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W dniach 5–6 października 2007 roku odbyło się 
w Rzeszowie sympozjum naukowe „Badania nad sztuką 
sakralną XIX i XX w. Metodologia. Wyniki. Perspekty-
wy”, zorganizowane przez Uniwersytet Rzeszowski pod 
patronatem rektora uczelni oraz lokalnych władz koś-
cielnych, państwowych i samorządowych. Wraz z inau-
guracją obrad konferencji w Galerii Ratuszowej została 
otwarta wystawa prac prof. Wiktora Zina, zmarłego 
przed kilku miesiącami uczonego i artysty, w ostatnich 
latach życia blisko związanego z Rzeszowem, zasłużo-
nego dla rozwijania wrażliwości artystycznej i kultury 
plastycznej, w tym wiedzy o sztuce sakralnej.

Sympozjum zainaugurowało planowany cykl spot-
kań historyków sztuki i przedstawicieli innych dy-
scyplin nauki, których badania koncentrują się na 
zagadnieniach sztuki sakralnej ostatnich dwustu lat. 
Serii przyszłych spotkań towarzyszyć będą docelowo 
imprezy o charakterze wiążącym się z tą problematyką, 
w tym wystawy sztuki religijnej. 

Uczestnicy pierwszego sympozjum gorąco poparli 
przedstawioną przez organizatorów propozycję stwo-
rzenia periodyku poświęconego publikacji i popula-
ryzacji prac badawczych dotyczących sztuki sakralnej, 
przede wszystkim zaś produkcji artystycznej XIX i XX 
wieku.

W Polsce organizowane są wystawy, konkursy 
(chociażby Triennale Plastyki „Sacrum” w Częstocho-
wie) i sesje naukowe na temat współczesnej sztuki sa-
kralnej, brakuje natomiast czasopisma prezentującego 
wyniki podejmowanych aktualnie badań nad tym za-
gadnieniem. Dlatego też, zapewne, z tak dużym zain-
teresowaniem i życzliwością powitano zapowiedź po-
wstania pisma, dla którego organizująca się redakcja 
wybrała tytuł „Sacrum et Decorum. Materiały i studia 
z historii polskiej sztuki sakralnej”. 

W zamierzeniu zespołu redakcyjnego, w które-
go skład weszli członkowie komitetu organizacyjnego 
rzeszowskiego sympozjum, problematyka artykułów 
zamieszczanych na łamach pisma będzie dotyczyła, jak 
już wspomniano, przede wszystkim sztuki ostatniego 
dwuwiecza. Znamienne dla tego okresu jest postępu-
jące rozwarstwienie między sztuką o charakterze sa-
kralnym i świeckim oraz pojawienie się szeregu zjawisk 
granicznych, powstających najczęściej w wyniku indy-
widualnego odkrywania przez artystów sfery transcen-
dencji i wyrażania swych przeżyć w sposób niezależny 
od form przyjętych w ramach struktur instytucjonal-
nych określonych religii. Stąd też tematyka publikowa-
nych artykułów nie będzie ograniczać się wyłącznie do 
sztuki sakralnej, lecz, uwzględniając szeroki kontekst 

„Sacrum et Decorum”
– koncepcja i założenia  
programowe pisma

On the 5th and 6th of October 2007 a scientific 
symposium: „Research on the sacred art of the 
19th and 20th centuries. Methodology. Results. 
Perspectives.” took place in Rzeszów. It was organ-
ized by the University of Rzeszów under the aus-
pices of its rector and the local church, state and 
self-government authorities. During the  confer-
ence inauguration, an exhibition of the works by 
professor Wiktor Zin was opened in the Townhall 
Gallery. Professor Zin, who died several months 
before, was a scientist and artist closely connected 
with Rzeszów, especially in the years before his 
death.  He fostered the appreciation and culture 
of fine art, including knowledge on sacred art.

The symposium inaugurated the planned 
cycle of meetings of art historians with repre-
sentatives of scientific institutions whose re-
search concentrates on the sacred art of the last 
two centuries. Future meetings will be accom-
panied by events related to sacred art, including 
exhibitions of religious art.

The participants of the first meeting strongly 
supported the idea presented by the organizers of 
establishing a magazine devoted to the populari-
zation of research on sacred art, particularly on 
works of art from the 19th and 20th century.

Exhibitions, contests (like Sacrum – Fine Art 
Triennale in Częstochowa) and scientific sessions 
on the contemporary sacred art are organized in 
Poland, but there is no magazine that presents the 
results of current research in this field. Therefore, 
the idea of creating such a magazine was received 
enthusiastically. Its title was chosen by the form-
ing editorial staff: Sacrum et Decorum. Materials 
and studies on the history of Polish sacred art. 

It is the intention of the editorial staff, con-
sisting of the members of the founding commit-
tee of the Rzeszów symposium, that the articles 
published in the magazine be mainly related to 
the art of the last two centuries. What is char-
acteristic of this period is a gradual division be-
tween sacred and secular art and occurrence of 
numerous peripheral phenomena as a result of 
artists discovering the sphere of transcendence 
and expressing their experiences independently 
of the forms accepted in the institutional struc-
tures of particular religions. Therefore, the sub-
ject matter of the articles published will not be 
limited to sacred art but, taking into account 
the broad cultural and social context, it will also 

“Sacrum et Decorum”
– the Idea and Programme 
Bases of the Journal
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kulturowy i społeczny, obejmować ma także sztukę re-
ligijną, a nawet tylko inspirowaną religią lub zawierają-
cą poszukiwania o charakterze metafizycznym.

Pismo będzie się ukazywać jako rocznik, z moż-
liwością rozbicia na dwa półroczniki, w zależności od 
ilości napływających materiałów. Kolejne numery, re-
dagowane tematycznie, zawierać mają w przyszłości 
również działy stałe, poświęcone omówieniu aktual-
nych wydarzeń artystycznych bądź publikacji z dzie-
dziny będącej domeną pisma.

Wzorem dla „Sacrum et Decorum” są czasopisma 
zagraniczne (m.in. „Christliche Kunstblätter” i „L’Art 
Sacré”), których charakter określić by można w naj-
większym skrócie jako naukowo-popularyzatorski. Ko-
legium redakcyjne nowo powstającego periodyku ma 
nadzieję, że uda się nawiązać współpracę z redakcjami 
wspomnianych pism zagranicznych i wykorzystać ich 
wieloletnie doświadczenia wydawnicze. Polski rocznik 
będzie się ukazywał w dwu wersjach językowych – w ję-
zyku oryginału artykułu i angielskim. Taka forma edy-
cji pisma, podobnie jak współpraca z redakcjami analo-
gicznych czasopism wydawanych na świecie, przyczyni 
się do podniesienia poziomu wiedzy na temat polskiej 
sztuki sakralnej nie tylko w kraju, ale i za granicą. 

Paradoksalnie, w tradycji polskiego czasopiśmien-
nictwa periodyki poświęcone sztuce sakralnej były nie-
liczne i można je zaliczyć do wydawnictw efemerycz-
nych, ukazujących się zaledwie przez kilka lat. Żadne 
tego typu czasopismo nie funkcjonuje obecnie na pol-
skim rynku wydawniczym. Kolegium redakcyjne „Sa-
crum et Decorum” oraz członkowie jego Rady Progra-
mowej wyrażają nadzieję, że ten nowy specjalistyczny 
periodyk wypełni istotną lukę wśród ukazujących się 
w Polsce czasopism z zakresu historii sztuki.

W skład Rady Programowej wchodzą osoby będą-
ce autorytetami w dziedzinie odpowiadającej planowa-
nemu profilowi tematycznemu pisma i reprezentujące 
zarazem różne ośrodki naukowe. Redakcja wyraża na-
dzieję, że ten starannie dobrany zespół współpracowni-
ków będzie gwarantował wysoki poziom merytoryczny 
i ponadregionalny charakter pisma.

Tytuł rocznika – „Sacrum et Decorum” – stano-
wi nawiązanie do lokalnej tradycji badań nad sztuką 
sakralną. W latach 80. ubiegłego wieku pod takim 
właśnie tytułem rzeszowski oddział Stowarzyszenia Hi-
storyków Sztuki zorganizował cykl seminariów poświę-
conych sztuce sakralnej, przede wszystkim ikonografii 
chrześcijańskiej.

„Sacrum et Decorum”, ukazując się po ponad 
dwudziestu latach od tej inicjatywy rzeszowskich histo-
ryków sztuki, choć planowane jako pismo ogólnopol-
skie, będzie redagowane i wydawane pod auspicjami 
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach dzia-
łalności edytorskiej Wydawnictwa UR oraz przy finan-
sowym wsparciu stowarzyszenia „Ars Sacra Moderna” 
i lokalnych władz miejskich, a także instytucji i osób 

include religious art, religion-inspired art or art 
involving metaphysical pursuit. 

The magazine will be published annually 
or possibly every six months, depending on the 
amount of material. Its subsequent issues, edited 
thematically, will also include regular sections, 
devoted to the discussion of current artistic 
events or relevant publications.

Sacrum et Decorum is modelled on foreign 
magazines (for instance Christliche Kunstblätter 
and L’Art Sacré), whose character can be described 
as scientific and popularizing. The editorial staff 
of the new periodical hopes that it will be possi-
ble to develop cooperation with the editorial staffs 
of the afore-mentioned foreign magazines and to 
draw on their long experience in publishing. The 
Polish annual magazine will be published in two 
language versions: in the original language of the 
article and in English. Such a form of edition as 
well as cooperation with the similar magazines  
being published around the world will help to de-
velop the knowledge of Polish sacred art not only 
in Poland but also abroad. 

Paradoxically, in the Polish tradition there 
were only few periodicals devoted to sacred art 
and they may be classified as ephemeral publi-
cations as they were published for only several 
years. Currently, there is no such magazine on 
the Polish publishing market. The editorial com-
mittee of Sacrum et Decorum and the members 
of its Scientific Board hope that the new special-
ist periodical will fill the void in the market of 
Polish magazines on art history.

The Scientific Board consists of people who 
are authorities in the subject matter of the maga-
zine and at the same time represent various sci-
entific institutions. The editorial staff believes 
that this thoughtfully created team will guaran- 
tee a high academic level and cross-regional  
character of the magazine.

The title of the journal – Sacrum et Decorum – 
is related to the local tradition of research on sacred 
art. In the 1980s, a branch of the Association of Art 
Historians in Rzeszów organized a cycle of seminars 
devoted to sacred art, mainly to the Christian ico-
nography. Its title was Sacrum et Decorum.

Sacrum et Decorum published twenty years after 
the initiative of the art historians from Rzeszów, 
though originally planned to be a national maga-
zine, will be edited and published under the aus-
pices of the rector of the University of Rzeszów, 
within the editorial work of the Publishing Office 
and with financial support of Ars Sacra Moderna 
association, numerous private sponsors, the local 
town, self-government and state authorities, as 
well as the institutions operating in Rzeszów.
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prywatnych prowadzących swoją działalność na terenie 
miasta Rzeszowa.

Pierwszy numer pisma otwierają artykuły o cha-
rakterze diagnozująco-postulatywnym. Grażyna Ryba 
podejmuje próbę nakreślenia syntetycznego obrazu 
specyfiki twórczości o charakterze sakralnym na tle 
ogólnych warunków rozwojowych sztuki ostatnich 
dwustu lat. Autorka przedstawia ryzykowną tezę, że 
powszechnie przyjęty obraz kryzysu w sztuce sakralnej 
XIX i XX wieku jest nie do końca prawdziwy i powstał 
w wyniku zaniedbań badawczych i niewystarczającej 
popularyzacji twórczości o charakterze religijnym po-
wstającej w tym czasie. Zaniedbania te wynikają prze-
de wszystkim z przyjmowanych powszechnie kryteriów 
wartościowania dzieła sztuki, pomijających w dużym 
stopniu specyfikę sztuki sakralnej. Autorka postuluje 
więc podjęcie kompleksowych interdyscyplinarnych 
badań mających na celu wypracowanie nowych pod-
staw metodologicznych, umożliwiających w większym 
niż dotychczas stopniu uwzględnienie w historii sztuki 
nowoczesnej i współczesnej zjawisk z zakresu sztuki sa-
kralnej.

Złożoność relacji sztuki i sacrum stara się ukazać, 
głównie z perspektywy teologicznej, artykuł ks. Henry-
ka Nadrowskiego – historyka sztuki i teologa, a zarazem 
przedstawiciela duchowieństwa katolickiego. Z racji 
stanu, wykształcenia i zainteresowań naukowych Autor 
ujmuje temat wieloaspektowo, podejmując próbę ana-
lizy znaczenia sztuki w relacjach człowieka z Bogiem 
i  otaczającym światem. Ks. Henryk Nadrowski stara 
się uporządkować te zależności, ujmując je w kolejne 
triady pojęć i w ich obrębie rozważając poszczególne 
funkcje sztuki. Dużo miejsca poświęca Autor rozwa-
żaniom na temat związków sztuki z teologią i liturgią 
oraz zagadnieniom z zakresu ikonografii chrześcijań-
skiej. Pisze też o posłannictwie artysty, a odwołując się 
do szerokiego kontekstu historycznego, dostrzega za-
grożenia, które niesie ze sobą cywilizacja współczesna.

Istotny dla określenia kondycji współczesnej 
sztuki sakralnej jest głos piszącego artysty – Stanisła-
wa Rodzińskiego – oceniający omawiane zjawiska 
z  perspektywy praktyki realizacyjnej i jej specyficz-
nych uwarunkowań, często mało znanych teoretykom 
sztuki, a mających istotny wpływ na ostateczny kształt 
powstającego dzieła. Artykuł traktuje o negatywnym 
wpływie sytuacji społeczno-politycznej w okresie PRL-u 
na rozwój budownictwa sakralnego i wystrój wnętrz 
kościelnych. Cytując teksty autorytetów religijnych, 
przede wszystkim papieży, stwierdza, że o poziomie re-
alizacji sakralnych decydują obecnie przede wszystkim: 
predyspozycje wewnętrzne artysty, udział teologów 
w kształtowaniu programu ikonograficznego świątyni 
oraz odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie in-
westorów. 

Architektura to chyba najważniejsza z dziedzin 
współczesnej sztuki sakralnej i dlatego w tym nume-

The first issue of the magazine contains arti-
cles of the diagnostic and postulatory character. 
Grażyna Ryba aims to synthetically describe the 
character of sacred art with reference to the general 
conditions of art development of the last two cen-
turies. The author presents a risky hypothesis that 
the generally accepted idea of crisis of the sacred 
art of the 19th and 20th centuries is not completely 
true and has originated as a result of negligence in 
both research and popularization of religious art 
from this period. Such negligence results mainly 
from the commonly accepted criteria relating to 
the evaluation of a work of art, which ignore the 
specificity of sacred art. The author suggests start-
ing comprehensive interdisciplinary research aimed 
at creating new methodological bases that would 
enable better incorporation of sacred art into the 
history of modern and contemporary art.

The complexity of the relation between art 
and sacrum is presented, mainly from the theologi-
cal point of view, in the article by the Rev. Hen-
ryk Nadrowski – an art historian, theologian and  
a representative of the Catholic clergy. Because 
of his position, education and scientific interests, 
the author presents a multi-aspectual discussion 
of the topic, trying to analyze the significance of 
art in the relationship between man and God, and 
the world. Rev. Henryk Nadrowski attempts to 
arrange these relations by grouping them in triads 
of concepts and within them analyzing the indi-
vidual functions of art. The author pays special at-
tention to the relations between art, theology and 
liturgy and the problems related to the Christian 
iconography. He also mentions the artist’s mission 
and, relating to a wide historical context, he per-
ceives the hazards of the contemporary civilization.

A significant element in determining the 
condition of the contemporary sacred art is the 
opinion of the writing artist – Stanisław Rodziński 
– who evaluates the discussed phenomena, taking 
into account the practical aspects and specific fac-
tors, often unknown to art theoreticians, which 
considerably affect the final version of the work of 
art. The article mentions negative influence of the 
socio-political situation of the PRL-communist 
period (until 1989) on the development of sacred 
architecture and the design of church interiors. 
Quoting the texts of religious authorities, chiefly 
popes, he concludes that currently the following 
factors determine the level of sacred art: inner pre-
dispositions of the artist, participation of theolo-
gians in shaping the iconographic programme of 
the church and the appropriate preparation and 
involvement of the investors. 

Architecture is probably one of the most im-
portant fields of the contemporary sacred art, that 
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rze pisma poświęcono jej pierwszą część rozważań 
szczegółowych. Wypowiedzi koncentrują się przede 
wszystkim wokół zagadnień związanych z architektu-
rą XX wieku.

Dział otwiera artykuł teoretyka architektury 
i  jednego z najbardziej znanych architektów polskich 
– Konrada Kuczy-Kuczyńskiego. Autor dokonuje 
w nim przeglądu kryteriów typologii współczesnej ar-
chitektury sakralnej stosowanych w Polsce i za granicą. 
Efektem tych rozważań jest synteza zaprezentowanych 
klasyfikacji w postaci nowej, otwartej typologii, opartej 
na dwu osiach współrzędnych – stylistyce architektury 
i kryterium liturgicznym (plan budowli). 

Tekst historyka sztuki – Julii Sowińskiej – ukazuje 
natomiast różnorodność interpretacji tradycyjnej for-
my i symboliki bazyliki chrześcijańskiej na przykładzie 
analizy kilkunastu budowli sakralnych wzniesionych 
ostatnio w Polsce. Wśród omówionych przez autorkę 
obiektów są zarówno realizacje będące twórczą konty-
nuacją wielowiekowej tradycji, jak i obiekty chybione, 
wznoszone bezmyślnie, niekiedy nawet z pobudek da-
lekich idei chrześcijańskiego sacrum. 

Ciekawym uzupełnieniem tych wypowiedzi są 
refleksje na temat uwarunkowań formalno-procedu-
ralnych i realiów społeczno-politycznych architektury 
sakralnej, zawarte w artykule Andrzeja Białkiewicza.

Kontynuacją rozważań o współczesnym budow-
nictwie sakralnym jest dział poświęcony sztuce witra-
żowej. Rozpoczyna go artykuł krakowskiej badaczki 
Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej. Autorka, doko-
nując szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, pod-
jęła próbę podsumowania dotychczasowych badań nad 
polskim witrażownictwem ostatnich dwustu lat oraz 
wyznaczenia kierunków dalszych analiz. 

O tym, że luki badawcze w zakresie malarstwa 
witrażowego są znaczne, przekonuje tekst Tomasza 
Szybistego, poświęcony najstarszym witrażom pol-
skim wieku XIX. Dotychczas uważano, że ten gatunek 
sztuki pojawił się w Polsce na nowo dopiero w drugiej 
połowie stulecia. Autorowi udało się jednak wykazać, 
że rosnąca fascynacja wiekami średnimi już na samym 
początku XIX wieku pociągała za sobą zainteresowanie 
witrażem, czego świadectwem, obok importów, były 
skromne i na poły eksperymentalne prace rzemieślni-
ków lokalnych.

Mało znane są również współczesne witraże oma-
wiane przez Marię Żychowską. Zaprezentowani w jej 
artykule twórcy należą już z pewnością do współczes-
nego kanonu polskiej sztuki sakralnej, a proponowane 
przez nich rozwiązania, choć niekiedy dość zachowaw-
cze, mogą być interesujące również w kontekście po-
szukiwań europejskich i światowych. Autorka podjęła 
również próbę wskazania differentia specifica polskiego 
witrażownictwa współczesnego.

Mamy nadzieję, że pierwszy rocznik „Sacrum et 
Decorum” spotka się z życzliwym przyjęciem Czytel-

is why it is the subject of the first section of de-
tailed considerations in this magazine issue. The 
articles focus mainly on the architecture of the 
20th century.

In the first article of this section, Konrad Kucza-
Kuczyński – an architecture theoretician and one 
of the most famous Polish architects – analyzes 
the criteria of typology of the contemporary sa-
cred architecture, used in Poland and abroad. The 
result of these considerations is a synthesis of the 
presented classifications in a new, open typology 
based on two coordinate axes – style of architec-
ture and liturgical criterion (construction plan).

The text of an art historian – Julia Sowińska 
– presents a variety of interpretations of the tra-
ditional form and symbolism of a Christian ba-
silica, on the example of several religious buildings 
constructed recently in Poland. Among the con-
structions discussed by the author, there are both 
realizations which are a creative continuation of 
a centuries-long tradition and unsuccessful build-
ings, erected thoughtlessly, sometimes for reasons 
departing far from the idea of Christian sacrum. 

An interesting complement of the opinions 
of the authors mentioned above are the reflections 
included in the article by Andrzej Białkiewicz, 
on the formal and procedural factors and socio-
political realities of sacred architecture.

The section devoted to stained glass windows 
continues the considerations of the contemporary 
sacred architecture. It is opened with the article of 
Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, a researcher 
from Kraków. She analyzes the relevant literature 
and tries to summarize the research on stained 
glass painting in Poland of the last two centuries, 
and to specify the directions of further analyses. 

The text by Tomasz Szybisty suggests that the 
gaps in research on stained glass painting are con-
siderable. The article is devoted to the Polish oldest 
stained glass paintings in the 19th century. Hitherto 
it was believed that his type of art reappeared in Po-
land as late as in the second half of the 19th century. 
However, the author managed to prove that the 
growing fascination with the Middle Ages at the 
beginning of the 19th century entailed an interest 
in stained glass painting. Evidence for this were the 
imported works as well as modest and somewhat 
experimental works of the local craftsmen.

The contemporary sacred stained glass win-
dows discussed by Maria Żychowska are also 
little known. The artists presented in her article 
undoubtedly belong to the contemporary canon 
of Polish sacred art, and the solutions suggested 
by them, though sometimes conservative, may 
be interesting also in the context of the European 
and world art research. The author also makes 
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ników, a jego formuła pozwoli nie tylko na naukową 
prezentację sztuki sakralnej i jej kontekstów, lecz także 
na refleksję nad kondycją duchową wieków minionych 
i czasów nam współczesnych. 

W związku z tym pragniemy podziękować Panu 
Tadeuszowi Ferencowi – Prezydentowi Miasta Rze-
szowa, Panu Eugeniuszowi Rydzikowi – Dyrektorowi 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych „PRO-
MAR”, Panu dr. Mieczysławowi Janowskiemu – Po-
słowi do Parlamentu Europejskiego, Fundacji Rodziny 
Krygowskich oraz wszystkim życzliwym, dzięki którym 
udało się powołać do życia ten periodyk.

                                                                            
       Redakcja

an attempt at showing the differentia specifica of 
Polish contemporary stained glass painting.

We hope that the first annual magazine 
Sacrum et Decorum will be received kindly by the  
readers and will help to present not only the  
scientific aspects of sacred art and its contexts, but 
also the reflection on the spiritual condition of the 
previous centuries as well as the present times. 

 The editors wish to express their grati-
tude for help in publishing this first issue to: 
Mr. Tadeusz Ferenc, the President of Rzeszów, 
Mr. Eugeniusz Rydzik, the director of the Lan-
guage Teacher-Training College ”Promar”, Mr. 
Mieczysław Janowski, the EU MP, the Founda-
tion of the Krygowski Family, and all kind sup-
porters owing to whom this periodical has been 
created.  

Editors
translated by Piotr Mierzwa


