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DIALEKTYKA ZNAKU I SYMBOLU W ARCHITEKTURZE  
– POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI?

Dziś mamy do czynienia z pewnym kryzysem symboli. Wydaje się, że język symboli ginie bezpowrotnie.  
W szkicu starano się ukazać zasadę działania symbolizmu sztuki sakralnej i jej możliwości jako szczególne-
go rodzaju teologii wyrazu artystycznego, w zapewnieniu jej nieprzemijającego życia w architekturze.
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Co takiego decyduje, że jedne formy architektu-
ry pozostają w historii na dłużej, na trwale związane 
z kulturą, inne natomiast przechodzą tylko przez nią, 
wyczerpują się i odchodzą w niepamięć? Co czyni, że 
w jednych rejonach świata głęboko w nią one wrasta-
ją, w innych zaś pozostają jedynie znakami historii?

Czy jest to sprawą mody, stylu i wyczerpującej się 
z czasem siły odbioru ich wartości estetycznych? Czy 
chodzi może o spadającą zdolność recepcji warto-
ści i porządków kategorii wyższej niż estetyczna? Na 
czym polega to nasze długotrwałe przywiązanie do 
form jednych, a pozostawanie w obojętności w sto-
sunku do innych? 

Tradycja i innowacja
O odrębności człowieka w świecie przyrody stano-

wi głównie pamięć. Jej znaczenie w postępie cywiliza-
cji jest podstawowe. Kultura odwołuje się ciągle do po-
wstałego dawniej i rozwijanego świata idei i obrazów. 
Jest pamięcią o tym świecie: uświadomioną i utrwalo-
ną pod postacią różnych utworów sztuk. Z pamięcią 
związana jest nieodłącznie kategoria tradycji. Kultura 
związana zawsze z tym, co zostało zapamiętane z prze-

szłości, tworzy tradycję – zbiór idei, symboli, przeko-
nań, przeżyć i obrazów składających się, w każdym 
przekroju kultury i w każdym słoju historii, w czytelny 
obraz całości. Tradycja, z natury swej historyczna, bo 
powstająca poprzez gromadzenie w świadomości lu-
dzi diachronicznie dokonywanych osiągnięć, pojmo-
wana jest jednak pozaczasowo. Była zbiorem wartości 
tej historii. Znaczenie tradycji jest dziś jednak w róż-
nych kulturach zróżnicowane, zależnie od ich stosun-
ku do dwóch koncepcji ostatecznego spełnienia się 
celów egzystencjalnych człowieka. 

Pierwsza stanowi założenie, że człowiek osiągnął 
już swoją doskonałość w przeszłości, a przez ewolu-
cję tylko się od niej oddala. Jego miejscem doskona-
łym był Raj. Powrót do niego można osiągnąć dzięki 
poszanowaniu tradycji. Tradycja jest tu wykładnią kul-
tury, jej jądrem, a główną jej dziedziną – sztuka. Nie 
bez powodu więc sztukę traktuje się za wyraz tęsk-
noty za Rajem, nieodpartą chęć powrotu do niego.

Drugą z koncepcji sprowadzić można do trakto-
wania stanu pierwotnego człowieka jako stanu upa-
dłego, barbarzyńskiego, stanu, z którego wyprowa-
dzić nas może dopiero postęp cywilizacyjny. To on, 
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dzięki naukowym i technicznym innowacjom, dopro-
wadzi człowieka do doskonałości. Rządzi tym idea 
ciągłego postępu, wyprowadzoną z potencjalnie nie-
ograniczonych możliwości jego rozumu.

U podstaw naszej cywilizacji w Europie leży dziś 
raczej koncepcja tego drugiego typu. Z niej wyrasta 
głęboko zakorzenione przekonanie o konieczności cią-
głej innowacji, zmienności warunkującej postęp. Tak 
też i pojmowana jest sama sztuka. W twórczości ceni 
się głównie to co nowe, inne niż dotąd, a nieustanna 
innowacja stała się dziś paradoksalnie tradycją.

To szczególnie widoczne dziś rozwarstwienie kul-
tury na archaiczne i nowoczesne, tradycyjne i informa-
tyczne ma swoje bezpośrednie przełożenie na sposób 
ujmowania sensu życia człowieka we Wszechświecie. 
Idea postępu, odwieczna inicjacja myśli bezpośred-
niej podganianej wciąż pytaniem co dalej? To domena 
dyscyplin dyskursywnych, empirycznych, naukowych. 
Idea wiecznego powrotu to zaś domena dziedzin ide-
alistycznych, a szczególnie artystycznych. Pierwsza 
stanowi monologiczną formę poznania. W niej inte-
lekt rozpatruje przedmiot i się o nim wypowiada. Dru-
ga zaś, wymagając interpretacji, jest formą poznania 
dialogicznego. Pierwszą może reprezentować kate-
goria znaku, drugą – kategoria symbolu. 

Wprowadźmy tutaj istotne uściślenia terminolo-
giczne.

Znak ogranicza się do wskazania faktu – odda-
je rzeczywistość wprost, informuje, poucza. Posia-
da treść elementarną, wolną od obecności innego 
niż on sam. Tym charakteryzują się znaki i wzory in-
formatyczne, matematyczne czy chemiczne. Między 
stroną oznaczającą a oznaczaną nie ma żadnej re-
lacji obecności.

Symbol wyraża i uobecnia wyższą, nieuchwytną 
rzeczywistość. Symbolon w języku greckim zakładał 
połączenie dwóch połówek: symbolu i tego, co sym-
bolizowane. Zawiera więc obecność tego, co symbo-
lizuje, wyraża i komunikuje. Angażuje zdolności kon-

templacyjne umysłu i wyobraźnię dla odczytania sen-
su symbolizowanej, choć nieosiągalnej bezpośred-
nio, lecz w pełni realnej rzeczywistości. 

Gdy przywołamy istnienie niektórych form archi-
tektury kultur tradycyjnych, niejednokrotnie stwierdzi-
my ich nieruchomy byt przez setki lat. Wydaje się, że 
mają one dla nich wartości szczególne, że nie są one 
li tylko formami lecz wychodzą poza siebie, dotykają 
jakiejś innej, wyższej rzeczywistości. Są symbolami.

W sposób szczególny zaznacza się to w architek-
turze miejsc kultu.

Symbol
Człowiek jako homo religiosus z natury swej jest 

również homo symbolicus. Nieustannie dąży do prze-
wyższenia siebie, zmierzając ku czemuś od siebie 
większemu, nieznanemu i nieogarniętemu. Oczeku-
je zbawienia – zmierza więc do czegoś, co poza to 
życie wykracza. Życie jego jest więc z natury swej 
symboliczne.

Mamy wiele dowodów, że sposób wyrażania po-
przez symbole jest dla człowieka cechą stałą. Język 
symboli jest sposobem jedynym, aby mógł on do-
trzeć – jeszcze za swego życia – do nieuchwytnej 
w spotkaniu bezpośrednim rzeczywistości. 

Symbol to kategoria związana z sensem bytu. 
Istnieje realnie i ma pochodzenie już w samych 
początkach świata. Świat zestrojony został tak, by 
świadczyć o Stwórcy. Nosi na sobie Jego pieczęć 
– na całości, na jego stworzeniach i na szczegól-
nych związkach pomiędzy nimi. Poprzez stworzenie 
można odkryć Stwórcę. Jak powiada św. Atanazy: 
Stworzenie, jak słowa księgi układem i harmonią 
na Pana swego i stwórcę wskazuje, i głośno mówi 
o nim [1], zaś św. Jan z Damaszku dodaje: Widzimy 
w stworzeniu obrazy wskazujące nam w niejasny spo-
sób przebłyski Bóstwa [2]. Jego symboliczna natura 
ogarnia wszystko, bo na wszystkim odbita została 
pieczęć Boga. Zwłaszcza na człowieku, który jak 
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mówi I Ks. Mojżeszowa Biblii, został stworzony na 
Jego obraz i podobieństwo.

Nie potrzebujemy nawet specjalnie istnienia 
symboli uzasadniać. Słusznie mówi M. Eliade: (...) 
jedyną ich prawdą (symboli) jest ich istnienie [3]. 
Winno wystarczyć nam, że są, że realnie istnieją, 
a podstawą ich istnienia jest to, że stanowią wspólny 
język sztuki i religii. Dzięki nim mogą się one 
wypowiedzieć. Czynią to w sposób bezpośredni. 
Wykorzystując materię, poprzez drogę pośrednią 
swojego wyrażania, wychodzą poza siebie i wkraczają 
w świat w inny sposób niedostępny. Uczestnicząc 
w świecie niebiańskim, w jego konfiguracji materialnej 
[4] – przenoszą i wskazują na ten świat, objawiając 
jego obecność.

Miało to dawniej swoje bezpośrednie zastoso-
wanie w sztuce wszystkich kultur. Szczególną wręcz 
kompensację uzyskało w architekturze sakralnej, 
w świątyni, która sama jest symbolem i zawiera inne 
symbole. Bliżej nam do świątyń chrześcijańskich więc 
zwróćmy uwagę na esencje ich form, które one prze-
noszą z przeszłości w przyszłość. One konstytuują ich 
byt w historii. One są podstawą ich długotrwałego ist-
nienia i nie przemijania – ich trwania poza czasem.

Świątynia 
Świątynia jest symbolem, bo tak jak symbol ob-

jawia obecność Boga. Jest według św. Jana z Da-
maszku jedną ogromną ikoną tej obecności. Jest mo-
delem kosmosu, maksymalizacją operacji odtwór-
czych człowieka czynionych na wzór i podobieństwo 
twórczości Boga. 

Świątynia jest Domem Bożym, w którym przeby-
wa Bóg i Bramą Niebios (Ks. Rodzaju 28, 17). Jest 
Rajem i Królestwem Bożym – Królestwem Boga na 
ziemi, Niebiańską Jerozolimą. Jest obrazem Świętej 
Trójcy, Chrystusa i obrazem Kościoła, w jego dąże-
niu do zbawienia. Jest symbolem przebóstwionego 
człowieka i kosmosu. 

Naos świątyni to przemieniony i uświęcony ko-
smos, nowa ziemia, niebo na ziemi. Góra to widzialne 
niebo, dół zaś – to co na ziemi i sam Raj. To Nowe Je-
ruzalem i ziemski Kościół, jako lud Boży. To Arka Noego 
jako okręt płynący na wschód, namiot, góra. Sanktu-
arium to drugie niebo, niebiosa niebios, utracony Raj, 
Królestwo Boże. To Boska natura Chrystusa, Kościół 
tryumfujący, dusza człowieka. Absyda to Bogurodzica, 
Ściana Niezburzalna, Mur Niezwyciężony, grota. Am-
bona jest Wieczernikiem, kamieniem odsuniętym od 
grobu, górą, łodzią i Tronem Bożym. Narthex to świat 
nie odnowiony, ziemia pogrążona w grzechu, hades.

Ściany to lud Boży. Słupy to święci prorocy, apo-
stołowie, męczennicy, asceci i stylici Łuk to tęcza, 
Duch Święty, Chrystus. Schody to święta góra, góra 
kosmiczna, Drabina Jakuba, krzyż. Cyborium to drugie 
niebo. Synthronon to tron Boży. Kopuła to sklepienie 
niebios, niebiosa niebios, Głowa Kościoła i Wszech-
świata, Chrystus Pantokrator… itd. [5].

Wszystko było więc dawniej w świątyni symbo-
lem. Ale – można by spytać – czy bez tych symboli 
świątyni mieć już nie możemy?

Historia życia Kościoła i jego sztuki dowodzi, że 
symbol był kategorią niezbędną. Powstawał, rozwijał 
się i wzbogacał przez cały czas. Czasem ubożał lub 
odchodził w niepamięć. Żył w utajeniu i później znów 
powracał. Gdy zmieniał się kierowały tym powody 
szczególne. Miał bowiem osiągnąć w końcu to, co 
symbolizował. Jego znaczenie nie polegało tylko 
na objawianiu czy zastępowaniu symbolizowanej 
rzeczywistości. Spełniało się, gdy rzeczywistość 
ta przemieniała i uświęcała wszystko, co w jego 
obrębie się znajdowało. Słusznie mówił M.Eliade: 
Symbolika jest przedłużeniem hierofanii (...), dzięki 
symbolom trwa nadal proces hierofanizacji [6]. Stąd 
też wynikała zasadnicza funkcja symbolu. Nie był 
on ekwiwalentem, zamiennikiem czy reprezentantem 
tej rzeczywistości. Był jej przedłużonym w czasie 
działaniem, wciąż odnawianym, uświęcającym.
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Formy architektury świątyni zawsze były nośnika-
mi określonych treści teologicznych i kosmologicz-
nych. Nie żyły z przyzwyczajenia. Ich ewolucja w hi-
storii nie postępowała w sposób statyczny jako zwy-
kła obecność. Była dynamiczna, szła po linii ciągłe-
go uzupełniania ich sensu.

Resume 
Człowiekowi dane jest życie z symbolami. W do-

menie sacrum życie to realizuje się głównie poprzez 
święte symbole. 

Wiemy z historii, że wszelkie ucieczki od sym-
boli, zawsze kończyły się dla sztuki niedobrze. Były 
przyczyną ich krótkotrwałego bytu, ich odchodzenia 
w niepamięć. Tak też i dzisiejsze ich rozmienianie czy 
rozwarstwianie do poziomów czystych pojęć na wzór 
informatycznych znaków, gubi to co jest właściwie naj-
istotniejszą zasadą ich istnienia – tajemnicę. Słusz-
nie stwierdza więc J.Baldock: Jeśli usiłowalibyśmy 
tworzyć uchwytną rzeczywistość pojęć, nieuchron-
nie zmienilibyśmy symbole w znaki [7]. 

Wydaje się, że dziś świat sztuki jest częściej odci-
nany od transcendencji. Realizm percepcyjny i sen-
sualizm akcentując formę jako stronę oznaczającą 
symbolu, eliminuje zrazem jej esencję i sens, jako 
jego stronę oznaczaną. Zamienia symbol w znak. 
Wyobraźnia poznawcza przestaje pracować, a po-
przez uaktywniony zbytnio naturalizm sztuka prze-

staje być wyrazem innego świata. Nie może być już 
wyrazem transcendencji. 

Zwycięstwo semiologii w sztuce, analityczny ra-
cjonalizm i panowanie informatycznej komunikacji, to 
efekt tryumfu znaku nad symbolem. Sztuka współcze-
sna zrywając z dawnymi kanonami poszukuje życia 
wyzwolonego. Czy nie popada przez to w zniewole-
nie własnej niemocy? Czy będąc coraz bardziej su-
biektywną, nie przestaje być dziś nośnikiem tajemnic?

Mamy dziś do czynienia w świecie sztuki z pew-
nym kryzysem symboli, z pewną niechęcią do nich 
żywioną. Napór pragmatyzmu znaku brutalnie kasu-
je wyobraźnię. Symbol zostaje zagubiony i w końcu 
wyeliminowany. Nad realizmem bytu i jego przemie-
nieniem bierze górę piękno estetyki. Tajemnica prze-
słania ustępuje estetycznej narracji – ekspresji formy 
bez treści (P. Evdokimov). 

Sztuka architektury, szczególnie sakralnej, by być 
wiecznotrwałą i nieprzemijającą, powinna być sztu-
ką symboliczną. Cała jej wartość polega przecież na 
uczestnictwie w życiu Innego. Jeśli więc ma być ona 
autentycznym źródłem doświadczenia metafizyczne-
go człowieka, nie zaś jedynie spekulacją jego rozumu 
czy naturalistycznym przedstawieniem rzeczy, jeśli ma 
być żywa i wiecznotrwała – powinna znaleźć sposób 
na odzyskanie współbrzmienia z dawnymi symbolami. 
Bo jak powiedział św. Grzegorz z Nyssy niema sztuka 
umie mówić [8]. Od zawsze czyniła to poprzez symbole.
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DIALECTIC OF THE SIGN AND THE SYMBOL  
IN ARCHITECTURE – RETURN TO THE PAST?

Nowadays we face a kind of crisis of symbol. The language of symbols seems to be dying out. In draft was 
tried to appear rule of symbolism of sacred arts and her possibilities as special kind of theology of artistic 
word in providing her with everlasting living in architecture.

Keywords: architecture, symbol, sign, dialectic, temple, theology, art

What makes some forms of architecture stay in 
history for a longer time, durably related to culture, 
whereas others just pass by, get exhausted and sink 
into oblivion? What makes forms grow deeply into 
certain regions of the world or remain mere signs of 
history in other places?

Is it a matter of fashion, style and the temporally 
limited strength of the reception of esthetical values? 
Or rather the increasing ability to perceive the values 
and orders of a category higher than esthetical? What 
do our long-lasting attachment to some forms and 
indifference to others consist in?

Tradition and Innovation
Memory determines the separateness of man in 

the world of nature to a large extent. Its significance 
in the progress of civilization is fundamental. Culture 
constantly refers to the created and developed world 
of ideas and images. It is the memory of this world: 
conscious and preserved in the form of various works 
of art. The category of tradition is bound with memory. 
Culture, always related to what is remembered from 
the past, created tradition – a collection of ideas, 

symbols, convictions, experiences and images form-
ing the legible big picture in every cross-section of 
culture and each annual ring of history. However, 
tradition – historical by nature, created by collecting 
diachronic achievements in people’s consciousness 
– is understood beyond time. It was a collection of 
the values of this history. These days, however, the 
significance of tradition is diverse in various cultures 
depending on their attitude to two concepts of the 
ultimate realization of man’s existential objectives.

One concept assumes that man attained his per-
fection in the past and he grows away from it through 
evolution. His perfect place was Paradise. It can be 
regained by respecting tradition which is a clarification 
of culture, its core, whereas its main domain is art. 
Not without a reason art is treated as an expression 
of a longing for Paradise, the irresistible willingness 
to return to it.

The other concept treats the primal state of man 
as fallen, barbarian, a state which can be abandoned 
owing to the progress of civilization. Thanks to sci-
entific and technical innovations, it will lead man 
to perfection. It is ruled by the idea of continuous 
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progress derived from the potentially unlimited pos-
sibilities of his mind.

Our civilization in Europe is founded on the latter 
type. It produces a deeply rooted conviction about 
the necessity of constant innovation and changeability 
which condition progress. Art itself is understood in 
this way. New and different things are highly valued 
in creative activity, while constant innovation has 
paradoxically become tradition.

This evident stratification of culture into archaic 
and modern, traditional and computerized, is directly 
translated into the manner of depicting the meaning 
of human life in the Universe. The idea of progress 
and the eternal initiation of the direct thought con-
stantly accelerated by the question What’s next? is 
the domain of discursive, empirical and scientific dis-
ciplines, while the idea of perpetual return is the field 
of idealistic, especially artistic disciplines. The former 
makes a monologic form of cognition. The intellect 
examines an object and comments on it. The latter, 
requiring interpretation, is a form of dialogic cogni-
tion. The former may be represented by the category 
of a sign; the latter – by the category of a symbol.

Let us introduce some important terminological 
specifications here.

A sign is restrained to an indication of a fact – it 
directly renders reality, informs, advises, teaches. 
It includes the elementary contents free from the pres-
ence of something different from it. It is characteristic 
of information, mathematical and chemical signs and 
patterns. There are not any relations of presence 
between the designator and the designated.

A symbol expresses and embodies a higher, 
elusive reality. In the Greek language, [symbolon] as-
sumed the combination of two halves: a symbol and 
what is symbolized. Thus, it includes the presence of 
what it symbolizes, expresses and communicates. It 
involves the contemplative abilities of the mind and 
imagination for interpreting the meaning of the sym-

bolized – not directly achievable but genuine – reality.
When we evoke the existence of some forms of 

the architecture of traditional cultures, we often notice 
their motionless being over the span of hundreds 
of years. They seem to have special values, to be 
something more than forms, to be beside themselves, 
to touch a different, higher reality. They are symbols.

It is evident in the architecture of the places of 
worship.

Symbols
In his nature, man, as homo religiosus, is also 

homo symbolicus. He constantly tries to surpass 
himself, to find something bigger than him, something 
unknown and inconceivable. He expects salvation so 
he searches for something that goes beyond this life. 
His life is symbolical by nature.

We can easily prove that the manner of express-
ing things by means of symbols is a permanent 
feature of man. The language of symbols is the only 
way in which he can get to reality, elusive in a direct 
encounter, in his lifetime.

A symbol is a category related to the meaning of 
being. It exists realistically and originates from the 
very beginning of the world. The world was composed 
so that it can prove its Creator. It bears His stamp – on 
the whole, on his creations and on individual rela-
tions between them. The Creator can be discovered 
through creation. As Athanasius Alexandrinus says, 
Creation, like the layout and harmony of words in 
a book, points at the Lord and the Creator and talks 
loudly about him [1], while Joannis Damasceni adds, 
We can see images unclearly indicating strokes of 
Divinity in creation [2]. Its symbolical nature encom-
passes everything because God’s seal is impressed 
on everything, especially on man who, as Pentateuch 
I says, was created in His own image and likeness.

We do not even need to justify the existence of 
symbols. (…) Their (symbols’) only truth is their exis-
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tence [3], says M. Eliade and he is right. It is enough 
that they really are, that they exist realistically, while 
the basis of their existence is the fact that they form 
the common language of art and religion, help them to 
express themselves. They do it in an indirect manner. 
Using matter, along the direct way of their expression, 
they go beyond themselves and enter the world which 
otherwise would be impossible. Participating in the 
celestial world, in its material configuration [4], they 
manifest the presence of this world.

It used to be applied indirectly in the art of all 
cultures. It was particularly compensated in sacral 
architecture, in a temple which is a symbol in itself 
and includes other symbols. We are more closely 
related to Christian temples so let us pay attention 
to the essences of the forms they carry from the past 
into the future. They constitute their being in history. 
They make the basis for their long-lasting existence 
and duration beyond time.

The Temple
A temple is a symbol because it manifests the 

presence of God. According to Joannis Damasceni, 
it is one enormous icon of this presence. It is a model 
of the cosmos, the maximization of man’s imitative 
operations carried out in the image and likeness of 
God’s creation.

A temple is the House where God stays and the 
Gate to Heavens (Genesis 28:17). It is Paradise and 
the Kingdom of God – the Heavenly Kingdom on earth, 
Heavenly Jerusalem. It is a picture of the Holy Trinity, 
Christ and the Church in its pursuit of salvation. It is 
a symbol of God-given man and the cosmos.

The naos of a temple is the transformed and divine 
cosmos, a new earth, heaven on earth. The top is the 
visible sky, while the bottom – what is on earth and 
Paradise itself. It is New Jerusalem and the earthly 
Church as the People of God. It is Noah’s Ark as 
a ship going east, a tent, a mountain. The sanctuary 

is the second heaven, heaven’s heavens, Paradise 
lost, the Kingdom of God. It is the Divine nature of 
Christ, the Church triumphant, the human soul. The 
apse is the Mother of Jesus, The Indestructible Wall, 
The Invincible Wall, a grotto. The pulpit is Prayer, 
a stone from the grave, a mountain, a boat and the 
Throne of God. The narthex is a world non-renewed, 
earth immersed in sin, Hades.

The walls are the People of God. The poles are 
saint prophets, the apostles, martyrs, ascetics and 
stylites. The arch is the rainbow, the Holy Spirit, 
Christ. The stairs are the holy mountain, the cosmic 
mountain, Jacob’s Ladder, the cross. The ciborium 
is the second heaven. The synthronon is the throne 
of God. The dome is the vault of heavens, heaven’s 
heavens, the Head of the Church and the Universe, 
Christ Pantocrator … etc.[5].

Once everything in a temple was a symbol. But 
– we might ask – cannot we have temples without 
these symbols?

The history of the life of the Church and its art 
proves that a symbol was a necessary category.  
It appeared, developed and enriched again and again. 
Sometimes it became impoverished or sank into 
oblivion. It lived latent and then returned. Its changes 
were caused by extraordinary circumstances. In the 
end, it was expected to attain what it symbolized. 
Its significance was not restrained to displaying or 
replacing the symbolized reality. It came true when 
this reality transformed and consecrated everything 
within its range. M. Eliade wisely said, Symbolism is 
an extension of hierophany (…) the process of hiero-
phanization still persists owing to symbols. [6] The 
principal function of a symbol is its result. It was not 
an equivalent, a replacement or a representative of 
this reality. It was a prolonged activity, still renewed, 
consecrating.

The forms of the architecture of a temple were 
always the carriers of defined theological and cosmo-
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logical contents. They did not live out of habit. Their 
evolution in history did not proceed in a static manner 
as usual presence. It was dynamic, it followed the line 
of the constant complementation of their meaning.

Résumé
Man was given a life with symbols. In the do-

main of the sacred, his life is realized mainly by holy 
symbols.

We know from the history of art that all the escapes 
from symbols always came to a bad end. They made 
them last for a short time and sink into oblivion. Today, 
their division or stratification to the levels of pure no-
tions modelled after information signs deprives them 
of what is actually the most important principle of 
their existence – a mystery. J. Baldock hits the nail 
on the head, If we tried to create a perceptible reality 
of notions, we would inevitably change symbols into 
signs [7].

It seems that today’s world of art is more frequently 
separated from transcendence. Accentuating the form 
as the designating aspect of a symbol, perceptional 
realism and sensualism eliminate its essence and 
meaning as its designated side. It changes a symbol 
into a sign. Cognitive imagination stops working. 
Since naturalism is too active, art ceases to express 
another world. It cannot be an expression of tran-
scendence anymore.

The victory of semiology in art, analytical rational-
ism and the reign of information communication are 
all the effects of the triumph of a sign over a symbol. 
Contemporary art, being through with the old can-
ons, searches for a liberal life. Does it not fall into 
the constraints of its own powerlessness? Does it 
not stop being a carrier of mysteries because of its 
increasingly subjective character?

In today’s world of art, we are dealing with a cer-
tain crisis of symbols, with a certain aversion to them. 
The pressure of the pragmatism of a sign brutally 
annuls imagination. A symbol is lost and finally elimi-
nated. The beauty of estheticism holds an advantage 
over the realism of being and its transformation. The 
mystery of a message is superseded by esthetical 
narration – the expression of a form without any 
contents (P. Evdokimov).

The art of architecture, especially its sacral variety, 
ought to remain symbolic if it wants to be permanent 
and eternal. Its entire value consists in participating 
in the life of The Other. So, if it is expected to be the 
authentic source of man’s metaphysical experience, 
not a mere speculation of his mind or a naturalistic 
representation of things, if it is supposed to be vital 
and everlasting, it should find a way of regaining 
consonance with the old symbols. For, as Gregorius 
Nyssenus said, mute art can talk. [8] Since time im-
memorial, it has been doing it through symbols.
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