
Wprowadzenie

Postępujące w ostatnich dziesięcioleciach rozluźnienie 
ograniczeń dzielących poszczególne dyscypliny nauko-
we przyczynia się do poszerzenia obszarów badawczych 
i otwiera nowe perspektywy, szczególnie w zakresie szero-
ko rozumianej humanistyki. Dzięki wymianie doświad-
czeń metodologicznych możliwe staje się uzyskanie coraz 
bardziej wyszukanych narzędzi pozwalających uchwycić 
zjawiska wymykające się dotychczas opisowi i naukowej 
analizie. Jednocześnie rozwój technologii informatycz-
nych pociąga za sobą niewiarygodne wręcz przyspiesze-
nie obiegu idei i intensyfikację badań. 

Ta nowa sytuacja otwiera także możliwości eksplo-
racji kwestii związanych ze sferą duchową, a w szczegól-
ności z religią i towarzyszącymi jej działaniami na polu 
kultury i sztuki. Oznaki ożywienia i fermentu twórcze-
go widoczne od dawna w wielu innych gałęziach huma-
nistyki zaczęły jednak stosunkowo późno przenikać do 
dyscyplin badających duchowość człowieka współczesne-
go i wiążące się z nią zagadnienia kulturowe. Dopiero 
ostatnie lata przynoszą tu pewne zmiany, a wśród coraz 
liczniej podejmowanych przedsięwzięć można odnotować 
między innymi sesje i sympozja popularyzujące wyni-
ki tego typu badań, jak chociażby zorganizowaną przez 
Katholieke Universiteit w Leuven w roku 2013 konfe-
rencję „Esthetics and Spirituality: Places of Interiority”. 

Jednym z coraz częściej poruszanych tematów ba-
dawczych jest specyfika wnętrza sakralnego jako miejsca 
szczególnych zdarzeń o charakterze religijno-artystycz-
nym. Literatura i sztuka, spojone liturgią, stanowią tylko 
element szerszego zjawiska, którego podstawowym czyn-
nikiem jest człowiek, jego dążenie do przekroczenia gra-
nic transcendencji i poszukiwanie kontaktu z Absolutem. 
Całościowe ujęcie tego zjawiska wymykało się dotychczas 
instrumentarium naukowemu głównie z powodu wspo-
mnianej już izolacji poszczególnych dyscyplin. Tradycyjny 
warsztat historyka sztuki, literaturoznawcy czy teolo-
ga jest zbyt ubogi dla dokonania analizy obrazu, słowa 
i wydarzenia funkcjonujących w naturalnym kontekście 
wnętrza sakralnego. 

Kompleksowość tej problematyki staje się coraz czę-
ściej przedmiotem zainteresowań naukowych, by wymie-
nić chociażby międzynarodowe seminaria organizowane 
przez włoską Comunità di Bose, wspólnotę duchownych 
i świeckich różnych wyznań chrześcijańskich. Plonem 
tych spotkań są teksty zawarte w tomach Liturgia e arte. 
La sfida della contemporaneità (2010) oraz Ars liturgica. 
L’arte a servizio della liturgia (2012). Z podobną tematyką 
próbowali się zmierzyć także uczestnicy rzeszowskiej kon-

Introduction

As the divisions separating individual academ-
ic disciplines have progressively dissolved over the 
past few decades, the scope of possible research has 
widened accordingly and new perspectives have 
emerged, especially within the broadly understood 
humanities. A lively methodological exchange has 
provided scholars with more refined tools to tackle 
phenomena that have thus far eluded scientific 
description and analysis. At the same time, the 
growth of information technology has set an in-
credibly fast pace on the circulation of ideas and 
brought about an intensification of research.

The situation has also opened new avenues 
for the exploration of spiritual issues, especially 
of religion and its accompanying phenomena in 
culture and the arts. However, the symptoms of 
animation and creative zest long present in other 
branches of the humanities have taken a long time 
to penetrate into the disciplines that study the 
spirituality of the modern man and related cul-
tural issues. It is only in recent years that a change 
could be observed; new initiatives have appeared, 
such as panels and conferences that popularize this 
type of research, e.g. “Esthetics and Spirituality: 
Places of Interiority”, a conference organized by 
the University of Leuven in 2013.

One of the more frequently addressed research 
topics is the issue of sacred interior as a venue for 
special religious and artistic events. Melded togeth-
er by liturgy, literature and art are just an element 
of a broader phenomenon rooted in man’s quest 
for transcendence and contact with the Absolute. 
A comprehensive approach to the phenomenon 
has thus far escaped the traditional tools of schol-
arship, particularly, as mentioned above, due to 
the rigid separation between individual academ-
ic disciplines. The traditional toolbox of the art 
historian, literature theorist or theologian is too 
limited to allow an analysis of image, word and 
event that function within the natural context 
of sacred space.

The complexity of the subject matter attracts 
the increased attention of scholars; suffice it to 
mention the international seminars organized by 
the Italian Comunità di Bose, a community of 
clergy and lay people of various Christian denomi-
nations. The outcome of their regular meetings is 
two volumes of texts, Liturgia e arte. La sfida del-
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ferencji „Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia, lite-
ratura, sztuka”, zorganizowanej jesienią 2013 roku przez 
jednostki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu 
Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

W rozważaniach nad całokształtem zjawisk kultu-
rowych istniejących w przestrzeni sakralnej nie można 
pomijać badań prowadzonych z perspektywy antropo-
logicznej, która klasyfikuje estetyczny wymiar liturgii 
w kategoriach modnego obecnie performance’u (m.in. 
publikacje Kamili Baranieckiej-Olszewskiej).

Wyznaczona architektonicznie sfera święta stano-
wi również tematyczną oś najnowszego tomu „Sacrum 
et Decorum”. W artykule Grażyny Ryby odnajdzie 
Czytelnik analizy kilku odmiennych przykładów kre-
owania przestrzeni sakralnej w sztuce najnowszej, na-
tomiast w tekście Przemysława Michalskiego poruszona 
została m.in. problematyka odbioru wnętrza kościelne-
go we współczesnej liryce anglosaskiej. Literacki zapis 
przeżycia artystyczno-religijnego jest tematem studium 
Katarzyny Szewczyk-Haake.

W badaniach nad współczesną sztuką sakralną nie-
zwykle ważną rolę odgrywają teksty o charakterze doku-
mentacyjnym, które wprowadzają do obiegu naukowe-
go interesujące prace i koncepcje artystyczne, wcześniej 
często nieznane. Niemal równie ważne jest odtworzenie 
kontekstu powstania tych dzieł, głównie na podstawie 
rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami i archiwaliów, naj-
częściej dobrze i licznie zachowanych z uwagi na niezbyt 
odległą perspektywę czasową. Do takich niezmiernie cen-
nych publikacji należą zamieszczone w najnowszym to-
mie „Sacrum et Decorum” teksty poświęcone realizacjom 
z zakresu malarstwa monumentalnego drugiej połowy 
XX wieku w świątyniach Wrocławia. Krystyna Czerni, 
wytrawna badaczka twórczości Jerzego Nowosielskiego, 
poświęciła swój artykuł wrocławskim witrażom i poli-
chromiom tego krakowskiego artysty. Powołując się na 
niepublikowane dotychczas materiały źródłowe, autorka 
odtwarza okoliczności powstania tych realizacji, ale i zaj-
muje się kwestią ich odbioru przez wiernych. Zapewne 
z zainteresowaniem Czytelników spotka się również tekst 
Anny Siemieniec poświęcony wrocławskim witrażom 
Adama Stalony-Dobrzańskiego – niezwykle ciekawe-
go twórcy, który jednak nie doczekał się jeszcze mono-
grafii. Miłośników sztuki witrażowej odeślijmy w tym 
miejscu także do właśnie wydanego pierwszego tomu 
Korpusu witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzym-
skokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej autor-
stwa Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej i Tomasza 
Szybistego we współpracy z Pawłem Karaszkiewiczem 
i Anną Zeńczak (redaktorami serii są Wojciech Bałus 
i Tomasz Szybisty). Monografia ta, dotycząca witraży 
w kościołach i kaplicach dekanatów krakowskich, za-
sługuje na odrębne omówienie, które postaramy się za-
mieścić w przyszłości. Tymczasem pragniemy polecić 
Czytelnikom „Sacrum et Decorum” artykuł Inge Scheidl 
o architekturze sakralnej Wiednia przełomu XIX i XX 

la contemporaneità (2010) and Ars liturgica. L’arte 
a servizio della liturgia (2012). Similar issues were 
also addressed by the participants of “Człowiek 
w przestrzeni sakralnej. Liturgia, literatura, sztu-
ka” (“Man in Sacred Space. Liturgy, Literature, 
Art”), a conference organized by the University 
of Rzeszów and the Pontifical University of John 
Paul II in Cracow, which took place in Rzeszów 
in the fall of 2013.

When considering the broad spectrum of cul-
tural phenomena that occur in sacred space, it is 
vital to devote attention to the anthropological 
perspective, which classifies the esthetic dimen-
sion of liturgy under the currently fashionable cat-
egory of performance (cf. publications by Kamila 
Baraniecka-Olszewska and others).

The architectural space of the sacred is also the 
leading theme of the current issue of “Sacrum et 
Decorum”. The article by Grażyna Ryba discuss-
es several different examples of how sacred space 
is created in present-day art, while Przemysław 
Michalski addresses the reception of the church 
interior in contemporary English-language po-
etry. The literary expression of artistic and reli-
gious experience is also taken on by Katarzyna 
Szewczyk-Haake in her article.

Research on contemporary sacred art relies 
heavily on publications whose documentary am-
bition is to introduce interesting but previous-
ly unknown works of art and conceptions into 
academic circulation. It is very important to re-
construct the context in which these works were 
created, usually through interviews with remain-
ing witnesses, and on the basis of archival sourc-
es, which are often numerous and well-preserved 
thanks to the short time that has elapsed since 
their issue. Such valuable publications in the cur-
rent volume of “Sacrum et Decorum” include ar-
ticles on monumental paintings from the second 
half of the 20th century in Wrocław. Krystyna 
Czerni, a consummate expert on the oeuvre of 
Jerzy Nowosielski, discusses the artist’s stained-
glass windows and polychrome paintings in the 
churches throughout the city. Quoting previously 
unpublished sources, the scholar traces the circum-
stances surrounding their creation and discusses 
their reception by the public. Also of interest is 
the article by Anna Siemieniec, which discusses 
the stained-glass windows of Wrocław by Adam 
Stalony-Dobrzański, a compelling artist whose 
oeuvre has not yet been covered by a monograph. 
The aficionados of stained-glass art might be en-
gaged, at this juncture, to look at the first volume 
of Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach 
rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemy-
skiej, recently published by Danuta Czapczyńska-
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wieku. Choć jest to studium oparte głównie na opubli-
kowanej przed kilkunastu laty książce austriackiej ba-
daczki i można je uznać za rodzaj prezentacji autorskiej, 
to nowa forma, w jakiej Inge Scheidl przedstawia po-
stawione niegdyś tezy, pozwala na bardziej syntetyczny 
ogląd rozwoju budownictwa kościelnego w stolicy po-
dwójnej monarchii, a przez to – mamy nadzieję – będzie 
interesująca również dla Czytelników niezajmujących 
się na co dzień architekturą doby historyzmu w Austrii. 

Za szczególnie ciekawe należy uznać zamykające 
niniejszy tom opracowanie Andrzeja Betleja poświęco-
ne nieznanym listom Henryka i Karola Marconich ze 
zbiorów The Getty Research Institute w Los Angeles. 
Korespondencja ta, jako materiał źródłowy, została wy-
jątkowo opublikowana w języku oryginału.

Oddając do rąk Czytelników kolejny tom „Sacrum et 
Decorum”, Redakcja ma nadzieję, że spotka się on z rów-
nym zainteresowaniem i życzliwością jak poprzednie.

Redakcja

Kleszczyńska and Tomasz Szybisty in coopera-
tion with Paweł Karaszkiewicz and Anna Zeńczak 
(within a series edited by Wojciech Bałus and 
Tomasz Szybisty). Devoted to the stained-glass 
windows in the churches and deaneries of Cracow, 
the monograph deserves separate discussion, which 
will be published within these pages in the fu-
ture. In the meantime, the readers of “Sacrum 
et Decorum” will surely enjoy Inge Scheidl’s ar-
ticle on the sacred architecture of Vienna at the 
turn of the 19th and 20th centuries. While the 
study is primarily based on a book published by 
the Austrian scholar over a decade ago and can 
be described as a sort of authorial presentation, 
the new form in which Inge Scheidl casts her 
old theories allows a more synthetic survey of 
the development of church-building in the capi-
tal of the Austrian-Hungarian Empire; we hope, 
therefore, that it will be interesting also to those 
among our readers who are not engaged in the 
study of the architecture of Austrian historicism 
on a daily basis.

Of special interest, however, is the last arti-
cle of the volume, by Andrzej Betlej, devoted to 
the previously unknown letters of Henryk and 
Karol Marconi from the collections of the Getty 
Research Institute in Los Angeles. By way of ex-
ception, the letters, as primary sources, are pub-
lished here in their original language.

We hope the current volume of “Sacrum et 
Decorum” will meet with interest and apprecia-
tion equal to its previous issues. 

The Editors
Translated by Urszula Jachimczak
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