
The authors of art history compendia when com-
piling the lists of the key works of the last two 
centuries, become so preoccupied with the vari-
ety of formal experiments characteristic of that 
period, coupled with the wider spectrum of the 
themes explored in art, that they often overlook 
in the oeuvres of the discussed artists their works 
on religious subjects. The works labelled by these 
authors as so-called metaphysical movement in 
the contemporary art, the closest thing to the sa-
cred art from the ideological point of view, hardly 
contribute to the development of Christian tra-
dition, and even more rarely are inspired by its 
iconography. However, we can observe the re-
turn of philosophical questions inspired by the 
Christian tradition in the works of numerous 
eminent and well-known artists, which results in 
many interesting works, some of which could be 
called sacred or to a certain degree are connected 
with sacred art. 

Many such valuable works still remain un-
known to researchers since right after their crea-
tion they were locked inside churches, often pro-
vincial ones, or due to the lack of interest from 
official cultural institutions, they formed parts 
of private collections, by their very nature rarely 
presented and with little access for the outsiders. 
As it sometimes happens as well, the transcenden-
tal motifs, which form the basic message of even 
some popular works, are overlooked by research-
ers, who concentrate more on their formal fea-
tures, or search for ideological content responding 
to some critical currents which are particularly 
emphasized (not to say fashionable) in the con-
temporary humanities. Even in the academic cen-
tres such as Leuven in Belgium, which can boast 
Christian tradition going back many centuries, 
and universities affiliated with the Church, very 
little research is being done on the contemporary 
sacred art, as they concentrate mostly on the her-
itage of the past centuries.

Nevertheless, this situation is slowly changing. 
In Poland, the flourishing of the sacred art in the 
1980s could not remain unnoticed. The research 
on the sacred art of the 19th-century Kraków is 
impressive. More and more catalogues of the sa-
cred works by well-known painters start to appear, 
some of them in connection with the oncoming 

Autorzy kompendiów historii sztuki, układając zestawy 
dzieł kanonicznych dla minionego dwuwiecza, często 
pomijają w twórczości omawianych przez siebie arty-
stów prace o tematyce religijnej, zafascynowani charak-
terystyczną dla tego okresu różnorodnością poszukiwań 
formalnych, idącą w parze z rozszerzeniem spektrum te-
matów artystycznej eksploracji. Dzieła zaliczane przez 
tychże autorów do tzw. nurtu metafizycznego w sztuce 
współczesnej, najbliższego ideowo sztuce religijnej, rzadko 
wpisują się w ciąg rozwojowy tradycji chrześcijańskiej, 
a jeszcze rzadziej czerpią z jej ikonografii.

Tymczasem w pracach licznych wybitnych i znanych 
artystów często powracają zagadnienia natury filozoficznej 
zdeterminowane właśnie tradycją chrześcijaństwa, owocu-
jąc interesującymi dziełami, także o charakterze sakralnym 
lub w jakiejś mierze związanymi ze sztuką religijną. 

Wiele cennych realizacji tego typu nadal nie jest zna-
nych uczonym, gdyż tuż po powstaniu zostały zamknię-
te we wnętrzach kościołów, często prowincjonalnych, 
bądź wobec braku zainteresowania oficjalnych instytucji 
kultury, weszły do zbiorów prywatnych, z natury rzeczy 
rzadziej eksponowanych i udostępnianych. Zdarza się 
też, że wątki transcendentne, stanowiące podstawowe 
przesłanie nawet popularnych dzieł, umykają uwadze ba-
daczy, skoncentrowanych raczej na walorach formalnych 
tych prac lub doszukujących się w nich treści ideowych 
odpowiadających tendencjom badawczym, szczególnie 
akcentowanym (by nie powiedzieć: modnym) w huma-
nistyce współczesnej. Nawet w ośrodkach naukowych 
o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, instytucjonal-
nie związanych z Kościołem, jak belgijskie Lovanium, 
tylko w niewielkim stopniu prowadzi się badania nad 
współczesną sztuką religijną, koncentrując się przede 
wszystkim na spuściźnie epok dawnych. 

Sytuacja ta jednak powoli ulega zmianie. Na grun-
cie polskim nie mógł pozostać niezauważony fenomen 
rozkwitu sztuki religijnej lat 80. XX w. Imponująco 
przedstawiają się badania nad sztuką sakralną Krakowa 
wieku XIX. Pojawiają się coraz liczniej katalogi twórczo-
ści religijnej znanych malarzy, także w związku z przy-
gotowywanymi ekspozycjami ich prac, w tym realizacji 
sakralnych wcześniej niedokumentowanych. 

Również w innych krajach europejskich daje się za-
uważyć wzrost zainteresowania sztuką sakralną i religij-
ną wieków XIX i XX. Interesujące projekty naukowe 
realizowane są nie tylko w ośrodkach o długiej tradycji 
badawczej w tej dziedzinie, jak Strasburg czy Münster, 
lecz podejmują je także zespoły naukowców skupionych 

The Unknown, Unrealized, 
Forgotten...

Nieznane, niezrealizowane, 
zapomniane... 
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exhibitions, including the hitherto undocument-
ed sacred works. 

Also in other European countries we can ob-
serve a growth of interest in the sacred and reli-
gious art of the 19th and 20th century, Interesting 
academic projects are conducted not only in the 
centres which have had a long research tradition 
in this field, such as Strasburg or Münster, but 
also by research teams led by professors connect-
ed with the universities which have not been in-
volved with the research in sacred art until now. 
Among these one should mention the research 
initiated by Dario Gamboni at the University 
of Geneva, or the project of Philippe Kaenel’s 
team (now in its final stages) at the University 
of Lauzanne “Les usages de Jésus au XXe siècle”, 
which included interdisciplinary research on the 
image of Christ in literature, film and the visual 
arts of the last century.

One can only hope that the result of this 
wide research will be noticed and will contrib-
ute to a change in the stereotypical perception 
of the 19th and 20th-century art in the eyes of the 
authors of overviews and studies which form the 
image of the culture of the last two centuries. In 
this context we should welcome the new popular 
journals devoted to the sacred art of our times, 
such as for instance the bi-monthly “Arts Sacrés” 
which has appeared recently in France.

An important gap in the Polish art history of 
the last two hundred years is the lack of research 
on the work of Polish artists working abroad and 
on the international artistic co-operation, not only 
associated with sacred works. For many decades 
such research was difficult because of the lack of 
access to works existing abroad and the limited 
accessibility to foreign research.

One of such works, relatively unknown to 
Polish readership, is presented in the current is-
sue of “Sacrum et Decorum” by Andrzej Pieńkos. 
It is Our Lady of the Shipwrecked [des naufragés] 
– a sculpture by Cyprian Godebski, located on 
the promontory Pointe du Raz in Brittany. This 
figure is considered in France to be one of more 
important works in Godebski’s oeuvre, in contrast 
to his Polish works, which are mostly overlooked 
in France. The Breton Madonna is quite often 
mentioned in French guidebooks and her pic-
tures are frequently published, especially recently 
because of the 100th anniversary of its consecra-
tion and the subsequent renovation in 2005. The 
author describes the circumstances under which 
this work was created, including the complicated 
political and religious situation in the then in-
creasingly secularizing France. When analysing 
the form of the sculpture, unique in Godebski’s 

wokół profesorów związanych z uniwersytetami wcześniej 
niekojarzonymi z eksploracją zjawisk z zakresu sztuki 
religijnej. Wśród nich należy wymienić prace inicjowane 
przez Dario Gamboniego na Uniwersytecie Genewskim 
czy finalizowany właśnie przez zespół Philippe’a Kaenela 
z Uniwersytetu w Lozannie projekt „Les usages de Jésus 
au XXe siècle”, obejmujący interdyscyplinarne bada-
nia nad przedstawieniami Chrystusa w literaturze, fil-
mie i sztukach plastycznych na przestrzeni minionego 
stulecia.

Należy żywić nadzieję, że wyniki tych rozlicznych 
prac zostaną dostrzeżone i przyczynią się do zmiany 
stereotypowego postrzegania sztuki XIX i XX w. przez 
autorów syntez i opracowań kreujących obraz kultury 
ostatnich stuleci. W tym kontekście z zadowoleniem 
należy przyjąć nowe czasopisma o charakterze popu-
larnonaukowym poświęcone sztuce religijnej naszych 
czasów, jak chociażby ukazujący się od niedawna we 
Francji dwumiesięcznik „Arts Sacrés”.

Istotną lukę w polskiej historii sztuki ostatnich dwu-
stu lat stanowi niedostatek badań nad dziełami rodzi-
mych twórców znajdującymi się za granicą oraz proble-
matyka międzynarodowych kontaktów artystycznych, 
związanych nie tylko z realizacjami o charakterze re-
ligijnym. Przez dziesięciolecia prowadzenie tego typu 
badań utrudniał brak dostępu do prac znajdujących 
się poza krajem, jak również ograniczone możliwości 
kwerend zagranicznych.

Jedno z takich dzieł – bliżej nieznanych polskim 
czytelnikom – prezentuje na łamach bieżącego numeru 
„Sacrum et Decorum” Andrzej Pieńkos. Jest to Madonna 
rozbitków [Notre Dame des naufragés] – rzeźba Cypriana 
Godebskiego, znajdująca się na przylądku Pointe du Raz 
w Bretanii. Realizacja ta uznawana jest we Francji za 
jedno z ważniejszych dzieł w dorobku artysty (w prze-
ciwieństwie do jego polskich realizacji – tam w zasa-
dzie pomijanych). Bretońska Madonna jest dość często 
wymieniana w publikacjach francuskich o charakterze 
przewodnikowym oraz chętnie reprodukowana, szcze-
gólnie w ostatnich latach z racji głośnych uroczystości 
stulecia jej poświęcenia, a następnie – renowacji w 2005 
roku. Autor przybliża okoliczności powstania dzieła, 
w tym skomplikowane uwarunkowania polityczno-re-
ligijne w ówczesnej, coraz bardziej zsekularyzowanej 
Francji. Analizując formę rzeźby o charakterze niespo-
tykanym w twórczości Godebskiego, Andrzej Pieńkos 
sugeruje konieczność dalszych badań porównawczych, 
pozwalających osadzić dzieło polskiego artysty w ciągu 
analogicznych realizacji powstających w drugiej poło-
wie XIX wieku, a jednocześnie nawiązujących do star-
szych tradycji ikonograficznych, niekoniecznie o cha-
rakterze religijnym.

Artykuł Grażyny Ryby porusza niedostatecznie 
jeszcze zbadany problem polsko-włoskich kontaktów 
artystycznych w drugiej połowie XX wieku na przy-
kładzie twórczości Bronisława Chromego i jego niezre-
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work, Andrzej Pieńkos calls for further compara-
tive studies which could put the work of the Polish 
artist in the context of similar works created in 
the second half of the 19th century, recalling the 
older iconographic tradition, not necessarily only 
the religious one.

The article by Grażyna Ryba deals with the 
subject which has not been satisfactorily discussed 
yet, i.e. Polish-Italian artistic contacts in the sec-
ond half of the 20th century, using the example 
of Bronisław Chromy and his unrealized projects 
of sculpted church doors. The designs made by 
Chromy for the churches in Ravenna and Rome, 
whose only trace are the extant models and corre-
spondence with his Italian artists resulted in some 
significant works in Poland, contributing to the in-
credible popularity of this kind of sculptural church 
decoration at the turn of the 21st century.

Two texts in the latest issue of “Sacrum et 
Decorum” offer a new perspective on the artists 
stereotypically associated with a particular crea-
tive mode. Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska has 
discovered some practically unknown stained glass 
works of a Kraków architect Franciszek Mączyński, 
and Lechosław Lameński introduces the latest re-
ligious sculptures of Marian Konieczny, surpris-
ing for the artist who has been considered to be 
one of the “key artists of the communist Poland” 
– the communist state propagandists and its ben-
eficiaries. The presentation of Konieczny’s sacred 
work is introduced by an extensive discussion of 
the statements made by the artist himself and his 
critics, provoking a reflection on the ethical aspect 
of art, particularly important in the sacred art. 
This consideration inevitably leads to the age-long 
dispute on the role of the artists in the transmis-
sion of values: whether they should be “prophets”, 
uncovering new features of the sensuous and ex-
tra-sensuous reality to their audience, or whether 
they should be just skilful artisans, giving a physi-
cal shape to whatever is required of them, while 
distancing themselves, sometimes cynically, from 
the depicted subjects.

The texts of Michał Haake and Dorota 
Kudelska are dedicated to the works of Jacek 
Malczewski. The researcher from Poznań presents 
a perceptive analysis of the picture St Francis from 
1908, showing the meaning of the mythological 
figures used in this composition in the context 
of the painter’s oeuvre and the main ideologi-
cal currents of his age. Malczewski was a devout 
person and he even chose to be buried in the 
Tertiary habit. However, only a few among his 
works, now little-known, can be classified as sa-
cred. This particular field of Malczewski’s work is 
discussed in the article by Dorota Kudelska, the 

alizowanych projektów rzeźbionych drzwi kościelnych. 
Przygotowywane przez Chromego prace do kościołów 
Rawenny i Rzymu, których śladem są tylko zachowane 
modele i korespondencja z włoskimi protektorami ar-
tysty, zaowocowały znaczącymi realizacjami w Polsce, 
przyczyniając się do niebywałej popularności tej for-
my rzeźbiarskiego wystroju świątyni na przełomie XX 
i XXI wieku.

Dwa spośród tekstów zamieszczonych w najnow-
szym numerze „Sacrum et Decorum” proponują nowe 
spojrzenie na twórczość artystów stereotypowo koja-
rzonych z określonym emploi. Danuta Czapczyńska-
Kleszczyńska odkrywa nieznaną w zasadzie działal-
ność krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego 
w dziedzinie witrażu, natomiast Lechosław Lameński 
przedstawia najnowsze realizacje Mariana Koniecznego 
w zakresie rzeźby religijnej, zaskakujące w kontekście 
dotychczasowego dorobku artysty uważanego za jedne-
go z „naczelnych twórców PRL-u” – propagandystów 
ideologii socjalistycznego państwa, a zarazem jego be-
neficjentów.

Prezentację twórczości religijnej Koniecznego autor 
artykułu poprzedza obszernym omówieniem wypowiedzi 
samego artysty oraz krytyków jego twórczości, prowo-
kując do refleksji nad zagadnieniem postaw etycznych 
w sztuce, nasuwającym się szczególnie dobitnie w przy-
padku realizacji o charakterze sakralnym. Refleksja ta 
nieuchronnie prowadzi do trwającej od dawna dysku-
sji na temat roli artysty w przekazywaniu wartości: czy 
ma on być „prorokiem”, odsłaniającym nowe aspekty 
rzeczywistości zmysłowej i ponadzmysłowej przed od-
biorcami jego sztuki, czy może raczej pozostać tylko 
zręcznym rzemieślnikiem, sprawnie ubierającym w formę 
to, co zostało mu zlecone, dystansującym się, czasem 
wręcz cynicznie, od przedstawianych treści.

Twórczości Jacka Malczewskiego zostały poświę-
cone teksty Michała Haakego i Doroty Kudelskiej. 
Poznański badacz prezentuje wnikliwą analizę obrazu 
Święty Franciszek z 1908 roku, analizując w kontekście 
głównych nurtów ideowych epoki i dorobku malarza 
znaczenie ukazanych w tej kompozycji postaci mito-
logicznych. Malczewski był artystą głęboko wierzą-
cym i nawet kazał pochować się w tercjarskim habi-
cie. Jednak wśród jego prac tylko nieliczne, dziś mało 
znane, miały charakter sakralny. Właśnie tej dziedzi-
ny twórczości Malczewskiego dotyczy artykuł Doroty 
Kudelskiej, autorki niedawno wydanej „biografii inte-
lektualnej” artysty.

W odróżnieniu od Jacka Malczewskiego, którego 
malarstwo nie od razu bywa kojarzone ze sztuką religijną, 
Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer to twórcy ucho-
dzący za odnowicieli polskiej sztuki sakralnej przełomu 
XIX i XX wieku. Pierwsze szlify w zakresie malarstwa 
monumentalnego artyści zdobywali pod okiem Jana 
Matejki w krakowskim kościele Mariackim. Powstałe 
wówczas młodzieńcze projekty witrażowe Wyspiańskiego 
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author of the recently published “intellectual bi-
ography” of this artist.

In contrast to Jacek Malczewski, whose name 
is not immediately associated with religious art, 
Stanisław Wyspiański and Józef Mehoffer are the 
artists considered to be the reformers of the Polish 
sacred art at the turn of the 20th century. They 
received their first lessons in large-scale paintings 
under the tutelage of Jan Matejko in St Mary’s 
Church in Kraków. Wyspiański’s and Mehoffer’s 
early stained glass designs for the western window 
are discussed in the article by Tomasz Szybisty, 
which explains, among others, the question of 
the authorship of the individual panels.

The topic of Renata Rogozińska’s essay are 
the illustrations for the Book of Revelation made 
by a contemporary Kraków artist Grzegorz 
Bednarski. 

Despite the fact that the authors listed above 
represent various universities, quite coincidental-
ly and without any prompting from the editors, 
their articles focus on the work of Kraków artists. 
In this context the article by Monika Mazurek, 
titled intriguingly Pointed Arches, Papist Danger, 
is exceptional because it refers to the Anglo-Saxon 
culture. The author, who is a British literature spe-
cialist, discusses the influence of the dispute on 
the use of Gothic in the architecture of Victorian 
Anglican churches on the way Gothic architec-
ture was represented and used in the Victorian 
novel. 

Delivering the latest issue of “Sacrum et 
Decorum” to the reader, the editors wish to 
thank Dr. Adam Góral, the president of ASSECO 
POLAND PLC for his financial help in prepar-
ing the English versions of the articles. We would 
like to express also our gratitude to the authors, 
translators, the administration of the University 
of Rzeszów and everybody else for their warm 
support.

The Editors
Translated by Monika Mazurek

i Mehoffera do okna zachodniego omawia w swoim ar-
tykule Tomasz Szybisty, wyjaśniając, między innymi, 
zagadkę autorstwa poszczególnych kwater.

Tematem rozważań Renaty Rogozińskiej są natomiast 
ilustracje do Apokalipsy wykonane przez współczesnego 
krakowskiego artystę, Grzegorza Bednarskiego. 

Mimo że wymienieni powyżej autorzy artyku-
łów prezentowanych w niniejszym numerze „Sacrum 
et Decorum” reprezentują różne ośrodki uniwersytec-
kie, dziwnym trafem, zupełnie niezależnie od sugestii 
Redakcji, ich teksty koncentrują się wokół twórczości 
artystów środowiska krakowskiego. 

Na tym tle wyjątek stanowi artykuł Moniki Mazurek 
pod intrygującym tytułem Ostre łuki i zagrożenie pa-
pistowskie, pozostający w kręgu kultury anglosaskiej. 
Badaczka, zajmująca się na co dzień literaturą brytyjską, 
omawia wpływ dyskusji o gotyku, jaką w kontekście ar-
chitektury sakralnej toczono w Kościele anglikańskim, 
na sposób ukazania i funkcję znaczeniową tego stylu 
w powieściach epoki wiktoriańskiej. 

Oddając w ręce Czytelnika najnowszy tom „Sacrum 
et Decorum”, Redakcja dziękuje Panu dr. Adamowi 
Góralowi, prezesowi ASSECO POLAND S.A., za po-
moc finansową w przygotowaniu angielskiej wersji ar-
tykułów. Słowa wdzięczności kierujemy również do au-
torów, tłumaczy, władz Uniwersytetu Rzeszowskiego 
oraz wszystkich tych, którzy życzliwie wspierali prace 
wydawnicze.

Redakcja
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