
1. Misja Kościoła i sztuka

Życie stało się widzialne

Kościół wierzy, że we wcieleniu Syna Bożego ze swej 
natury niewidzialne życie Boże stało się „widzialne” 
dla ludzi. Wierzy także, że świadectwo dane temu ży-
ciu, „które było w Ojcu i objawiło się” (1 J 1,2), służy 
wprowadzeniu ludzi do wspólnoty trynitarnej i kościel-
nej, która jest gwarancją zbawienia. Z tego podstawo-
wego powodu wiara zachęca do podejmowania wciąż 
na nowo poważnej refleksji nad rolą sztuk plastycz-
nych i architektury w dziele ewangelizacji, by także za 
pośrednictwem środków widzialnych – ludzkich i ma-
terialnych, które ma niejako w zasięgu ręki – Kościół 
mógł spełniać misję zbawczą, która została mu zlecona. 
Orędzie ewangeliczne ma prymarnie charakter słow-
ny, ale nie ogranicza się do niego: „Wielokrotnie i na 
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do 
nas przez Syna. […] Ten Syn […] jest odblaskiem Jego 
chwały i  odbiciem Jego istoty” (Hbr 1,1.3). W  orę-
dziu chrześcijańskim żywo pulsuje dialektyka, której 
bieguny tworzą słowo i obraz, a zatem jego percepcja 
dokonuje się przez słyszenie i widzenie1.

„Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9) – 
stwierdza Chrystus. Oznacza to, że w  Jego osobie 
i w wydarzeniach Jego ziemskiego życia odzwiercie-
dla się niewidzialna rzeczywistość Boża, przenikająca 
Ewangelię. Oczywiście, „Boga nikt nigdy nie widział”, 
jak stwierdza św. Jan, ale – szybko dodaje – przycho-
dząc na świat, Jednorodzony Syn „Go objawił” (J 1,18). 
Swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezus 
Chrystus „wypowiedział” Ojca i  „zilustrował” Jego 
miłość z taką dokładnością „portretową”, że w Liście 
do Kolosan św. Paweł stwierdza wprost: „On jest obra-
zem (eikon) Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). W pracy 
o związkach Kościoła ze sztuką Juan Plazaola słusznie 

1  Aktualne aspekty tej problematyki w: P. Sequeri, L’estro di 
Dio. Saggi di estetica, Milano 2000; A. Stock, Bilderfragen. Theologische 
Gesichtspunkte, Paderborn–München–Wien–Zürich 2004, s. 171–177.

1. The mission of the Church and art

Life became visible

The Church believes that God’s life, out of its very 
nature invisible, through the incarnation of the Son 
of God became “visible” for people. She also be-
lieves that the testimony given to that life, “which 
was with the Father and was made manifest to us” 
(Revised Standard Version – Catholic Edition, 1 John 
1: 2) helps to introduce people to the trinitarian 
community and church community, which is the 
guarantee of salvation. This is the chief reason why 
faith supports renewed serious reflection on the 
role of visual arts and architecture in the task of 
evangelization in order to help the Church to con-
duct her mission of salvation with which she was 
charged also through the available visible means, 
both human and material. The Gospel message is 
primarily a verbal one, but is not limited to that 
aspect: “In many and various ways God spoke of 
old to our fathers by the prophets, but in these last 
days he has spoken to us by a Son, [...] He reflects 
the glory of God and bears the very stamp of his 
nature” (Heb. 1: 1,3). The Christian message con-
tains a lively dialectics between two opposite poles 
of word and image, thus its perception takes place 
through hearing and seeing.1

“He who has seen me has seen the Father” 
(John 14, 9), says Christ. It means that in His 
person and in the events of His earthly life is re-
flected the invisible divine reality permeating the 
Gospel. Naturally, “[n]o one has ever seen God”, 
as St John says, but as he hastens to add, by being 
born in this world, the Only Begotten Son “has 
made him known” (Jn 1, 18). Through His life, 
death, and resurrection Jesus Christ has explained 

1  The current aspects of these issues in: P. Sequeri, L’estro 
di Dio. Saggi di estetica, Milan 2000; A. Stock, Bilderfragen. 
Theologische Gesichtspunkte, Paderborn–München–Wien–Zürich 
2004, pp. 171–177.
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zauważył: „W przekazanym w ewangeliach posłaniu 
Jezusa z Nazaretu nie ma nic, co tłumaczyłoby powsta-
nie w chrześcijaństwie obrazów istot i osób świętych. 
Wytłumaczeniem nie są słowa Chrystusa, lecz Jego 
życie, Jego tajemnica i sam fakt wcielenia się Słowa”2.

Ewangelia wizualna

Słowo, przyjmując we wcieleniu postać widzialną, sta-
ło się więc „obrazem”. Znaczenie obrazów w tradycji 
liturgicznej i duchowej zawsze było i nadal musi być 
ujmowane w  perspektywie tego właśnie misterium. 
„Wizualne” orędzie Ewangelii – „[to], co ujrzeliśmy 
własnymi oczami” (1 J 1,1) – wprawdzie stosunkowo 
wolno, ale niemal na zasadzie wewnętrznej koniecz-
ności, zrodziło wizualne formy ekspresyjne, którym 
Tradycja i  nauczanie Kościoła przyznały szczególną 
rolę teologiczną3. Nawiązując do mowy w obronie ob-
razów św. Jana Damasceńskiego, pisma patrystyczne-
go, które być może najlepiej streszcza starożytną myśl 
w tym zakresie, papież Jan Paweł II pisał w liście apo-
stolskim Duodecimum saeculum z okazji 1200. rocznicy 
II Soboru Nicejskiego (787 r.): „Autentyczna sztuka 
chrześcijańska to ta, która pozwala uświadomić sobie 
za pośrednictwem doznań zmysłowych, że Pan jest 
obecny w  swoim Kościele; że wydarzenia składają-
ce się na historię zbawienia nadają sens i wyznaczają 
kierunek naszemu życiu; że przyobiecana nam chwała 
już teraz przemienia naszą egzystencję. Sztuka sakral-
na winna być niejako widzialną syntezą wszystkich 
wymiarów naszej wiary. Winna przemawiać językiem 
wcielenia i  za pomocą środków materialnych przed-
stawiać Tego, który – według pięknego określenia św. 
Jana Damasceńskiego – »zechciał zamieszkać w ma-
terii i poprzez materię dokonać naszego zbawienia«”4.

Nie jest to tylko kwestia, którą często streszcza 
uproszczone odwoływanie się do określenia Biblia pau-
perum5, to znaczy – obrazów dydaktycznych, które 
w szczególnych okolicznościach mogłyby zastępować 
lub uzupełniać tekst pisany, jak zdaje się sugerować 
papież Grzegorz Wielki w słynnym liście do Serena, 
biskupa Marsylii6. W tradycyjnej koncepcji katolickiej 
znaczenie przypisane obrazom idzie o wiele dalej – ob-
raz może dotknąć wewnętrznej rzeczywistości osoby, 

2  J. Plazaola, Kościół i sztuka od początków do naszych dni, tłum. 
M. Dutkiewicz-Litwiniuk, Kielce 2002, s. 17.

3  O  znaczeniu teologii dla sztuki, jej rozwoju i  kształtu w po-
szczególnych epokach. Por.: P. Piret, L’art et le Christianisme, Bruxelles 
2007; J. Plazaola, L’Église et l’art. Vingt siècles d’architecture et de pein-
ture chrétiennes, Paris 2008.

4  Jan Paweł II, List apostolski Duodecimum saeculum (4 XII 
1987), 11, w: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 
1997, s. 484.

5  Por. R. Knapiński, Biblia pauperum – czy rzeczywiście księga ubo-
gich duchem?, „Roczniki Humanistyczne” 48, 2000, z. 2, s. 223–245.

6  Grzegorz Wielki, List 11, 10, w: J. Królikowski, Widzialne sło-
wo. Teologia w sztuce, Tarnów 2009, s. 25–27.

Father and illustrated His love with such a lifelike 
verisimilitude that in his Letter to the Colossians 
St Paul says plainly: “He is the image (eikon) of 
the invisible God” (Col. 1: 15). In his work on 
the relationship between the Church and art Juan 
Plazaola has correctly observed: “In the message 
of Jesus of Nazareth as passed down to us in the 
Gospels there is nothing which could explain the 
emergence of the images of sacred figures and per-
sons in Christianity. The explanation for that lies 
not in Christ’s words, but in His life, His mys-
tery and the very fact of the Word’s incarnation.”2

The visual Gospel 

The Word, assuming in its incarnation a visual 
form, became thus the “image”. The meaning of 
images in the liturgical and spiritual tradition has 
always been seen and still has to be seen in the 
perspective of this mystery. The “visual” message 
of the Gospel – “which we have seen with our 
eyes” (1 John 1: 1), gave birth, rather gradually 
but inevitably, to visual forms of expression which 
have been granted a particular theological role by 
the Tradition and Church’s teaching.3 Alluding to 
the speech by St John Damascene in defence of 
images, the patristic text which provides possibly 
the best summary of ancient thought on this is-
sue, Pope John Paul II wrote in his apostolic let-
ter Duodecimum saeculum on the occasion of the 
1200th anniversary of the Second Council of Nicaea 
(year 787): “Authentic Christian art is that which, 
through sensible perception, gives the intuition that 
the Lord is present in his Church, that the events 
of salvation history give meaning and orientation to 
our life, that the glory that is promised us already 
transforms our existence. Sacred art must tend to 
offer us a visual synthesis of all dimensions of our 
faith. Church art must aim at speaking the lan-
guage of the Incarnation and, with the elements of 
matter, express the One who ‘deigned to dwell in 
matter and bring about our salvation through mat-
ter’ according to Saint John Damascene’s beautiful 
expression.”4 It is not only the issue often summed 
up by the oversimplified use of the term Biblia 

2  J. Plazaola, Kościół i sztuka od początków do naszych dni, 
transl. M. Dutkiewicz-Litwiniuk, Kielce 2002, p. 17.

3  On the importance of theology for art, its development 
and forms through the ages, cf.: P. Piret, L’art et le Christianisme, 
Bruxelles 2007; J. Plazaola, L’Église et l’art. Vingt siècles d’archi-
tecture et de peinture chrétiennes, Paris 2008.

4  John Paul II, Apostolic Letter Duodecimum saeculum 
(4 Dec 1987), 11, in: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła 
II, Kraków 1997, p. 484. [All English translations of Vatican 
documents after the official website of the Holy See, www.va-
tican.va, unless indicated otherwise.]
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wpływając na jej najbardziej duchowe przeżycia oraz 
możliwości wyrażenia się, także w dziedzinie religij-
nej. W liście napisanym z okazji wspomnianej roczni-
cy II Soboru Nicejskiego patriarcha Konstantynopola 
Dymitrios I ze swoim synodem, odwołując się do trady-
cji Kościoła prawosławnego, stwierdził mocno: „Obraz 
staje się najbardziej sugestywną formą wyrażania do-
gmatów i przepowiadania”7.

Lex orandi – lex credendi

Zarówno we wschodniej, jak i  zachodniej Tradycji 
Kościoła, użycie świętych obrazów w kontekście życia 
liturgicznego służyło przez wieki ukazaniu szczegól-
nej relacji, która – dzięki wcieleniu Słowa – zachodzi 
między „znakiem” i  „rzeczywistością” w odniesieniu 
do ekonomii sakramentalnej8. Ten sam związek za-
chodzi również we wszystkich innych dziełach, które 
człowiek włącza do kultu Bożego, począwszy od świę-
tych naczyń i  szat, aż po najbardziej monumentalne 
konstrukcje architektoniczne9. Wykorzystanie przez 
Kościół przedmiotów do celów kultowych, zwłaszcza 
w  liturgii, manifestuje i  aktualizuje powołanie całe-
go świata materialnego, wraz z człowiekiem i za po-
średnictwem człowieka, do oddawania chwały Bogu. 
W tajemniczym, choć zarazem dość łatwym do stwier-
dzenia procesie – łatwym, bo potwierdzanym także 
za pośrednictwem doświadczeń empirycznych – ta 
manifestacja staje się integrującą częścią przeżywanej 
wiary, szczególnie w środowisku celebracji i kultu eu-
charystycznego. Znajdując Boga obecnego w materii, 
wierzący jest prowadzony do uchwycenia nowej god-
ności każdej rzeczy materialnej, która stała się już – 
przynajmniej „wirtualnie” – „monstrancją”, a tym sa-
mym ludzkie widzenie otwiera się na kontemplację.

Jednak podmiotem doświadczenia estetycznego, 
podobnie jak kulturowego, zawsze pozostaje człowiek. 
To do niego „mówią” kolory i formy, kompozycje i splo-
ty tkanin, blask złota i  szlachetnych kamieni, prze-
strzeń i  kształt architektury różnych epok. Jeśli od 
przedmiotów i przestrzeni, które otaczają go podczas 
modlitwy, człowiek uczy się ofiarować Stwórcy całe 
swoje życie zmysłowe i  umysłowe, to za pośrednic-

7  Encyklika patriarchy konstantynopolitańskiego Dymitriosa I z oka-
zji 1200. rocznicy Soboru Nicejskiego II, 15, „Vox Patrum” 10, 1990, 
nr 19, s. 574.

8  Por.: J. Królikowski, Nieme słowo. Teologia w  sztuce, Tarnów 
2008, s. 29–51.

9  Na szczególne rozwinięcie i aktualizację zasługiwałaby idea 
architektury jako „syntezy sztuk” zaproponowana przez Victora 
Hugo w Katedrze Panny Marii. Idea ta nawiązuje szczególnie do ar-
chitektury gotyckiej, która w wyjątkowy sposób starała się wyrazić 
bogatą teologię oraz rozwiniętą antropologię. Bardzo interesujący 
wykład na temat misterium świątyni widzianej w  takiej perspek-
tywie w: Paweł VI, Przemówienie w czasie audiencji ogólnej (17 XI 
1965), w: idem, Trwajcie mocni we wierze, tłum. L. Paluch, Kraków 
1970, s. 137–140.

pauperum5, meaning didactic images which under 
special circumstances could replace or supplement 
the written word, as Pope Gregory the Great seems 
to suggest in his famous letter to Serenus, Bishop 
of Marseilles.6 In the traditional Catholic concep-
tion the meaning attributed to images reaches even 
further – an image can touch the internal reality 
of individual people, influencing their most spir-
itual experiences and the ability to express them-
selves, also in the field of religion. In his letter 
written on the occasion of the already mentioned 
anniversary of the Second Council of Nicaea the 
patriarch of Constantinople Demetrios I together 
with his council, invoking the Orthodox Church 
tradition, stated firmly: “The image becomes the 
most suggestive form of expressing dogmas and 
prophesying”.7

Lex orandi – lex credendi

In the tradition both of the Eastern and Western 
Church the use of sacred images in liturgical life 
helped through the centuries to show a special re-
lationship taking place between the sign and reality, 
through the incarnation of the Word, in the context 
of sacramental economy.8 The same relationship ex-
ists also in all the other works included by people 
in divine worship, starting from sacred vessels and 
vestments to the most monumental architectural 
constructions.9 In a process both mysterious and 
easily recognizable – easily recognizable because con-
firmed also by empirical experience – this manifes-
tation becomes an integrating part of the experience 
of faith, particularly in the context of celebration 
and the cult of Eucharist. Finding God present in 
matter, the believer is led to grasp the new dignity 
of each material object, which has already become, 
at least virtually, “a monstrance”, opening in this 
way the human vision to contemplation.

5  Cf. R. Knapiński, Biblia pauperum – czy rzeczywiście 
księga ubogich duchem?, in: “Roczniki Humanistyczne” 48, 2000, 
no. 2, pp. 223–245.

6  Gregory the Great, List 11, 10, in: J. Królikowski, 
Widzialne słowo. Teologia w sztuce, Tarnów 2009, pp. 25–27.

7  The encyclical of the Patriarch of Constantinople Demetrios 
I on the 1200 anniversary of the 2nd Council of Nicaea15, in: “Vox 
Patrum” 10, 1990, no 19, p. 574 [translation own].

8  Cf.: J. Królikowski, Nieme słowo. Teologia w sztuce, 
Tarnów 2008, pp. 29–51.

9  An idea particularly worth exploring and updating is the 
concept of architecture as the “synthesis of arts” advanced by Victor 
Hugo in The Hunchback of Notre-Dame. The idea refers especially 
to Gothic architecture which in a particular way tried to express 
rich theology and developed anthropology. A very interesting lec-
ture on the mystery of the church seen from such a view point 
in: Paul VI, Przemówienie w czasie audiencji ogólnej [The Speech 
During a General Audience] (17 Nov 1965), in: idem, Trwajcie 
mocni we wierze, transl. L. Paluch, Kraków 1970, pp. 137–140.
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twem sztuki figuralnej czuje się wezwany do sięgnię-
cia głębi swego życia duchowego, jako istota wolna 
i rozumna, w której rodzi się zdolność do nawiązania 
relacji, miłości, oddania się itd. Przedstawienia malar-
skie Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych, które 
człowiek widzi w kontekście liturgicznym, przekazują 
mu treści wiary oraz sens obrzędów z taką mocą i ja-
snością, że żadna forma wyrazu nie może się z nimi 
równać. Tym samym przedstawienia te otwierają prze-
strzenie duchowe człowieka na bogactwo i wymowę 
codziennych doświadczeń. Sztuka staje się więc no-
śnikiem mądrości, dlatego można również zasadnie 
mówić o „mądrości sztuki”10.

Odkrycie obrazu na nowo

Nawiązując do aktualnego zainteresowania sztu-
ką chrześcijańską, zwłaszcza ikonami wschodnimi, 
w cytowanym wyżej dokumencie papież Jan Paweł II 
podkreślił z  naciskiem potrzebę zwrócenia na nowo 
uwagi na rolę obrazów w życiu Kościoła. Pisał: „Od 
kilkudziesięciu lat obserwuje się wzrost zainteresowa-
nia teologiczną i duchową wymową wschodniej iko-
ny. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na udu-
chowiony język sztuki prawdziwie chrześcijańskiej. 
Pragnę w  tym miejscu przypomnieć moim braciom 
w biskupstwie, że »należy stanowczo zachować zwy-
czaj umieszczania w kościołach wizerunków świętych 
dla oddawania im czci przez wiernych« i  troszczyć 
się o powstanie licznych wartościowych dzieł sztuki 
kościelnej. Trzeba, aby również dzisiaj, podobnie jak 
w  przeszłości, człowiek wierzący mógł odnajdować 
w dziełach, które ukazują całą tajemnicę, w niczym 
jej nie przysłaniając, pomoc dla swojej modlitwy oraz 
wsparcie dla życia duchowego. Właśnie dlatego rów-
nież obecnie, podobnie jak dawniej, źródłem inspira-
cji sztuki kościelnej winna być wiara”11.

W sytuacji pogłębiającej się sekularyzacji społeczeń-
stwa, które z tego powodu staje się mniej wrażliwe na 
wartości duchowe, na tajemnicę zbawienia w Jezusie 
Chrystusie i  na nadzieję przyszłego przemienionego 
świata, sztuka kościelna otwiera dostęp do rzeczywi-
stości świata duchowego i  eschatologicznego. Paweł 
VI w  orędziu skierowanym do artystów na zakoń-
czenie Soboru Watykańskiego II wskazywał zarówno 
na źródło, jak i na cel tej otwartości na rzeczywistość 
duchową, do której może prowadzić sztuka. W imie-
niu Ojców soborowych papież zwrócił się do artystów 
z prośbą, aby nie rezygnowali z wykorzystania swojego 
talentu w  służbie prawdy Bożej i nie zamykali serca 
na tchnienie Ducha Świętego. „Świat, w którym ży-
jemy – mówił – potrzebuje piękna, aby nie pogrążył 
się w  rozpaczy. Piękno, jak prawda, wzbudza radość 

10  Por.: R. Court, Sagesse de l’Art, Paris 1987.
11  Jan Paweł II 1997, jak przyp. 4, s. 483.

However, man always remains the subject of 
both the aesthetic and cultural experience. It is 
he who is addressed by colours and forms, cloth 
compositions and weaves, shining gold and pre-
cious stones, space and shape of architecture down 
through the ages. If people learn from objects and 
space surrounding them at prayer to dedicate their 
whole sensual and spiritual life to the Creator, then 
they feel called by figurative art to reach into depths 
of their spiritual lives, as free and sentient beings, 
in whom the ability to form relationships, love, de-
votion etc. is born. The painted representations of 
Jesus Christ, Virgin Mary and saints, which can be 
seen during liturgy, convey the principles of faith 
and the meaning of rituals with such force and 
clarity that no other form of expression can be 
equal to them. By the same token these represen-
tations open human spiritual space to the richness 
and significance of everyday experience. Art thus 
becomes a medium of wisdom and for that reason 
one can also speak about “the wisdom of art”.10

Re-discovering the image

Referring to the contemporary interest in Christian 
art, particularly Eastern icons, Pope John Paul II in 
the document quoted above emphasized strongly 
the need for paying renewed attention to the role of 
images in the life of the Church. He wrote: “Over 
the past several decades we have observed a resur-
gence of interest in the theology and spirituality 
of Oriental icons, a sign of the growing need for 
a spiritual language of authentically Christian art. 
In this regard, I can only invite my brothers in the 
episcopate to ‘maintain firmly the practice of pro-
posing to the faithful the veneration of sacred im-
ages in the churches’ and to do everything so that 
more works of truly ecclesiastic quality may be pro-
duced. The believer of today, like the one yesterday, 
must be helped in his prayer and spiritual life by 
seeing works that attempt to express the mystery 
and never hide it. That is why today, as in the past, 
faith is the necessary inspiration of Church art.”11

In increasingly secularizing societies, which are 
becoming less sensitive to spiritual values, to the 
mystery of salvation in Jesus Christ and the hope 
for the future renewed world, church art gives ac-
cess to the reality of the spiritual and eschatological 
world. Paul VI in his address to artists on closing 
Second Vatican Council, pointed to the spiritual 
reality as both the source and the end to which art 
can guide us. On behalf of Council fathers Pope 
asked artists not to cease employing their talents in 

10  Cf.: R. Court, Sagesse de l’Art, Paris 1987.
11  John Paul II (ft 4), p. 483.
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w sercach ludzi i  jest cennym owocem, który opiera 
się niszczącemu upływowi czasu oraz łączy pokolenia 
i jednoczy je w prawdzie”12.

Warto uświadomić sobie niektóre „korzyści”, ja-
kich może dostarczyć odkrycie na nowo sztuki chrze-
ścijańskiej, idącej po linii prawdy i otwierającej się na 
tchnienie Ducha13. Może ono stać się ważnym antido-
tum na rozpowszechnione wyobcowanie osoby i po-
jawiające się już zmęczenie człowieka spowodowane 
jednostronnym naciskiem doświadczenia wizualnego, 
które zdominowało dzisiejszą cywilizację. Może przy-
czynić się do ponownej afirmacji wartości duchowych 
należących do tajemnicy chrześcijańskiej i nadania wy-
razistszej „wymowy” wizji świata eschatologicznego; 
może budzić głębszą i  trwalszą radość wewnętrzną, 
dawać poczucie ciągłości w czasie, służyć nawiązaniu 
bardziej bezpośrednich więzi między ludźmi, poka-
zując miłość do piękna, łączącą pokolenia, umiejące 
w swoich dążeniach wznieść się na poziom podziwu, 
z  którego rodzi się filozofia, czyli „umiłowanie mą-
drości”, na co wskazuje grecka etymologia tego słowa.

W życiu wspólnoty wierzących sztuka służąca kul-
towi prowadzi wzwyż i niejako dokonuje „przemiany” 
ludzkich oczu. Nie dodaje nowych treści do tajemnicy 
już przekazanej przy pomocy innych środków, ale – 
jak przemienienie Chrystusa na górze Tabor – odsła-
nia na chwilę chwałę ukrytą pod materialnym aspek-
tem treści wiary14.

W perspektywie nowego tysiąclecia

U  progu nowego tysiąclecia wyraźnie rysuje się ko-
nieczność odkrycia i dowartościowania na nowo sztuki 
sakralnej i sztuki w życiu Kościoła. Pragnienie prze-
trwania, otwarcia na przyszłość, przejścia przez trauma-
tyczne zagrożenia związane ze zmianami dokonującymi 
się niemal na każdym poziomie życia, chęć znalezienia 
głębokich korzeni naszych wspólnych doświadczeń kie-
rują uwagę na nadzwyczajne doświadczenie wartości 
i człowieczeństwa „wcielonego” w architekturę, rzeź-
bę i malarstwo należące do tradycji chrześcijańskiej. 
Inicjatywy ostatnich lat i wypracowane już doświad-
czenia pokazały, że człowiek może wiele skorzystać, 
sięgając do dziedzictwa swoich przodków, że może 

12  Orędzia soboru do ludzkości (8 XII 1965), w: A. Michalik, 
Odkryć sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II, 
Tarnów 2006, s. 142.

13  O niektórych wnioskach w tej materii pojawiających się w kon-
tekście sztuki współczesnej por.: J. Alexandre, L’art contemporain un vis-
à-vis essentiel pour la Foi, Paris 2009.

14  Należy oczywiście pamiętać, że adekwatne spojrzenie na 
dzieło sztuki i  jego oddziaływanie będzie się urzeczywistniać, jeśli 
podejmie się działania mające na celu pogłębione wychowanie es-
tetyczne i artystyczne człowieka. Sztuka nie przemawia sama przez 
się. „Widzi się tyle, ile się wie” – jak głosi pryncypium sformułowa-
ne przez Plotyna. Por.: R. Arnheim, Pensieri sull’educazione artisti-
ca, Palermo 2007.

service of divine truth and not to close their hearts 
to the breath of the Holy Spirit. “This world in 
which we live”, he said, “needs beauty in order not 
to sink into despair. It is beauty, like truth, which 
brings joy to the heart of man and is that precious 
fruit which resists the wear and tear of time, which 
unites generations and makes them share things 
in admiration.”12

It is worthwhile realizing some advantages of 
rediscovering Christian art, which follows truth and 
opens itself to the breath of the Spirit.13 It could 
become an important antidote to the widespread 
alienation and the onset of fatigue caused by one-
sided pressure of the visual experience dominat-
ing contemporary civilization. It could also con-
tribute to a renewed affirmation of spiritual values 
which belong to the mystery of Christianity and 
give more resonance to the vision of the eschatologi-
cal world, bring deeper and more lasting internal 
joy. It could give a sense of continuity in time, to 
help building closer relationships between people 
by showing them how admiration of beauty con-
nects generations, bringing them to the point of 
the birth of philosophy, or, as the Greek etymol-
ogy of this word indicates, “the love of wisdom”.

In life of the congregation sacred art guides us 
upwards and in a way transforms human vision. It 
does not add new content to the mystery which 
has already been divulged through other means 
but, as in case of Christ’s transfiguration on Mount 
Tabor, it reveals for a moment glory hidden under 
the material aspect of faith.14

Looking towards the new millennium

On the cusp of the new millennium one can clearly 
see the necessity to discover and re-evaluate sacred 
art and art in life of the Church. The need to sur-
vive, to open to the future, to go through traumat-
ic dangers connected with changes taking place in 
almost all fields of life, the urge to find deep roots 
of our common experience – all these direct our 
attention to the extraordinary experience of values 
and humanity embodied in Christian architecture, 
sculpture and painting. The recent initiatives and 

12  The Council Address to People (8 Dec 1965), in: 
A. Michalik, Odkryć sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru 
Watykańskiego II, Tarnów 2006, p. 142.

13  On some conclusions on this subject regarding mo-
dern art, cf.: J. Alexandre, L’art contemporain un vis-à-vis essen-
tiel pour la Foi, Paris 2009.

14  One should naturally bear in mind that the adequate 
approach to works of art and their influence can take place 
only if efforts are made to promote aesthetic and artistic edu-
cation. Art does not speak of itself. “One sees only as much 
as one knows”, as the rule formulated by Plotinus says. Cf.: 
R. Arnheim, Pensieri sull’educazione artistica, Palermo 2007.
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uznać się za równego z innymi w nadziei, radości i po-
dziwie; że ma szansę wejść na drogę wyzwolenia się od 
banalności w zasadniczych dziedzinach doświadczenia 
indywidualnego i zbiorowego, także o charakterze wi-
zualnym. Człowiek może zrzucić pęta zniewalającego 
obrazu reklamowego, rozpraszającej animacji kompu-
terowej, destrukcyjnej pornografii.

Szczególnie teologowie są wezwani do interwencji 
w  tej dziedzinie. Są wezwani do refleksji nad wiarą 
i równoczesnego poszukiwania wskazań dla rozumie-
nia Ewangelii „wizualnej” pisanej w ciągu wieków do-
świadczeniem artystycznym zakorzenionym w wierze. 
Są wezwani do takiego ukierunkowywania modlitwy, 
by pomagała ona wiernym we wznoszeniu się do kon-
templacji Boga za pośrednictwem dzieł będących wy-
tworami pasji artystycznych. Są również wezwani do 
takiego formowania ludzi, by pomagać w  osiąganiu 
równowagi teraz i w przyszłości między wszechobecną 
techniką i ekonomią a duchowością płynącą z wiary, 
która jest po prostu „wszechkonieczna”. Trzeba wresz-
cie pracować nad przygotowaniem wierzących do wi-
dzenia i do pokazywania innym wspólnego dziedzic-
twa, które może „dotknąć” wewnętrznie człowieka, 
ukazując mu perspektywy sensu.

Obraz Boga i obraz człowieka

My, chrześcijanie, opierając się w wierze i życiu na Je-
zusie Chrystusie, zdajemy sobie sprawę z konieczno-
ści ciągłego rozwijania i utrwalania chrystocentryzmu 
naszej egzystencji. My, którzy zajmujemy się teologią, 
zdajemy sobie sprawę z konieczności ujmowania i re-
alizowania naszego nauczania w takiej właśnie chry-
stocentrycznej perspektywie. Wszyscy odnajdujemy 
we wcieleniu Syna Bożego tajemnicę zbawienia całe-
go rodzaju ludzkiego. Musimy więc na nowo zapro-
ponować obraz człowieczeństwa Jezusa Chrystusa – 
poruszający i  zbawczy, pocieszający i  budujący (por. 
Tt 3,4 Wlg). Jest to ponad wszelką wątpliwość cen-
tralny temat sztuki Kościoła, traktowany z niezrów-
naną wymową przez wielu mistrzów15. Sięgnięcie do 
sztuki zawsze może być owocne dla przemyśleń doty-
czących celu i sensu życia, których każdy potrzebuje 
i które dla każdego są dostępne16.

Przedstawienia Jezusa Chrystusa mają pierwszorzęd-
ne znaczenie, ponieważ za ich pośrednictwem wierzący 
i niewierzący mogą uchwycić humanizm wiary chrześci-
jańskiej, według którego stając się człowiekiem w łonie 
Maryi Dziewicy, Syn Boży „zjednoczył się w pewien 
sposób z każdym człowiekiem”17. Wezwanie do kontem-

15  Por.: F. Saracino, Pittori di Cristo. Studi di cristologia figu-
rativa, Genova–Milano 2004; T. Verdon, Cristo nell’arte europea, 
Milano 2006.

16  Por.: H. Küng, Kunst und Sinnfrage, Zürich–Köln 1988.
17  II Sobór Watykański, konstytucja Gaudium et spes, nr 22.

previous experience have shown that people can 
gain much by exploring the heritage of their an-
cestors, can consider themselves equal with others 
in hope, joy and admiration, can remove trivial-
ity from the basic aspects of individual and shared 
experience, also the visual one. People can cast off 
the fetters of enslaving advertising image, distract-
ing computer animation, destructive pornography.

In particular it is the role of theologians to 
work in this area. They are called upon to reflect 
on faith and to search for new ways to understand 
the visual Gospel, written through the centuries by 
experience rooted in faith. They are called upon 
directing prayer in such a way as to help the faith-
ful to contemplate God in works of art. They are 
called upon to educate people in such a way to 
help them achieve balance, now and in the future, 
between the omnipresent technology and economy 
on one hand and faith-informed spirituality, which 
is simply “all-necessary”. Finally, one should work 
on preparing the faithful for seeing and showing 
others our common heritage which can touch peo-
ple internally by showing them new meanings.

The image of God and the image of man

Being Christians, who found our lives and faith 
on Jesus Christ, we realize how necessary it is to 
develop and maintain Christocentrism of our ex-
istence. Being professional theologians, we real-
ize how necessary it is to approach and fulfil our 
teaching mission in this christocentric perspective. 
We all find in the incarnation of Jesus the mystery 
of salvation of the whole humankind. Hence we 
should offer a new image of Christ’s humanity – 
moving and redemptive, comforting and inspiring 
(cf. Tit. 3: 4 Vlg). It is undoubtedly the central 
subject of church art, addressed by many masters 
with unique powers of expression.15 Art can be al-
ways useful for reflections on the meaning of life, 
necessary and accessible for everyone.16

The images of Jesus Christ are of primary 
importance since through them both believers 
and non-believers can realize the humanism of 
Christianity, according to which Son of God, be-
coming a man in the womb of the Virgin Mary, 
“has united Himself in some fashion with every 
man”.17 The call for contemplating Jesus Christ in 
art is at the same time a call for communion with 
others. Being the image of the invisible God, who 

15 Cf. F. Saracino, Pittori di Cristo. Studi di cristologia fi-
gurativa, Genova–Milano 2004; T. Verdon, Cristo nell’arte eu-
ropea, Milano 2006.

16  Cf. H. Küng, Kunst und Sinnfrage, Zürich–Köln 1988.
17 Second Vatican Council, Constitution Gaudium et spes, 

no. 22.
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plowania Jezusa Chrystusa w sztuce jest równocześnie 
wezwaniem do wspólnoty z  innymi. Będąc obrazem 
Boga niewidzialnego, który jest Trójcą, Chrystus uka-
zuje najwyższy wzór relacji międzyludzkich, opartych 
na miłości, darze, wzajemnej otwartości i wzajemnym 
przyjęciu. Jest to wzór, do którego chrześcijanie po-
winni się upodabniać, wewnętrznie odnowieni w twór-
czym procesie, do którego uzdalnia ich wiara i łaska.

2. Sztuka sakralna i doświadczenie kościelne

Sztuka i słowo

Sztuka chrześcijańska prowadzi chrześcijanina do na-
wiązania kontaktu ze słowem Bożym w sposób bez-
pośredni i w najwyższym stopniu eklezjalny. Ilustracje 
przedmiotów wykorzystywanych w kulcie w większości 
przypadków nawiązują do Biblii. Właśnie dlatego św. 
Grzegorz Wielki mógł powiedzieć o obrazach umiesz-
czanych w kościołach: „To bowiem, co czytającym daje 
pismo, to niewykształconym daje malowidło, na które 
patrzą, ponieważ na nim widzą to, za czym mają iść, 
na nim czytają ci, którzy nie znają pisma”18. II Sobór 
Nicejski rozszerzył to uzasadnienie, wyjaśniając auto-
rytatywnie: „Im częściej wierni będą patrzeć na ich 
[tzn. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych] obra-
zowe przedstawienia, tym bardziej, oglądając je, będą 
się zachęcać do wspominania i miłowania pierwowzo-
rów, do oddawania im czci i pokłonu”19.

Cel sztuki chrześcijańskiej ma więc charakter ekle-
zjalny, ponieważ łączy się z  tym, co stanowi pod-
stawę życia Kościoła oraz zmierza do zakorzenienia 
wierzącego w pamięci wspólnoty, która słucha słowa 
Bożego i z niego się rodzi. Ikonografia wydarzeń i osób 
ze Starego i Nowego Testamentu oraz styl zastosowa-
ny dla ich przedstawienia czerpią z  życia wspólnoty 
oraz odpowiadają wymogom wierzących w  różnych 
okresach i miejscach, w których urzeczywistniają się 
ich dzieje. Szczególną rolę odgrywa w  tym liturgia 
decydująca o wyborze postaci biblijnych związanych 
z głównymi okresami liturgicznymi, którymi są Adwent 
i Wielkanoc. Także wtedy, gdy postać lub scena nie 
jest ściśle biblijna – jak w  przypadku przedstawień 
wniebowzięcia czy ukoronowania Maryi – elementy 
ikonograficzne zazwyczaj odsyłają do tekstów biblij-
nych wykorzystywanych w  liturgii, aby ukazać sens 
wydarzenia: świetlista szata Dziewicy odwołuje się 
do wizji „niewiasty obleczonej w  słońce” (Ap 12,1), 
a atrybuty królewskie w scenie ukoronowania nawią-
zują do słów psalmu: „W całej pełni chwały wchodzi 
córa królewska; złotogłów jej odzieniem” (Ps 45[44],14).

18  Grzegorz Wielki 2009, jak przyp. 6, s. 26.
19  II Sobór Nicejski, Dekret wiary, 16, w: Dokumenty Soborów 

Powszechnych, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 1, Kraków 2001, s. 339.

is the Trinity, Christ shows the supreme example of 
interpersonal relationships, based on love, giving, 
mutual openness and acceptance. It is the example 
Christians should try to imitate, being internally 
renewed in the creative process for which they are 
prepared by faith and grace.

2. Sacred art and Church experience

Art and word

Christian art leads a Christian to contact with the 
word of God in a direct and very ecclesiastical way. 
The decorations of objects used for cult purposes 
in most cases refer to the Bible. For that reason 
St Gregory the Great could say about the paint-
ings placed in churches: “For what writing pre-
sents to readers, this a picture presents to the un-
learned who behold, since in it even the ignorant 
see what they ought to follow; in it the illiterate 
read.”18 Second Nicaene Council developed this 
justification, explaining authoritatively: “For by so 
much more frequently as they are seen in artistic 
representation, by so much more readily are men 
lifted up to the memory of their prototypes, and 
to a longing after them; and to these should be 
given due salutation and honourable reverence.”19

The purpose of Christian art is then ecclesias-
tical, since it is connected with the foundations of 
Church life and tries to help the faithful grow roots 
in the memory of the community listening to the 
word of God and born out of it. The iconography 
of events and characters from the Old and New 
Testament and the style used for representing them 
are derived from life of the community and meet 
the requirements of congregations at various times 
and in various places in which they are located. A 
special role is played here by liturgy, which helps 
to make selection of the biblical figures connected 
with the key liturgical periods of Advent and Easter. 
Also when a figure or a scene is not, strictly speak-
ing, biblical (e.g. the Assumption or Coronation 

18  Gregory the Great 2009, ft. 6, p. 26. [English transla-
tion after: Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, vol. XIII, 
trans. J. Barmby, eds. P. Schaff and H. Wace, Edinburgh and 
Grand Rapids MI 1886–1900, The Tertullian Project, www.ter-
tullian.org/fathers2, accessed December 21, 2011]

19  Second Nicaene Council, Dekret wiary, 16, in: 
Dokumenty Soborów Powszechnych, eds. A. Baron, H. Pietras, 
vol. 1, Kraków 2001, p. 339. [English translation after: “Medieval 
Sourcebook: Decree of Second Council of Nicea, 787” Internet 
History Sourcebook Projects, www.fordham.edu, quoted from: The 
Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church, trans H. R. 
Percival, in Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd Series, ed. P. 
Schaff and H. Wace, (repr. Grand Rapids MI: Wm. B. Eerdmans, 
1955), XIV, pp. 549–551, accessed December 21, 2011].
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Niektóre z najczęściej spotykanych przedstawień 
w sztuce chrześcijańskiej nie mają celu innego niż uwi-
docznienie eklezjalnego sensu tekstów biblijnych włą-
czonych do liturgii. Matka Boska z Dzieciątkiem wśród 
świętych jest być może – począwszy od średniowiecza 
– najpowszechniejszym tematem w sztuce chrześcijań-
skiej20. Odsyła on do tekstów używanych w oficjum 
o Matce Bożej, odnoszących się do Jej macierzyństwa 
nie tylko jako do faktu indywidualnego, ale także 
w najwyższym stopniu eklezjalnego. Chodzi o teksty, 
które mówią o  „mieście Bożym” jako „matce” ludu, 
który w nim znajduje swoje źródła i któremu Bóg „gło-
si swoje słowo”. Jest to miasto „trwałe i mocne”, do 
którego wstępuje się z radością i dla którego prosi się 
o pokój, mając na myśli braci i przyjaciół (por. Ps 122 
[121]). Modlitwa lub uczestniczenie we Mszy świętej 
przed obrazami nasyconymi takim sensem może być 
równocześnie spotkaniem z  treściami biblijnymi lub 
chwilą formacji wspólnotowej. Papież Paweł VI z wy-
jątkowym realizmem i wyczuciem problemu mógł po-
wiedzieć: „Liturgia i sztuka są siostrami”21.

Bóg Stwórca i twórczość człowieka

Biblia wielokrotnie przedstawia Boga jako artystę i es-
tetę – Deus artifex. Jest On subtelnym Twórcą wspania-
łych dzieł, tak że człowiek staje wobec nich zdumiony 
i musi zawołać: „Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty 
wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych 
stworzeń” (Ps 104[103],24). Jednak także człowiek jest 
„twórczy”, ponieważ został stworzony „na obraz i po-
dobieństwo Boże” (Rdz 1,27), i jest artystą, to znaczy 
wykonuje piękne dzieła22. Dążenie ludzkie do twórczo-
ści analogicznej do twórczości Boskiej stanowi istotną 
dziedzinę relacji między stworzeniem i Stwórcą. W pi-
smach, zarówno żydowskich, jak i  chrześcijańskich, 
można odnotować znamienny fakt: gdy Bóg objawia 
się ludziom, oni często odpowiadają Mu „zrobieniem 
czegoś” – wznosząc pomnik, mający być trwałym zna-
kiem spotkania z Bogiem. Jakub w następstwie snu, 
w którym zobaczył Pana, „wstawszy […] rano, wziął 
ów kamień, który położył sobie pod głowę, postawił 
go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę” (Rdz 28, 
10–22). Te same pobudki kierowały Piotrem, gdy po 
widzeniu Jezusa przemienionego na górze Tabor, pra-
gnął zbudować „trzy namioty”: jeden dla Jezusa, jeden 
dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, aby przedłużyć radość 
przeżytej chwili (por. Łk 9,33).

20  Sugestywnie ilustruje to zjawisko T. Verdon w książce Maria 
nell’arte europea, Milano 2004. 

21  Paweł VI, Discorso (4 I 1967), w: Paolo VI su l’arte e agli ar-
tisti. Discorsi, messaggi e scritti (1963–1978), red. P.V. Begni Redona, 
Brescia 2000, s. 141.

22  Szczególnie wyraźnie podkreślano tę kwestię w okresie rene-
sansu. Por.: J.S. Pasierb, Człowiek i  jego świat w  sztuce religijnej rene-
sansu, Warszawa 1969.

of Mary) the iconographic elements usually refer 
to biblical texts used in liturgy in order to express 
the meaning of the event: the Virgin’s shining robe 
brings up the vision of “a woman clothed with the 
sun” (Rev. 12: 1), and the royal attributes in the 
scene of her Coronation allude to the words of the 
psalm “The princess is decked in her chamber with 
gold-woven robes” (Ps. 45 [44]: 13).

Some of the most often recurring images in 
Christian art have no other purpose than empha-
sizing the ecclesiastical sense of the biblical texts 
used in liturgy. The Virgin Mary with Child sur-
rounded by saints has been since the Middle Ages 
possibly the most frequent subject in Christian 
art.20 It refers us to the texts used in Little Office 
of Our Lady, alluding to Her motherhood not 
only as an isolated fact but also to the utmost de-
gree ecclesiastical one. This point is made by the 
texts which speak about “the city of the Lord” as 
“mother” of the people who find their sources in 
it and to whom God “imparts His word”. It is a 
city “strongly compact” which is entered with joy 
and for whose peace prayers are offered, meaning 
brethren and friends. (cf. Ps. 122[121]). Prayer or 
participation in the Holy Mass in front of the pic-
tures imbued with such a meaning can be at the 
same time a meeting with the biblical message or a 
moment for community formation. Pope Paul VI 
rightly noticed with a particular realism and intui-
tive grasp “Liturgy and art are sisters”.21

God the Creator and the creativity of man

The Bible on numerous occasions portrays God 
as an artist and aesthete – Deus artifex. He is a 
subtle Maker of works so wonderful that man 
can only face them with amazement and exclaim 
“O Lord, how manifold are thy works! In wis-
dom hast thou made them all; the earth is full of 
thy creatures” (Ps. 104 [103]: 24). However, also 
man is creative as he was created “in the image 
of God” (Gen. 1: 27), and he is an artist, that 
is he makes beautiful objects.22 The actions of 
people attempting to create analogously to God’s 
creation are an important part of the relationship 
between the Creation and the Creator. In both 
Jewish and Christian texts one can notice a sig-
nificant fact: when God reveals Himself to peo-

20  This phenomenon is described suggestively by T. Verdon 
in Maria nell’arte europea, Milano 2004. 

21  Paul VI, Discorso (4 Jan 1967), in: Paolo VI su l’arte e 
agli artisti. Discorsi, messaggi e scritti (1963–1978), ed. P.V. Begni 
Redona, Brescia 2000, p. 141.

22  This problem was particularly emphasized in the 
Renaissance, cf.: J.S. Pasierb, Człowiek i jego świat w sztuce re-
ligijnej renesansu, Warszawa 1969.
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W Biblii ludzka twórczość jest najbardziej natu-
ralną odpowiedzią na spotkanie z  Bogiem Stwórcą. 
Taka twórczość, wyrażająca się różnie: jako poezja, 
muzyka, śpiew, taniec, obraz, rzeźba lub budowla, 
jest w  sposób istotny odpowiedzią religijną, za po-
średnictwem której niebo „łączy się” z  ziemią, Bóg 
z człowiekiem. Stela wzniesiona przez Jakuba w Betel 
zaznaczyła miejsce, gdzie zobaczył on drabinę, opie-
rającą się na ziemi i  sięgającą nieba, po której anio-
łowie Boży wchodzili i  schodzili (por. Rdz 28,12). 
Podobnie Piotrowe namioty miały być znakiem miej-
sca, w którym wraz z Jakubem i Janem zobaczył Jezusa 
zmieniającego oblicze i rozmawiającego z Mojżeszem 
i  Eliaszem. Apostołowie widzieli więc „otwarte nie-
bo” zapowiedziane Natanaelowi (por. J 1,51). Dzieło 
uczynione dla upamiętnienia podobnych doświadczeń 
jest więc dziełem najwyższej syntezy – scala paradisi, 
w której łączą się ze sobą przeciwne bieguny, w któ-
rej zostają przekroczone ograniczenia doświadczane 
przez człowieka i w której spotykają się ze sobą czas 
i wieczność. Ta synteza dokonuje się w sposób tajem-
niczy, o czym wie każdy artysta; nie stanowi ona czę-
ści zwyczajnego świata planów i decyzji wiadomych 
człowiekowi: „[Piotr] nie wiedział bowiem, co mówi” 
(Łk 9,33); Jakub zobaczył we śnie łączenie się nieba 
i ziemi, a obudziwszy się, powiedział: „Prawdziwie Pan 
jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem” (Rdz 28,16). 
Kontekstem dla twórczości jest więc tajemnica, która 
zachwyca i porywa człowieka. Człowiek, aby tworzyć, 
musi znaleźć się na nowym terenie naznaczonym cu-
dem, którego rozpoznanie pozwala mu stanąć wobec 
„domu Bożego” i „bramy nieba”.

Jak Piotr na Taborze, tak samo artysta musi czuć 
się osłonięty obłokiem, musi „lękać się”. Nie będzie 
wiedział, co mówi, a przecież będzie chciał przedłużać 
chwilę, budując coś – „trzy namioty” – tylko dlate-
go, że może powiedzieć za apostołem: „Dobrze, że tu 
jesteśmy” (Łk 9,33). To jest atmosfera, w której urze-
czywistnia się sztuka i  dokonuje się chwila twórczej 
syntezy stymulowanej głosem dochodzącym z obłoku. 
Analogicznie do tekstu natchnionego, także sztuka 
prowadzi do spotkania z tym, co nadnaturalne; także 
sztuka przekazuje radość tego, kto – za pośrednictwem 
„snu” i „lęku” – stwierdza: „pięknie tu być”.

Sztuka i modlitwa

Już relacja ze słowem w perspektywie liturgicznej i re-
lacja z pierwotną twórczością człowieka wskazują na 
ostateczny cel dzieł sztuki w  służbie Kościoła – ma 
nim być kontakt z Bogiem, który można scharaktery-
zować terminami religijnymi jako: „modlitwę”, „kon-
templację” i  „adorację”. Także św. Grzegorz Wielki 
w  swojej obronie obrazów kładł nacisk na koniecz-
ność przejścia wiernych od visio do adoratio, nie ad-
oracji samych obrazów, ale adoracji Boga, który jako 

ple, they often respond by “making something”, 
for instance erecting a monument which is to 
be a lasting memorial of the meeting with God. 
Jacob, following his dream in which he saw the 
Lord, “rose early in the morning, and he took 
the stone which he had put under his head and 
set it up for a pillar and poured oil on the top of 
it” (Gen. 28: 10–22). Peter was similarly moti-
vated when after seeing transfigured Jesus on the 
Mount Tabor he wished to build “three booths”: 
one for Jesus, one for Moses and one for Elijah, to 
prolong the joy of the moment (cf. Luke 9: 33).

In the Bible human creativity is the most nat-
ural response to meeting God the Creator. Such a 
creativity, expressed in various ways such as poet-
ry, music, singing, dancing, painting, sculpture or 
a building, is a religious response through which 
heaven unites with the earth and God with man. 
The stela erected by Jacob in Bethel marked the 
spot on which he saw a ladder, “set up on the earth 
and reaching heaven, on which the angels of God 
were ascending and descending” (cf. Gen. 28: 12). 
Similarly Peter’s booths were to have marked the 
place on which he together with John and James 
saw Jesus altering the appearance of His counte-
nance and talking with Moses and Elijah. The 
Apostles saw thus “heaven opened” which was 
foretold to Nathanael (cf. John 1: 51). The work 
executed to commemorate such experience is in 
consequence the work of highest synthesis – sola 
paradisi, in which the polar opposites meet, in 
which human limitations are transcended and in 
which time and eternity meet. This synthesis takes 
place in a mysterious way, as every artist knows; 
it is not a part of the ordinary world of the plans 
and decisions known to man, “not knowing what 
he said” (Luke 9: 33). Jacob saw in his dream the 
meeting of heaven and earth, and on waking up 
he said “Surely the Lord is in this place; and I 
did not know it” (Gen. 28: 16). The context for 
creativity is, then, mystery which enchants and 
inspires people. People in order to create have to 
be placed in a new territory marked with a mira-
cle whose recognition will allow them to face “the 
house of God” and “the gates of heaven”.

Like Peter on Mount Tabor, so should the art-
ists feel overshadowed by a cloud. They are not 
going to know what they say, but they will try 
to prolong the moment by building something – 
“three booths” – just because they can say after the 
apostle “it is well that we are here” (Luke 9: 33). It 
is the atmosphere in which art comes to life and 
the moment of creative synthesis, stimulated by the 
voice out of the cloud, takes place. In the similar 
manner to the inspired text, art, too, leads to the 
meeting with the supernatural, art, too, transmits 
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jedyny może być adorowany. Św. Jan Damasceński 
mówił zaś: „Piękno i kolor obrazów pobudzają moją 
modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak 
widok natury pobudza me serce do oddawania chwa-
ły Bogu”23. Odwołując się do języka filozoficznego, 
można powiedzieć, że w sztuce wyraża się „pragnienie 
obecności” tego, co zostaje przedstawione za pomocą 
środków artystycznych24.

Nawiązując do nauczania II Soboru Nicejskiego, 
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o świętych ob-
razach w artykule Celebracja liturgii Kościoła poświę-
conym właśnie modlitwie liturgicznej. Cytując wypo-
wiedź soborową uzasadniającą kult obrazów, katechizm 
znacząco ją uzupełnia: „Kontemplacja świętych obra-
zów, połączona z medytacją słowa Bożego i śpiewem 
hymnów liturgicznych, należy do harmonii znaków 
celebracji, aby celebrowane misterium wycisnęło się 
w pamięci serca, a następnie znalazło swój wyraz w no-
wym życiu wiernych”25.

Trzeba oczywiście pamiętać, że adoracja jest także 
środkiem, który pobudza do nawrócenia, czyli do głę-
bokiej przemiany życia w świetle tego, co jest przed-
miotem adoracji. Na polu refleksji antropologicznej już 
niejednokrotnie uzasadniono z wyjątkową wnikliwością, 
że przedstawienie prawdy za pomocą symboli i środków 
artystycznych ma moc zapalenia i pobudzania miło-
ści, która uzdalnia człowieka do przekraczania siebie. 
Tego typu przedstawienia mają moc oddziaływania 
na emocje w  sposób o  wiele skuteczniejszy niż sam 
rozum, ponieważ sięgają do głębszych pokładów czło-
wieczeństwa, szczególnie do ludzkiej wolności. Mimo 
iż symbole i  środki artystyczne są uwikłane w  świat 
materialny i zmysłowy, odznaczają się zdolnością wy-
zwalania od materii i przyczyniają się do wzbudzenia 
w człowieku zdolności duchowych.

Styl i duchowość

Wymiar duchowy sztuki chrześcijańskiej, czyli jej oscy-
lowanie między znakiem materialnym a rzeczywistością 
duchową, wyrażał się na przestrzeni dziejów w  róż-
ny sposób. Już w pierwszych wiekach, obok naturali-
zmu odziedziczonego ze sztuki helleńskiej i rzymskiej, 
rozwinął się w Kościele język symboliczny czerpiący 
z nakazu biblijnego, a zbliżony do mistagogii i charak-
teryzujący nauczanie Ojców26. Chodzi o sztukę aiko-

23  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1162. 
24  Por.: M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofia reprezen-

tacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.
25  Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1162. O  kwestii sztuki 

w Katechizmie Kościoła Katolickiego, por.: M. Janocha, L’ image et le 
cult dans le nouveau Catéchisme de l’Eglise Catholique, w: Obraz i kult. 
Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, KUL, Lublin, 6–8 paździer-
nika 1999, red. M.U. Mazurczak, J. Patyra, Lublin 2002, s. 55–63.

26  Por.: P. Grelot, Il linguaggio simbolico nella Biblia. Ricerca di 
semantica e di esegesi, Roma 2004.

the joy of the person who, through a “dream” and 
“fear” says “it is beautiful to be here”.

Art and prayer

Even the relation with the word from the liturgi-
cal viewpoint and the relation with the primary 
creativity of man point to the ultimate purpose 
of works of art in service of the Church, that is 
the contact with God, which could be described 
by such religious terms as “prayer”, “contempla-
tion” and “adoration”. Also St Gregory the Great 
in his defence of images stressed the necessity for 
the faithful to move from visio to adoratio: not the 
adoration of only the images, but the adoration 
of God, who is the only one who should be wor-
shipped. St John Damascene said: “The beauty of 
the images moves me to contemplation, as a mead-
ow delights the eyes and subtly infuses the soul 
with the glory of God.”23 In philosophical terms, 
it could be said that through art one express “the 
desire for presence” of what has been portrayed 
through the medium of art.24

Referring to the teachings of the Second 
Council of Nicaea, The Catechism of the Catholic 
Church speaks about sacred images in the article 
Celebrating the Church’s Liturgy dedicated to the li-
turgical prayer. Quoting the council statement jus-
tifying the worship of images, the catechism supple-
ments it with the following significant words: “[s]
imilarly, the contemplation of sacred icons, united 
with meditation on the Word of God and the sing-
ing of liturgical hymns, enters into the harmony 
of the signs of celebration so that the mystery cel-
ebrated is imprinted in the heart’s memory and is 
then expressed in the new life of the faithful.”25

Naturally, one should remember that the ado-
ration is also a means of conversion, that is a pro-
found change of life in light of the object of ado-
ration. It has been proven on numerous occasions 
through particularly insightful anthropological re-
flection that the representation of truth through 
artistic symbols and means has the power of ignit-
ing and stimulating love which gives people pow-
er to transcend themselves. Such representations 
have the power of influencing emotions in a way 

23  Quoted after The Catechism of the Catholic Church, 
no. 1162. 

24  Cf. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofia re-
prezentacji od Platona do Kartezjusza, Gdańsk 1999.

25  The Catechism of the Catholic Church, no. 1162. On 
art in The Catechism of the Catholic Church, cf.: M. Janocha, 
L’image et le cult dans le nouveau Catéchisme de l’Eglise Catholique, 
in: Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”, KUL, 
Lublin, 6–8 października 1999, eds. M.U. Mazurczak, J. Patyra, 
Lublin 2002, pp. 55–63.
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niczną, opartą głównie na połączeniu form, kolorów 
i materiałów w abstrakcyjne konfiguracje, których nie 
należy jednak mylić z czystą „dekoracją”.

W sztuce Kościoła wschodniego, nadal związanej 
z  tym pierwszym „stylem” chrześcijańskim, relacja 
między znakiem materialnym a  rzeczywistością du-
chową została uwypuklona właśnie za pomocą języka 
symbolicznego, którego cechą charakterystyczną jest 
mocne relatywizowanie „naturalnego” aspektu rzeczy27. 
Ze szczegółów zewnętrznych przedmiotu, jak wyja-
śnia patriarcha Dymitrios, typowa ikona bizantyńska 
„zachowuje jedynie te [detale], które są niezbędne do 
poznania historyczności jakiegoś faktu lub wymiaru 
duchowego osoby jakiegoś świętego. Dokonuje się to 
poprzez elementy całkowicie oczyszczone i  odmate-
rializowane, ponieważ należą one raczej do sfery nie-
biańskiej niż do środowiska naturalnego”28. Natomiast 
w kulturze Zachodu – jak na podstawie doświadcze-
nia tradycji zachodniej stwierdza konstytucja o litur-
gii Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II 
– „Kościół nie uważał żadnego stylu za swój własny, 
lecz stosownie do charakteru i  uwarunkowań naro-
dów oraz potrzeb różnych obrządków dopuszczał for-
my artystyczne każdej epoki, tworząc z biegiem czasu 
skarbiec sztuki” (nr 123)29. W odróżnieniu od „oczysz-
czonych” i „odmaterializowanych” obrazów Kościoła 
wschodniego, tradycja łacińska, będąc w  znacznym 
stopniu spadkobierczynią naturalizmu sztuki grecko-
-rzymskiej, rozwinęła język wizualny bardziej zbliżo-
ny do doświadczenia zmysłowego podmiotu ludzkie-
go – język naznaczony elementami realistycznymi, 
wśród których na czoło wysuwa się anatomia i  per-
spektywa liniowa.

Nie zakłada to jednak pomniejszenia duchowej 
roli dzieła sztuki w  życiu modlitwy poszczególnych 
wiernych i  wspólnot kościelnych. Przeciwnie, natu-
ralizm, który rozwijał się intensywnie od średniowie-
cza, początkowo głównie w Italii, nabrał charakteru 
wybitnie mistycznego. Według tego właśnie klucza 
można interpretować „odkrycie” na nowo ciała ludz-
kiego i  świata naturalnego, dokonujące się w malar-
stwie i rzeźbie pod wyraźnym wpływem samego św. 
Franciszka. Biedaczyna z Asyżu zaprezentował w swo-
im życiu i duchowości całkowicie nową relację z rze-
czami tego świata, która stała się później ważnym ele-

27  O ewolucji sztuki wczesnochrześcijańskiej por.: E. Kitzinger, 
Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development in 
Mediterranean Art 3rd–7th Century, London 1977, passim. 

28  Encyklika... 1990, jak przyp. 7, s. 573–574. O  duchowym 
wymiarze ikony bizantyńskiej por.: Królikowski, 2008, jak przyp. 8, 
s. 111–130.

29  O kwestiach sztuki w kontekście II Soboru Watykańskiego por.: 
J.S. Pasierb, Miasto na górze, Pelplin 2000, s. 249–276; F. Boespflug, 
Art et liturgie: l’art chrétien du XXIe siècle à la lumière de Sacrosanctum 
Concilium, „Revue des Sciences Religieuses” 78, 2004, s. 161–181; 
C. Valenziano, La Riforma Liturgica del Concilio. Cronaca teologia arte, 
Bologna 2004.

much more effective than reason alone, since they 
reach into deeper layers of humanity, in particular 
to human freedom. Even though artistic symbols 
and means are entangled in material and sensual 
world, they are able to set one free from the mat-
ter and help to awaken spiritual abilities in people.

Style and spirituality

The spiritual dimension of Christian art, that is 
its oscillation between the physical sign and the 
spiritual reality, has been expressed through the 
ages in various ways. Already in the early ages of 
Christianity, the naturalism inherited from the 
Greek and Roman art was accompanied by the 
symbolical language which developed in the Church 
owing to the biblical directions, close to mystagogy 
and inspired by the teachings of the fathers of the 
Church.26 It means the iconic art, based mostly on 
the combination of forms, colours and materials 
in abstract compositions, which, however, should 
not be taken for purely decorative forms.

In the art of the Eastern Church, still associ-
ated with the earliest Christian style, the relation 
between the physical sign and the spiritual reality 
was emphasized precisely through the symbolic lan-
guage, featuring strong relativization of the “natural” 
aspect of things.27 The typical Byzantine icon, as 
Patriarch Demetrios explains, retains only those ex-
ternal features of an object “which are indispensable 
in order to recognize historical circumstances of a 
particular fact or the spiritual dimension of a saint. 
It is done through the elements which are complete-
ly purified and immaterialized, since they belong 
rather to the heavenly realm than to the natural 
environment.”28 In Western culture, on the other 
hand, as the Constitution on Liturgy Sacrosanctum 
Concilium of the Second Vatican Council states, 
“The Church has not adopted any particular style 
of art as her very own; she has admitted styles from 
every period according to the natural talents and 
circumstances of peoples, and the needs of the 
various rites. thus, in the course of the centuries, 
she has brought into being a treasury of art which 
must be very carefully preserved” (123).29 In con-

26  Cf.: P. Grelot, Il linguaggio simbolico nella Biblia. Ricerca 
di semantica e di esegesi, Roma 2004.

27  On the evolution of early Christian art, cf.: E. Kitzinger, 
Byzantine Art in the Making. Main lines of stylistic development 
in Mediterranean Art 3rd–7th Century, London 1977, passim. 

28  The encyclical... (ft. 7), pp. 573–574. On the spiri-
tual dimension of the Byzantine icon, cf.: Królikowski (ft. 8), 
pp. 111–130.

29  On the issues of art in the Second Vatican Council, 
cf.: J. S. Pasierb, Miasto na górze, Pelplin 2000, pp. 249–276; F. 
Boespflug, Art et liturgie: l’art chrétien du XXIe siècle à la lumière 
de Sacrosanctum Concilium, in: “Revue des Sciences Religieuses” 
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mentem formacji franciszkańskiej30. Zjawisko to nosi 
trafne miano „renesansu średniowiecznego” albo „re-
nesansu franciszkańskiego”.

W  tej perspektywie bardziej lub mniej zaawan-
sowany realizm, dokonujący od Pisana i Giotta po-
przez Donatella i Masaccia, aż po Leonarda i Michała 
Anioła przekształcenia sztuki europejskiej, posiada 
wymowę wybitnie kontemplacyjną. Nie przypadkiem 
– jak sądzę – systematyczne i monumentalne zastoso-
wanie perspektywy matematycznej w malarstwie do-
konało się w obrazie mistycznym – w Trójcy Świętej 
Masaccia (między 1425 a 1428 rokiem), namalowa-
nym w kościele Santa Maria Novella we Florencji31. 
Umieszczając niewyrażalne tajemnice wiary w prze-
strzeni matematycznie mierzalnej, dzieło komuniku-
je „realną obecność” rzeczywistości Bożych w świecie 
ludzkim. W bardzo krótkim czasie ta sama konstrukcja 
perspektywiczna została trafnie wykorzystana w bu-
dowie tabernakulów eucharystycznych. Tajemnica 
Boga, która weszła w czas i przestrzeń, zakłada kon-
kretnie uświęcenie całego doświadczenia czasoprze-
strzennego. We wcieleniu Syna Bożego naturalna głę-
bia symboliczna wszystkich rzeczy, ograniczająca się 
tylko do tego świata lub co najwyżej odznaczająca się 
wyłącznie jakąś naturalną „transcendencją”, została 
rozciągnięta niemal do nieskończoności, gdy właśnie 
rzeczywistość tego świata dokonała czegoś w rodzaju 
determinacji samego Słowa Bożego, które we wciele-
niu weszło w doczesność, przyjmując jej ograniczenia 
(przestrzeń, czas, kultura). Odtąd już każda rzeczy-
wistość dana człowiekowi przez Boga, tam gdzie nie 
została sprowadzona przez człowieka do roli narzędzia 
lub nie nabrała tylko utylitarnych celów, komuniku-
je o  wiele więcej niż tylko swoje własne znaczenie. 
Na swój sposób każda pojedyncza rzeczywistość jest 
symbolem, czyli echem i znakiem całej rzeczywisto-
ści, mającym charakter immanentny w stosunku do 
życia każdego człowieka32.

Sztuka i życie

Sztuka bliska wspólnemu doświadczeniu, pełniąc jed-
nak funkcję pośredniczącą w stosunku do „Świętego 
pośród nas” (por. Oz 11,9), znajduje się w szczególnej 
relacji z życiem ludzi. Leon Battista Alberti, architekt 
i teoretyk sztuki z XV wieku, stwierdzał w odniesie-
niu do nowego – „realistycznego” i  „historycznego” 
malarstwa swojej epoki: „Historią zaś, która zasługi-
wałaby na uznanie i  podziw, będzie taka, która po-

30  Por.: F. Scarsato, Laudato sia per suora bellezza! L’esperienza es-
tetica di Francesco d’Assisi, Padova 2005.

31  Kompleksowe spojrzenie na Trójcę Świętą Masaccia zaprezento-
wano m.in. w: La Trinità di Masaccio. Arte e teologia, red. S. Dianich, 
T. Verdon, Bologna 2004.

32  Por.: A.N. Whitehead, Simbolismo (tłum. z  angielskiego), 
Milano 1998.

trast to the “purified” and “immaterialized” im-
ages of the Eastern Church, the Latin tradition, 
being for the most part an heir to the naturalistic 
Greek and Roman art, developed the visual lan-
guage which is much closer to the sensuous expe-
rience of the human subject, the language marked 
with realistic elements, among which the key ones 
are anatomy and linear perspective.

However, it does not imply a decreased spiritual 
role of a work of art in the prayer life of individual 
believers and congregations. Quite on the contrary, 
naturalism which had been developing intensively 
since the Middle Ages, initially mostly in Italy, ac-
quired a particularly mystical character. From this 
viewpoint one could interpret the rediscovery of 
human body and the natural world which took 
place in painting and sculpture under the marked 
influence of St Francis himself. The Little Poor 
Man of Assisi presented in his life and spirituality 
a completely new relation with the things of this 
world, which became later an important element 
of the Franciscan formation.30 This phenomenon 
is called aptly “the medieval Renaissance” or “the 
Franciscan Renaissance”.

From this viewpoint, the more or less advanced 
realism, transforming Italian art from Pisano and 
Giotto through Donatello and Masaccio up to 
Leonardo and Michelangelo, has a clearly contem-
plative character. It is no accident, in my opinion, 
that a systematic and monumental application of 
mathematical perspective in painting took place 
in a mystical painting – in Masaccio’s Holy Trinity 
(between 1425 and 1429), painted in the church 
Santa Maria Novella in Florence.31 By putting the 
inexpressible mysteries of faith in the space which 
can be measured in mathematical terms, the paint-
ing communicates “the real presence” of divine 
reality in the human world. In a very short time 
the same perspective construction was appropri-
ately used in the construction of the Eucharistic 
tabernacles. The mystery of God, entering time 
and space, implies the sacrificing of the whole ex-
perience of time and space. In the incarnation of 
the Son of God, limited only to this world, or at 
most featuring some kind of natural “transcend-
ence”, it was expanded almost to infinity, when 
the reality of this world in way determined the 
Word of God itself, which through the incarna-
tion entered the mortal world, accepting its lim-

78, 2004, pp. 161–181; C. Valenziano, La Riforma Liturgica 
del Concilio. Cronaca teologia arte, Bologna 2004.

30  Cf.: F. Scarsato, Laudato sia per suora bellezza! L’esperienza 
estetica di Francesco d’Assisi, Padova 2005.

31  The comprehensive approach to Masaccio’s Holy Trinity 
can be found in, among others, in: La Trinità di Masaccio. Arte 
e teologia, eds. S. Dianich, T. Verdon, Bologna 2004.
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siadając pewną siłę przyciągania, okaże się tak przy-
jemna i interesująca, że zatrzyma dłużej wzrok widza 
zarówno wykształconego, jak i  nieznającego się na 
sztuce, dając mu prawdziwą przyjemność i wywołu-
jąc wzruszenie”33.

Chodzi o relację wzorczości, oddziałującą w sztuce 
kościelnej począwszy od czasów św. Franciszka z Asyżu 
i  określającą jej rozwój aż do czasów najnowszych. 
Powinna być ona widziana wyraźnie jako „wzorcze” 
oddziaływanie obrazów na życie, na decyzje, na dąże-
nia, a więc na samą wolność wierzącego. W Pierwszym 
Liście św. Piotr zauważa: „Chrystus […] cierpiał za 
was i  zostawił wam wzór, abyście szli Jego śladami” 
(2,21), a św. Paweł wielokrotnie zachęca wierzących, 
aby stali się jego naśladowcami, przekonany, że „już 
nie on żyje, ale żyje w nim Chrystus” (por. Ga 2,20). 
W innym miejscu apostoł zapewnia, że Chrystus, do-
konując sądu, „będzie uwielbiony w świętych swoich 
i okaże się godny podziwu” (por. 2 Tes 1,10).

Kościół może więc zaproponować za pośrednic-
twem bezpośredniości obrazu „naturalnego” przykład 
życia Chrystusa Pana, Maryi Dziewicy i  świętych. 
W ten sposób obraz zostaje zaliczony do tych środków, 
poprzez które chrześcijanie mogą komunikować praw-
dę, którą otrzymali. Katechizm Kościoła Katolickiego 
w wykładzie dotyczącym ósmego przykazania podej-
muje temat prawdy, piękna i  sztuki sakralnej. Mówi 
przy tej okazji o  „życiu w  prawdzie”, „świadczeniu 
o  prawdzie” i  „wykorzystaniu środków społecznego 
przekazu”34. W każdym okresie swojej historii sztuka 
chrześcijańska rzeczywiście była rozumiana jako „śro-
dek komunikacji” służący „świadczeniu” o dziedzic-
twie, które zostało powierzone „żyjącym w prawdzie”.

W  tym świetle przekazywanie wiary za pośred-
nictwem sztuki jawi się jako posługa i  świadectwo. 
Ilustrowanie prawdy chrześcijaństwa za pośrednictwem 
dzieł, które sztuka rodzi, w wyjątkowy sposób potwier-
dza, że chrześcijanie są „zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się […] uzasadnienia tej nadziei, 
która w [nich] jest” (1 P 3,15). Ukazywanie Chrystusa 
wydającego się za ludzkość na krzyżu, Maryi słucha-
jącej anioła z pokorną wiarą, świętych mających dar 
Ducha oznacza komunikowanie wiary Kościoła, czyli 
życia Bożego, które stało się widzialne w zwyczajnym 
czasie i  przestrzeni doczesnego życia. Dla wiernych 
sztuka stanowi „wyjątkowe narzędzie katechetyczne”, 
jak wymownie stwierdził papież Jan Paweł II35, oraz 
jest potężnym orężem ewangelizacji w  stosunku do 
tych, którzy znajdują się jeszcze poza życiem Kościoła.

33  L.B. Alberti, O  malarstwie, tłum. L. Winniczuk, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1963, s. 37.

34  Por.: Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2500–2503.
35  Jan Paweł II, Przemówienie do biskupów Toskanii z  okazji 

wizyty „ad limina” (11 III 1991), 7, „Acta Apostolicae Sedis” 83, 
1991, s. 1038.

itations (space, time, culture). Since then every 
God-given reality, unless it has been downgraded 
by people only to utilitarian purposes or turned 
into a tool, communicates much more than just 
its own meaning. In its own way every individual 
reality is a symbol, that is an echo and sign of the 
whole reality which is immanent in comparison 
with every individual human life.32

Art and life

Art, which is close to communal experience, but at 
the same time is a mediator between us and “the 
Holy One in your midst” (cf. Hos. 11: 9), has a 
particular relevance of people’s lives. Leon Battista 
Alberti, a 15th-century architect and art theorist, 
wrote with regard to the new “realistic” and “his-
toric” painting of his era “The istoria which merits 
both praise and admiration will be so agreeably and 
pleasurably attractive that it will capture the eye of 
whatever learned or unlearned person is looking 
at it and will move his soul.”33

These words describe the importance of the 
example, present in the church art from the times 
of St Francis of Assisi and defining its development 
until present. It should be perceived clearly as the 
“exemplary” influence of images on life, decisions, 
aims, and the believer’s own freedom. In his First 
Letter St Peter notices “Christ also suffered for you, 
leaving you an example, that you should follow 
in his steps” (2: 21), and St Paul often encourages 
the faithful to imitate him, believing that “it is no 
longer I who live, but Christ who lives in me” (cf. 
Gal. 2: 20). In another place the Apostle assures the 
readers that Christ during the Judgement Day will 
“be glorified in his saints, and […] be marvelled 
at in all who have believed” (cf. 2 Thess. 1: 10).

The Church can thus offer, through the direct-
ness of the natural image, the example of the life 
of Christ, Virgin Mary and saints. In this way the 
image can be included among the means through 
which Christians can communicate the received 
truth. The Catechism of the Catholic Church in its 
chapter on the eighth commandment addresses 
the subject of truth, beauty and sacred art. It uses 
this opportunity to speak about “the use of the so-
cial communications media”, “living in the truth”, 
“bearing witness to the truth”.34 In every period 
of its history Christian art was in fact understood 

32  Cf.: A.N. Whitehead, Simbolismo (transl. from English), 
Milano 1998.

33  L.B. Alberti, O malarstwie, transl. L. Winniczuk, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, p. 37 [English version after: 
L.B. Alberti, On Painting transl. John R. Spencer, Yale 1966, p. 75].

34  Cf. The Catechism of the Catholic Church, no. 2500–2503.
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Sztuka i komunia

W surowej prostocie świątyni romańskiej, w słodyczy 
Chrystusa ukazanego przez Fra Angelica czy też w we-
wnętrznym dramacie dzieł Donatella i Michała Anioła 
każdy wierzący, a nawet każdy człowiek, może rozpo-
znać zasadnicze rysy swoich poszukiwań duchowych. 
Ta sztuka, mimo upływu czasu oraz ponad epokami 
kulturowymi i historycznymi, które dzielą jej twórców 
od współczesnego odbiorcy, tak bardzo ludzka w swo-
jej tematyce, wyraża ciągłą komunię wpisaną w naturę 
człowieka, komunię będącą pierwszym darem Stwórcy.

Zapraszając do kontemplowania dziejów starotesta-
mentowych, wydarzeń ewangelicznych oraz żywotów 
świętych utrwalonych w  mozaikach, freskach, rzeź-
bach, witrażach, ołtarzach i  budowlach, powracamy 
do tego, co Ojcowie II Soboru Watykańskiego propo-
nowali w konstytucji Gaudium et spes, stwierdzając, że 
Kościół zachęca także ateistów do otwartego zwrócenia 
uwagi na Ewangelię Chrystusa i do dialogu opartego 
na wspólnym ludzkim doświadczeniu. W  stosunku 
do chrześcijan reprezentujących inne wyznania, jak 
i w odniesieniu do niechrześcijan, Kościół może po-
zwolić sobie na tę „uprzejmość”, ponieważ – jak mówi 
konstytucja soborowa – „doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, że jego posłanie odpowiada najskrytszym pra-
gnieniom serca ludzkiego” (nr 21).

W tym celu należy zaangażować do misji ewange-
lizacyjnej za pośrednictwem sztuki samych artystów 
od zawsze związanych z misją Kościoła w  „przymie-
rzu” owocnym dla wszystkich – jak mówił Paweł VI. 
Chodzi zarówno o pomoc, którą autorzy mogą okazać 
wiernym, by mogli zrozumieć dzieła należące do prze-
szłości, jak również o zaproponowanie dzieł nowych, 
mogących przyczynić się do pogłębienia doświadcze-
nia chrześcijańskiego36.

Papież Paweł VI mówił: „Kult katolicki posługuje 
się wieloma rzeczami i czyni ze stworzeń materialnych 
alfabet dla swoich głosów duchowych; potrzebny jest 
rzemieślnik i  artysta, którzy umieliby je podnieść do 
takiej potencjalnej skuteczności, którą potem kapłan 
będzie umiał rozwinąć”37. Artysta jest więc – w ujęciu 
Kościoła – powołany, by stać się pośrednikiem, interpre-
tatorem i pomostem między światem materialnym oraz 
światem religijnym i duchowym. W pewnym sensie ma 
on do spełnienia posługę parakapłańską. Posługa ka-
płańska odnosi się do tajemnic Bożych i dotyczy aktu-
alizowania dzieła zbawienia. Posługa artysty może nato-
miast mieć znaczący wpływ na kształtowanie człowieka 
i aktywizowanie ludzkiego współdziałania, by otwierać 
odbiorcę na „dar z wysoka” i jego zbawczą skuteczność.

36  Por.: A. Dell’Asta, Dio alla ricerca dell’uomo. Dialogo tra arte 
e fede nel mondo contemporaneo, Trapani 2009.

37  Paweł VI, Discorso (23 X 1965), w: Paolo VI... 2000, jak przyp. 
21, s. 77.

as a “social communications medium”, helping to 
“bear witness to the truth” about the heritage that 
the ones “living in the truth” were entrusted with.

In this light the transmission of faith through 
art appears as service and testimony. Illustrating the 
truth of Christianity through works inspired by it 
confirms in a special way that Christians are “always 
[...] prepared to make a defence to any one who 
calls you to account for the hope that is in you (1 
Pet. 3: 15). Portraying Christ sacrificing himself 
for humankind on the cross, Mary listening to the 
angel humbly and faithfully, saints being given the 
gift of the Holy Spirit, means communicating the 
faith of the Church, or divine life, which became 
visible in ordinary time and space of everyday life. 
For the faithful art is “a special catechist tool”, as 
Pope John Paul II said meaningfully,35 and is a 
mighty tool of evangelization for those who re-
main outside the Church.

Art and communion

In the austere simplicity of a Romanesque church, 
in the sweetness of Christ depicted by Fra Angelico, 
or in the internal drama of the works by Donatello 
and Michelangelo every believer, or actually eve-
ryone can recognize characteristic features of their 
own spiritual search. This art, remaining so hu-
man in its subject matter despite the changes of 
cultural and historical eras separating its makers 
from the contemporary audience, expresses the 
constant communion inscribed in human nature, 
which is the first gift of the Creator.

The invitation to contemplate the episodes 
from the Old and New Testament and the lives 
of saints, immortalized in mosaics, frescoes, sculp-
tures, stained glass, altars and buildings, brings us 
back to what the Fathers of the Second Vatican 
Council suggested in the constitution Gaudium et 
spes, saying that the Church encourages also athe-
ists to pay open attention to the Gospel of Christ 
and to enter the dialogue based on human expe-
rience. The Church can allow herself this “cour-
tesy” both towards Christians of other denomina-
tions and towards non-Christians, because, as the 
council constitution says: “Above all the Church 
knows that her message is in harmony with the 
most secret desires of the human heart” (no. 21).

To achieve this purpose, the mission of evan-
gelization through art should include artists them-
selves, who have always been connected with the 

35  John Paul II, Przemówienie do biskupów Toskanii z 
okazji wizyty „ad limina” [The Addres to the bishops of Tuscany 
on the occasion of a visit “ad limina”] (11 March 1991), 7, in: 
“Acta Apostolicae Sedis” 83, 1991, p. 1038 [translation own].
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Możliwe zagrożenia

W epoce współczesnej, naznaczonej kulturą ulotnego 
obrazu zainteresowaniami komercyjnymi, zachodzi 
pewne ryzyko związane z dowartościowaniem sztuki 
w Kościele. Dlatego istotne jest, aby nie zmieniać zna-
czenia dzieł sztuki religijnej przez redukowanie ich do 
zwyczajnych dóbr będących przedmiotem konsump-
cji turystycznej. To samo niebezpieczeństwo dotyczy 
również wiernego, który może chcieć widzieć budowle 
i dzieła sztuki kościelnej tylko w optyce współczesnej 
mu kultury. Takie redukcjonistyczne podejście oraz 
swoisty technicyzm, degradujący wartość symbolicz-
ną i „ostateczne” znaczenie dzieła sztuki, są zjawiska-
mi niezwykle niepokojącymi i wymagają stanowczej 
korekty.

Ciągle trzeba mieć na względzie to przesłanie, któ-
re sztuka Kościoła zawsze starała się realizować i któ-
rego zawsze broniła, a które sięga swoimi korzeniami 
do słów Chrystusa: „Gdy niektórzy mówili, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i  darami, po-
wiedział: »Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzy-
cie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony«” (Łk 21,5–6). Jezus nie chciał pomniejszyć 
piękna świątyni – jako pobożny Żyd mający mocne 
poczucie sensu historii swojego narodu musiał ko-
chać symboliczne miejsce wybrania Izraela. Jednak 
jako Syn Boży, posłany przyprowadzić wielu braci do 
domu Ojca, potępił wszelką zewnętrzność, która po-
mniejszała znaczenie prawdy i  stawiała ją w  cieniu. 
Jako ostateczna i osobowa Prawda historii, Jezus gło-
sił oczywisty fakt nietrwałości dzieł ludzkich: „Jeżeli 
Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, któ-
rzy go wznoszą” (por. Ps 127[126],1).

Ani wierni, ani odwiedzający kościoły nie robią 
ze sztuki bożka, nawet jeśli ją tworzą i są ekspertami 
w różnych dziedzinach nauk o sztuce. Wiedzą, że w ży-
ciu trzeba czegoś więcej – wiedzą, że piękno estetyczne 
nie wystarczy. Kto przychodzi do kościoła, musi czuć 
i widzieć więcej niż jest zawarte w sztuce. Jest to naj-
bardziej „prawomocny” wymóg wobec sztuki zarów-
no z perspektywy oglądającego, jak i osoby wierzącej 
– widzieć i  czuć „coś więcej”. Wszyscy chrześcijanie 
są wezwani, by ponad pięknymi kamieniami i dara-
mi wotywnymi świątyń widzieć prawdziwą Świątynię 
– Jezusa Chrystusa, który umarł i  zmartwychwstał. 
„Dobra kulturowe” powinny wyrażać dobra ducho-
we oraz „Piękno tak dawne i  tak nowe”, które trwa 
ukryte w  człowieku i  którego człowiek nieustannie 
szuka – Piękno, które go powołuje, które go oświe-
ca, które go nasyca, które go dotyka, napełniając po-
kojem i  szczęściem. Chociaż nawet najwznioślejsze 
dzieła sztuki kiedyś przeminą, to jednak wszystko, co 
one oznaczają, pozostanie. Ufnością napawa wierzą-
cych przesłanie zawarte w konstytucji Gaudium et spes 
Soboru Watykańskiego II: „Kiedy bowiem w Duchu 

Church mission in an alliance which is profitable 
for everyone, as Paul VI said. This includes both 
helping the faithful to understand works of the past 
and offering new works which could contribute 
to deepening of Christian experience.36

Pope Paul VI said: “The Catholic cult makes 
use of many things and turns material objects into 
the alphabet for its spiritual voices; it needs an ar-
tisan and an artist who could raise them to such 
a potential effectiveness which later could be de-
veloped by a priest.”37 The artist is then called, in 
the eyes of the Church, to become a mediator, 
interpreter and bridge-builder between the ma-
terial and the spiritual-religious world. In a sense 
his ministry has a priest-like character. The priest’s 
ministry refers to divine mysteries and is concerned 
with the actualization of the work of salvation. The 
artist’s ministry can, on the other hand, influence 
significantly the formation of man and activate 
human collaboration in order to open the recipi-
ents to “the gift from above” and its redeeming 
effectiveness.

 
Possible dangers

In contemporary times, filled with fleeting com-
mercial images, there is a certain risk connected 
with renewed value of art in the Church. Therefore, 
it is important not to change the meaning of the 
works of sacred art by reducing them to common 
tourist consumption goods. The same danger can 
be used also concerning the faithful who may want 
to see sacred buildings and art works only from 
the viewpoint of contemporary culture. Such a 
reductionist approach and a peculiar technicism, 
degrading the symbolic value and the ultimate 
meaning of the work of art are very troublesome 
and require a firm correction.

One should still bear in mind the message 
which the Church art always tried to fulfil and to 
defend, and which is rooted in Christ’s words: “And 
as some spoke of the temple, how it was adorned 
with noble stones and offerings, he said, ‘As for 
these things which you see, the days will come when 
there shall not be left here one stone upon another 
that will not be thrown down’” (Luke 21: 5–6). 
Jesus did not mean to disparage the beauty of the 
temple – a pious Jew himself, with a strong sense of 
history of his own nation, he must have loved the 
symbolic place of Israel’s election. However, as Son 
of God, sent to bring many brethren to the house 

36  Cf.: A. Dell’Asta, Dio alla ricerca dell’uomo. Dialogo 
tra arte e fede nel mondo contemporaneo, Trapani 2009.

37  Paul VI, Discorso (23 October 1965), in: Paolo VI... 
(ft. 21), p. 77.

142



of Father, he condemned all outwardness which 
decreased the meaning of truth and relegated it to 
a secondary role. As the final and personal Truth 
of history, Jesus pronounced the obvious fact of 
the transience of human works: “Unless the Lord 
builds the house, those who build it labour in vain” 
(cf. Ps. 127 [126]: 1)

Neither the faithful nor the visitors make an 
idol out of art, even if they create it or are experts 
in various fields of art research. They know that life 
requires something more and that purely aesthetic 
beauty is not enough. People who come to church 
have to feel and see more than art itself. It is the 
most legitimate requirement with respect to art both 
from the viewpoint of the viewer and the faithful 
– to see and feel “something more”. All Christians 
are called to see above noble stones and offerings 
the true Temple – Jesus Christ who died and res-
urrected. The cultural heirloom should express the 
spiritual heirloom and “beauty so ancient and so 
new” which persists hidden within man and which 
man is constantly looking for – the Beauty which 
calls him, which illuminates him, which touches 
him, filling him with peace and joy. Even though 
the noblest works of art will pass away, everything 
they mean will remain. The faithful can take heart 
in the message from the Constitution Gaudium et 
spes of the Second Vatican Council: “For after we 
have obeyed the Lord, and in His Spirit nurtured 
on earth the values of human dignity, brotherhood 
and freedom, and indeed all the good fruits of our 
nature and enterprise, we will find them again, but 
freed of stain, burnished and transfigured, when 
Christ hands over to the Father: ‘a kingdom eter-
nal and universal’” (no. 39). 

Translated by Monika Mazurek

Pańskim i według Jego polecenia rozkrzewimy na ziemi 
ludzką godność, braterską wspólnotę i wolność, tzn. 
wszystkie te dobre owoce natury i  naszego wysiłku, 
to znów je potem znajdziemy, oczyszczone już jednak 
z wszelkiej nieczystości, rozświetlone i przemienione, 
gdy Chrystus przekaże Ojcu wieczne i  powszechne 
królestwo” (nr 39).
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