
INTRODUCTION

The first journals devoted to sacral art appeared 
in Europe in the 19th century. They appeared with 
varying frequency, with many going out of existence 
after just a few issues; some underwent a metamor-
phosis, after a certain break they were published un-
der an altered title and with a slightly differently pro-
filed agenda. However, the specificity of the articles 
published in the pages of these periodicals is always 
underscored by the religious character, or even the 
metaphysical element, that determines the artistic 
current associated with faith.

Some of the journals devoted to sacral art played 
a particularly important role in its development. These 
include the French magazine „L’Art sacré” (1935–
1968). In the first years after the war, its pages fea-
tured a lively discussion on the subject of the author’s 
relationship to his work in the context of religious 
beliefs and practices. The final conclusions of this 
debate, which permitted the participation of out-
standing artists in the creation of sacral art, but dis-
tanced it from religion, have borne fruit in excellent 
realizations in both architecture and performing arts. 
The monthly “Fede e Arte. Rivista internazionale di 
arte sacra”, published in 1953–1967 by the Vatican’s 
Pontificia commissione centrale per l’arte sacra, had 
much greater importance, going beyond the bounda-
ries of local national culture. This periodical has con-
tributed to the renewal of sacral art in the conciliar 
spirit, initiating the cooperation of theologians and 
liturgists with contemporary artists. The ideas propa-
gated and popularized by “Fede e Arte” found reso-
nance not only in Italy, but radiated throughout the 
entire Christian world, resonating in numerous artistic 
realizations. Among the Polish scientific journals and 
popular scientific magazines, this subject appeared 
ephemerally (“Friend of Church Art” 1883–1885, 
“Sacred Art” 2002–2006), paradoxically finding no 
audience in the notoriously Catholic country.

*
In giving to the readers the jubilee – tenth vol-

ume of the annual “Sacrum et Decorum. Materials 
and studies on the history of sacral art”, the editors 
hope that the journal will settle permanently on the 
Polish publishing market. The first two articles, by 
Michał Haake and Katarzyna Chrudzimska-Uhera, 
concern the Millennium of the Baptism of Poland. 
Analysing these events and related artistic activities 
undertaken in Poznań and Warsaw in the field of 

WSTĘP

Pierwsze czasopisma poświęcone sztuce sakralnej 
pojawiły się w Europie już w XIX wieku. Ukazywały 
się one z różną częstotliwością, liczne zakończyły swój 
żywot już po kilku numerach; niektóre przeżywały 
metamorfozy, wydawane po pewnej przerwie pod 
zmienionym tytułem i z nieco inaczej sprofilowaną 
agendą. Zawsze jednak specyfiką artykułów publi-
kowanych na łamach tych periodyków jest podkre-
ślenie religijnego charakteru, bądź chociażby tylko 
metafizycznego pierwiastka, determinującego nurt 
sztuki związany z wiarą.

Niektóre z czasopism poświęconych sztuce sakral-
nej odegrały szczególnie ważną rolę w jej rozwoju. 
Należy do nich francuskie pismo „L’Art sacré” (1935–
1968). W pierwszych latach powojennych toczono na 
jego łamach głośną dyskusję na temat relacji twórcy 
do jego dzieła w kontekście wiary i praktyk religij-
nych. Ostateczne konkluzje tej debaty, dopuszczają-
ce udział artystów wybitnych, ale zdystansowanych 
do religii, w tworzeniu sztuki sakralnej, zaowocowały 
doskonałymi realizacjami zarówno w zakresie archi-
tektury, jak i sztuk przedstawiających. O wiele bar-
dziej doniosłe znaczenie, wykraczające poza granice 
lokalnej kultury narodowej, miał miesięcznik „Fede 
e Arte. Rivista internazionale di arte sacra” wydawa-
ny w latach 1953–1967 przez watykańską Pontificia 
commissione centrale per l’arte sacra. Periodyk ten 
przyczynił się do odnowy sztuki sakralnej w duchu 
soborowym, inicjując współpracę teologów i liturgi-
stów z artystami współczesnymi. Idee propagowane 
i popularyzowane przez „Fede e Arte” znalazły od-
dźwięk nie tylko na terenie Italii, ale promieniowa-
ły na cały świat chrześcijański, rezonując w licznych 
realizacjach plastycznych. Wśród polskich periody-
ków naukowych i popularnonaukowych czasopisma 
o tej tematyce pojawiały się efemerycznie („Przyjaciel 
Sztuki Kościelnej” 1883–1885, „Sztuka Sakralna” 
2002–2006), paradoksalnie nie znajdując odbiorców 
w powszechnie postrzeganym jako katolicki kraju.

*
Oddając do rąk Czytelników jubileuszowy – dzie-

siąty tom rocznika „Sacrum et Decorum. Materiały 
i studia z historii sztuki sakralnej”, redakcja żywi 
nadzieję, że pismo to na trwałe zagości na polskim 
rynku wydawniczym. Dwa pierwsze artykuły, autor-
stwa Michała Haakego i Katarzyny Chrudzimskiej- 
-Uhery, dotyczą Milenium Chrztu Polski. Analizując 
te wydarzenia i związane z nimi działania artystyczne 
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architecture, performing arts and occasional decora-
tions, both researchers indicate the need for in-depth 
elaboration of this issue, which is all the more inter-
esting as signs of “image wars” waged by the com-
munist state with the Church can be found within it. 
The theme of the Millennium is inextricably linked in 
art with the presence of threads drawn from the his-
tory of Poland, which functioned in sacral interiors, 
of course, long before. These issues were addressed 
in articles by Maria Nitka and Joanna Wolańska, 
who focused their analyses on – respectively – the 
Illustrated Polish Bible of Leopold Nowotny and the 
decorations of the church at Kahlenberg created in 
the first half of the 20th century. Issues connected 
with a specific national-religious manifestation, which 
appeared in multi-ethnic Łódź at the turn of the 19th 
and 20th centuries around the construction of the St 
Stanislaus Kostka church, are discussed in the text by 
Krzysztof Stefański. The volume is closed by Dorota 
Kudelska’s extensive article about religious art pre-
sented in the Wiener Secession and Hagenbund, and 
thus deals with problems related to the issue of sa-
cral art exhibitions, which have so far been absent in 
our journal. This text is also a preview of the leading 
theme in the next volume of “Sacrum et Decorum”.

The editors

podejmowane w Poznaniu i Warszawie w zakresie ar-
chitektury, sztuk przedstawiających i dekoracji oka-
zjonalnych, obydwoje badaczy sygnalizuje koniecz-
ność pogłębionego opracowania tej problematyki, 
tym ciekawszej, że doszukać się w niej można zna-
mion „wojny na wizerunki” toczonej przez komu-
nistyczne państwo z Kościołem. Tematyka milenijna 
nieodłącznie wiąże się w sztuce z obecnością wątków 
zaczerpniętych z historii Polski, funkcjonujących we 
wnętrzach sakralnych oczywiście na długo wcześniej. 
Zagadnienia te zostały poruszone artykułach Marii 
Nitki i Joanny Wolańskiej, które skoncentrowały 
swoje analizy na – odpowiednio – Biblii ilustrowa-
nej polskiej Leopolda Nowotnego oraz dekoracjach 
kościoła na Kahlenbergu powstałych w 1. połowie 
XX wieku. Kwestie łączące się ze swoistą manifesta-
cją narodowo-religijną, jaką była w wielonarodowej 
Łodzi przełomu XIX i XX wieku budowa kościoła 
pw. św. Stanisława Kostki, omawia w swoim tekście 
Krzysztof Stefański. Tom zamyka obszerny artykuł 
Doroty Kudelskiej dotyczący sztuki religijnej prezen-
towanej w Wiener Secession i Hagenbundzie, a za-
tem problematyki związanej z nieobecnym dotych-
czas na łamach naszego pisma zagadnieniem wystaw 
sztuki sakralnej. Tekst ten stanowi jednocześnie zapo-
wiedź wątku wiodącego w kolejnym tomie „Sacrum 
et Decorum”.

Redakcja
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