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nowe szaty świątyni,  
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the temple’s new clothes 
or sacral architecture in the 21st century

s t r e s z c z e n i e

Pytanie o kształt i miejsce sacrum w mieście XXi wieku wciąż wywołuje dyskusje i wątpliwości. architekci, 
a także  ich zleceniodawcy coraz częściej wybierają koncepcję świątyni jako miejsca medytacji, zamiast 
traktowania budowli sakralnej jako symbolu boskiej potęgi. Choć nie powstał nowoczesny język symboli 
na miarę potrzeb duchowych współczesnego człowieka, to być może minimalistyczne, niedopowiedziane 
sacrum jest najodpowiedniejszym miejscem skupienia, stawiania pytań o transcendencję, sens życia czy 
nieuchronność śmierci.
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a b s t r a c t

the question about the shape and place of the sacred in the 21st  century city is still dubious and triggers 
off discussions. More and more frequently, architects as well as their clients choose the concept of  
a temple as a place of meditation instead of treating a sacral edifice as a symbol of God’s power. even 
though a modern language of symbols adjusted to contemporary man’s spiritual needs has not been 
created yet, the minimalist, understated sacred could be the most suitable place of concentration, for 
asking questions about transcendence, the meaning of life or the inevitability of Heath.
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odpowiedź na pytanie o miejsce i formę sacrum we współczesnym pejzażu kulturowym jest trudna do 
zdefiniowania. w dzisiejszym mieście – wielostrukturowym, skomplikowanym organizmie – uwagę przykuwają nie 
wieże katedralne, lecz szklane biurowce, hotele, muzea czy galerie handlowe. Coraz częściej rodzą się pytania: 
jaką ma pełnić rolę dziś i w przyszłości architektura sakralna, jakie jest jej miejsce w zmieniającej się przestrzeni 
publicznej, a przede wszystkim, czy i jak człowiek zredefiniuje i na nowo stworzy swoje miejsca sacrum w nowej, 
płynnej rzeczywistości.

w europie zachodniej po ii wojnie światowej sobór watykański ii ogłosił program aggiornamento (uno-
wocześniania), który pozwolił na realizację ciekawych, nowatorskich pomysłów, ale i nierzadko prowadzących do 
zatracenia charakteru sakralnego świątyń. Dziś potocznie rozumianą sakralność: nastrój, poetykę budynku i jego 
wnętrza, architekci osiągają zabiegami zredukowanymi do minimum, zaś rozumienie roli i wspólnoty kościoła jest 
zgoła odmienne.

Być może, że w zmienności dynamicznych procesów transformacyjnych widocznych w miastach, w ich zło-
żoności: hałasie i pośpiechu, kalejdoskopie obrazów i dźwięków, których człowiek nie jest w stanie w pełni percypo-
wać, spowolnienie, wyciszenie, kontemplacja i modlitwa są możliwe w obiekcie surowym, prostym i pozbawionym 
dekoracji. Dlatego architekci, a także  ich zleceniodawcy wybierają koncepcję świątyni jako uniwersalnego miejsca 
medytacji, nie zaś traktowania budowli sakralnej jako symbolu boskiej potęgi.

w Polsce współczesny język form architektury sakralnej pozostaje tematem drażliwym, często przemilcza-
nym i wywołującym dyskusje jedynie w środowiskach kulturotwórczych. nie należy zapominać, że w latach 70. 
i 80. forma architektury sakralnej była szczególnie zdeterminowana treściami określonymi przez religię, kwestie 
społeczne, ideologiczne oraz polityczne. Kształt świątyni był nie tylko tradycyjnym znakiem w przestrzeni, ale tak- 
że wyrazem buntu i patriotycznej postawy narodu.

a dziś? w Konstytucji o Liturgii świętej z 1964 r. zapisano: „sztuka współczesna wszystkich narodów  
i regionów może się swobodnie rozwijać w Kościele”. i dalej czytamy: „niech w popieraniu i otaczaniu prawdzi- 
wej sztuki kościelnej ordynariusze mają na uwadze raczej szlachetne piękno, aniżeli wyłącznie okazałość”. stwo-
rzyło to architektom ogromne możliwości do popisu. Jednak ta pozorna swoboda i wolność od ograniczeń być 
może okazała się największą iluzoryczną pułapką prowadzącą do artystycznych porażek i wielkich nadużyć. Można 
skonstatować, iż w PRL usprawiedliwiała twórców socjalistyczna ideologia, brak dostępu do informacji i nowinek 
technicznych, bieda, wielkie niespełnione artystyczne ambicje, ale teraz? Jak wytłumaczyć dzisiejszy stan sakral-
nego budowania w Polsce?

Dziś w europie zachodniej króluje minimalizm. nurt ubogich, minimalistycznych kościołów tkwi korzeniami 
jeszcze w twórczości wielkiego Ludwiga Miesa van der Rohe. Jego kaplica najświętszego zbawiciela zbudowa- 
na na terenie illinois institute of technology to pozornie prosty budynek, złożony z ceglanych ścian nośnych, szkla-
nej ściany frontowej, ołtarza z bloku trawertynu oraz płachty surowego jedwabiu, która oddziela nawę od dwóch 
pomieszczeń pomocniczych za ołtarzem. właśnie ta prostota stała się inspiracją dla twórczości kolejnych pokoleń 
architektów na całym świecie. słynna kaplica Uniwersytetu technicznego w otaniem1, kościół Mater Misericordia  
w Mediolanie2 czy szwajcarski kościół św. Piusa w Meggen3 to kolejne wariacje wykreowane na podstawie minima-
listycznej formy Miesa van der Rohe. surowa i oszczędna, mocno związana z krajobrazem twórczość Japończyka 
tadao ando, choć silnie zakotwiczona w tradycyjnej estetyce japońskiej, w równym stopniu tkwi w założeniach 
zachodniego modernizmu. Podobnie, ogromną siłę oddziaływania mają słynny kościół santa Maria de Canaveses 
alvaro sizy, medytacyjne kaplice san Benedegt w sumvigt, czy Brata Klausa w Mechernich-wachendorf autorstwa 
Petera zumthora. ta ostatnia w formie megalitycznej wieży otwartej od góry na niebo dzięki swej prostocie emanuje 
wzniosłością i siłą ekspresji.

twórcze poszukiwanie mistycyzmu, nastroju do kontemplacji i metafizyki w duchu klasycznego minimalizmu 
znalazło odzwierciedlenie w najnowszych realizacjach kościelnych w Monachium. niejako w opozycji do imponu-
jącego, „technicznego”, spektakularnego dzieła pracowni allman sattler wappner4, w dzielnicy Riem, na miejscu 
byłego lotniska powstał niewielki zespół sakralny według projektu architekta Floriana naglera. na całość składają 
się dwa kościoły – katolicki (dwie trzecie całości) i protestancki, dwie parafie, klasztor oraz przedszkole. tę niezwyk- 
łą przestrzeń urbanistyczną – miasto w mieście – organizują dwa dziedzińce, wokół których rozplanowane zostały 
kościoły, sale zgromadzeń, pomieszczenia biurowe oraz mieszkania dla kleryków. trzeci, wejściowy dziedziniec 
spaja ze sobą te dwie odrębne części, a jego przedpole puentuje wysoka dzwonnica z delikatnie zarysowanym 
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krzyżem. Betonowe, monolityczne, obłożone olśniewająco białą cegłą mury o wysokości 12 metrów opasają całość. 
Kościół protestancki zaprojektowany na planie kwadratu, wyraźnie surowy i oszczędny, kontrastuje z wnętrzem ka-
tolickiego kościoła, którego zdobią ogromne przeszklenia z kolorowymi, abstrakcyjnymi motywami malarskimi. we 
wnętrzach wzrok biegnie ku górze – przez kasetonowe, drewniane konstrukcje stropów prześwituje niebo. archi-
tektura tego obiektu wywołuje pewien rodzaj wzruszenia i kontemplacji dzięki prostocie, szczerości i minimalizacji 
środków wyrazu. Całości dopełnia niezwykły sosnowy park zlokalizowany przed wejściem do obiektu.

w nordheide, w sąsiedztwie szkoły i osiedla mieszkaniowego nowej dzielnicy Monachium, w najuboższej 
jego części, powstało w 2008 roku Centrum św. Dominika katolickiej fundacji św. Gertrudy. autorem projektu jest 
andreas Meck, autor słynnego już monachijskiego zespołu pogrzebowego czy zespołu parafialnego st. nikolaus  
w neuried. Dominikuszentrum powstało w dzielnicy, w której pracują m.in. polscy dominikanie. Jest to miejsce głów-
nie zamieszkałe przez obcokrajowców pochodzących z  różnych krajów i kontynentów, w którym konieczne jest 
poszukiwanie rozwiązań prowadzących do wzajemnej integracji mieszkańców, także w wymiarze duchowym. na 
całość zespołu składa się kaplica, wikarówka, świetlica dla dzieci, centrum informacyjne oraz oddział Caritas. Kwa-
dratowy dziedziniec akcentuje jedno rozłożyste drzewo. Prosty układ poziomych i pionowych płaszczyzn z torfowej 
cegły, eleganckie podziały ścian i przeszkleń, wyszukany i dyskretny detal powodują, że wkraczamy w klimat ciszy 
i skupienia. zmysłowy i jednocześnie pierwotny, ziemski materiał, jakim jest cegła, zastosowany na sklepieniach, 
podłogach i murach stwarza atmosferę niezwykłego spokoju. Jednak dopiero po wejściu do kaplicy doznajemy 
prawdziwego olśnienia! zaprojektowane na złotym podziale pomieszczenie, wąskie i wysokie, z trzema rzędami 
ławek ustawionymi wzdłuż trzech ścian, prostym stołem ołtarzowym, białym krzyżem, pulpitem do liturgii słowa  
i wielkimi poziomymi wrotami jest wnętrzem ascetycznym i surowym. ale w mistyczny świat absolutu przenosi nas 
niezwykły kolor kaplicy – cegieł pomalowanych przez artystkę annę Leoni na głęboki, szlachetny szafir zgodnie  
z symboliką maryjną. Prostota i kolor wnętrza działają uderzająco – wkraczając doń, dotykamy tajemnicy tego, co 
nieosiągalne i niewyobrażalne – dotykamy sacrum.

w austriackim mieście steyr, w jego północnej dzielnicy Resthof, w roku 2001 powstał kościół św. Fran-
ciszka wraz z centrum parafialnym autorstwa architektów Petera i Gabrielle Riepl. Cały zespół zaprojektowano 
na planie kwadratu i zlokalizowano w centrum typowego osiedla mieszkaniowego z lat 70. Kościół zapraszająco 
otwiera się na niewielki plac bezpośrednio sąsiadujący z lokalną ulicą osiedlową. zadaszenie na całej długości 
elewacji, podparte smukłymi, okrągłymi filarami, osłania szklany prostokąt głównego wejścia. w zamyśle projektu 
architektonicznego budynek łączy ducha ludzkiego, naturalną roślinność, jak również kamień, wodę i światło. za-
równo kościół, jak i boczną kaplicę oraz pomieszczenia pomocnicze rozplanowano wokół lekko podniesionego, 
zielonego dziedzińca o wyraźnych japońskich inspiracjach. w prostokątnym wnętrzu koncentrujemy się na zaled-
wie kilku elementach. w centrum znajduje się drewniany blok ołtarzowy, pomalowany na czerwono, wokół którego 
gromadzą się wierni w trzech rzędach ławek. Miejsca przewidziano dla 150 osób, można jednak tę liczbę zwiększyć 
przez dodanie pojedynczych krzeseł stojących blisko wejścia. Grafitowa podłoga pokryta płytami z portugalskiego 
łupka świetnie kontrastuje ze ścianami wyłożonymi płycinami z jasnej brzozy. wejście do kościoła akcentuje ciem-
ny sześcian z kwadratową niszą, w której umieszczono wizerunek Matki Boskiej nieustającej Pomocy. Delikatne, 
tańczące światło dzienne dyskretnie kładzie się na ołtarzu, pobłyskując z wąskiej szczeliny pomiędzy dachem  
a ścianami. Dodatkowo, od północy i zachodu ściany są oddzielone od podłogi poprzez poziomą szczelinę na 
wysokości kolan, przez którą dyskretnie sączy się światło. Po przeciwnej stronie, od wschodu, usytuowano pro-
stokątny basen. sąsiadująca z nim boczna kaplica otwiera się na szklaną, pionową prostopadłościenną pacz- 
kę, wypełnioną artystyczną świetlną instalacją autorstwa Keitha Bonniera. Pełni ona rolę pionowego akcentu  
w całej kompozycji i jest jednocześnie znakiem szczególnym w otaczającej przestrzeni. Kościół wyróżnia się z ma- 
ło atrakcyjnego otoczenia poprzez swą czystą, kubiczną formę, a także kolor: zielono-oliwkowy beton.

Jaka będzie architektura sakralna w XXi wieku? Jak na nowo zdefiniować sacrum w cywilizacji konsump-
cyjno-rynkowej, gdzie na pierwszy plan wysuwa się mobilność i zdolność do natychmiastowego użytku? Czy  
w przerażającym, korporacyjnym świecie obiekt sakralny powinien konsolidować wspólnotę, czy raczej w pospiesz-
nej codzienności stanowić oparcie dla jednostki w indywidualnym poszukiwaniu Boga? Czy sacrum niedopowie-
dziane może być miejscem skupienia, stawiania pytań o transcendencję, sens życia czy nieuchronność śmierci? 
Przytoczone powyżej przykłady wskazują na to, że prostota i skromność w tej materii w opozycji do konsumpcyjnej 
rzeczywistości mogą stanowić najtrafniejszą propozycję.
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w Polsce minimalizm w architekturze sakralnej należy do rzadkości. współczesne ascetyczne i niewielkie 
miejsca kultu, pozbawione religijnego charakteru, rozumianego wprost i potocznie, postrzegane są jako niezgod- 
ne z archetypicznym wizerunkiem świątyni zapisanym w wyobraźni zbiorowej Polaków. zwykle jawią się jako nie-
przyjazne i kontrowersyjne, zdesakralizowane obiekty użyteczności publicznej.

Polska architektura sakralna jest wyjątkowo zróżnicowana, wielowątkowa i emocjonalna. ich fundamentem, 
jak powiedział kiedyś kardynał wyszyński, jest oczywiście polska religijność, która potrzebuje bogatej oprawy, 
dekoracyjności i ornamentyki. ale to również mentalna pozostałość po PRL. stąd niechęć do form skromnych, 
surowych i  minimalistycznych, tak chętnie aplikowanych obecnie w krajach zachodnich, takich jak niemcy, austria, 
Hiszpania czy Portugalia.

wydaje się, że prostota, oszczędność i asceza, tak bardzo odrzucane przez katolików w Polsce, mogłyby 
stanowić antidotum na rodzime artystyczne niewypały w przyciężkim stylu późnego modernizmu lub groteskowe- 
go postmodernizmu. Chaos urbanistyczny osiedli mieszkaniowych niestety potęguje wrażenie śmieszności: nastę-
puje wzajemne wspomaganie – udziwniona, neostylowa forma, najczęściej zbyt wielka, zestawiona z kakofonią 
otaczających ją brył daje przerażający rezultat. architektura współczesna nie mówi czytelnym językiem, a architek-
tura sakralna w szczególności. nastąpiło pomieszanie języków – architektów, duchowieństwa i wiernych. wynika 
to m.in. z braku kultury wizualnej zarówno u nadawcy, jak i odbiorcy. nie powstał nowoczesny język symboli na 
miarę potrzeb duchowych współczesnego człowieka. oderwanie od tradycji „barokowo-doktrynalnej” jest w Polsce 
postrzegane negatywnie, przez co wciąż nie ma akceptacji dla minimalistycznej architektury i sztuki sakralnej.

szczęśliwie, w ostatnich latach pojawiły się u nas pierwsze jaskółki: małe, bezpretensjonalne świątynie, 
skrojone na „inną miarę”, silnie związane z lokalną społecznością, harmonijnie wpisane w kontekst, wyrażone 
językiem współczesności, których prostota bryły i wnętrza idzie w parze z wymowną symboliką. Przykładem może 
być zespół sakralno-parafialny w zabrzu-Kończycach zespołu Rar-2 Laboratorium architektury Gilner+Kubec5 czy 
biała kaplica na terenie warszawskiego campusu UKsw autorstwa pracowni s.a.M.i.architekci6 wyróżniająca się 
prostotą i subtelnym detalem.  zaś nowy, pokryty osikowym gontem, drewniany kościółek w tarnowie nad wisłą 
młodych architektów z pracowni projektowej Beton przywodzi na myśl najlepsze realizacje zachodnich gwiazd ar-
chitektury. Jest to przykład opublikowany już w najnowszej światowej literaturze specjalistycznej7. Kaplica młodych 
architektów wpisuje się w grupę kaplic prywatnych donatorów, jak np. hiszpańska betonowa kaplica w Valleaceron 
zespołu, studio sancho-Madridejos czy kaplica w portugalskim Douro alvaro sizy.

Dyskurs nad kryzysem języka form sakralnych i jego redefinicją w obliczu płynności i globalnych reguł współ-
czesnego pejzażu kulturowego wciąż trwa. warto pamiętać, iż budynek sakralny zwykle więcej mówi o ludziach niż 
o Bogu. Kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, postuluje konieczność odnaj-
dywania zerwanych dróg porozumienia między Kościołem a współczesną kulturą i sztuką, dialogu z niewierzący-
mi, humanistami i poszukującymi. Dlatego warto przytoczyć słowa Petera Riepla, autora kościoła św. Franciszka  
w steyr: „Kościół ten jest pomyślany jako porowate ciało, w którym są przestrzenie i nisze, gotowe na bogactwo  
życia. tym ideom najmocniej oddana jest forma kościoła, unikająca nadmiernego symbolizmu lub natrętnej ideolo-
gii. najważniejsze jest życie samo w sobie”8.
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it is difficult to define an answer to the question about the place and form of the sacred in the contemporary 
cultural landscape. in today’s city – this multi-structure, complicated organism – glass office buildings, hotels, 
museums or shopping centres rather than cathedral towers attract attention. More and more frequently, the following 
questions arise: what is the role of sacral architecture at present and in the future? where is its place in the 
changing public space? First and foremost, will man redefine and recreate his sacred places in new, liquid reality? 
if so, how will he do it?

in western europe after world war ii, the second Vatican Council announced a programme of aggiornamento 
(modernization) which made it possible to implement some interesting, innovative ideas. Unfortunately, they often 
led to the loss of the sacral character of temples. these days, architects attain colloquially understood sacral 
character – the mood and poetics of a building and its interior – by measures reduced to a minimum, whereas the 
comprehension of the role and communion of the Church is quite different.

Perhaps in the changeability of dynamic transformational processes visible in the cities, in their complexity 
– noise and haste, a kaleidoscope of images and sounds which man cannot fully perceive – slowdown, silence, 
contemplation and prayer are possible in an austere, simple and undecorated object. that is why architects as well 
as their clients choose the concept of a temple as a universal place of meditation instead of treating a sacral edifice 
as a symbol of God’s power.

in Poland, the contemporary language of the forms of sacral architecture remains a touchy theme, often 
passed over in silence and triggering off discussions only in culturally active communities. we must not forget that 
in the 1970s and 1980s the form of sacral architecture was particularly determined by contents defined by religious, 
social, ideological and political matters. the shape of a temple was not just a traditional sign in a space but also  
a mutiny and an expression of the nation’s patriotic attitude.

what about today? the Constitution on sacred Liturgy of 1964 says, “the contemporary art of all nations 
and regions may develop freely at the Church.” Further on, we read: “in supporting and surrounding genuine church 
art, let the ordinaries care for noble beauty rather than pure grandness.” as a result, architects had an ideal setting 
to demonstrate their skills. Perhaps, however, this apparent freedom from limitations turned out to be the biggest 
illusory trap leading to artistic failures and unimaginable abuses. we can establish that creators in the Polish 
People’s Republic were justified by its socialist ideology, the lack of access to information and technical novelties, 
poverty and big unfulfilled artistic ambitions – but now?! How to explain the current condition of sacral construction 
in Poland?

Minimalism prevails in today’s western europe. the trend of poor minimalist churches goes back to the 
creative activity of the great Ludwig Mies van der Rohe. His Chapel of the savior, built on the grounds of illinois 
institute of technology, is a seemingly simple building composed of brick bearing walls, the glass front wall, the 
altar of a travertine block and a cloth of unprocessed silk which separates the aisle from two auxiliary rooms behind 
the altar. this simplicity became an inspiration for generations of architects all over the world. the famous chapel 
at the technical University in otaniemi1, the Mater Misericordia Church in Milan2 or st Pius Church in Meggen, 
switzerland3 are all variations created on the basis of Mies van der Rohe’s minimalist form. the austere and spare 
creations of tadao ando, bound with the landscape, are as strongly fixed in traditional Japanese estheticism as in 
the assumptions of western modernism. a similar powerful impact characterizes alvaro siza’s famous santa Maria 
de Canaveses Church and the meditation chapels of san Benedegt in sumvigt or Brother Klaus in Mechernich- 
-wachendorf designed by Peter zumthor. the latter, in the form of a megalithic tower open to the sky radiates with 
loftiness and expressiveness owing to its simplicity.

a creative quest for mysticism, a mood for contemplation and metaphysics in the spirit of classical minimalism 
is reflected in the latest implementations of churches in Munich. a small sacral complex according to Florian nagler’s 
design was built in place of the former airport in the district of Riem in opposition to the impressive, spectacular 
“technical” work of the allman sattler wappner studio4. the whole consists of two churches – a Catholic one (two 
thirds of the project) and a Protestant one, two parishes, a monastery and a kindergarten. this unique urban 
space – a city within the city – is organized by two courtyards surrounded by churches, congregation halls, offices 
and flats for the seminarists. the third entrance courtyard joins these two parts together, whereas its foreground 
is highlighted by a high belfry with a delicately outlined cross. Concrete, monolithic 12-metre-high walls, coated 
with dazzlingly white brick, surround the whole. the austere and spare Protestant church, designed on the plan of  
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a square, contrasts with the interior of the Catholic church graced by huge glassing with colourful abstract painting 
motifs. in the interiors, the eyes turn upwards – the sky shows through the coffer wooden constructions of the 
structural ceilings. the architecture of this object arouses a certain kind of emotion and contemplation thanks  
to the simplicity, sincerity and minimization of the means of expression. the whole is completed by an usual pine 
park located outside the entrance.

the st Dominic Centre,  st Gertrude Catholic Foundation, came into existence in 2008 in nordheide,  
in the vicinity of a school and a housing estate in a new district of Munich. it was designed by andreas Meck, the 
author of the famous funeral complex in Munich or st nikolaus parish complex in neuried. Dominikuszenturm was 
constructed in a district where Polish Dominicans work. this place is mainly inhabited by foreigners coming from 
various countries and continents where it is necessary to look for solutions leading to the residents’ mutual integration, 
also in the spiritual dimension. the entire complex is composed of a chapel, the curate’s seat, a common room 
for children, an information centre and a branch of Caritas. the square courtyard is accentuated by one patulous 
tree. the simple layout of horizontal and vertical planes of peat brick, the elegant wall and glassing divisions, 
sophisticated and discreet detail make us enter the climate of silence and concentration. a sensual and primal earth 
material – brick applied in the vaults, the floors and the walls – produces the atmosphere of extraordinary quiet. 
after entering the chapel, we get a real flash of insight! Designed on the golden partition, this narrow and high room 
with three rows of benches arranged along three walls, a simple altar table, a white cross, a pulpit for the liturgy  
of the word and a large horizontal gate is an ascetic and austere interior. the unusual colour of the chapel – bricks 
painted by the artist anna Leoni in fine deep sapphire in accordance with the Marian symbolism – transfers us 
into the mystic world of the absolute. the simplicity and colour of the interior have a striking impact – entering it,  
we touch the mystery of the unattainable and unimaginable – we touch the sacred.

st Francis Church with a parish centre, designed by the architects Peter and Gabrielle Riepl, was raised  
in 2001 in the austrian city of steyr in its northern district Resthof. the entire complex was designed on the plan of  
a square and located in the centre of a typical housing estate from the 1970s. the welcoming church opens to a little 
square directly neighbouring on a local street. Roofing at the entire length of the façade, supported by slender round 
pillars, protects the glass rectangle of the main entrance. in the assumption of its architectural design, this building 
combines the human spirit, natural vegetation as well as stone, water and light. Both the church and its side chapel 
with auxiliary rooms were planned out around a slightly elevated green courtyard revealing evident Japanese 
inspirations. in the rectangular interior, we only concentrate on several elements. the centre has a red wooden altar 
block surrounded by three rows of benches for believers. they are meant for 150 people but this number can be 
increased by adding single chairs which stand close to the entrance. the graphite floor, covered with Portuguese 
slate, excellently contrasts with the walls panelled with light birch. the entrance to the church is accentuated by 
a dark cube with a square niche including a Madonna of incessant assistance. the delicate, flickering daylight 
discreetly spreads on the alter twinkling from a narrow gap between the roof and the walls. From the north and 
the west, the walls are additionally separated from the floor by a horizontal gap at the knee height which lets the 
discreet light through. a rectangular basin is situated on the opposite side from the east. the neighbouring side 
chapel opens to a glass cuboidal package filled with an artistic light installation designed by Keith Bonnier. it plays 
the role of a vertical accent in the entire composition as well as a distinctive sign in the surrounding space. the 
church is distinguished from its rather unattractive surroundings by its pure cubic form as well as its colour: olive 
green concrete.

what will sacral architecture be like in the 21st century? How to redefine the sacred in our consumerist 
and marketing civilization where mobility and disposability come to the fore? should a sacral object consolidate 
a community in the terrifying corporative world or rather support an individual in his/her search for God in hasty 
everyday life? Can the understated sacred be a place of concentration, for asking questions about transcendence, 
the meaning of life or the inevitability of death? the foregoing examples indicate that simplicity and plainness in this 
matter, in opposition to consumerist reality, may make the most accurate proposition.

Minimalist sacral architecture is uncommon in Poland. Contemporary ascetic and small places of worship, 
deprived of religious character understood directly and colloquially, are perceived as inconsistent with the archetypical 
image of a temple preserved in the Poles’ collective imagination. they are usually perceived as unfriendly and 
controversial, desecrated public objects.
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Polish sacral architecture is exceptionally varied and emotional. as Cardinal wyszyński once said, its obvious 
foundation is Polish religiousness which needs rich framing, décor and ornamentation. in fact, it is the mental legacy 
of the Polish People’s Republic. Hence an aversion to plain, austere and minimalist forms which are so commonly 
applied in such western countries as Germany, austria, spain or Portugal.

it seems that simplicity, frugality and temperance, usually rejected by Polish Catholics, could act as an 
antidote for artistic fiascos in the heavy style of late modernism or grotesque postmodernism. Unfortunately, urban 
chaos in housing estates is intensified by the impression of ridiculousness: mutual support can be observed –  
a sophisticated, neo-style, usually oversized form juxtaposed with the cacophony of the surrounding bodies gives  
a terrifying result. Contemporary, especially sacral architecture does not speak a legible language. the languages  
of architects, clergymen and followers have been mixed up. among other things, it results from a lack of visual 
culture, both in the case of a creator and a recipient. a modern language of symbols, adjusted to contemporary man’s 
spiritual needs, has not been created. abstracting from the “Baroque doctrinal” tradition is negatively perceived  
in Poland – that is why minimalist architecture and sacral art are still unaccepted.

Fortunately, the first harbingers have appeared here in recent years: little, unpretentious temples made 
to “different measure”, strongly related to a local community, harmoniously adjusted to their context, expressed 
with a contemporary language, where the simplicity of a body and an interior goes hand in hand with meaningful 
symbolism. they could be exemplified by a sacral and parish complex in zabrze-Kończyce designed by Rar-2 
Laboratory of architecture Gilner+Kubec5 or a white chapel on the grounds of warsaw’s UKsw campus designed 
by s.a.M.i.architekci6 distinguished by simplicity and subtle detail. a new little wooden church by the River Vistula 
in tarnów, covered with aspen shingle, designed by the young architects of the Beton studio, brings western 
archistars’ best implementations to mind. this example has already been published in the latest world specialist 
literature7 and entered the group of private donators’ chapels, including a concrete chapel in Valleaceron designed 
by studio sancho-Madridejos, spain or alvaro siza’s chapel in Douro, Portugal.

the discourse on a crisis in the language of sacral forms and its redefinition in the face of the liquidity and 
global rules of the contemporary cultural landscape is in progress. we must remember that a sacral building usually 
tells us more about people than about God. the President of the Papal Council on Culture, Cardinal Gianfranco 
Ravasi postulates the necessity of finding the blurred ways of understanding between the Church and contemporary 
culture and art, establishing a dialogue with unbelievers, doubters and humanists. in conclusion, let us quote Peter 
Riepl, the author of st Francis Church in steyr: “this church was conceived as a poriferous body with spaces and 
niches ready for the richness of life. its form, avoiding excessive symbolism or an obtrusive ideology, is strongly 
committed to these ideas. Life as such is the most important Hing”8.

Endnotes

1 Heikki and Kaija siren, otaniemi 1957.
2 angelo Mangiarotti, Bruno Morasutti, Milan 1957-1958.
3 Franz Füeg, Meggen 1964-1966.
4 Herz-Jesu-Kirche, Munich, 2000.
5 the Church of Corpus Christi, the parish complex: the rectory, a library, an internet cafe, exhibition halls.
6 at the competition Life in architecture 2005, s.a.M.i. architekci – anna albiniak, Marta Busłowicz, seweryn Grobelny, Mariusz 

Korytkowski and Mariusz Lewandowski – received an award for a Roman Catholic chapel designed by an outstanding young 
architectural studio.

7 Silent Prayer [in:] Closer  to God, Die Gestalten Verlag, Berlin 2010; Votum aleksa by Marta and Lech Rowiński; a church 
founded by a private investor.

8 Brentini F. From New Floor Plan to Total Work of Art [in:] European Church Architecture 1950–2000, Prestel Verlag, Munich–
Berlin–London–new york 2002, 208.
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Il.  1.  Centrum parafialne w Riem, Monachium, proj. Florian Nagler Architektem, 2005
Ill.  1.  Parish Centre in Riem, Monachium, proj. Florian Nagler Architektem, 2005

Il.  2.  Dominikuszentrum, Monachium, proj. Meck Architektem, 2008
Ill.  2.  Dominikuszentrum, Monachium, proj. Meck Architektem, 2008

Il.  3.  Centrum parafialne wraz z kościołem św. Franciszka, Resthof, Steyr, 2001
Ill.  3.  Parish Centre with St. Francis Church, Resthof, Steyr, 2001




