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Dzieło artysty nie jest już tylko naśladowaną naturą, ale stanowi stworzenie świata w niewielkiej skali1

Brzydkie kościoły powstają za zgodą wiernych i kapłanów, bo średnia naszych estetycznych gustów 
jest taka, że przedkłada bogactwo formy, dekoracji i materiałów nad skromność zalecaną przez Sobór  
Watykański II 2.

Pytanie o miejsce sacrum we współczesnym pejzażu kulturowym wciąż jest trudne i kłopotliwe. Dzisiej-
sze struktury urbanistyczne – ponowoczesne twory o złożonej, wielowarstwowej konfiguracji, wypełnione 
komercyjnymi obiektami i krzykliwą reklamą, jak nigdy dotąd potrzebują nowych symboli – wizytówek. 
Do tej pory tę funkcję pełniły właśnie obiekty sakralne – świątynie–znaki górujące nad warownym grodem, 
dziś znacznie mniejsze i skromniejsze, nie mogą z oczywistych względów konkurować z ze współczesnymi 
dominantami. Sacrum budowane jest przy użyciu innych środków – zgodnie z posoborową formułą „Do-
mus Ecclesiae” – nie przez gabaryt, ale raczej oszczędność, prostotę kształtu i detalu oraz użycie wyrafi-
nowanych materiałów. Być może przez to dzisiejsze miejsca kultu coraz częściej pozbawione religijnego 
charakteru, rozumianego wprost i potocznie, postrzegane są jako niezgodne z archetypicznym wizerunkiem 
świątyni zapisanym w wyobraźni zbiorowej. Niejednokrotnie jawią się jako nieprzyjazne i kontrowersyjne, 
zdesakralizowane obiekty użyteczności publicznej. Dawne kościoły i katedry, bogate w swej formie i tre-
ści – wyznaczały jednocześnie nowe style i prądy artystyczne, dziś już straciły swoje miejsce w hierarchii 
wizualnej współczesnych struktur urbanistycznych. Uwagę przyciągają pnące się wciąż w górę budynki 
użyteczności publicznej, centra handlowe, luksusowe hotele czy awangardowe muzea – to one wyznacza-
ją nowe nurty, zaś gwiazdorskie nazwiska tytanów architektury stanowią cel turystycznych pielgrzymek, 
uwagi mediów i narzędzia promocji miast. 

W Polsce, kraju przez kilkadziesiąt lat zniewolonym, modernizm nie okazał się być twórczym rajem 
zaś modernistyczny eksperyment międzywojnia przeszczepiony w rzeczywistość PRL-owską przeistoczył 
się w kosmiczny niewypał. Wkroczenie entuzjastów Ruchu Nowoczesnego do komunizmu zaowocowało 
siermiężną monotonią i jednakowością rozsianych blokowisk budowanych w technologii wielkopłytowej 
– budowa kościoła dawała szansę stworzenia czegoś niezwykłego i oryginalnego. W efekcie spontanicznie 
powstawały obiekty przeciętne, pozbawione jakości estetycznej, pełne naiwności i brzydoty, a na skutek 
trudności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowane szybko, źle zlokalizowane i przede 
wszystkim za duże. Stanowiły nade wszystko wyraz postawy politycznej i etycznej.

Dzisiaj jednak monumentalna skala wzbudza coraz silniejsze kontrowersje. Wystarczy wspomnieć 
choćby gigantyczne sanktuarium w Licheniu, pisząc o którym przywołuje się fakt, że stosowano tu techno-
logie wykorzystywane przy budowie mostów, tak olbrzymia jest bowiem jego skala. To symbol pewnego 
fenomenu. Można skonstatować, że Licheń jest znakiem bezbrzeżnej pychy i megalomanii inwestora3. 
Z punktu widzenia kryteriów stosowanych w ocenie dzieła architektonicznego, licheńskie sanktuarium 
należy do gatunku pseudo-architektury, lub raczej do architektonicznego kiczu, który w tandetny i nie-
zdarny sposób naśladuje historyczne formy stając się tym samym karykaturą przestrzenną4. Ale To także 
problem dotyczący setek tysięcy pielgrzymów, w tym również znanych i popularnych osobistości, któ-
rzy tu przyjeżdżają od lat i płacą ogromne sumy, aby to miejsce wyglądało dokładnie tak, jak wygląda.  
1 Bubner R., Doświadczanie estetyczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 37.
2 Kucza-Kuczyński K., [w:] http://www.rp.pl/artykul/9150,350242_Kosciol_w_stylu_high_tech_.html.
3 Egzemplifikację tej postawy stanowi pomnik księdza-inwestora na przedpolu kościoła – klęcząc przed postacią Jana 

Pawła II, przekazuje mu makietę całego założenia.
4 Malinowska-Petelenz B., Petelenz A., Kicz i kamp jako ponowoczesne kategorie przetworzonego piękna, czyli 

refleksje o Licheniu, [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej – co z tym pięknem architektury?, Czasopismo 
Techniczne, z. 6-A/2007, Kraków 2007.
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Nie można ignorować faktu, że powojenna architektura sakralna w Polsce wyrosła z głębokiego społecz-
nego zapotrzebowania, nie została nam narzucona jak ongiś socrealizm. Można domniemywać, że właśnie 
taki obraz sacrum dopasowany jest do przeciętnego polskiego katolika – do jego światopoglądu, doświad-
czeń, horyzontów intelektualnych, przyzwyczajeń i upodobań estetycznych. Istnieje przypuszczenie, że 
właśnie takie inwestycje jak Licheń, czy monstrualna świątynia Opatrzności Bożej realizowana na terenie 
nowych osiedli w Wilanowie, jest dla wielu polskich katolików oraz hierarchów kościelnych dowodem 
potęgi, wiary i piękna. To z kolei paraliżuje jakiekolwiek myślenie krytyczne, bowiem, jak słusznie za-
uważył Reinhard Gieselmann: „dyskusja o współczesnej architekturze sakralnej jest właściwie dyskusją  
o religii”5. 

Na Zachodzie kościoły już po wojnie przestały epatować megaskalarnymi rozmiarami – gdy otoczenie 
pnie się w górę, odmienność budynku sakralnego osiągana jest za pomocą innych środków. Potocznie 
rozumianą sakralność, nastrój, poetykę budynku i jego wnętrza architekci osiągają zabiegami zredukowa-
nymi do minimum, zaś rozumienie roli i wspólnoty kościoła jest zgoła odmienne. Znakomite przykłady 
dostarczają nam takie miasta jak Paryż i Wiedeń. W pierwszym przypadku to chłodny, ultranowoczesny 
kościół autorstwa Francka Hammoutene’a usytuowany w centrum biznesu dzielnicy La Defense, w bli-
skim sąsiedztwie czarnej wieży Fiata, Le Grande Arche Otto Spreckelsena oraz hali CNIT Nerviego. Teatr 
monumentalnych, zróżnicowanych w formie obiektów i niewielka, skromna, półprzezroczysta sześcienna 
kostka, zawieszona nad drogą szybkiego ruchu współgrają ze sobą bez cienia pretensjonalności. Jedynie 
wysoka na 35 metrów, wolno stojąca ściana wykonana z elementów matowego plexi z wytrawionym w niej 
przezroczystym krzyżem informuje o istnieniu przestrzeni sakralnej w tym miejscu.

Sacrum zatrzaśnięte w drewnianym sześcianie pojawia się również w paryskim, tzw. „metalowym” 
kościele Notre Dame de L’Arche d’Alliance zespołu Architecture Studio. Bryłę budynku oplata siatka 
modularna ze stali nierdzewnej. Motyw krzyża powtarza się w formie rzutu i detalu konstrukcyjnego, zaś 
wnętrze rozwiązano na planie krzyża greckiego. Jego centralny charakter podkreśla świetlik tworzący wy-
raźną, pionową oś światła.

Inne paryskie przykłady takie jak kaplica dworcowa na Gare Montparnasse, kościół Notre-Dame 
de la Sagesse autorstwa Pierre’a Louis Faloci usytuowany w rejonie Biblioteki Francuskiej, czy narożni-
kowe kościoły Notre-Dame de l’Esperance Bruno Legranda, l’Eglise Saint Luc Pierre’a Henri i Christiana 
Basset potwierdzają regułę, że sacrum może być kameralne, proste i oszczędne, stanowiąc istotne znaki–re-
pery w przestrzeni urbanistycznej miasta i współtworząc z wraz otoczeniem całkiem nową wartość.

Siła ekspresji wiedeńskiego kościoła Chrystusa Odkupiciela Świata autorstwa Heinza Tesara podobnie 
zawiera się w prostocie, czystości i skromności użytych środków. Zlokalizowany nieopodal parku techno-
logicznego Tech Gate dzielnicy biznesowej Donau City, w pobliżu stacji metra, zwraca uwagę formą zbli-
żoną do sześcianu obłożoną ciemnografitowymi panelami ze stali oksydowanej. Elewacje kościoła sperfo-
rowane maleńkimi, okrągłymi otworami w nocy świecą dając złudzenie nieba rozświetlonego gwiazdami. 
O funkcji sakralnej informuje niewielki, biały krzyż na elewacji wejściowej. Wnętrze wyłożone jasnym 
drewnem rozświetla umieszczony w dachu otwór w kształcie płomienia. 

Prostych, powściągliwych i wyrazistych przykładów architektury sakralnej spoza naszego kraju moż-
na mnożyć. Hiszpańskie realizacje w Madrycie6 czy Almazan7 daleko odbiegają od tradycjonalizmu, zaś 
kaplice: Valleaceron autorstwa pracowni Sancho-Madridejos, czy w Avila – owalna, ze ściętym dachem 

5 Gieselmann R., Neue Kirchen, Stuttgart 1972, s. 8.
6 Ignacio Vicensy Hualde, Jose Antonio Ramos – kubiczny zespół parafialny św. Trójcy; Nuria Callejas del Castillo, 

Blanca Ridruejo Miranda, Armando Lopez de Asiain – zespół parafialny Santa Maria de la Fe; Andres Perea – Santa 
Teresa de Jesus.

7 Francisco Javier Bellosillo Amunátegui – kościół i kaplica w Parque de San Francisco, Hiszpania.
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prawie pod kątem 45 stopni wg projektu Ruiza Barbarina porażają wyrazistą ekspresją wywołując silne 
emocje pomimo swej surowości. Kaplica Pojednania w Berlinie zespołu Sassenroth/Reitermann czy ka-
plica św. Ignacego w Seattle Stevena Holla tworzą już kanon architektury współczesnej. Kościoły fińskie 
czy norweskie emanują subtelnością i prostotą wpisując się jednocześnie w tradycję skandynawskiego bu-
dowania. Trudno nie wspomnieć ikonicznych już dzieł Mario Botty – jego cylindrycznych świątyń nawią-
zujących do pierwotnych skojarzeń, czy surowych, betonowych dzieł Tadao Ando. Gwiazdy architektury 
– Peter Zumthor8, Massimiliano Fuksas9, Alvaro Siza10, czy Meinhard von Gerkan11 – aplikują w swoich 
realizacjach formy lapidarne, zgeometryzowane, czasem wręcz minimalistyczne, lansując powrót do naj-
prostszych, archetypicznych kształtów – stosując minimum osiągają maksimum. Tę regułę potwierdzają 
ostatnie realizacje takie jak ekskluzywny Herz-Jesu-Kirche pracowni Allmann, Sattler, Wappner w Mona-
chium, kulista świątynia św. Trójcy w Genewie autorstwa Ugo Brunoniego, czy kubiczny zespół parafialny 
wraz z kościołem św. Franciszka w Steyr zespołu Petera i Gabriele Riepl.  

W przeciwieństwie do minimalistycznych i lapidarnych przykładów nowych kościołów Zachodu, w kra-
ju nad Wisłą architekci wciąż wybierają uświęcony i utarty, powszechnie aprobowany zestaw form archi-
tektonicznych wtórnego i „bezpiecznego eklektyzmu”, podpierając się naiwną wiarą w uzyskanie charak-
teru sakralnego budynku i jego wnętrza i zasłaniając magiczną formułą o „sacrum przestrzeni kościelnej”. 
Nic bardziej błędnego. Znaną anegdotę „Ty mnie nie maluj na klęczkach, ty mnie maluj dobrze” można 
przetransponować na obszar warsztatu twórczego architekta. Ale winą również należy obciążyć inwestora 
w postaci niewykształconych estetycznie władz kościelnych promujących zapóźnienia formalne, prowin-
cjonalizm, bezguście i przede wszystkim dosłowność, która najczęściej kończy się artystyczną porażką. 
Najlepszym przykładem złego mecenatu jest zorganizowanie, oprotestowanego przez SARP, powtórnego 
konkursu na świątynię Opatrzności Bożej i rezygnacja z nowatorskiego projektu Marka Budzyńskiego. Na-
stępne gigantyczne miejsce modlitwy wraz z całodziennymi atrakcjami ma powstać Toruniu12. Inwestycja 
ta również zapowiada się na kolejny niewypał artystyczny w charakterze łączącym styl typowy dla świątyń 
hinduskich z kosmiczną estetyką lat 6013. 

Niejedno już napisano o wizerunku polskiego katolicyzmu, który jest ozdobny, wystawny, nie do-
puszcza prostoty, oszczędności i ascezy, tak chętnie aplikowanej w architekturze protestanckiej. Obiekty 
sakralne w klimacie oszczędnego modernizmu raczej nie mają szans na szerszą akceptację w kraju nad 
Wisłą – kraju o niskiej kulturze wizualnej. Wprawdzie nasz „Kościół nie stroni od przepychu i lubi deko-
racyjność”, ale „(…) słyszy się argumenty, że ludzie tego potrzebują, a przecież gusty ludzi można i należy 
kształtować”14.

Być może zatem surowa oszczędność minimalistycznej estetyki to zbyt wielki przeskok do zaakcepto-
wania dla polskiego przeciętnego odbiorcy, który nie jest amatorem awangardy. Dzieło sztuki obce, nie-
zrozumiałe i nieoswojone budzi sprzeciw, święte oburzenie, nierzadko mieszanie kategorii estetycznych 
z etycznymi. Ale już Hegel skonstatował, że arcydzieła nie sprawdzały się jako obiekty kultu, zaś ludzie 
od zawsze pragnęli się modlić przed ludowymi obrazkami, nie przed Madonnami Rafaela. W XIX wie-
ku, w miarę gdy sztuka nabierała samoświadomości, w coraz mniejszym stopniu spełniała swoje kultowe 

  8 Drewniana świątynia San Benedegt, Sumvigt, Szwajcaria; kaplica brata Klausa, Mechernich-Wachendorf, Niemcy.
  9 Kościół San Paolo w Foligno, Włochy.
10 Kościół S. Maria de Canaveses w Marco de Canaveses, Portugalia.
11 Pawilon Chrystusa w Volkenroda, czy kościół Zhongguancun w Pekinie.
12 http://wyborcza.pl/1,76842,6049756,Nowa_swiatynia_ojca_Rydzyka.html.
13 w.newswep://wwek.pl/artykuly/httwydanie/0/sakralny-design,46157,1.
14 Basista A., Architektura i wartości, s. 158.
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funkcje15. Według prof. Marii Poprzęckiej wiek XX to moment, w którym rozpoczął się rozpad wspólnej 
drogi sztuk pięknych, a zatem i architektury oraz kultu, zaś wiek XXI to być może czas ostatecznego przy-
pieczętowania tego zjawiska.

W ostatnich latach pojawiły się u nas małe, bezpretensjonalne świątynie, skrojone na „inną miarę”, sil-
nie związane z lokalną społecznością, harmonijnie wpisane w kontekst, wyrażone językiem współczesno-
ści, których prostota bryły idzie w parze z wymowną symboliką: kościoły Krzysztofa Ingardena w Nowej 
Hucie, Płaszowie i Niepołomicach, krakowska świątynia Tomasza Koniora, zespół sakralny w Piekarach 
Śląskich Barbary i Piotra Średniawów czy zespół sakralno-parafialny w Zabrzu-Kończycach zespołu Rar-2 
Laboratorium Architektury Gilner+Kubec. Na terenie warszawskiego campusu UKSW powstała skromna, 
biała kaplica autorstwa pracowni S.A.M.I. Architekci16 wyróżniająca się prostotą i subtelnym detalem, 
zaś nowy, pokryty osikowym gontem, drewniany kościółek w Tarnowie nad Wisłą17 młodych architektów 
z pracowni projektowej Beton przywodzi na myśl najlepsze realizacje zachodnich starchitects. Oczywi-
ście oddzielną, niezwykle złożoną i specyficzną materię stanowi zaklęta w kamieniu i cegle archetypiczna 
twórczość Stanisława Niemczyka, bynajmniej nie oszczędna w formie, jednakże każdy obiekt jego autor-
stwa stanowi wydarzenie artystyczne i niepowtarzalne zjawisko we współczesnej kulturowej przestrzeni 
publicznej.

Nie sposób pominąć wspaniałych powojennych dokonań polskich architektów, których realizacje przed- 
i posoborowe oparły się przemijającym modom i doskonale się bronią ponadczasową filozofią przestrzeni. 
Nie ustępują najlepszym dziełom kultury zachodniej, emanując wzniosłością i siłą ekspresji, a także cha-
rakterystyczną, niezwykłą różnorodnością. Niektóre z nich stały się elementami popkultury wyrastając 
ponad swój religijny wymiar18. Ale obok dziesiątek dzieł wybitnych, wzorcowych i kanonicznych, mamy 
setki budowli nieprzystających do powagi zagadnienia, zaśmieconych brzydkim detalem i dewocjonaliami, 
niebezpiecznie dryfujących pomiędzy śmiesznością, pychą, bylejakością, kiczem, a nawet żartem archi-
tektonicznym, co w przypadku architektury sakralnej jest nie do zaakceptowania. Dyskurs nad kryzysem 
języka form sakralnych i jego redefinicją w obliczu płynności i globalnych reguł współczesnego pejzażu 
kulturowego wciąż trwa. Warto pamiętać, że budynek sakralny zwykle więcej mówi o ludziach niż o Bogu. 
Zaś „(…) naturalnym porządkiem rzeczy posłannictwo architekta sprowadza się do organizowania prze-
strzeni, co nie ma wiele wspólnego z sakralizacją, bo żaden nie dysponuje atrybutami boskości”19.

Zatem antidotum na monumentalny kicz być może jest sacrum proste, skromne, lapidarne i oszczęd-
ne – wtedy właśnie sprzyja skupieniu, kontemplacji i wywołuje emocje, a mając tym samym większą siłę 
oddziaływania, wyrasta ponad przeciętność swojego otoczenia.

15 Przy klatce z niedźwiedziami – wywiad z prof. Marią Poprzęcką; Tygodnik Powszechny, 7/2006.
16 Za projekt kaplicy S.A.M.I Architekci – Anna Albiniak, Marta Busłowicz, Seweryn Grobelny, Mariusz Korytkowski 

i Mariusz Lewandowski – otrzymali w 2005 r. nagrodę w konkursie Życie w Architekturze dla wyróżniającej się 
młodej pracowni architektonicznej. 

17 Votum Aleksa autorstwa Marty i Lecha Rowińskich.
18 Przykładowo: bieńczycka Arka; Seminarium Księży Zmartwchwstańców w Krakowie, kościół Wniebostąpienia 

Pańskiego na Ursynowie, czy łagiewnickie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 
19 Majdowski A., Wokół przestrzeni kościelnej, Archivolta, 4/2006.
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Kraków–Nowa Huta

Kraków–Krowodrza Tarnów–Mościce Tarnów–Klikowa 



198

Dziekanowice Żbikowice

Siepraw Stalowa Wola Ursynów

Kutno–Woźniaków Czechowice-Dziedzice Marcinkowice

Nowy Sącz–Zawada Kotuń




