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Niektóre rodzaje krzyża

Nazwa krzyża Opis Wygląd

Anch

Znany także jako krzyż egipski lub klucz Nilu. W starożytnym Egipcie był 
powszechnie występującym symbolem życia. Symbolizował słońce wypuszczające 
promienie. Z czasem nadano mu łacińską nazwę crux ansata ("krzyż z rączką"). 
Stosowano go w chrześcijaństwie za czasów Jezusa Chrystusa.

Celtycki
Czteroramienny krzyż wpisany w okrąg. Występuje na terenach niegdyś 
zamieszkanych przez Celtów, ale również w pozostałej części Europy. Bywa 
utożsamiany z przedchrześcijańskim krzyżem słonecznym.

Celtycki 
wysoki

Wolno stojące kamienne krzyże celtyckie, które występują na Wyspach Brytyjskich, 
zwłaszcza w Irlandii na cmentarzach i przy kościołach.

Chi-ro

Krzyż złożony z dwóch liter greckich X (chi) i P (ro), od których zaczyna się słowo 
Chrystus (Χριστος). Znany też jako Chrismon (od "monogram Chrystusa") lub 
krzyż Konstantyna, ponieważ ten cesarz używał symbolu chiro jako swojego 
godła.

Czerwony 
Krzyż

Jest to symbol organizacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Wywodzi się 
od krzyża umieszczonego na fladze Szwajcarii. Niegdyś powszechnie używany jako 
symbol opieki medycznej, obecnie jego użycie ogranicza się do organizacji 
Czerwonego Krzyża i wojskowych służb medycznych.

Grecki
Znany także jako crux immissa quadrata lub krzyż Pachomiusza. Wszystkie 
ramiona krzyża są równe. Jest to również jeden z najbardziej znanych symboli 
przedchrześcijańskich.

Jerozolimski

Jeden z najstarszych symboli chrześcijaństwa. Symbol Ziemi Świętej. Symbolizuje 
5 ran Jezusa. Istnieją także inne interpretacje, np. cztery strony świata (małe krzyże) 
odkupione przez śmierć krzyżową Chrystusa (duży krzyż). W Cesarstwie 
Bizantyjskim i pierwotnym chrześcijaństwie był niejednokrotnie wpisywany w 
koło, które miało reprezentować wszechświat. Krzyż Chrystusa spinałby wtedy 
ekstremalnie oddalone od siebie niebo i ziemię, ludy i kraje. W czasie wypraw 
krzyżowych być może oznaczał cztery ważniejsze kraje katolickie biorące udział w 
wyprawach: Francję, Niemcy, Królestwo Obojga Sycylii i Anglię. Krzyż bywa też 
nazywany kosmicznym. Dzisiaj używany jest jako oficjalny symbol Kustodii 
Ziemi Świętej.

Lotaryński
Zwany też litewskim lub jagiellońskim. Używany w heraldyce. Przypomina krzyż 
patriarchalny, ale zazwyczaj jego poprzeczne ramiona są bardziej rozstawione w 
górę i w dół. Używany również jako symbol opieki nad chorymi na gruźlicę.
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Łaciński
Znany też jako krzyż chrześcijański lub crux ordinaria (krzyż zwykły). Jest to 
najbardziej znany symbol chrześcijaństwa, utożsamiany w kulturze Zachodu z 
narzędziem, na którym ukrzyżowano Chrystusa.

Maltański
Używany przez Joannitów. Obecnie używają go także różne organizacje 
charytatywne oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Umieszczony jest 
także na monetach 1 i 2 euro z Malty.

Patriarchalny

Przypomina tradycyjny krzyż łaciński z jedną dodatkową, niedużą poprzeczką 
powyżej. Używali go patriarchowie i arcybiskupi we wczesnym okresie 
chrześcijaństwa. Od niego bezpośrednio wywodzi się krzyż prawosławny, 
któremu dodano jeszcze jedną ukośną poprzeczkę poniżej oraz krzyż papieski z 
dodatkową poprzeczką u góry. Czasem utożsamia się go z krzyżem lotaryńskim.

Papieski
Forma krzyża patriarchalnego z jeszcze jedną niedużą poprzeczką u góry. Trzy 
poprzeczki krzyża reprezentują potrójną rolę papieża w Kościele katolickim jako 
Biskupa Rzymu, Patriarchy Zachodu i Następcy Św. Piotra.

Prawosławny

Używany przez prawosławne Kościoły chrześcijańskie. Na Zachodzie zwany 
czasem krzyżem słowiańskim. Górna poprzeczka symbolizuje tabliczkę nad głową 
Chrystusa, środkowa belkę, do której przybito jego ręce a dolna podpórkę na nogi. 
Podpórka zwrócona jest w górę w kierunku "dobrego łotra" i wskazuje mu niebo a 
"złemu łotrowi" piekło. Wywodzi się z krzyża patriarchalnego.

Swastyka
Starodawny symbol oznaczający ogień lub słońce. Występujący w wielu rejonach 
świata, szczególnie rozpowszechniony zwłaszcza w hinduizmie, buddyzmie. Po 
roku 1933 na Zachodzie kojarzony zazwyczaj z nazizmem.

Św. Andrzeja
W kształcie litery X. Używany w narodowej fladze Szkocji. Zwany też krzyżem 
granicznym (ponieważ Rzymianie używali go jako bariery) lub crux decussata.

Św. Jerzego Używany w narodowej fladze Anglii i Gruzji.

Św. Piotra
Odwrócony do góry nogami krzyż łaciński. Według legendy w ten sposób został 
ukrzyżowany św. Piotr. Współcześnie kojarzony z satanizmem.

Tau
Wywodzi się od litery T (tau), w pierwotnych alfabetach zachodniosemickich 
zapisywanej jako X. Znany też jako krzyż egipski, crux commissa lub krzyż św. 
Antoniego. Dzisiaj używany powszechnie przez franciszkanów.
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