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SAKRALNA PRZESTRZEÑ  CHARAKTERYSTYKA
ORAZ WYBRANE TRECI IDEOWE I SYMBOLICZNE
Zaraz na wstêpie rozwa¿añ na temat sakralnej przestrzeni nale¿y podkreliæ, ¿e pojêcie to, funkcjonuj¹ce dzi w ró¿nych kontekstach w opracowaniach
na temat wi¹tyni, sprawowanej w niej liturgii i towarzysz¹cych jej dzie³ sztuki,
nie wystêpowa³o w historycznych tekstach liturgicznych. W publikacjach wspó³czesnych liturgistów pojawia siê okrelenie przestrzeñ sprawowania liturgii rozumiana jako dynamicznie rozwijane, ustrukturalizowane miejsce spotkania cz³owieka z Bogiem1.
Jakie zatem znaczenie nale¿y zwi¹zaæ z pojêciem sakralna przestrzeñ? Etymologicznie termin sakralny wywodzi siê od ³aciñskiego sacer i znaczy tyle, co
wiêty, powiêcony Bogu, ale równie¿ inny, tajemniczy i w³anie przez t¹ innoæ,
tajemniczoæ uwiêcony2. Konsekwencj¹ pojmowania terminu sakralny jako
powiêcony Bogu, a zatem wy³¹czony ze sfery profanum, jest pojêcie rzeczy
wiêtej (res sacra), znane ju¿ w prawie rzymskim3, i w tam zdefiniowanej postaci funkcjonuj¹ce przez wieki w Kociele nie tylko w odniesieniu do przedmiotów
i liturgicznych sprzêtów (np. vasa sacra), ale równie¿  a mo¿e i przede wszystkim  do miejsc wiêtych (locus sacer). W oparciu o wielowiekow¹ rzymsk¹
tradycjê Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. definiuje pojêcie miejsc wiê* Artyku³ jest rozszerzon¹ wersj¹ referatu, jaki przedstawi³em na konferencji naukowej: Problemy modernizacji zabytków sakralnych w Polsce, KrakówBielany 19. XI. 2010 r.
1 Por. Przestrzeñ sprawowania liturgii, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznañ 2006,
s. 1243.
2 Zob. Paulys RealEncyklopädie der classischen Altertumwissenschaft, neue Bearbeitung
begonnen von Georg Wissowa, Zwete Reihe (RZ), Band 1, Stuttgart 1920, szp. 16261629.
3 wiêtymi rzeczami s¹ te, które publicznie, w sposób przewidziany prawem i przez kap³anów zosta³y powiêcone ( ) Je¿eli za kto w³asn¹ swoj¹ powag¹ ustanowi³ sobie rzecz jak gdyby
wiêt¹, nie jest ona wiêt¹, lecz wieck¹. Justynian, Institutiones, 2, 1, 8; zob. te¿ H. Insandowski,
Res sacrae w prawie rzymskim, Lublin 1931.
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tych nastêpuj¹co: Miejscami wiêtymi s¹ te, które przez konsekracjê lub powiêcenie, dokonane wed³ug przepisów zawartych w zatwierdzonych ksiêgach
liturgicznych, zosta³y przeznaczone na wykonywanie w nich kultu religijnego lub
na chowanie wiernych zmar³ych (kanon 1154)4.
Tak rozumiane miejsce wiête odnosi siê do przestrzeni, w której sprawowana jest liturgia, czyli publiczna s³u¿ba Bogu, przestrzeni, przez akt konsekracji
lub powiêcenia, wy³¹czonej ze sfery profanum. Przestrzeñ t¹ wyznacza w przypadku wi¹tyni kadr jej architektury, a w przypadku cmentarza jego ogrodzenie
wydzielaj¹ce obszar ziemi powiêconej. Sakralizacja przestrzeni dokonuje siê
w tym przypadku przez liturgiczny akt jej powiêcenia, dedykowania Bo¿ej S³u¿bie. Nale¿y podkreliæ nadrzêdn¹ rolê liturgii jako dyrygenta semantycznej,
funkcjonalnej i artystycznej organizacji tej przestrzeni.
Przestrzeñ mo¿e staæ siê sakraln¹, czyli wy³¹czon¹ ze sfery profanum, równie¿ przez fakt jej uwiêcenia, sakralizacji przez obecnoæ lub kontakt z tym, co
wiête  Zdejm sanda³y z nóg, gdy¿ miejsce, na którym stoisz, jest ziemi¹ wiêt¹ (Wj 3,5)  us³ysza³ Moj¿esz podczas spotkania z Bogiem w wizji ognistego
krzewu, miejsce to uwiêci³ sam Bóg swoj¹ obecnoci¹. W tym sensie np. w. Jan
Chryzostom (407) rozumia³ konsekracjê nowo zbudowanego o³tarza, który ( )
jest wiêty od dnia, gdy przyj¹³ Cia³o Chrystusa5. Ten aspekt transformacji przestrzeni znajdzie swoje rozwiniêcie m.in. w architekturze i wyposa¿eniu wi¹tyñ,
gdzie spotykaæ bêdziemy formy zastosowane z intencj¹ uwiêcenia b¹d nobilitacji konkretnego miejsca.
W mojej charakterystyce sakralnej przestrzeni bêdê j¹ rozumia³ przede wszystkim jako przestrzeñ zwi¹zan¹ z kultem, powiêcon¹ dla sprawowania liturgii, ale
tak¿e uwiêcon¹ przez liturgiê. Jako granicê czasow¹ przyj¹³em reformê liturgii
po Soborze Watykañskim II i zaistnia³e w jej efekcie przekszta³cenia wnêtrza
wi¹tyñ Kocio³a rzymskiego.
1. POCZ¥TEK SYMBOLICZNEGO KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI
W CHRZECIJAÑSKIEJ LITURGII

Za pocz¹tek kszta³towania siê przestrzeni modlitwy i sprawowania liturgii
nale¿y uznaæ praktykê pierwszych wspólnot chrzecijañskich, których cz³onkowie modlili siê z twarz¹ zwrócon¹ w kierunku Wschodu. Wschód i wschodz¹ce
s³oñce, postrzegane jako obraz zmartwychwsta³ego Chrystusa  wiat³oci Prawdziwej i S³oñca Sprawiedliwoci, które nie zna zachodu6, sta³y siê symbolicznym
4

Szerzej na ten temat zob. E. Sztafrowski, Miejsca i czasy wiête, Warszawa 1982, s. 59.
Jan Chryzostom, In epistulam II ad Corinthos, homilia 20, PG 61, szp. 540.
6 Na temat solarnej symboliki Chrystusa i mistycznej symboliki wiat³a w chrzecijañstwie
zob. J. Mizio³ek, Sol Verus. Studia nad ikonografi¹ Chrystusa w sztuce pierwszego tysi¹clecia,
Wroc³awWarszawaKraków 1991.
5
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kierunkiem hierarchizuj¹cym liturgiczn¹ przestrzeñ jeszcze przed powstaniem
pierwszych chrzecijañskich wi¹tyñ, których bry³y bêd¹ niezmiennie przez wieki orientowane, czyli zwrócone parti¹ prezbiterialn¹ na Wschód. Orientacja wi¹tyni i jej przestrzeni sta³a siê sakralnym symbolem, syntez¹ czasu, którego pocz¹tkiem i koñcem jest Bóg.
Ukierunkowanie liturgicznej akcji na Wschód zapocz¹tkowa³o symboliczne
mylenie o przestrzeni zwi¹zanej z modlitw¹ i celebrowaniem Eucharystii. Wprawdzie pierwsze budowle sakralne chrzecijan w warstwie architektonicznej naladowa³y typ rzymskiej bazyliki, jednak w wymiarze duchowym postrzegane by³y jako symboliczny obraz zgromadzonej w nich wspólnoty (Ecclesia), i tu zbie¿noæ
terminu okrelaj¹cego chrzecijañsk¹ wspólnotê i jej sakraln¹ budowlê nie jest
przypadkowa, co dobitnie podkrela stwierdzenie w. Augustyna: Ten koció³
[ecclesia  JN] uczyniono dla was, lecz wy bardziej jestecie Kocio³em7. Przede
wszystkim jednak, materialny gmach kocio³a i jego przestrzeñ postrzegano w relacji do biblijnego wzorca jako Domus Dei  Przybytek Boga8, ziemski obraz
Jego niebiañskiej wi¹tyni ( ) z natury swej podobny do owego wzoru idealnego, jak tylko to, co jest widzialne, podobne byæ mo¿e do tego, co niewidzialne9.
Przywo³ane w cytowanym fragmencie kazanie Euzebiusza z Cezarei na powiêcenie bazyliki w Tyrze w 314/315 r. stanowi cenne wiadectwo symbolicznego rozumienia architektury i przestrzeni chrzecijañskiej wi¹tyni u pocz¹tków
jej historii. Interpretuj¹c gmach i wyposa¿enie nowo zbudowanej bazyliki, Euzebiusz widzia³ w trzech bramach prowadz¹cych do jej wnêtrza symbol Trójcy
wiêtej; wiat³o padaj¹ce z okien postrzega³ jako symbol wiat³a ³aski, które owieca wierz¹cych. O³tarz przyrówna³ do duszy Najwy¿szego Kap³ana Jezusa Chrystusa, samo za miejsce jego lokalizacji okreli³  na wzór sanktuarium biblijnego
Przybytku  jako wiête wiêtych (Sancta Sanctorum). Tak rozumiana przestrzeñ
wokó³ o³tarza by³a niedostêpna dla wieckich, otacza³o j¹ kunsztownie rzebione
w drewnie ogrodzenie10. Miejsca zajmowane we wnêtrzu bazyliki przez wiernych by³y dla Euzebiusza symbolicznym obrazem ró¿norakich funkcji i zadañ
pe³nionych we wspólnocie Kocio³a dziêki darom Ducha wiêtego11.
7 Facta est vobis haec ecclesia: sed vos magis estis Ecclesia, Sermo 359 De eo quod scriptum

est in Eccl 25, 2: Concordia fratrum et amor proximum ( ), 9.
8 Por. E. Sauser, Symbolik des Katholischen Kirchengebaudes, w: J. A. Jungmann, Symbolik
des Katholischen Kirche, Stuttgart 1960, s. 6162.
9 Euzebiusz z Cezarei, Mowa na powiêcenie bazyliki Tyrskiej [w Tyrze], w: ten¿e, Historia
kocielna, z greckiego t³umaczy³ ( ) A. Lisiecki, Poznañ 1924, ks. X, 4, 26; zob. te¿ A. Adam,
Wo sich Gottes Volk versammelt. Gestalt und Symbolik des Kirchenbaus, FreiburgBaselWien 1984,
s. 2425.
10 Przedewszystkiem za porodku wzniós³ wiêtych wiête, o³tarz, i otoczy³ go, by go uczyniæ niedostêpnym dla pospólstwa, krat¹ z drzewa, rzebion¹ w górnej swej czêci tak skoñczenie
piêkn¹ sztuk¹, ¿e widok jej podziw budzi u wszystkich, którzy nañ spogl¹daj¹. Tam¿e, ks. X, 4, 44.
11 Por. tam¿e, ks. X. 4, 6367.
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Przestrzeñ wczesnochrzecijañskiej bazyliki nie by³a przestrzeni¹ jednorodn¹, by³a zhierarchizowana i symboliczna. Rekonstrukcja funkcjonalnej dyspozycji jej wnêtrza podczas liturgii prezentuje siê nastêpuj¹co: w narteksie przed wejciem stali pokutnicy odprawiaj¹cy publiczn¹ pokutê; tu¿ za wejciem, w czêci
zachodniej, gromadzili siê katechumeni, którzy opuszczali zebranie liturgiczne
po kazaniu; w nawie stali wierni, w osobnych grupach mê¿czyni i kobiety; przestrzeñ o³tarza by³a odgrodzona od reszty wnêtrza balustrad¹ zwan¹ cancelli, w jej
czêci zachodniej ulokowana by³a schola cantorum, a tak¿e ambona lub symetryczna para ambon (osobna dla lektury lekcji i prowadzenia piewu, osobna dla
g³oszenia Ewangelii i kazañ, st¹d okrelenia: strona lekcji  po³udniowa i strona Ewangelii  pó³nocna); o³tarz by³ ustawiony zwykle pod ³ukiem têczowym na
granicy nawy g³ównej i apsydy; w centrum apsydy sta³ tron biskupa  cathedra,
przy którym ulokowane by³y pó³kolicie ³awy dla prezbiterów i diakonów  synthronos12. Sytuacjê tak¹ rejestruje bazylikowa budowla katedry w Faras (Pachoras) wzniesiona w 707 r. przez bpa Paulosa, gdzie przegroda cancelli wydziela³a
dwa przês³a nawy g³ównej bezporednio przed o³tarzem i apsyd¹ z siedziskami
dla celebransów13. Kompozycja apsydy z konstrukcj¹ cathedra i synthronos zachowa³a siê m.in. w katedrze Wniebowziêcia NMP w Torcello14.
2. SANCTUARIUM NA PODOBIEÑSTWO SANCTA SANCTORUM
Pragnê podkreliæ fakt podzia³u przestrzeni wi¹tyni na czêæ dla wieckich
oraz odgrodzon¹ partiê sanktuarium z o³tarzem, dostêpn¹ wy³¹cznie dla duchownych. Postrzeganie starotestamentalnego Przybytku jako prefiguracji chrzecijañskiej wi¹tyni stanie siê na d³ugie wieki  praktycznie do reformy liturgii po Soborze Watykañskim II  podstaw¹ kszta³towania jej przestrzeni wed³ug wzorca
Przybytku Moj¿esza i wi¹tyni Salomona. Otoczenie o³tarza, czyli partiê prezbiterialn¹ kocio³a  sanctuarium, interpretowano jako odpowiednik Sancta Sanctorum15, czyni¹c niedostêpn¹ dla wieckich. Wyrane zarz¹dzenia w tym wzglêdzie czêsto pojawiaj¹ siê w synodalnych kanonach, np. Synodu w Braga z 561 r.16.
12 Por. W. Weyers, Katholischer Kirchbau  geschichtliche Grundlagen, w: Kirchen, Handbuch für den Kirchenbau, red. W. Weyers, O. Bartning, München 1959, s. 37.
13 Por. K. Micha³owski, Faras, die Kathedrale aus dem Wüstensand, Einsiedeln 1967, s. 4056.
14 Na temat bazyliki w Torcello zob. M. Vecchi, Torcello, nuove ricerche, Roma 1982, gdzie
zamieszczono szerok¹ literaturê tematu.
15 Por. K. Gamber, Liturgie und Kirchenbau, Regensburg 1976; ten¿e, Sancta Sanctorum.
Studien zur liturgischen Ausstattung der Kirche, vor allem des Altarraums, Regensburg 1981, gdzie
znajduje siê szczegó³owa analiza problemu na przyk³adzie konkretnych zabytków.
16 Item placuit, ut intra sanctuarium altaris ingredi ad comunicandum non liceat laicis, viris
vel mulieribus, nisi tantum clericis, sicut et in antiquis canonis statutum est (kanon 13), cyt. za:
W. Jacobsen, Der Klosterplan von St. Gallen und die Karolingische Architektur. Entwicklung und
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Taki sposób postrzegania wnêtrza chrzecijañskiej wi¹tyni doskonale dokumentuje i komentuje Honoriusz z Autun (1150): Jedn¹ czêæ tego Przybytku,
w którym lud sk³ada³ ofiary, nazywano Sancta, co oznacza ¿ycie czynne, w którym lud praktykuje mi³oæ bliniego. Drug¹ za czêæ nazywano Sancta Sanctorum, w której pos³ugiwali kap³ani i lewici, i oznacza ona ¿ycie kontemplacyjne,
w którym szczerze mi³uj¹cy Boga zakonnicy powiêcaj¹ siê temu, co niebiañskie. A zatem wed³ug kszta³tu Przybytku chrzecijanie wznosz¹ kocio³y. Na podobieñstwo Sancta powstaje przednia [czêæ] budynku, gdzie stoi lud. Sanktuarium za na podobieñstwo Sancta Sanctorum, gdzie stoi kler17.
W kocio³ach, wznoszonych wed³ug kszta³tu Przybytku, obok cancelli przed
stref¹ prezbiterium pojawia³y siê równie¿ przegrody architektoniczne w formie
kolumnady oraz tekstylne zas³ony rozpiête miêdzy kolumnami lub na poziomej
belce zwanej trabes, osadzonej w poprzek nawy g³ównej18. Przys³ania³y one przestrzeñ sanktuarium na podobieñstwo zas³ony zas³aniaj¹cej Sancta Sanctorum.
Konstrukcja trabes zachowa³a siê m.in. w pobenedyktyñskim kociele S. Maria
Valle Proclaneta w Rosciolo (2. po³. XII w.)19, w rzymskiej bazylice Santa Maria
in Cosmedin oraz w katedrze Wniebowziêcia NMP w Torcello.
Kulminacj¹ praktyki wydzielania sanktuarium od reszty wi¹tyni przegrod¹
sta³a siê konstrukcja redniowiecznego lektorium. Propagowane w krêgu benedyktyñskiej reformy zapocz¹tkowanej w Cluny, w wieku XII i nastêpnych, charakteryzowaæ bêdzie wi¹tynie klasztorne, kolegiackie oraz katedry20. ciana lektorium jednoznacznie dzieli³a przestrzeñ kocio³a na chór z o³tarzem g³ównym,
przed którym w stallach uczestniczyli w liturgii i sprawowali Officium Divinum
zakonnicykap³ani b¹d kanonicy, oraz czêæ nawow¹, dostêpn¹ dla wieckich,
tak¿e zakonnikówlaików, czyli braci konwersów. Liturgiê, a zw³aszcza modlitwê chórow¹  sacrificium laudis, w wydzielonej przestrzeni sanktuarium interWandel von Form und Bedeutung im fränkischen Kirchenbau zwischen 751 und 840, Berlin 1992,
s. 264, przypis 22. Liczne przyk³ady synodalnych zarz¹dzeñ w tym wzglêdzie podaje Joseph Braun,
Der christliche Altar in seinem geschichtlichen Entwicklung, Band 2, München 1924, s. 656657.
17 Cuius tabernaculi una pars dicebatur Sancta, in qua populus sacrificabat, et est activa vita
in qua populus in dilectione proximi laborat. Altera pars dicebatur Sancta Sanctorum, in qua sacerdotes et levitae ministrabant, et est contemplativa vita, in qua religiosorum sinceritas in dilectione
Dei coelestibus inhiat. Porro secundum formam tabernaculi faciunt ecclesias Christiani. Secundum
Sancta fit anterior domus, ubi populus stat. Sanctuarium vero secundum Sancta Sanctorum, ubi
clerus stat. Gemma animae I, 124, PL 172, szp. 584.
18 Na temat formy przegród o³tarzowych zob. J. Braun, Der christliche Altar , Band 2, dz.
cyt., s. 660667.
19 Konstrukcja przegrody prezbiterium w Rosciolo zosta³a wykonana na wzór przegrody z benedyktyñskiego opactwa Monte Cassino, por. H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, vol. 1,
parts 12, Cambridge Massachusetts 1986, s. 70.
20 Zob. K. Gamber, Die Funktion des gotischen Lettners augezeigt am einstigen Lectorium
des Regensburger Domes, w: ten¿e, Sancta Sanctorum , dz. cyt., s. 109119.
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pretowano  zgodnie z benedyktyñsk¹ tradycj¹  jako partycypacjê w liturgii niebiañskiej w przekonaniu, ¿e podczas Officium Divinum przestrzeñ chóru przenika
siê z przestrzeni¹ nieba i modlitwa psalmów dokonuje siê bezporednio in conspectu Dei et angelorum. Chór piewaj¹cy w stallach psalmy obrazowa³ chóry
anielskie piewaj¹ce laus perennis przed Tronem Majestatu Boga21.
W wi¹tyniach klasztornych konstrukcja lektorium wydziela³a dwie niezale¿ne
przestrzenie liturgiczne: chorus maior/chorus monachorum w czêci wschodniej,
z o³tarzem g³ównym i chórem mnichówkap³anów oraz chorus minor/chorus conversorum w zachodniej czêci nawowej z chórem braci i o³tarzem w. Krzy¿a
zlokalizowanym w centrum lektorium22. O³tarz w. Krzy¿a pe³ni³ de facto funkcjê o³tarza g³ównego dla wiernych i zakonnikówbraci zgromadzonych w nawie
wi¹tyni. Tutaj równie¿ w wi¹teczne dni eksponowane by³y relikwie, a tak¿e
sprawowane uroczyste ceremonie, w tym cesarskie i królewskie koronacje23.
Krzy¿ z wizerunkiem Chrystusa umieszczony w centrum lektorium, a tak¿e 
np. w kocio³ach parafialnych  nad belk¹ têczow¹ pomiêdzy naw¹ a prezbiterium, mia³ przypominaæ, ¿e nie mo¿na przejæ z kocio³a ziemskiego (nawa) do
niebiañskiego (sanktuarium) inaczej jak przez bramê krzy¿a (porta crucis)24. Taki
podzia³ sakralnej przestrzeni wi¹tyni sta³ siê odzwierciedleniem dwóch dróg chrzecijañskiego ¿ycia, wspomnianych ju¿ przez Honoriusza z Autun: vita activa re21 Istud enim, quod dicit In conspectu angelorum psallam tibi, duobus modis intelligi potest:
uno modo intelligitur, quia, cum psallimus Deo, assistentibus angelis psallimus, quia Deus non est
sine suis nuntiis atque ministris; altero modo intelligitur, quia si nos intendimus corde, quod ore
dicimus, nostra intentio intentioni angelorum jungitur. ( ) Ergo, si ita est, id est si cum timore Deo
serviendum credimus esse [illi] et in conspectu angelorum illi psallimus, consideremus, qualiter
oporteat nos in conspectu divinitatis et angelorum ejus esse  subaudiendum est enim: cum timore et
reverentia, quatenus valeamus cognoscere et intelligere, quantum humana infirmitas permittit, ejus
praesentiam. Vita et Regula SS. P. Benedicti una cum expositione Regule. Expositio Regulae ab
Hildemaro tradita et nunc primum typis mandata, Ratisbonae 1888, cap. XIX.
22 Na temat podzia³u klasztornej wi¹tyni na dwa chóry przedzielone przegrod¹, na przyk³adzie zakonu cystersów zob. A. Laabs, Malerei und Plastik im Zisterzienser Orden. Zum Bildgebrauch zwischen sakralen Zeremoniell und Stiftermemoria 12501430, Petersberg 2000, zw³aszcza
rodzia³: Die Schranke  Bilderwand für Konversen und Laien, s. 6271.
23 Monograficznym opracowaniem tematu ekspozycji relikwii w redniowieczu, w tym równie¿ ró¿nych przestrzeni, w jakich by³y one ukazywane i obecne, jest praca H. Kühne, Ostensio
reliquiarum. Untersuchungen über Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funktion der Heiltumsweisungen in römischdeutschen Regnum, BerlinNew York 2000.
24 Charakterystyczna kompozycja ³uku têczowego z krucyfiksem na belce têczowej zachowa³a siê w wielu redniowiecznych wi¹tyniach, pragnê jednak zwróciæ uwagê na zespó³ redniowiecznych monumentalnych krucyfiksów zawieszonych pomiêdzy naw¹ a prezbiterium w redniowiecznych kocio³ach Gotlandii. Ka¿dy z nich prezentuje Ukrzy¿owanego Chrystusa w majestacie
chwa³y nieba, co symbolizuje przede wszystkim kolista gloria otaczaj¹ca krucyfiks, np. krzy¿ z kocio³a w Stånga z ok. 1250 r. Monografiê gotlandzkich krucyfiksów przedstawi³a J. Wolska, Ringkros från Gotlands medeltid. En ikonografisk och stilistisk studie, Stockholm 1997, krzy¿ ze Stånga:
s. 291292, il. 7, il. 165.
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prezentowanej przez wieckich w czêci nawowej i vita contemplativa reprezentowanej przez duchowieñstwo zgromadzone w sanktuarium.
3. PRZESTRZEÑ WI¥TYNI W OKRESIE POTRYDENCKIM
Kres istnieniu lektorium po³o¿y³a reforma rzymskiego Kocio³a po Soborze
Trydenckim, akcentuj¹ca w liturgii i duszpasterstwie rolê o³tarza g³ównego z eucharystycznym tabernakulum25. Lokalizacja tabernakulum w centrum o³tarza g³ównego by³a praktycznym przejawem odnowionego po Trydencie kultu Eucharystii,
która, tamquam cor in pectore et mens in animo, stanowiæ powinna centrum Kocio³a jako religijnej wspólnoty i przestrzeni kocio³a jako sakralnej budowli26.
Dominacja o³tarza g³ównego  liturgicznego i artystycznego centrum wi¹tyni,
spowodowa³a likwidacjê lektoriów w niemal wszystkich kocio³ach objêtych potrydenck¹ reform¹27. Usuniêcie fizycznej przegrody nie zmieni³o jednak wykszta³conej symboliki i hierarchii przestrzeni. Prezbiterium i chór, postrzegane niezmiennie jako sanktuarium niedostêpne dla wieckich, zachowa³y dystans w stosunku
do nawy, akcentowany podwy¿szeniem poziomu posadzki oraz przegrod¹ balustrady komunijnej, zwanej w Polsce balaskami28. Ta ostatnia nawi¹zywa³a form¹
i funkcj¹ do wspominanych ju¿ cancelli.
Rozwi¹zaniem kontynuuj¹cym w pewnym sensie ideê lektorium sta³o siê lokowanie zakonnego chóru za o³tarzem g³ównym, który, wysuniêty wraz z nastaw¹ w g³¹b chóru w kierunku nawy, oddziela³ chór zakonny od reszty kocio³a.
Bramki po bokach o³tarza komunikowa³y zwykle przestrzeñ chóru i wnêtrze wi¹tyni. Tak¹ dyspozycjê chóru zachowa³y zakony franciszkañskie29 oraz zakony
kontemplacyjne: kameduli, kartuzi i karmelici bosi30. Kocio³y cysterskie, któ25 Zob. E. GieysztorMi³obêdzka, Ze studiów nad wnêtrzem kocielnym. Program, funkcja 
wybrane zagadnienia z genezy i wyk³ad reformy trydenckiej, Studia Theologica Varsaviensia
25(1987)1, s. 6364.
26 Episcopus chorum ( ) ita perficiendum curavit, ut in medio  tamquam cor in corpore et
mens in animo  tabernaculum, ubi sacrosanctum Domini Jesu Christi corpus ponitur, contineret
(Francesco Zini), zob. J. Nowiñski, Ars eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzysz¹ce przechowywaniu Eucharystii w sztuce wczesnochrzecijañskiej i redniowiecznej, Warszawa 2000, s. 5.
27 Zob. O. Czerner, Lektorium kocio³a augustiañskiego we Wroc³awiu, Zeszyty Naukowe
Politechniki Wroc³awskiej. Architektura, 14(1968)199, s. 12. Przegrody lektoriów zachowa³y siê w
wi¹tyniach na terenach opanowanych przez protestantów oraz w kocio³ach Anglii przejêtych przez
Koció³ anglikañski.
28 Por. C. Borromeo, Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae Libri II. Direzione
Scientifica S. della Torre, M. Marinelli, Citta del Vaticano 2000, cap. XI De altari maiori, cap. XV
Communia cappellarum altariumve maiorum et minorum. J. Braun, Der christliche Altar , Band
2, dz. cyt., s. 654655, 657658.
29 Por. A. J. B³achut, Budownictwo ma³opolskiej prowincji reformatów w XVII wieku w wietle
ustawodawstwa zakonnego, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 24(1979)2, s. 134.
30 Zob. M. Brykowska, Architektura karmelitów bosych w XVIIXVIII wieku, Warszawa 1991,
s. 120121; E. GieysztorMi³obêdzka, Ze studiów , dz. cyt., s. 68.
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rych wnêtrze w okresie potrydenckim zosta³o udostêpnione tak¿e pobo¿noci osób
wieckich, nakazem Kapitu³y Generalnej z 1601 r., powinny mieæ wydzielon¹
czêæ chórow¹ od reszty wi¹tyni tak, aby uniemo¿liwiæ wieckim, a zw³aszcza
kobietom, wstêp do klauzurowej czêci kocio³a31. W praktyce, wnêtrze wi¹tyni
by³o zwykle przedzielone ozdobn¹ krat¹, czego przyk³adem s¹ kocio³y w Lubi¹¿u i Henrykowie.
Przestrzeñ nawy g³ównej potrydenckiej wi¹tyni na osi wschódzachód by³a
skoncentrowana i prowadzi³a ku o³tarzowi g³ównemu oraz tabernakulum. To ostatnie interpretowano czêsto symbolicznie i plastycznie jako Arkê Przymierza32, co
dodatkowo potwierdza trwanie idei Sancta Sanctorum w relacji do przestrzeni
sanktuarium. We wzorcowym modelu potrydenckiej wi¹tyni, za jaki uwa¿any
jest koció³ Il Gesu w Rzymie, którego wnêtrze stanowi syntezê budowli centralnej i pod³u¿nej, wzd³u¿ nawy prowadz¹cej do g³ównego o³tarza ulokowanych jest
szereg bocznych kaplic z o³tarzami dedykowanymi ró¿nym wiêtym33. Tworzy³y
one, podobnie jak w innym przypadku sekwencja o³tarzy bocznych przy filarach
nawy, obszar prywatnej modlitwy i pobo¿noci, poszerza³y liturgiczn¹ przestrzeñ
wi¹tyni, by³y elementem buduj¹cym jej hierarchiê, kszta³towa³y przestrzeñ d¹¿¹c¹, strefow¹ g³êbiê wnêtrza prowadz¹c¹ do kulminacji o³tarza g³ównego34.
Taka aran¿acja wnêtrza wi¹tyni nawi¹zywa³a do koncepcji wnêtrza barokowego teatru. Nawa potraktowana zosta³a jako widownia, gdzie gromadzili siê wierni
 uczestnicy theatrum sacrum liturgicznego misterium. O³tarz g³ówny wraz z jego
otoczeniem, gdzie celebrowan¹ by³a liturgiczna akcja, zosta³ urz¹dzony na podobieñstwo teatralnej sceny35. Wzorcowy przyk³ad aran¿acji przestrzeni prezbiterium
dla realizacji theatrum sacrum potrydenckiej liturgii przedstawi³ jezuicki architekt Andrea Pozzo36. Koció³ [potrydencki  JN] pocz¹³ popieraæ i propagowaæ
31 Indecorum est, ut omnibus indifferenter pateat imgressus in chorum praesertim mulieribus,
quibus non licet loca regularia ingredi monasteriorum. Ideoque ubi ingressus ecclesiae est extra
regularem clausuram, sit more Ordinis clausura ubi non est, separans a reliqua ecclesiae parte ipsorum chorum, extra quem devote personae devotioni suae satisfacere potuerunt. J.M. Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annorum 1786, t. VII, Louvain
1939, Statuty Kapitu³y Generalnej z 1601 r., cap.VIII, s. 208.
32 Zob. S. Gumiñski, O ideowej koncepcji pónobarokowego o³tarza g³ównego w toruñskim
kociele NP. Marii, Biuletyn Historii Sztuki 47(1985)12, s. 1921 , gdzie autor omawia symbolikê
Arki Przymierza w relacji do tabernakulum.
33 Por. N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t³um. J. Wydro, t. 1, Warszawa 1979,
s. 378379, oraz plan i ilustracje na s. 370371, 373.
34 Por. E. GieysztorMi³obêdzka, Vaticanum II Tridentinum versus. Relacje pomiêdzy sztuk¹
a liturgi¹, w: Sztuka a liturgia, red. W. Leszczyñski, Warszawa 1991, s. 4647, 51.
35 Por. U. Brossette, Die Inszenierung des Sakrale. Das theatralische Raum und Ausstattungsprogramm süddeutscher Barockkirchen in seinem liturgischen und zeremoniellen Kontext, Band 1,
Weimar 2002, s. 90134, a zw³aszcza rozdzia³ III: Der Altar als Schaubühne s. 173327.
36 Zob. A. Pozzo, Perspectiva pictorum atque architectorum, Augsburg 1711, tabl. 47.
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sztukê dynamiczn¹, emocjonaln¹, realistyczn¹, kreuj¹c now¹ przestrzeñ sakraln¹,
która fascynuj¹c, mia³a zarazem dominowaæ nad wiernym w wi¹tyni37.
Jako konsekwencjê dominuj¹cej roli o³tarza g³ównego, i zogniskowanej na
nim przestrzeni nawy g³ównej, uznaæ nale¿y pojawienie siê w kocio³ach realizuj¹cych koncepcjê wnêtrza Il Gesu przejæ pomiêdzy kaplicami bocznymi, które
umo¿liwia³y komunikacjê z zakrysti¹ i dojcie do kaplicy bez wkraczania w przestrzeñ nawy g³ównej. Przyk³adem takiej dyspozycji bocznych kaplic jest krakowski koció³ . Piotra i Paw³a oraz wi¹tynia Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi
Panny kamedulskiego eremu na krakowskich Bielanach38.
Charakteryzuj¹c przestrzeñ potrydenckiej wi¹tyni, nale¿y wskazaæ jeszcze
jedno miejsce w niej wyró¿nione i wydzielone, miejsce celebracji sakramentu
chrztu z chrzcielnic¹ w centrum. W tradycji rzymskiego Kocio³a chrzcielnicê
lokowano zazwyczaj w zachodniej czêæ wi¹tyni w pobli¿u wejcia. Takie usytuowanie chrzcielnicy wynika³o z za³o¿eñ symbolicznych, wed³ug których strona
zachodnia traktowan¹ by³a jako strona szatana i grzechu, oraz ze zwyczaju wzbraniaj¹cego nieochrzczonym wstêpu do kocio³a39. Karol Borromeusz, w swojej
Instrukcji budowy i wyposa¿enia kocio³a, zaleca³ lokalizacjê chrzcielnicy  jeli
nie by³a umieszczona w kaplicy chrzcielnej  ko³o g³ównego wejcia do kocio³a
po stronie, gdzie siê czyta Ewangeliê (pó³nocnej). Miejsce lokalizacji chrzcielnicy powinno byæ otoczone balustrad¹40. Zalecenie o otoczeniu chrzcielnicy zamykanym na klucz ogrodzeniem potwierdza Rituale Romanum Paw³a V z 161441. Powodem zamykania chrzcielnicy i dostêpu do niej, która to praktyka siêga XII/XIII w.,
by³o zabezpieczenie wody chrzcielnej przed profanacj¹  wykradano j¹ dla celów
magicznych42. Praktyka zamykania chrzcielnicy by³a stosowana równie¿ w ko37 K. Kalinowski, Barokowe theatrum wiata, w: Teatr i mistyka. Rzeba barokowa pomiêdzy
Zachodem i Wschodem, Poznañ 1993, s. XVI.
38 Zob. A. Ma³kiewicz, Zespó³ architektoniczny na Bielanach pod Krakowem (16051630),
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Prace z Historii Sztuki, 1962, z. I, s. 143183.
39 Wed³ug staro¿ytnego rytu chrzcielnego, podczas obrzêdu renuntiatio satanae, katechumen
zwraca³ siê w kierunku zachodnim symbolizuj¹cym szatana, co sta³o siê te¿ powodem lokalizacji
baptysteriów w tej czêci wczesnochrzecijañskich bazylik. Por. E. Sauser, Symbolik , dz. cyt.,
s. 57.
40 Por. C. Borromeo, Instructionum , dz. cyt., caput XIX, 68.
41 Baptisterium sit decenti loco et forma, materiaque solida, et quae aquam bene contineat,
decenter ornatum, et cancellis circumseptum, sera et clave munitum ( ), Rituale Romanum, Pauli
V Pontificis Maximi Jussu Editum , rozdzia³: De tempore et loco administrandi baptismi; korzysta³em z wydania paryskiego z 1848 r.
42 Np. zalecenia biskupa Pary¿a Odona de Sully z 1197 r.: Fontes sub sera clausi custodiantur
propter sortilegia. Chrisma similiter et sacrum oleum sub clave servetur. Synodicae constitutiones,
cap. III. Capitula baptismum tangentia, 3, cyt. za: A. Carpin, I sacramenti nelle «Constitutioni
Sinodali» di Richard the poor (Riccardo il povere, 1217 ca.), Bologna 2005, s. 33. Potrydenckie
zalecenie zamykania chrzcielnicy powtarza, wzorowana na dziele Karola Borromeusza, Epistola
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cio³ach protestanckich43. Przyk³adem balustrady zamykaj¹cej chrzcielnicê jest 
datowane na lata 167080  ogrodzenie chrzcielnicy w kolegiacie pw. Najwiêtszego Zbawiciela i Wszystkich wiêtych w Dobrym Miecie44 (przeniesione po
1810 r. z zachodniej czêci nawy g³ównej do po³udniowej nawy bocznej) oraz
a¿urowe ogrodzenie chrzcielnicy w kociele w. Miko³aja w Gdañsku z 1732 r.45.
4. FORMY SAKRALIZUJ¥CE/NOBILITUJ¥CE PRZESTRZEÑ
Na koñcu nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na formy architektoniczne i plastyczne, które przekszta³caj¹ znaczenie miejsca i jego przestrzeni. Ich obecnoæ, postrzegana jako nonik znaczeñ symbolicznych, sakralizuje lub nobilituje dane
miejsce oraz osoby i rzeczy tam obecne.
Nie mo¿na pomin¹æ w tym momecie konstrukcji sklepienia, a zw³aszcza kopu³y, jako formy reprezentuj¹cej sklepienie niebiañskie. Kopu³a, co nale¿y podkreliæ, postrzegana by³a ju¿ w staro¿ytnoci jako rzeczywisty obraz nieba, jego
wizerunek, a nie symbol46. W takim sensie konstrukcja kopu³y pojawi³a siê w chrzecijañskiej architekturze sakralnej, czego wzorcowym przyk³adem jest kopu³a
Anastasis nad grobem Chrystusa i monumentalna kopu³a sklepi¹ca koció³ Hagia
Sophia w Konstantynopolu. Obecnoæ w dekoracji czaszy kopu³y gwiazd i symbolizuj¹cych je rozet, a w okresie nowo¿ytnym rozbudowanych malarskich wizji
niebiañskiej chwa³y Boga i Jego wiêtych, jest plastyczn¹ interpretacj¹ przyjêtego znaczenia jej przestrzeni. Nieprzypadkowa jest te¿ lokalizacja kopu³y w wi¹tyniach na skrzy¿owaniu ich nawy i transeptu, czyli przed sanktuarium. Kopu³aobraz nieba tworzy symboliczny kontekst dla jego przestrzeni, owiera j¹, a zarazem wprowadza do niej. Sytuacjê tak¹ dobrze ilustruje architektura i wystrój
wnêtrza pocysterskiego kocio³a w L¹dzie nad Wart¹, gdzie kopu³ê, ulokowan¹

Pastoralis biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego z 1601 r., zob. P. Krasny, Epistola pastoralis biskupa Bernarda Maciejowskiego z roku 1601. Zapomniany dokument recepcji potrydenckich zasad kszta³towania sztuki sakralnej w Polsce, Modus. Prace z historii sztuki VII(2006),
s. 119148, gdzie jest szerokie omówienie dokumentu, jego tekst i polskie t³umaczenie. Odnonie
magicznych praktyk z u¿yciem wody chrzcielnej w redniowieczu na terenie l¹ska, zob. E. Karwot,
Katalog magii Rudolfa. ród³o etnograficzne XIII wieku, Wroc³aw 1955, zw³aszcza rozdzia³ IX:
O czarodziejskich praktykach dziewcz¹t i z³ych kobiet.
43 Dobrym przyk³adem praktykowania tego zwyczaju w protestanckim kociele jest snycerska
obudowa chrzcielnicy w kociele w. Katarzyny w Gdañsku, dzie³o Mattheusa Gletgera z 1585 r., oraz
masywna krata zamykaj¹ca chrzcielnicê w kociele Bo¿ego Cia³a ok. 1680 r., równie¿ w Gdañsku.
44 Zob. J. £oziñski, Pomniki sztuki w Polsce, t. II, cz. 1: Pomorze, Warszawa 1992, s. 373.
45 Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Gdañsk, czêæ 1 g³ówne miasto, red. B. Roll,
I. Strzelecka, Warszawa 2006, s.138.
46 Zob. F.D. Deichmann, Architektura jako nonik znaczeñ, w: ten¿e, Archeologia chrzecijañska, t³um. E. Jastrzêbowska, Warszawa 1994, s. 84, 94.
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w centrum transeptu przed chórem, dekoruje fresk Adama Swacha ukazuj¹cy wizjê otwartego nieba i wiêtych w chwale adoruj¹cych Trójcê wiêt¹47.
Ze znaczeniem kopu³y jako obrazu przestrzeni nieba zwi¹zaæ nale¿y równie¿
formê apsydy, której sklepienie jest de facto po³ow¹ hemisfery. Jej obecnoæ w cesarskich bazylikach Rzymu zarezerwowana by³a dla heroizowanej postaci cesarza lub te¿ jego wizerunku. W bazylikach wczesnochrzecijañskich, a nastêpnie
w wi¹tyniach romañskich, miejsce to zajmie wizerunek Chrystusa ukazanego
w majestacie chwa³y nieba, w otoczeniu anio³ów, aposto³ów i wiêtych48. Tak
dekorowana apsyda, zamykaj¹ca przestrzeñ sanktuarium, stanowi jego kulminacjê, w³aciwe Sancta Sanctorum, gdzie objawia siê Bo¿a Chwa³a. Obecnoæ o³tarza w tym miejscu jawi siê jako naturalna konsekwencja jego symbolicznego znaczenia. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na fakt, ¿e architektoniczne konstrukcje nowo¿ytnych nastaw o³tarzowych, realizuj¹ce schemat portalu lub fasady
wi¹tyni, lokowane w apsydzie sanktuarium, staj¹ siê wyobra¿eniem bramy niebios b¹d te¿ wi¹tyni niebiañskiej. Obecnoæ eucharystycznego tabernakulum
w ich centrum jest dope³nieniem tego symbolicznego obrazu.
Pochodn¹ symboliki i formy apsydy jest arkadowa nisza sklepiona sferycznie. W szczególny sposób chcia³bym zwróciæ uwagê na ten jej typ, w którym
w sklepieniu pojawia siê kszta³t muszli. Wykszta³cone w antyku rozumienie muszli
m.in. jako symbolu podró¿y w zawiaty i niemiertelnoci49, szczególnego wyrazu nabra³o w przedstawieniach portretów zmar³ych w typie imago clipeata na
sarkofagach. Wizerunek zmar³ego w muszli ukazywa³ go jako tego, który zosta³
przeniesiony w pozaziemsk¹ sferê, dost¹pi³ apothéosis  ubóstwienia i przebywa
w szczêliwoci wiecznej50.
Takie znaczenie muszli jako symbolu niemiertelnoci i wiecznej szczêliwoci w pozaziemskiej egzystencji przejê³a z antyku sztuka chrzecijañska. Przyk³adem niech pos³u¿y tzw. Sarkofag dwóch braci (330360 r., Muzeum Watykañskie51) oraz dekoracja sarkofagu ze scen¹ traditio legis z kocio³a S. Francesco
w Rawennie (IV w.), gdzie Chrystus i aposto³owie przedstawieni s¹ w arkado47

Por. J. Nowiñski, Polichromia sklepienia prezbiterium i transeptu pocysterskiego kocio³a
w L¹dzie nad Wart¹, Saeculum Christianum 1(1994)1, s. 169.
48 Zob. E. Sauser, Symbolik , dz. cyt., s. 61. Na temat wczesnoredniowiecznej dekoracji
apsyd w omawianym sensie, zob. K. Gamber, Churrätische Saalkirchen mit Dreiapsidenchor, w: ten¿e, Sancta Sanctorum , dz. cyt., s. 5188; G. Bandmann, Zur Bedeutung der romanischen Apsis,
WallrafRichartzJahrbuch 15(1953), s. 2846.
49 Zob. H. Brandenburg, Meerwesensarkophage und Clipeusmotiv, Jahrbuch des Deutschen
Archäologischen Instituts 82(1967), s. 223, przypis 87  tu dalsza literatura; M. Bratschkowa, Die
Muschel in der antiken Kunst, Bulletin de lInstitut Archeologique Bulgare 12(1938)1, s. 1138.
50 H. Brandenburg, Meerwesensarkophage , dz. cyt., s. 223; J. Bolter, Die Imago Clipeata.
Ein Beitrag zur Portrait und Typengeschichte, Paderborn 1937, s. 25.
51 Por. B. Filarska, Pocz¹tki sztuki chrzecijañskiej, Lublin 1986, s. 164165, fig. 175.
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wych niszach z motywem muszli za g³owami. Plastycznie wymodelowane muszle spotykamy równie¿ nad g³owami stiukowych postaci proroków w tamburze
kopu³y Baptysterium Ortodoksów przy kociele S. Giovanni al Fonte w Rawennie (ok. 450 r.). Muszlê jako symbol nobilituj¹cy przestrzeñ spotykamy w reprezentacyjnych przedstawieniach bizantyñskich wa³dców i dworzan, np. konsula
Anastasiosa na dyptyku z koci s³oniowej (517 r.), gdzie g³owa konsula  zasiadaj¹cego pod ciborium na sella curulis  ukazana jest na tle muszli52. Mnogie przyk³ady prezentacji wiêtych, a zw³aszcza Matki Bo¿ej, w arkadowej niszy sklepionej motywem muszli prezentuje sztuka w³oskiego renesansu, ¿e wspomnê tylko
kompozycjê Sandro Botticellego Pala di San Barnaba (1487 r., Galleria degli
Uffizi) oraz niszê z rzeb¹ Verrocchia Chrystus i Niewierny Tomasz na elewacji
Orsanmichele we Florencji (147683 r.). Wnêtrze tak zaaran¿owanej niszy uznaæ
nale¿y za odpowiednik niebiañskiej przestrzeni, w której egzystuj¹ wiêci, a sam
motyw muszli za swoist¹ formê nimbu nad ich g³owami.
Jako ostatni¹ z form przekszta³caj¹cych znaczenie przestrzeni, chcia³bym
przywo³aæ konstrukcjê cyboriumbaldachimu, wystêpuj¹c¹ w kocio³ach od IV w.
przede wszystkim jako bezporednia oprawa o³tarza. Mam tu na myli sta³¹ konstrukcjê w formie baldachimu wspartego na kolumnach lub filarach na planie
czworoboku (tetrastyl, aedicula) lub ko³a (monopteros, tholos), okrelan¹ powszechnie jako ciborium/tegumen, ale tak¿e baldachim tekstylny  tabernaculum53. Forma ciborium w wiat antyku greckorzymskiego wkroczy³a ze Wschodu, gdzie  wieñcz¹c pos¹gi bóstw i tron w³adcy  symbolizowa³a sklepienie niebios. W pónym antyku towarzyszy³a stale tronowi cesarza. Form¹ zastêpcz¹,
a zarazem mobiln¹ sta³ego ciborium by³ tekstylny baldachim  tabernaculum.
Wspólna idea i funkcja obu terminów da³a podstawê do ich zamiennego stosowania we wczesnym redniowieczu w odniesieniu do konstrukcji baldachimowej
nad o³tarzami, basenami chrzcielnymi, relikwiami wiêtych, tronami w³adców
i biskupów, a w póniejszym okresie równie¿ nad figurami wiêtych54. Obecnoæ
baldachimu/cyborium od staro¿ytnoci ewokowa³a symbolikê nieba, nadaj¹c przestrzeni ujêtej t¹ opraw¹ charakter transcendentny. Szczególnie wyrazicie symbo52 Pary¿, Bibiotéque Nationale, Cabinet des Médailles. Por. W.F. Volbach, Elfenbeinarbeiten
der Spätantike und des frühen Mittelalters, Meinz am Rhein 1976, kat. nr 21.
53 Por. G. Bandmann, Baldachin, Ciborium, w: Lexikon der Christlichen Ikonographie, Herausgegeben von E. Kirschbaum i in., Freiburg im Breisgau 1970, t. 1, szp. 239240; T. Klauser,
Das Ciborium in der älteren christlichen Buchmalerei, w: Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte und Kirchengeschichte und Christlichen Archëologie, Herausgegeben von E. Dassman,
Münster Westfalen 1974, s. 323324. Na temat typologii form cyborium/baldachimu oraz jego historycznej obecnoci w sakralnym wnêtrzu, zob. J. Braun, Der christliche Altar , Band 2, dz. cyt.,
s. 185270.
54 Por. J. FoucartBorville, Les tabernacles eucharistiques dans la France du moyen âge, Bulletin Monumental 148(1990)4, s. 360.

SAKRALNA PRZESTRZEÑ

281

lika ta prezentuje siê w przypadku obecnoci cyborium nad o³tarzem, który interpretowany by³ m.in. jako tron Chrystusa55.
Potrydenckie zalecenia odnonie wyposa¿enia o³tarza nakazywa³y rozpiêcie
nad nim cyborium/baldachimu, jednak motywacja dla jego obecnoci wskazuje,
¿e staro¿ytna symbolika zosta³a wówczas zapoznana. Rzymskie Caeremoniale
Episcoporum z 1600 r. traktuje cyborium/baldachim jako ozdobê o³tarza i kocio³a56, natomiast Karol Boromeusz nakazuje obecnoæ cyborium nad o³tarzem
z racji praktycznych, jako zabezpieczenie przed spadaj¹cymi z powa³y zanieczyszczeniami57. Zalecenia Caeremoniale Episcoporum odnonie do obecnoci cyborium/baldachimu nie znalaz³y, poza Itali¹, a zw³aszcza Rzymem, szerszego zastosowania w praktyce58. Podkreliæ nale¿y w tym momencie donios³¹ rolê monumentalnego cyborium, jakie nad o³tarzemkonfesj¹ w. Piotra w bazylice watykañskiej
wzniós³ w 1633 r. Gianlorenzo Bernini59. Dzie³o to, kontynuuj¹ce obecnoæ cyborium nad grobem w. Piotra od czasów Konstantyna Wielkiego, sta³o siê wzorem
i ród³em inspiracji dla licznych realizacji na terenie Europy, w których wiadomie nawi¹zywano do rzymskiej tradycji i kompozycji Berniniego. Jako reprezentatywny przyk³ad wska¿ê jedynie cyborium nad konfesj¹ w. Wojciecha w katedrze gnienieñskiej (1684 r.), wniesione z wyran¹ intencj¹ naladowania rzymskiego pierwowzoru60.
Nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na formê tekstylnego baldachimu (tabernaculum) obecn¹ w sztuce w ró¿nych kontekstach ikonograficznych, zawsze jednak
odnoszon¹ do przestrzeni transcendentnej. W szczególny sposób pragnê wyró¿niæ baldachim/draperiê obecne w kompozycjach nagrobków. Przywo³am jako przyk³ad aran¿acjê pomnika nagrobnego Micha³a Anio³a autorstwa Giorgio Vasariego
(1570 r., koció³ S. Croce we Florencji) oraz pomnik hetmana Jana Tarnowskiego
i jego syna Jana Krzysztofa autorstwa Jana Marii Padovana w katedrze w Tarnowie (156167 r.). Baldachim/draperia rozpiête nad postaci¹ zmar³ego w nagrobku
to motyw popularny w plastyce sepulkralnej, symbolizuj¹cy strefê niebiañsk¹
55 Por. E. Sauser, Symbolik

., dz. cyt., s. 74. Na temat symboliki o³tarza, zob. J. St. Pasierb, O³tarz chrzecijañski: historia i symbolika, Studia Theologica Varsaviensia 6(1968)2, s. 1728.
56 Por. Caeremoniale episcoporum, Roma 1600, Liber I, caput XII Ornatus Ecclesiae
( ) 1314.
57 Por. C. Borromeo, Instructionum , dz. cyt., cap. XV Communia cappellarum altariumve
maiorum et minorum.
58 Por. J. Braun, Der christliche Altar , Band 2, dz. cyt., s. 185.
59 W literaturze pojawia siê czêsto b³êdne okrelenie cyborium Berniniego jako konfesja
Berniniego. Termin konfesja odnosi siê do o³tarza po³¹czonego z grobem mêczennika/wiêtego,
dla którego cyborium stanowi jedynie monumentaln¹ oprawê. Por. R. M¹czyñski, Nowo¿ytne konfesje polskie, Toruñ 2003, s. 912.
60 Por. A. So³tysówna, Refleksy dzie³ Berniniego w Polsce, Kraków 1974, maszynopis powielany, s.1319.
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i wieczne zbawienie61. Motyw unoszenia/otwierania baldachimowej struktury, czy
te¿ unoszenia draperii, w kompozycjach nagrobków by³ uwa¿any za symboliczne
oddzielenie strefy doczesnej od transcendentnej62, by³ to równie¿ symbol przejcia zmar³ego z doczesnoci w wiecznoæ i jego trwania w tej ostatniej.
W przedstawionej charakterystyce sakralnej przestrzeni, rozumianej jako przestrzeñ powiêcona dla sprawowania liturgii, chcia³em zwróciæ uwagê przede
wszystkim na treci ideowe i symboliczne towarzysz¹ce jej kszta³towaniu na przestrzeni wieków. Ich obecnoæ warunkowa³a i inspirowa³a dzia³ania artystyczne,
sprawi³a te¿, ¿e przestrzeñ wi¹tyni sta³a siê nonikiem znaczeñ.
SACRED SPACE: CHARACTERISTICS AND SELECTED IDEAS
AND SYMBOLS
Summary
The present characteristics of a sacred space, understood as a liturgical space, focus mainly on
the ideas and symbols behind its development throughout the centuries. The dividing line for the
present study is the liturgical reforms following Vatican Council II.
The symbolic development of a liturgical space begins with the practice of first Christian
communities whose members prayed facing the East and the rising sun, symbolizing the risen Christ
 the True Light.
The interior of eastoriented Christian basilicas was not homogenous. Instead, it was hierarchized and symbolic: the church building (ecclesia) was interpreted as the material image of the
spiritual community of the faithful (Ecclesia); it was also understood as the representation of Gods
heavenly temple  Domus Dei. The area around the altar (sanctuary) was enclosed by a balustrade
(cancelli) and inaccessible to the laity. It was interpreted as the Sanctum Sanctorum, following the
Biblical Holy of Holies and the Solomons Temple.
The division of the church into the part for laypeople (nave and aisles) and the enclosed part of
the sanctuary with the high altar, accessible only to the clergy, was continued by medieval churches.
The sanctuary, interpreted as the Sanctum Sanctorum, was separated from the rest of the church by
a rood screen. Such a division of a sacred space reflected the two ways of Christian life: vita activa,
represented by laypeople in the nave and aisles and vita contemplativa, represented by the clergy
gathered within the sanctuary.
After the Council of Trent, emphasis was put on the role of the high altar and the Eucharist
present there which, tamquam cor in pectore et mens in animo, should constitute the center of the
Church as a religious community and of the space of a church as a sacred building. As a result of
these changes, the rood screen was removed from Catholic churches. The chancel and the choir,
invariably perceived as a sanctuary inaccessible to the laity, retained their distance from the nave,
enhanced by raised floor level and altar rails. The interior of Baroque churches where the theatrum
sacrum of the liturgy was celebrated, became similar to the interior of a theater.

61

Zob. J. Chrocicki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974,
s. 152154.
62 Zob. H. Jacob, Idealism and realism. A study of sepulcral symbolism, Leiden 1954, s. 123.
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Inside the church, there are architectural and artistic forms whose symbolic meaning changes
the character of the place and those present in it. These are: the dome, apse, shellshaped niche, and
ciborium.
Keywords: sacred space, symbolism of churches, iconography of sacred interiors
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