
k r u c y f i k s 
trybunalski

Przy okazji trwania Wielkiego Tygodnia 
chcielibyśmy przedstawić w dzisiejszym od-
cinku naszego cyklu zabytek związany ze 
sztuką i ikonografią pasyjną, czyli związaną 
z Męką Pańską.

Krucyfiks znajdujący się obecnie w Kaplicy 
Najświętszego Sakramentu lubelskiej Archi-
katedry zwyczajowo nazywany jest krzyżem 
trybunalskim. Wiąże się to z miejscem jego 
przechowywania i historią, którą przybliża in-
skrypcja znajdująca się na banderoli umiesz-
czonej nad krucyfiksem: „TEN CUDOWNY 
KRZYŻ TRYBUNALSKI DO R. 1727 POZOSTA-
WAŁ. W TRYBUNALE LUBELSKIM, PÓŹNIEJ DO 
R.1832 W KOLEGIACIE ŚW. MICHAŁA, ODTĄD 
ZAŚ W TEJ KAPLICY. O JEZU, MIŁOSIERDZIA”. 
Wspomniana banderola umieszczona została 
w części wieńczącej ołtarz, w którym można 
dziś podziwiać otoczoną lokalnym kultem re-
likwię. 

 Krucyfiks datowany jest na II poł. XVI w. 
Pierwotnie znajdował się w Trybunale, w sali 
posiedzeń, na nim składano przysięgi. Według 
legendy podczas posiedzenia odbywającego 
się w maju 1727 roku na twarzy Chrystusa 
zauważone zostały spływające łzy. Jednym z 
uczestników sesji był ksiądz Byszewski, który 
uznał to niecodzienne wydarzenie za cud. Nie 
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KRUCYfIKS TRYBUNALSKI
PONIŻEJ: WęTRZE KAPLICY W TRYBUNALE

spotkało się to za aprobatą biskupów, jednak 
przez mieszkańców Lublina krucyfiks uznany 
został za cudowny i otoczony kultem. Wtedy 
też przeniesiony został do nieistniejącego ko-
ścioła farnego św. Michała, gdyż miejsce to 
uznano za bardziej godne do jego przechowy-
wania. 

Być może krzyż trybunalski wykorzystywany 
był także podczas odbywających się w okresie 
Wielkiego Tygodnia misteriów Męki Pańskiej 
– inscenizacji, podczas których ma miejsce 
uroczyste i teatralne odegranie scen towarzy-
szących ostatnim chwilom życia Chrystusa.  
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serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych 
i radosnych
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