań, a także, by stały 
się przyczynkiem do osobistej kontemplacji Krzyża.



I. ABY ZROZUMIEĆ IKONĘ  
KRZYŻA Z SAN DAMIANO

FRANCISZKOWA RELIKWIA
Jednym z pierwszych miejsc, które nawiedzał św. Franci-

szek na początku1 swego poszukiwania Boga było San Da-
miano – maleńki kościółek, pochodzący z VI lub VII wie- 
ku, położony ok. 1 km od miejskich zabudowań Asyżu. 
Kościół stał więc na uboczu, pośród gajów oliwnych, łąk 
pełnych kwiatów, motyli i ptaków. Wiemy, że w tamtym 
czasie popadł w ruinę, był zdewastowany i z pewnością 
w jakimś sensie opuszczony2. Jednak dla kogoś, kto zma-
gał się z mnóstwem pytań i wątpliwości było to miejsce 
wymarzone. Właśnie tam po raz pierwszy spotykamy 
Krucyfiks, który od tego miejsca przyjął swoją nazwę.

W XIII wieku tabernakula z Najświętszym Sakramentem 
dopiero pojawiały się w użyciu, a zatem najcenniejszym 
elementem w niemal każdej świątyni, poza ołtarzem, był naj- 
częściej sporych rozmiarów krzyż zawieszany w prezbite-
rium3. Tak też było w San Damiano. Choć nasz Krucyfiks 
nie posiada imponujących rozmiarów (210 cm wysokości, 
130 cm szerokości i 10 cm grubości), to w tym kościółku  
z pewnością zdawał się wypełniać całą absydę.
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Wiemy, że św. Franciszek w San Damiano spędzał całe 
dnie, a nawet tygodnie. Jak brzmiała wówczas jego modli-
twa i co odczytywał z Krucyfiksu, do końca pozostanie ta-
jemnicą. Znamy jedynie krótką modlitwę, którą św. Fran- 
ciszek miał odmawiać właśnie w San Damiano na począt-
ku drogi swego nawrócenia: Najwyższy, chwalebny Boże, 
rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą 
wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozu-
mienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdzi-
we posłannictwo4. Jednego natomiast możemy być pewni: 
że to Franciszkowe trwanie w San Damiano w głów- 
nej mierze polegało na kontemplacji Krzyża; na wpatry-
waniu się, przypatrywaniu, wglądaniu – można by rzec 
– wnikaniu, aż do momentu, gdy był w stanie usłyszeć, 
jak Krucyfiks do niego przemawia. Słowa, które wtedy 
miał usłyszeć: Idź, napraw Mój dom, który, jak widzisz, 
cały idzie w ruinę5, stały się fundamentem jego działa-
nia. Odtąd też mistyka krzyża prowadziła św. Franciszka 
przez całą resztę jego życia. Przeniknęła go ona do tego 
stopnia, że nawet podpis składał w postaci litery Tau 
przypominającej krzyż, a habit nakazał skroić w podobny 
sposób. Jak napisze później Tomasz z Celano: św. Franci-
szek pełen wyniszczenia, cały zagłębiał się długo w ranach 
Zbawiciela6. 

Krucyfiks pozostawał w kościółku do 1257 roku, czyli do 
momentu, w którym mieszkające tam klaryski przeniosły 
się wraz z nim do świątyni wybudowanej w obrębie mu- 
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rów miejskich, na miejscu dawnego kościoła parafialnego 
pod wezwaniem św. Jerzego. Dziś można go kontemplo-
wać w jed-nej z kaplic bazyliki św. Klary.

Od samego początku Krzyż z San Damiano stał się 
jedną z najcenniejszych franciszkańskich relikwii, nosząc 
zresztą miano Krzyża Franciszkańskiego. Jest także jedną 
z najbardziej znanych oraz najczęściej kopiowanych i re-
produkowanych ikon Ukrzyżowanego na świecie.

POCHODZENIE KRUCYFIKSU
Prawie z całą pewnością można powiedzieć, że Kru-

cyfiks został namalowany w XII wieku w Umbrii. Być 
może właśnie powstał z myślą o kościele w San Damiano.  
W każdym razie w tym miejscu rozpoczyna się jego udo-
kumentowana historia. 

Krucyfiks nosi na sobie wyraźne ślady wpływów sy-
ryjskich. Są nimi niewątpliwie cechy, które zbliżają go do 
pierwowzoru podobnych przedstawień zawartego w sy- 
ryjskim Ewangeliarzu Rabuli z roku 586. Chrystus jest tam 
ukazany jako żyjący, z szeroko otwartymi oczami i wy-
prostowany, a scena pod krzyżem skonstruowana została  
w oparciu o Ewangelię św. Jana7. Można do tego dodać spe-
cyficzny zarost Chrystusa i twarz otuloną długimi włosa-
mi8. Fakt tych wpływów nie musi budzić zdziwienia, gdyż 
już od kilku wieków w pobliżu Spoletto żyli mnisi obrząd-
ku wschodniego9. Ich kultura wywierała znaczący wpływ 
na twórczość tego regionu. Być może zresztą Krucyfiks 
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malował któryś ze wspomnianych mnichów, a przynajm-
niej ktoś pozostający pod wpływem ich sztuki. 

Krzyż można jednak uznać za ikonę bizantyjską. To 
bowiem ikonografia bizantyjska, korzystając ze spuścizny 
syryjskiej, stworzyła typ bardziej bogaty, systematyczny, 
symboliczny i historyczny. Rozbudowała scenę wokół 
krzyża, korzystając z narracji nie tylko św. Jana, ale także 
z przekazu synoptyków dodając np. Centuriona wraz  
z żołnierzami oraz faryzeuszów i lud. Można przyjąć, 
że takie przedstawienie było syntezą sceny Ukrzyżowa-
nia zawartą w Homilii św. Jana Złotoustego do Ewangelii 
Mateusza, która posłużyła później jako program żywej 
kompozycji dla bizantyjskich artystów10. Podobnie 
skonstruowaną scenę spotykamy na Krucyfiksie z San 
Damiano. Pamiętać jednak należy, że wzajemne wpływy  
i zależności artystycznych środowisk tamtych czasów 
były ogromne.

PRZESŁANIE KRUCYFIKSU
Krucyfiks z San Damiano, choć dla wielu jest cenną 

relikwią, należy zaliczyć raczej do tzw. nurtu prowin-
cjonalnego sztuki bizantyjskiej: okrągłe twarze, okrągłe 
oczy, naiwna symetria itp. Nie umniejsza to oczywiście 
w niczym wielkości przesłania samej treści. W sensie 
artystycznym odbiega On jednak znacznie od wzniosłej 
dworskiej sztuki bizantyjskiej. Samo nawet przetrwanie 
do naszych czasów zawdzięcza raczej opatrznościowemu 
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splotowi wydarzeń związanych z nawróceniem św. Fran- 
ciszka niż wielkości swego artyzmu. Krucyfiksów takich 
jak ten i podobnych musiały przecież istnieć setki, a nawet 
tysiące. Po większości z nich nie pozostał do dziś nawet 
ślad. Jednak w tej prostocie Krzyża, a po części nawet  
w jego naiwności, tkwi jakaś wielkość. Można powiedzieć, 
że jest on tak prosty, jak sam św. Franciszek. A przecież to 
nas w świętym najbardziej pociąga i fascynuje. Być może 
w sztuce kiedyś to przeszkadzało. Dziś jednak jesteśmy 
już prawie sto lat po doświadczeniach sztuki kubizmu, 
surrealizmu, abstrakcjonizmu, a nawet sztuki naiwnej 
wyniesionej na salony. Potrafimy więc docenić prostotę, 
symbol, skrót. Sama zaś sztuka ikony, po wyraźnej deka-
dencji XVIII i XIX wieku, przeżywa od wielu już lat swo-
isty renesans. Kto wie, czy nie największy od ponad pięciu 
stuleci. Nie jest więc ona już dla nas czymś „ruskim” czy 
egzotycznie bizantyjskim, ale tak bliskim, jak idee braci  
z Taizé z malowanymi przez nich współczesnymi ikonami. 
Na każdym zresztą kroku spotykamy tych, którzy powie-
lają ikony lub próbują poszukiwać na ich fundamencie 
własnego, twórczego języka. Tak czyni jeden z najwięk-
szych, współczesnych polskich twórców – profesor Jerzy 
Nowosielski z Krakowa. Wszystko to razem sprawia, że 
Krucyfiks z San Damiano „podoba się” już na pierwszy 
„rzut oka”. Abstrakcyjna gra kolorów, nieskomplikowana 
kompozycja, ciekawa forma i przede wszystkim współcze-
sna fascynacja św. Franciszkiem, łącznie ze wszystkim, co  
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z nim związane powodują, że Krzyż staje się „nasz”. Do 
tego, co nas zbliża do takiego ujęcia Ukrzyżowania, nale-
żałoby dodać ogromny współczesny pęd ku odkrywaniu 
„źródeł” oraz teologię ukazującą oblicze dobrego Boga.

Twórca Krucyfiksu z pewnością nawet nie przypuszczał, 
że jego dzieło – a w zasadzie, w ujęciu teologii ikony, dzieło 
Kościoła – stanie się tak popularne, że będzie powielane  
w tysiącach i że niejeden będzie się zastanawiał nad tym, co 
on „pisząc” tę ikonę chciał nam przekazać. Nie ulega wąt-
pliwości, że artyście głównie chodziło o wyrażenie w spo-
sób plastyczny swojej wiary, a tym samym wiary Kościoła 
i to w taki sposób, aby przekaz ten był czytelny dla tych, 
którzy nie potrafią czytać. Trafnie ujął to papież Grzegorz 
Wielki (590-604) pisząc do biskupa Marsylii, Serenusa: 
Kościoły ozdabiamy obrazami dlatego, żeby ci, którzy nie 
umieją czytać, mogli przynajmniej poprzez patrzenie na 
obrazy zrozumieć, co napisano w Piśmie11. Zaś do przekazu 
tych najgłębszych treści religii najlepiej nadawał się zawsze 
przekaz symboliczny, a nie dosłowny. 

Idąc powyższym tropem artysta, który malował nasz 
Krucyfiks, nie tyle chciał przedstawić konkretną scenę 
z realnego świata, ale pragnął przede wszystkim ukazać 
cudowne zdarzenie. Malował Jezusa nie jako człowieka 
w określonej sytuacji, lecz przedstawiał raczej uosobienie 
cech Zbawiciela. Ikona ta jest więc swoistym wyznaniem 
wiary jednocześnie: we Wcielenie, Śmierć, Odkupienie, 
Zmartwychwstanie i Chwałę nieba. Jest próbą ukazania 
tego, co niewidzialne, przez to, co widzialne12.
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Aby stało się to dla nas jaśniejsze spróbujmy przez mo-
ment spojrzeć na historię rozwoju formy i znaczenia znaku 
krzyża w chrześcijaństwie, jak również na samą teologię 
ikony. Pozwoli nam to lepiej umiejscowić Krucyfiks z San 
Damiano w czasie i przestrzeni, a tym samym głębiej zro-
zumieć jego przesłanie.

WYOBRAŻENIA UKRZYŻOWANEGO
NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Przez pierwsze cztery wieki chrześcijaństwo wyraźnie 

unikało przedstawiania Chrystusa rozpiętego na swej 
„szubienicy”. Zbyt głęboko bowiem zapadło w powszech-
nym odbiorze rozumienie krzyża jako znaku hańby. Już 
św. Paweł pisał, że Chrystus ukrzyżowany jest zgorszeniem 
dla Żydów, a głupstwem dla pogan13. Ale jednocześnie sam 
o sobie mówił: 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 świata14. 

Źródła pierwszych gmin chrześcijańskich, aż do połowy 
II wieku niezbyt często wspominają ukrzyżowanie Chry-
stusa. Jeszcze Orygenes, wielki komentator nowej wiary 
w stosunku do ukrzyżowania używa pojęcia najbardziej 
szpetnej śmierci na krzyżu15, komentując w ten sposób 
kontekst powszechnego potępienia takiego rodzaju śmier-
ci w okresie antycznym. Pamiętać trzeba, że do trzeciego 
stulecia takie znaki jak: ryba, monogram Chrystusa, czy 
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