Konferencja
Per Artem ad Deum

Kielce, czerwiec 2018

Wstęp

„Świat, w którym żyjemy (…) potrzebuje piękna,
aby nie pogrążyć się w rozpaczy. Piękno podobnie
jak prawda budzi radość w ludzkich sercach i jest
cennym owocem, który trwa mimo upływu czasu,
tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie!” – czytamy w Przesłaniu do artystów z Soboru Watykańskiego II, 8 grudnia 1965 r.
Znaczenie piękna jest szczególnie widoczne
w sztuce sakralnej. Piękno w niej zawarte stanowi wyraz nadziei. Piękno nie rozwiąże problemów
współczesnego świata, nie zlikwiduje głodu, nie
zatrzyma wojen. Ale piękno przypomina, że istnieje
nadzieja na to, że dobro zwycięży. Dzięki nadziei,
piękno sztuki sakralnej ułatwia codzienną egzystencję i dialog, jaki człowiek prowadzi z Bogiem.

Promowanie sztuki związanej z sacrum i jej autorów to jeden z nadrzędnych celów, jakie postawiły sobie Targi Kielce, organizując Międzynarodową
Wystawę Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. To
tutaj przyznawany jest Medal Papieskiej Rady ds.
Kultury Per Artem ad Deum. Otrzymują go artyści,
którzy w wyjątkowy i trwały sposób przyczyniają się
do rozwoju sztuki i kultury europejskiej, pogłębiają dialog między różnymi kulturami współczesnego
świata i przez swoją Sztukę zbliżają ludzi do Boga.
Medal przyznawany jest od 2005 r., a uroczystość jego wręczenia co roku przyciąga do Kielc
wybitnych artystów z całego świata. Jak podkreślił
JE kard. Gianfranco Ravasi, prezydent Papieskiej

Wystawa Human Being. Being Human lauratki Per Artem ad Deum Claudii Henzler. SACROEXPO 2017.
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Sztuka jest nieodłącznym elementem kieleckich Targów SACROEXPO.

Rady ds. Kultury: „Inicjatywa Per Artem ad Deum
urosła do rangi międzynarodowego wydarzenia na
najwyższym poziomie. Osoby uhonorowane Medalem to osobowości cieszące się światowym uznaniem (…), co sprawia, że Medal Per Artem ad Deum
jest jednym z czołowych wyróżnień europejskich”.
Wśród dotychczasowych dwudziestu jeden
laureatów Medalu są znane osobistości ze świata
kultury i sztuki, między innymi: Krzysztof Zanussi,
Wojciech Kilar, Wincenty Kućma, Mario Botta, Dobrosław Bagiński, Arnaldo Pomodoro, Arvo Pärt,
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Michał Heller. Wielu laureatów rokrocznie wraca do
Kielc, tworząc coraz większy krąg przyjaciół, których
łączy miłość do sztuki. Każda przyjaźń inspiruje
i tak stało się w tym przypadku. Ceremonii wręczania Medalu Per Artem ad Deum towarzyszą wystawy i koncerty nagrodzonych osób. W ten sposób
na Targach SACROEXPO w Kielcach można było
zobaczyć obrazy Stanisława Rodzińskiego, projekty
architekta Stanisława Niemczyka, fotografie Adama
Bujaka i Leszka Mądzika, wysłuchać koncertu muzyki Ennio Morricone czy Krzysztofa Pendereckiego.

Wystawy towarzyszące SACROEXPO wprowadzają w zadumę, cieszą oczy i inspirują.

Radość obcowania z twórcami i ich dziełami
była tak duża, że w 2017 r. rozszerzona została
możliwość dialogu z nimi. Po raz pierwszy zorganizowana została Konferencja Per Artem ad Deum,
podczas której laureaci mogli się podzielić na forum swoim dorobkiem, perspektywą i ideami, jakimi kierują się w codziennej pracy. W konferencji
wzięli udział laureaci Medalu z 2017 r.: austriacka artystka fotografii Claudia Henzler, kosmolog
i filozof kosmologii ks. prof. Michał Heller, teolog
i socjolog ks. prof. Tomáš Halík oraz uhonorowa-

ny papieskim wyróżnieniem w 2008 r. prof. Leszek
Mądzik – reżyser teatralny, scenograf i fotograf.
Spotkanie poprowadził redaktor Miłosz Horodyski,
zastępca dyrektora TVP3 Kraków.
Wypowiedzi i rozmowy artystów z publicznością były pełne emocji i inspiracji, a chwile spędzone z nimi – niezapomniane. Na ich podstawie
powstała ta oto publikacja. Mamy nadzieję, że
dzięki niej uda się zachować na dłużej ten wyjątkowy klimat, który towarzyszył Konferencji Per Artem
ad Deum.
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PRZESŁANIE JEGO EMINENCJI
KSIĘDZA KARDYNAŁA GIANFRANCO RAVASIEGO
PREZYDENTA PAPIESKIEJ RADY DS. KULTURY
I PAPIESKIEJ KOMISJI DS. KOŚCIELNYCH DÓBR KULTURY
DO NAGRODZONYCH MEDALEM PER ARTEM AD DEUM
ORGANIZATORÓW, ARTYSTÓW, WYSTAWCÓW I GOŚCI
TARGÓW KIELCE: SACROEXPO 2017

Dostojni Laureaci Medalu Per Artem ad Deum,
Drodzy Organizatorzy Targów,
Znakomici Artyści,
Szacowni Wystawcy,
Mili Goście, którzy odwiedzacie Targi SACROEXPO
Z ogromną radością adresuję do Was te kilka słów pozdrowień, poprzez które pragnę nade
wszystko wyrazić moją bliskość wobec tej ważnej
inicjatywy, jaką jest Międzynarodowa Wystawa Bu-

downictwa i Wyposażenia Kościołów oraz Sztuki
Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO w Targach
Kielce. Pozwólcie wyrazić mi uznanie dla Zarządu
Targów Kielce, którego działania sprawiają, iż ekspozycja SACROEXPO staje się coraz bardziej znaczącym punktem odniesienia na międzynarodowej
mapie, będąc dziś największą tego typu inicjatywą
w Europie. Dodatkowo cieszy mnie fakt doskonałych kontaktów pomiędzy Organizatorami a naszą
Dykasterią, czego najlepszym dowodem jest to,

Kard. Ravasi podczas uroczystej gali wręczania Medalu Per Artem ad Deum w Targach Kielce, 2009 r.
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że już od dwunastu lat Papieska Rada ds. Kultury
ma swój specjalny udział w tej inicjatywie poprzez
przyznawanie dorocznej nagrody – Medalu Per Artem ad Deum.
Istnieją przynajmniej trzy wymiary owego wyróżnienia, na które chciałbym zwrócić uwagę.
Pierwszy z nich to oczywiście dowartościowanie tej
wyjątkowej formy poznania, związanej z estetyką.
Myślę tu o tym znaczeniu, jakie przypisywał estetyce Alexander Gottlieb Baumgarten, pojmując ją
jako scientia cognitionis sensitivae, charakteryzującą się tak zwaną racjonalnością analogiczną, poprzez którą piękno staje się swoistym instrumentem
afirmacji prawdy.
Drugi wymiar nagrody to waloryzacja zdolności
„współuczestnictwa w pięknie”, które przekracza
granice ekspresji artystycznej, sięgając i wyrażając
głębię osoby ludzkiej, a więc jej wnętrze, jej postawy i jej zorientowanie na ponadczasowe wartości,
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co w konieczny sposób znajduje swe odzwierciedlenie w podejmowanych formach twórczości artystycznej, naukowej, społecznej czy kulturowej.
Trzeci motyw nadania nagrody Per Artem ad
Deum stanowi uhonorowanie osób, które podejmują się trudu budowania trwałych pomostów między
religią a sztuką w taki sposób, by ukazać pełnię
sensu życia. Jest mi ogromnie miło, iż tegorocznymi laureatami są osoby, które znam osobiście i bardzo cenię.
Kunszt fotograficzny Claudii Henzler jest dobrze znany. Na szczególne podkreślenie zasługują te prace, w których wnikliwie i twórczo odkrywa
i ukazuje obecność oraz witalność chrześcijaństwa,
również na styku z innymi religiami. Jej umiejętność
uwiecznienia chwil zdominowanych przez sacrum
w doświadczeniu codzienności i szczególna zdolność „uchwycenia” Tajemnicy w spojrzeniach, gestach bądź znakach wybiegających ku wieczności
stawia ją pośród wybitnych współczesnych artystów, którzy nie boją się poszukiwać inspiracji na
styku religii, kultury i sztuki, prowokując do zadumy
i pytań o ostateczne odniesienie ludzkiej egzystencji. Pozostaje żywy w mojej pamięci symbol krzyża
stworzonego z pięciu monochromatycznych „portretów”, obrazujących napięcie pomiędzy nadzieją
a dramatem, wpisane w gesty i oblicza mieszkańców Haiti po kataklizmie trzęsienia ziemi w 2010 r.
Jest to dzieło, które artystka zechciała zaprezentować podczas wystawy, jaką Papieska Rady ds.
Kultury przygotowała w roku 2011 na 60. jubileusz
święceń kapłańskich papieża Benedykta XVI.
Ksiądz prałat prof. Tomáš Halík od wielu lat jest
zasłużoną postacią w przestrzeni światowej, zarówno poprzez swą działalność społeczno-kulturową

Uroczyste wręczenie Medali Per Artem ad Deum 2017 r. Od lewej: ks. bp Marian Florczyk, Claudia Henzler,
dr Andrzej Mochoń, ks. prof. Michał Heller, ks. prof. Tomáš Halík, ks. dr prał. Lech Piechota.

Ennio Morricone odbiera Medal Per Artem ad Deum
z rąk kard. Gianfranco Ravasiego, Targi Kielce, 2012 r.
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Kardynał Gianfranco Ravasi oraz dr Andrzej Mochoń podpisują porozumienie o współpracy dotyczącej
Per Artem ad Deum. Na zdjęciu również od lewej: ks. dr prał. Lech Piechota, ks. prof. Tomasz Trafny oraz
ks. bp Marian Florczyk.

sięgającą czasów reżimu komunistycznego, jak
również swoją pracę akademicką, jako socjolog
i teolog. Na wyróżnienie zasługuje jego zaangażowanie w promocję tolerancji i pojednania, wolności religijnej i poszanowania sumienia, ponadto
zaś trud dialogu interkulturowego. Poprzez podej-
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mowanie delikatnych tematów z obszarów życia
obywatelskiego i kulturowego, dotyczących m.in.
przemocy czy różnych form dyskryminacji, prof. Halík identyfikowany jest jako symbol twórczej troski
o dobro i piękno społeczeństwa we wszystkich jego
wymiarach – jednostkowych i wspólnotowych. Ten

specyficzny artyzm myślenia i działania prof. Halíka od dziesięcioleci porusza i przemienia ludzkie
umysły i serca, pozwalając im zachwycić się takimi
wartościami, jak dobro, sprawiedliwość, wolność
i prawda, które są wyrazem owej wrażliwości na
piękno wprowadzające nas w horyzont tego, co ponadczasowe i wieczne.
Ksiądz prałat prof. Michał Heller to postać znana i podziwiana nie tylko w polskim środowisku
akademickim, ale także na światowych forach nauki, nie wyłączając Papieskiej Akademii Nauk, której członkiem jest od blisko trzydziestu lat. Trudno
byłoby streścić w kilku słowach bogactwo badań
prezentowanych w ponad siedmiuset publikacjach
Księdza Profesora. Dlatego właśnie motywacja
nadania Medalu Per Artem ad Deum wymaga pewnego sprecyzowania. Oprócz bowiem nieustannego zmagania z wielkością pytań pomagających
zrozumieć istotę świata, prof. Heller podjął się trudu zbudowania trwałego i koherentnego modelu
relacji między nauką a wiarą, wskazując, iż istnieje pomiędzy nimi swoiste „twórcze napięcie”, które pomaga lepiej zrozumieć misteryjny – lub jeśli
ktoś woli – wielowymiarowy charakter rzeczywistości. Dla jej zrozumienia potrzebna jest jakaś forma
syntezy modeli naukowych świata, hermeneutyki
filozoficznej i teologicznej oraz sporej dozy kreatywności, sięgającej pośrednio albo bezpośrednio do
sztuki. Wszechświat od nieskończenie małej cząstki elementarnej do nieskończenie wielkich galaktyk,
skupiających miliardy gwiazd, poznany w swym
bogactwie, odkrywa przed nami zarówno osobliwe
piękno, jak i harmonię. Dopiero na pewnym poziomie opisywania wszechświata językiem naukowym,
a w sposób szczególny językiem matematyki, za-

czyna stawać się jasnym, iż potrzeba piękna i prostoty jest jedną z podstawowych aspiracji mistrzów
naukowych eksploracji. Ksiądz prof. Heller wpisuje się doskonale w ten ideał poszukiwania prostoty i piękna w opisie złożoności wszechświata oraz
relacji pomiędzy tym, co dostępne opisowi metody naukowej, jak i tym, co wymaga jej dopełnienia
w horyzoncie refleksji filozoficzno-teologicznej, aż
po dotknięcie horyzontu transcendencji.
Laureatom szczerze gratuluję osiągnięć i życzę, by nieustannie inspirowali innych do poszukiwania i odkrywania piękna w różnych obszarach
ludzkiej aktywności. Pociągnięcie innych i zachwycenie ich pięknem jest najwyższą formą spełnienia
artysty, a każdy z Was jest nim w dziedzinie, którą
rozwija.
Na zakończenie pragnę podziękować Organizatorom i Wystawcom oraz wszystkim, którzy
podjęli trud kontemplacji i promocji piękna w jego
ekspresji sakralnej. Prawdziwa sztuka przemawia do ludzkiego serca bez konieczności podpierania się „tłumaczem” czy „oratorem” – jak
zauważył William Szekspir. Jest ona sama z siebie
narzędziem perswazji, natomiast w przypadku sztuki chrześcijańskiej nośnikiem piękna i „dogodnym
instrumentem mistagogii”, o czym przypominał
św. Jan Damasceński.
Wszystkim Wam tutaj obecnym życzę sukcesów i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań
w przybliżaniu współczesnemu człowiekowi tego,
co piękne.
Gianfranco kardynał Ravasi
Watykan, 13 czerwca 2017 r.
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Budowniczowie mostów

List jego ekscelencji biskupa michała janochy,
Przewodniczącego rady ds. kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego konferencji episkopatu polski

W naszym przedzieraniu się ku Bogu potrzebujemy dobrych przewodników. Ludzi, którzy obdarzeni przez Boga talentem, nie zakopali go, lecz
mądrze wykorzystali ku pożytkowi innych.
Papież Benedykt XVI powiedział, że w naszych
czasach najbardziej przekonującym argumentem
przemawiającym za istnieniem Boga są święci
i sztuka sakralna. Ta ostatnia – rozumiana szeroko –
jest zdolna otwierać przed nami nowe okna i nowe
horyzonty, których istnienia nawet nie podejrzewa-

liśmy. „Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów” – pisze psalmista, używając zresztą języka
wysokiej sztuki.
Twórca – artysta, pisarz, naukowiec – staje się pontifexem, budowniczym mostów. Mostów
pomiędzy zmysłami a duszą, pomiędzy umysłem
a duchem, pomiędzy ziemią i niebem. Stają się
one także mostami pomiędzy ludźmi. Określenia pontifex, w angielskim wariancie językowym
man-bridge, lubi używać ks. prof. Michał Heller,

Kościół pw. św. Franciszka i św. Klary w Tychach, zwany Małym Asyżem, zaprojektowany przez Stanisława
Niemczyka, laureata Medalu Per Artem ad Deum w 2011 r.
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wybitny filozof przyrody i teolog. Odnoszą się one
do niego samego, który naukowo zgłębiając tajemnice nieba astronomicznego przerzuca mosty ku
niebu teologicznemu.
Tomasz Halík, oryginalny myśliciel i teolog,
świetny pisarz, wywodzący się ze zlaicyzowanego
środowiska czeskiej inteligencji, w swoich książkach tłumaczonymi na wiele języków pisze w sposób świeży i nietuzinkowy o doświadczeniu wiary
we współczesnym postmodernistycznym świecie,
docierając do ludzi nieraz dalekich od Boga i od
Kościoła, którzy nie słuchają na co dzień pobożnych kazań. Buduje mosty między współczesnym
zagubionym światem a Bogiem.
Claudia Henzler, fotografik z Salzburga, podróżuje po świecie i swoimi artystycznymi fotografiami odsłania przed nami poetycką stronę świata,
dostrzegając piękno ukryte w codzienności, piękno

ukryte w ludzkich twarzach. Buduje mosty pomiędzy ludźmi. „Poetycki pogląd na świat nie jest dla
chrześcijanina luksusem, ale obowiązkiem” – pisał
wielki teolog, św. John Newmann.
Niech twórczość tegorocznych laureatów, budowniczych mostów – naukowa, pisarska i fotograficzna – pomaga nam odkrywać niepojęte piękno
i niewyczerpaną tajemicę makrokosmosu, w którym jesteśmy zanurzeni i mikrokosmosu, który jest
w nas. I niech prowadzi nas wszystkich Per Artem
ad Deum.
Bp Michał Janocha
Warszawa,
Niedziela Miłosierdzia Bożego 2018

Ks. bp Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP,
przemawia na uroczystej gali wręczenia Medalu Per Artem ad Deum w 2016 r.
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Idea Konferencji
Per Artem ad Deum

Inaugurując konferencję, dr Andrzej Mochoń,
prezes Zarządu Targów Kielce, powiedział: „Per Artem ad Deum – przez Sztukę do Boga. Powstaje
pytanie: którędy prowadzi droga? Każdego z nas
zapewne innymi ścieżkami, bardziej lub mniej krętymi, ale cel jest ten sam… zrozumieć. Zrozumieć,
co jest ważne, co jest wartością nadrzędną. Na co
dzień nasza praca opiera się zwykle na relacjach
biznesowych, kontraktach, współpracy, zarabianiu
czy efektywnym inwestowaniu. W Targach Kielce

podczas organizowanych rocznie ponad siedemdziesięciu wystaw oraz siedemiuset kongresów
i konferencji spotyka się blisko dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób: zwiedzających i wystawców,
ekspertów, przedsiębiorców i specjalistów w wielu
dziedzinach. Ale wśród biznesowego zgiełku znalazł się czas, by się na chwilę zatrzymać”.
Czas wręczania nagrody Per Artem ad Deum
to czas szczególny. Jest właśnie tą chwilą zatrzymania się pośród codziennych spraw i refleksji nad

Konferencja Per Artem ad Deum. Centrum Kongresowe Targi Kielce, 2017 r.
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Konferencja Per Artem ad Deum. Stoją od lewej: Miłosz Horodyski, prof. Leszek Mądzik, ks. prof. Michał
Heller, Claudia Henzler, ks. prof. Tomáš Halík.

duchowością, sztuką – tym, co piękne i naprawdę
ważne. Aby ową chwilę przedłużyć, w 2017 r. powstała nowa tradycja Medalu Per Artem ad Deum
– Konferencja Per Artem ad Deum. Laureaci uhonorowani papieskiem wyróżnieniem, mieli również
okazję zaprezentować się przed szerszą publicznością i przybliżyć jej swój twórczy dorobek, artystyczne czy naukowe pasje.
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Sukces pierwszego spotkania
Jako pierwszy wystąpił ks. prof. Michał Heller, który udowadniał uczestnikom konferencji, że
wszechświat to dzieło sztuki, zaś samą naukę można porównać do pracy artysty. Prelegent przytoczył
wiele dzieł impresjonistów, mówił o pojęciu światła w fizyce oraz doskonałości praw rządzących
wszechświatem. Jego rozważania wzbudziły duże

W Konferencji Per Artem ad Deum w 2017 r. wzięło udział prawie 120 uczestników.

zainteresowanie zebranego audytorium. Pojawiły
się pytania, które przerodziły się w drugą część wykładu tego cenionego teologa i kosmologa.
Claudia Henzler, austriacka fotograficzka,
w rozmowie prowadzonej przez Miłosza Horodyskiego, szeroko rozwodziła się na temat swojej
działalności, źródeł inspiracji, ukrytych w zdjęciach
pięknu i drogi jego poszukiwania. Artystka nie ukry-

wała, jak ogromną rolę w jej pracy odgrywa wiara.
Wyznała, że wychodząc i robiąc zdjęcia często się
modli, prosząc Boga, aby poprowadził jej rękę.
Kolejny laureat, światowej sławy teolog i socjolog z Pragi, ks. prof. Tomáš Halík, nakreślił analizę
współczesnej cywilizacji, widząc w chrześcijaństwie
czas przełomu, którego znakiem jest choćby pontyfikat papieża Franciszka. W swojej wypowiedzi
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Konferencja Per Artem ad Deum to forum, na którym laureaci Medalu dzielą się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami.

zaznaczył, że Kościół powinien wychodzić do ludzi,
aby ich na nowo znaleźć.
Podczas konferencji wystąpił również laureat
nagrody Per Artem ad Deum z 2008 r., twórca Sceny
Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
prof. Leszek Mądzik, rozważając napięcie między
pierwiastkami sztuki w wierze i wiary w sztuce.
Wszyscy prelegenci spotkali się z uznaniem
i zaciekawieniem licznie zgromadzonej publicz-
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ności. Padały pytania, były polemiki, dzielenie się
swoim punktem widzenia, co nadało temu spotkaniu wyjątkowej atmosfery. Konferencję Per Artem
ad Deum, towarzyszącą po raz pierwszy wystawie
SACROEXPO, zdecydowanie można zaliczyć do
wydarzeń ważnych i godnych powielenia. Całość
spotkania trafnymi komentarzami i dygresjami poprowadził Miłosz Horodyski, twórca filmowy i telewizyjny, zastępca dyrektora TVP3 Kraków.

Targi Kielce – drugi ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej. To tutaj co roku wręczany jest
papieski Medal Per Artem ad Deum.
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Wszechświat
jest dziełem sztuki
Ks. prof. Michał Heller

Każdy szczegół we Wszechświecie jest doskonale zestrojony z całą resztą.
Nie można nic zmienić. Jak w obrazie Paula Cézanne’a.
ks. prof. Michał Heller

Bierzemy udział w Konferencji Per Artem ad
Deum. Ja odwrócę ten kierunek. Przez sztukę (przez
piękno) Bóg mówi do człowieka. Będę się starał
przekonać państwa, że Wszechświat jest dziełem
sztuki, przez które Pan Bóg przemawia do ludzi.
Czasami patrząc na obrazy stworzone przez
artystów oraz zdjęcia astronomiczne, wykonane za
pomocą teleskopu, możemy mieć problem z odgadnięciem, które jest które. Na zdjęciu po lewej

stronie widzimy dzieło Ricca Ayasakiego, a po prawej astronomiczne zdjęcie naszego Słońca. Widać
wyraźnie jego aktywność. Świeci dzięki wybuchom
podobnym do wybuchu bomby wodorowej. Ono
się wypala, kiedyś wypali się i zgaśnie. Abstrakcyjny obraz Ricca Ayasakiego mógłby równie dobrze
przedstawiać mgławicę; takich mgławic jest we
Wszechświecie wiele.

Wykład ks. prof. Michała Hellera podczas Konferencji Per Artem ad Deum.
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William Turner, Światło, Para i Prędkość, National Gallery, Londyn.

Kolejne przezrocze przedstawia obraz mojego
ulubionego malarza brytyjskiego, Williama Turnera.
Obraz pochodzi z 1844 r. i nosi tytuł Światło, Para
i Prędkość. Jest wspaniały. Warto zwrócić uwagę
na przesycenie światłem. Światłem żyje także astronomia – wszystkie informacje, jakie płyną do nas
z kosmosu, są przenoszone przez fale elektromagnetyczne, czyli przez światło.
Zatem światło jest czymś bardzo ważnym
i w sztuce, i w astronomii. Przyjrzyjmy się anatomii
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światła. Światło widzialne dla człowieka to zaledwie
mała część wszystkich istniejących fal elektromagnetycznych. Poza tym istnieje cała gama różnych długości fal, na które ludzkie oko pozostaje
nieczułe. Jak wyglądałby świat, gdyby nasze oko
mogło kontemplować pełny zakres fal elektromagnetycznych? Niemniej możemy podziwiać świat
tylko w niewielkim fragmenciku całego spektrum,
a i tak wydaje się nam niewyczerpalnie bogaty.

Claude Monet, Japoński mostek w Giverny, Art Institute, Chicago.
Jest to znany obraz Claude’a Moneta, zatytułowany Japoński mostek w Giverny.
Impresjoniści byli zafascynowani fizyką światła. Wiedzieli, że pryzmat rozdziela światło widzialne
na barwy podstawowe i wykorzystywali ten fakt, by

lepiej ukazać nasze doznawanie świata. Komponowali obrazy z malutkich plamek o barwach podstawowych. Jeżeli spojrzeć na taki obraz z pewnej
odległości, plamki zlewają się ze sobą i powstaje
niepowtarzalne wrażenie „impresji świata”.
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Prof. Michał Heller przedstawia, jak Teleskop Hubble’a spogląda w głębię Wszechświata.

Teleskop Hubble’a spogląda w głębię Wszechświata. Im dalej sięga, tym wcześniejsze epoki penetruje, zaś o odległości świadczy przesunięcie ku
czerwieni w widmie obserwowanej galaktyki: im bardziej widmo jest przesunięte ku czerwieni, tym galaktyka znajduje się dalej od nas. Widmo kwazara,
zaznaczone na rysunku, świadczy, iż jest on od nas
oddalony o ok. 13 miliardów lat świetlnych. Zatem
dzisiaj oglądamy go takim, jakim był 13 miliardów lat
temu. Jeszcze wcześniej świat był zbyt gęsty i zbyt
gorący, by mogły w nim istnieć jakiekolwiek zorga-
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nizowane struktury. Jednakże i z tamtych regionów
dociera do nas świetlna poświata.

Wielką karierę zrobiło ostatnio „zdjęcie” poświaty po Wielkim Wybuchu. Jest to obecnie bardzo
słabe i bardzo chłodne (jego temperatura wynosi
2,7 stopnia w skali Kelvina) promieniowanie radiowe, tzw. mikrofalowe promieniowanie tła, które jakby
tłem wypełnia cały teraźniejszy Wszechświat. Zostało ono zarejestrowane po raz pierwszy w 1965 r.,
a prezentowane „zdjęcie” (s. 26 u dołu) stanowi syntezę pomiarów wykonanych przez satelitę Planck
(niedawno ukończył on swoją misję). Plamki widoczne na „zdjęciu” – tworzące fakturę trochę podobną
do faktury impresjonistycznych obrazów – przedstawiają obszary o nieco różnej temperaturze.
Stanowią one zarodzie przyszłych galaktyk
i gromad galaktyk. Ta szczególna fotografia jest
niezwykle ważna, ponieważ pozwala kosmologom odczytać warunki fizyczne, jakie panowały
we Wszechświecie mniej więcej 400 tysięcy lat po
Wielkim Wybuchu, kiedy promieniowanie to zostało
wyemitowane. Zwróćmy uwagę na tę liczbę: 400 tysięcy lat, podczas gdy wiek Wszechświata to około 14 miliardów lat. W skali kosmicznej historii to
brzmi, jakbyśmy mówili o sytuacji na drugi dzień po
Wielkim Wybuchu.
W sztuce bardzo ważną umiejętnością jest
uchwycenie chwili: złapać uciekający czas za rogi
i nie puścić go. Jak to można zrobić? Renoir tego
dokonał. Chwila oczarowania w tańcu zaistniała
i natychmiast zapadła się w przeszłość, lecz została
utrwalona jego pędzlem. Także i drugi plan – twarze
zamrożone w chwili, której już dawno nie ma.
Auguste Renoir, Taniec w Bougival,
Museum of Fine Arts, Boston.
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Galaktyka Wir – M51.
A tu widzimy galaktykę o numerze katalogowym
M51. Została uchwycona w momencie będącym dla
nas, współczesnych, odległą przeszłością. Światło,
które zapisało ów obraz w urządzeniach teleskopu
Hubble’a, zostało wyemitowane przez galaktykę 27
milionów lat temu. Kosmiczna chwila została ocalona od zapomnienia.
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Pewnego lata Rainer Maria Rilke (sportretowany przez Paulę Modersohn-Becker) spędzał wakacje w Paryżu. Codziennie wysyłał listy do żony.
W jednym z nich pisał: „Dziś zamykają salon (malarski) i już teraz po raz ostatni, wracając do domu
chciałbym znowu odwiedzić pewien fiolet, cień czy
błękit w określonej tonacji, gdyż mam poczucie, że

Paul Cézanne,
Portret pani Cézanne
w czerwonym fotelu,
Museum of Fine Arts, Boston.
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powinienem lepiej, bardziej niezapomnianie się im
przyjrzeć”. Rilke odkrył na tym salonie obraz Cézanne’a. Chodził tam prawie codziennie. Teraz wystawę
mają zamknąć i on chce jeszcze raz go obejrzeć.
Opisuje żonie swoje doznania: „Na tym czerwonym
fotelu, który już sam jest osobowością, siedzi kobieta, z rękami złożonymi na podołku, w rozłożystej
sukni w pionowe prążki, lekko naznaczonej małymi
rozrzuconymi plamkami zielonej żółci i żółtawej zieleni… Jest tak, jakby każde miejsce znało wszystkie
inne miejsca, tak bardzo w nich uczestniczy, tak bardzo dopasowuje się lub odróżnia”.
Według Rilkego nie ma w tym obrazie nic przypadkowego. Każda plamka wie o wszystkich innych
plamkach i musi znajdować się dokładnie w tym,
a nie w innym miejscu. Dzięki temu cały obraz utrzymuje się w doskonałej równowadze. Coś podobnego dzieje się we Wszechświecie. Każdy szczegół
jest doskonale zestrojony z całą resztą. Wszechświat jest układem niezwykle stabilnym: zaburzenie
jednego szczegółu zniszczyłoby wszystko. Jak na
obrazie Cézanne’a – każda plamka zna miejsce innych plamek i nie może być inaczej.
Jeżeli nauka jest sztuką, to uczeni są artystami.
Jednym z największych był Albert Einstein. W nauce
istotną rzeczą jest to, czy dana teoria jest prawdziwa, czy nie. A jedyne kryterium, czy jakaś teoria jest
prawdziwa, czy nie, stanowi zgodność z doświadczeniem. Jeżeli doświadczenie powiada, że tak, to
tak, a jeżeli powiada, że nie, to choćby teoria była

nie wiadomo jak elegancka, to nie. Ale Einstein, wielki artysta, twierdził, że są dwa kryteria poprawności
teorii. Jednym jest zgodność teorii z doświadczeniem, a drugim jej wewnętrzna doskonałość. Oczywiście bardzo trudno jest obiektywnie zdecydować,
czy teoria ma ową wewnętrzną doskonałość, czy
nie, jednak – jak powiada słynny noblista – wielcy
artyści i wielcy fizycy mają dodatkowy zmysł i po
prostu wiedzą, że to jest to.
Wewnętrzna doskonałość, wedle której świat
jest zbudowany, to nie tylko to, co widać gołym
okiem, a co starałem się pokazać na pięknych przezroczach, lecz również wewnętrzne piękno matematycznych struktur, leżących u podstaw budowy
Wszechświata. To piękno jest rozwiązaniem wielkiego zagadnienia kosmologicznego. Natomiast nauka
nie robi nic innego, jak tylko stara się to rozwiązanie odcyfrować. Einstein często mawiał, że chciałby
znać tylko jedną rzecz – jaki zamysł miał Bóg, gdy
stwarzał Wszechświat.
Spójrzmy na najbliższą nam galaktykę, numer
katalogowy M31, odległą od Ziemi o dwa miliardy lat
świetlnych. Nasza Galaktyka jest bardzo do niej podobna, niemal bliźniacza. Jako komentarz do tego
slajdu pozwolę sobie zacytować Norwida:
Tyle o pięknem człowiek wie i głosi –
Choć każdy w sobie cień pięknego nosi
I każdy – każdy z nas – tym piękna pyłem…
Tak, jesteśmy kosmicznym pyłem i „cień pięknego” nosimy w sobie.

M31 – Galaktyka Andromedy.
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Bóg przemawia znakami
(z Claudią Henzler rozmawia Miłosz Horodyski)

…w życiu doświadczyłam wielu „cudów”. Można napisać o tym książkę.
Ale i tak zdarza mi się wątpić. I wtedy proszę Boga o kolejny znak. I On daje mi ten znak.
Claudia Henzler

MIŁOSZ HORODYSKI: Zacznijmy od źródeł
Pani pasji – fotografii. Skąd pojawił się pomysł
na związanie życia z fotografią?
CLAUDIA HENZLER: To było w Argentynie,
w Patagonii, gdzie w latach 2003–2004 rozpoczęłam karierę fotograficzną. Wcześniej uwielbiałam
zabierać ze sobą aparat, kiedy tylko było to możliwe. Pierwsze zdjęcie zrobiłam starym aparatem kieszonkowym w wieku 8–9 lat. Wykonałam
je w ciemnym lesie, a efekt oczywiście był marny.
Teraz wiem, że trudno jest zrobić wyraźne ujęcie
w mroku. Ten sam aparat zabrałam ze sobą jako
piętnastolatka w pierwszą samodzielną podróż do
Paryża. Gdy wróciłam do domu i spojrzałam na wy-

wołane zdjęcia, poczułam rozczarowanie. Wyniki
nie były w połowie tak dobre, jak się spodziewałam.
Było tam mgliście, a zdjęcia miały pokazywać architekturę Wersalu i innych pięknych miejsc. Nie wyglądały jednak tak nostalgicznie i wspaniale, jakimi
się wydawały, gdy je robiłam. To był punkt wyjścia –
od tego momentu zaczęłam świadomie poprawiać
swoje umiejętności fotograficzne. Przeglądałam
książki o fotografii i krok po kroku było lepiej. Odkąd pamiętam, oglądanie świata stanowiło jedną
z moich wielkich pasji. Zatem gdziekolwiek szłam,
towarzyszył mi aparat fotograficzny. Przeważnie pożyczałam go od przyjaciół, gdyż długo nie miałam
własnego. Dopiero po pobycie w 2003 r. w Amery-

Claudia Henzler, artystka fotograf i reporterka, z nieodłącznym aparatem fotograficznym w ręku.
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Zdjęcia: Claudia Henzler, Wystawa Human Being.
Being Human, Targi Kielce 2017.
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ce Południowej zaczęłam kupować profesjonalny
sprzęt. Wiele razy prosiłam Boga: „Pokaż mi, co
jest moją misją. Dopóki jej nie poznam, będę podróżować, poznawać różne Twoje twarze i aspekty”. W Argentynie otrzymałam dwa pierwsze płatne
zlecenia fotograficzne. Oba dzięki mężom Bożym,
którymi byli salezjanin i franciszkanin. Uznałam to
za znak i odtąd myślałam „ok, teraz wiem – fotografia to jest to. To moja misja. Po to tu jestem”.
Od początku kariery w Argentynie minęły
lata. Od tego czasu sfotografowała Pani wiele
osób, udokumentowała życie w Terra Sancta,
w Izraelu i Palestynie. Poproszono Panią o pokazanie „nadziei i światła” po haitańskim trzęsieniu
ziemi. Pojechała Pani do Kosowa z austriacką
armią. Ujęła w obiektywie Srebrenicę – miejsce,
gdzie po II wojnie światowej wydarzyła się najbardziej przerażająca masakra w Europie. Jaki
wpływ wywarły te doświadczenia na Panią i Pani
pracę?
Każde doświadczenie mnie kształtuje. Wierzę,
że wszystko w życiu dzieje się z jakiegoś powodu.
Zdaję sobie sprawę, że wiele z rzeczy, które zaistniały w moim życiu, ma sens nie tylko teraz, ale
i z perspektywy czasu. Na przykład każdy szczegół
mojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego jest mi obecnie potrzebny, daje możliwość
spojrzenia na świat wewnątrz mnie i wokół mnie.
Niektórzy zadają mi pytanie – jak to jest, że wciąż
masz takie radosne i entuzjastyczne spojrzenie,
mimo pobytu w strefach konfliktu, w miejscach takich jak Srebrenica. Nie jest prawdą, że nie zauważam nieszczęścia. Jednak wybieram poszukiwanie
dobra, które odzwierciedlam poprzez moje zdjęcia.
Inspirować – to mój główny cel. Fotografia to dla

mnie więcej niż tylko narzędzie. To moja misja. Czuję, że dla niej jestem na ziemi; jestem, by przekazywać refleksje, które dane mi było uchwycić w ten
szczególny sposób.
Refleksje. Snuje je Pani nad własnym życiem i karierą. Proszę podzielić się refleksjami
dotyczącymi Medalu Per Artem ad Deum.
Refleksja to dobre określenie. Sama go często
używam. Corocznie robię sobie bilans życia. Patrzę
na to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku
i ustalam cele na nadchodzący. Na 2017 wyznaczyłam dwa priorytety: rodzinę i Boga. To był pierwszy
rok od wielu lat, kiedy zdecydowałam się porzucić
konkretną wizję mojej kariery fotograficznej – trudny
wybór, ponieważ zwykle kładę duży nacisk na realizację projektów artystycznych. W 2017 r. odrzuciłam dążenie do stworzenia konkretnej wystawy.
W bliskiej rodzinie widziałam, jak w ciągu zaledwie
kilku miesięcy rozpadły się małżeństwa dwóch moich braci i jednej z moich sióstr. To niewiarygodnie
smutne. Chociaż czułam, że nie mam problemów
z własnym mężem, po prostu postawiłam na rodzinę. Jednocześnie, jak już wspomniałam, chciałam
również Boga postawić na pierwszym miejscu. Ale
nie wpisałam na „listę”: „chcę pogłębić moją relację z Tobą. Cokolwiek chcesz, abym zrozumiała,
zrobiła lub porzuciła, postaram się żyć wedle Twoich wskazówek”. Rzeczywiście powiedziałam Mu:
„Pragnę naprawdę wiedzieć, kim jesteś i jaki jesteś.
Jesteś znacznie ważniejszy niż pogoń za karierą,
która jest marzeniem o sławie i uznaniu. Za mało
w tym podążania za Tobą. Wszystko przeminie, ale
Ty nie przeminiesz”.
Jak tylko nakreśliłam te cele na rok 2017, otrzymałam e-mail z informacją, że zostałam wybrana
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do grona tegorocznych laureatów Medalu Per Artem ad Deum. Pomyślałam, że to spam i już miałam
nacisnąć „usuń”, ale się powstrzymałam. Zaczęłam
poszukiwania w sieci, a kiedy zobaczyłam zdjęcia
Ennia Morricone i Mario Botty, wcześniejszych laureatów Per Artem ad Deum poczułam, jakby grom
uderzył z jasnego nieba. Wiem, że są to artyści
najwyższej próby. Morricone znany jest na świecie
dzięki swoim niesamowitym kompozycjom i ścieżkom dźwiękowym do filmów, z kolei Botta to jeden
z najlepszych współczesnych architektów. Och!
Szybko znalazłam znaczenie łacińskich słów per Artem ad Deum – „przez sztukę dla Boga”. Czy raczej
– „przez dzieła sztuki do Boga”. Odczytałam jeszcze
wielokrotnie: Per Artem ad Deum. Byłam na wskroś
wzruszona. Dla mnie ten medal był niejako znakiem
bezpośrednio od Boga. Coś w stylu: „Droga Claudio, moja umiłowana córko, widzę cię. Kocham Cię.
Znam cię i doceniam to, co robisz. Często prosisz
o znaki. Przyjmij to jako znak. Podoba mi się, że
wykorzystujesz swój talent jako drogę ku Mnie”.
Moje serce pałało… Nieco później zadzwonił do
mnie z Polski przedstawiciel Targów Kielce, organizatora SACROEXPO. Wcześniej nie słyszałam
o tych targach. Pomógł znów Internet i okazało się,
że to drugie co do wielkości targi w Europie w zakresie akcesoriów i mebli kościelnych… Wracając
do telefonu z Kielc. Nie tylko zostałam zaproszona
do Polski, aby odebrać medal osobiście, ale także
zaproponowano mi wystawę. Kiedy zaś pokazałam część tego, co sobie wymyśliłam, tak im się to
podobało, że zapytali mnie, czy dodatkowo mogę
zorganizować wystawę w przestrzeni publicznej.
W ten sposób stworzyłam „plac solidarności”, będący ekspozycją zdjęć z różnych krajów i obszarów
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objętych konfliktami. Te miały być zaprezentowane
na kieleckim Rynku. Chwilę później zapytano mnie,
czy mogę też wystąpić na konferencji. Spoglądając wstecz na cele, które sobie wyznaczyłam na rok
2017, odnalazłam rękę Boga. Postawiwszy Go na
pierwszym miejscu, otrzymałam „coś z niczego”.
Czy lepiej powiedzieć, dzięki właściwym priorytetom. Bóg daje wtedy o wiele więcej, niż mogłeś sobie wyobrazić.
Cóż za niesamowita historia. Podsumowując, jakie znaczenie ma dla Pani Medal Per Artem
ad Deum? Czy coś zmienia?
Jest fantastyczny. Tak naprawdę to wszystko
nadal wydaje mi się zbyt nieprawdopodobne, aby
mogło być prawdziwe. Gdybym zobaczyła to w filmie, pomyślałbym: „jakie nierealne, nigdy by się nie
wydarzyło w normalnym życiu”. Medal Per Artem ad
Deum to niebywały zaszczyt oraz przypomnienie
o obecności Boga w moim życiu. Podpowiada mi:
idź dalej tą drogą – Per Artem ad Deum – przez
sztukę do Boga. Czas pokaże, jak się to wszystko
rozwinie.
Na czym koncentruje się Pani jako artysta
i człowiek?
Moim celem jest zbliżenie się do Boga, a sposobem na to – fotografowanie, oferowanie warsztatów, wystaw i koncepcji artystycznych. Mój główny
cel, czerwona nić, która się przeplata, stanowi „budowanie świadomości”, obecność i docenianie
rzeczywistości. Z aparatem w ręku lub bez. Krótko
mówiąc, chodzi o świadomość, o Being Human.
Human Being (Istota Ludzka. Istota Człowieczeństwa).
Mówi Pani o znakach, o relacji z Bogiem.
Wielu artystów, także fotografików, często w po-
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dobny sposób odnosi się do intuicji i jej roli
w procesie twórczym. To ważne, biorąc pod
uwagę, że uwieczniacie to, co dzieje się w konkretnym momencie. Tu i teraz.
Intuicja jest dla mnie bardzo ważna. Jest wiele sposobów interpretacji tego, co widzimy. Bez
intuicji nie byłabym w stanie wykonać dobrych fotografii. Jednak obok intuicji znacząca jest również
świadomość. To ważne, by uchwycić te prawdziwe
momenty. Istotę mojej pracy stanowią milisekundy
potrzebne do zrobienia świetnego zdjęcia. Intuicja
uzupełnia cały proces twórczy.
Jaki jest przepis, aby stać się odnoszącym
sukcesy fotografem?
Na to składa się wiele rzeczy. W mojej twórczości najważniejsze są świadomość, intuicja, a także
i umiejętności.
Świadomość, intuicja oraz umiejętności. Czy
może Pani opowiedzieć więcej o ich znaczeniu?
Co mam na myśli, mówiąc „świadomość”?
Wierzę, że świadomość chwili pozwala zrozumieć,
co jest w niej wyjątkowe. Ta świadomość powoduje, że doceniam rzeczywistość wokół mnie. Zobaczę promień światła, który sprawia, że oczy osoby
przede mną błyszczą. Jeśli otworzę serce, mogę
nawet wyczuć, co czuje ta osoba. To wszystko idzie
w parze ze świadomością. Kolejny ważny aspekt
stanowi intuicja. Jest ona dla mnie jest czymś w rodzaju mądrości duszy, a czasem nawet rodzajem
komunikacji z Bogiem i z samym sobą. Intuicja, której nie da się wyjaśnić logicznie (zanim zadziała),
jest nieodłącznym wewnętrznym głosem, mówiącym „rób to, idź tam”… lub zakazującym czegoś.
Intuicja włącza się, kiedy porzucam plany. W pewnym sensie pozwalam się jej prowadzić. Wszystkie
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wielkie rzeczy w moim życiu zaistniały dzięki intuicji.
Wyprawa do Terra Sancta, do Kosowa, na Haiti, do
Srebrenicy – miejsc, których prawdopodobnie nie
wybrałabym dzięki rozumowi. Coś w środku powiedziało mi: Tak. Jedź. …i potem jedna rzecz prowadzi do drugiej.
Intuicja… jedna rzecz prowadzi do drugiej.
Czy to w rzeczywistości takie proste?
I tak, i nie. Słuchać intuicji oznacza zaufać jej.
Kiedy zaś ufasz, wszystko staje się o wiele łatwiejsze. Jeśli zaufanie znika, pozostaje jedynie strach.
Strach przed nieznanym. Wkradają się wątpliwości,
zaś twój wewnętrzny głos mówi: „Co ty robisz? A co,
jeśli się nie uda?”. Zatem gdy nie słuchasz intuicji
i chcesz zrobić to własnymi siłami, trzeba ci – moim
zdaniem – dużo więcej odwagi, energii i wysiłku,
a życie może stać się bardziej wyczerpujące. Powiedziałabym, że zarówno czas, kiedy wiedzie nas
intuicja, jak i czas „kontroli” to nieustanne zmaganie
trwające przez całe życie. Jednak za każdym razem,
gdy intuicja i zaufanie przejmują wodze, wszystko
jest o wiele bardziej radosne, płynne i łagodne. To
uczucie jakbyś obejmował świat, a świat obejmował
ciebie. Wiem, że to proces. Szkoła świadomości.
Dlatego właśnie założyłam Szkołę Świadomości
(Schule der Achtsamkeit). Do tego miejsca się udajesz, jest to miejsce wewnątrz (to, co zewnętrzne
zmienia się), w tym miejscu uczysz się być świadomym. Świadomość ma tendencje do wymykania
się, co normalne. Ale im głębiej wchodzimy w ową
szkołę świadomości, tym stajemy się lepsi, tym
dłużej doświadczamy świadomości. Można powiedzieć, że jesteśmy w harmonii z samym sobą, ze
stworzeniem, z Bogiem. To jak długa pielgrzymka.
Cieszę się, że kroczę tą ścieżką.
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Omówiliśmy intuicję i świadomość jako
składowe sukcesu fotografa. Pozostały jeszcze
umiejętności…
To ważny punkt, numer trzy na mojej liście. Talent jest niezwykle cenny, a także użyteczny. Bez
talentu może się okazać, że nigdy nie będziesz
świetny w tym, co robisz, nieważne jak się starasz,
jak bardzo doskonalisz swoje umiejętności. Z drugiej strony, jeśli masz talent, a nie ćwiczysz, to może
się zdarzyć, że osoby, które ciężko pracują nad
sobą będą odnosić więcej sukcesów niż ty. Zatem
najlepsze jest połączenie talentu i umiejętności.
Niezależnie od wykonywanego zawodu należy łączyć oba aspekty.
To zatrzymajmy się na samym fotografowaniu. Jakie pytania, myśli towarzyszą Pani w trakcie pracy?
Z pewnością nie mówię sobie wtedy, że muszę zrobić zdjęcie czegoś, co jest piękne. Nie da
się robić zdjęć za wszelką cenę, zawsze. Próbuję
wyjść i zmówić modlitwę, szczególnie gdy jest to
ważna podróż, na przykład do Kosowa czy na Haiti. Od kiedy pamiętam, modlę się, zanim zacznę
fotografować. To brzmi tak: „Boże, pobłogosław
mnie i prowadź mnie. Pokaż, co jest istotne i wyjątkowe. Pomóż mi nacisnąć spust migawki w odpowiednim momencie. Daj mi widzieć Twoimi oczami.
Ukaż się”. Czasami kiedy wybieram się do miejsc,
które trudna uznać za piękne, takie jak te objęte
konfliktem czy zniszczone działaniami wojennymi,
ludzie pytają „Po co jedziesz? Tam jest tylko smutek i bieda”. Mówię wówczas do siebie i do Boga:
„Pokaż mi światło, pokaż mi radość i nadzieję, pokaż mi, co jest wielkie i wyjątkowe. Pozwól się skupić, pomóż mi pokazać, gdzie jesteś – tu i teraz”.
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Tak powstało szereg moich najbardziej niesamowitych zdjęć.
A co z czynnikiem „czasu” i „wyczucia czasu” w fotografii?
To tak, że z jednej strony mamy zegar, który
nieustannie tyka w umyśle fotoreportera. Rolą fotografa jest uchwycić odpowiedni moment, wychwycić istotę. Musisz być bardzo czujny. Jak ryś. Jeśli
nie jesteś uważny, przegapisz tę wyjątkową chwilę.
Możesz przegapić promień słońca w oczach jakiejś
osoby, cień uśmiechu, coś co pojawia się i zaraz
znika. Jednak czas to nie tylko Chronos, tykający
zegar. To także Kairos, który wykracza poza ziemski czas. Tutaj można dotknąć sedna, wieczności,
bezczasowości. I to również wymaga świadomości
oraz intuicji.
Była Pani w wielu miejscach i krajach, widziała nie tylko piękno, ale także cierpienie i nędzę. Czy wówczas jest czas na zastanawianie
się, czy warto zrobić zdjęcie, na przykład cierpiącego człowieka. Czy bierze górę profesjonalizm i oczywista chęć zrobienia dobrej fotografii?
To zależy od chwili. Rzeczywiście, moim udziałem stała się konfrontacja z cierpieniem i bólem
w takich miejscach jak Haiti zaraz po trzęsieniu ziemi w 2010 r. Codziennie przed wyjazdem z hotelu
modliłam się: „Boże, proszę o Twoje błogosławieństwo. Pomóż mi uchwycić to, co jest warte pokazania. Ty wiesz, co jest ważne”. Tym samym byłam
w stanie skoncentrować się na tu i teraz i pokazać,
co widziałam. Są również chwile, kiedy jestem przepełniona emocjami. Ów osąd staje się przeszkodą,
może sabotować chęć fotografowania. Z jednej
strony wewnętrzny głos artysty i fotografa powtarza: „tylko popatrz, czas nacisnąć spust migawki”.
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Naciskam. Z drugiej strony jest też etyczno-moralno-duchowy głos. On powiada: „Nie możesz tego
sfotografować. Nie rób tego!”. I często go słucham.
Szereg zdjęć, być może najlepszych, które mogłabym zrobić w życiu, nie zaistniało, ponieważ moje
myślenie moralistki tego zabroniło. Pamiętam sytuację w Srebrenicy w Bośni. Byłam tam w lipcu 2010 r.,
piętnaście lat po masakrze, w dniu upamiętnienia,
pośród 50.000 ludzi. I ten moment – zobaczyłam
starca, który przeżył piekło na ziemi. Załamał się na
moich oczach. Na początku pomyślałam: „Wow!
Jestem w idealnym miejscu, mam szansę na doskonałe zdjęcie”. Zaraz potem wewnętrzny głos powiedział „Nie! Odpuść”. Odpuściłam i podeszłam
do tego człowieka. Przytuliłam go. Wybuchnął płaczem i objął mnie. W tamtym momencie byłam tam
dla niego, żeby go pocieszyć. To jedno ze zdjęć,
których nikt nigdy nie zobaczy, gdyż tak zdecydowałam. Czasami decyzje, czy zrobić zdjęcie, czy się
powstrzymać, są niezwykle trudne. Warto nauczyć
się słuchać i rozumieć, co podpowiada intuicja i podążać za jej głosem, na ile to tylko możliwe.
Wspomniała Pani o człowieku ze Srebrenicy. Jak Pani postrzega ludzi, których uwiecznia
na swoich fotografiach?
Spójrzmy na zdjęcia. Co przedstawiają? Między innymi portret staruszki z Gruzji, która prawdopodobnie nigdy wcześniej nie widziała turysty. Jest
twarz biskupa z Wiednia i imama z Kanady – każdy z nich jakby w medytacji, spojrzeniem sięga od
wieczności ku wieczności. Na tych ujęciach jest
coś ponadczasowego. Możesz je opisać na wiele
sposobów, podać narodowość, stanowisko, imię
sfotografowanej osoby. Możesz też stwierdzić: to
jest istota ludzka, obraz odwiecznego Boga. Można
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powiedzieć, że owe fotografie stanowią formę dialogu między moją duszą a Bogiem. Jeśli przyjrzeć się
wystawie Human Being. Being Human, to zobaczy
się obrazy różnych kultur i ludzi o różnym pochodzeniu społecznym i różnych religii. Na moich zdjęciach widać wiele piękna i wyjątkowości. Jednak nie
wszystko, co przedstawiam jest miłe i przyjemne.
Nie ukrywam smutnej strony, konfliktów i katastrof.
Są one częścią egzystencji na naszej planecie. Na
jednej z fotografii zobaczysz haitański bazar, a tam
kobietę, która przeżyła trzęsienie ziemi. Nadałam
jej tytuł „Święta. Kobieta z haitańskiego rynku”.
Uważam, że ważne jest pamiętać doświadczenia,
które w sobie nosimy, ale jednocześnie pamiętać
o możliwościach wpisanych w ludzkie życie. Chociaż przechodzimy konflikty, zmagamy się, nie
można zapominać o tym, co nas inspiruje, o tym,
że „razem damy radę”. To wszystko zależy od naszej decyzji, czy dzielimy się uśmiechem z innymi,
pomimo konfliktów i trudności. Twój uśmiech może
zmienić świat. Może otworzyć serca, również serca
nieznajomych… Kiedy spotykasz kogoś – obcego,
członka rodziny lub przyjaciela – pomyśl w duszy:
„Niech ci Bóg błogosławi. Dobrze cię tu widzieć.
Doceniam cię”. Pomyśl, że osoba stojąca przed
tobą jest obrazem Boga lub posłańcem pokoju.
I nawet jeśli nie wypowiesz ani słowa, jestem pewna, że twoje pozytywne nastawienie do tej osoby
odniesie skutek. Wpłynie zarówno na nią, jak i na
ciebie i twoje postrzeganie życia i otoczenia. Jest
to prosty, ale trwający całe życie proces uczenia się
pozytywnego wewnętrznego spojrzenia i postawy.
To właśnie chciałabym przekazać poprzez moją
pracę – przez zdjęcia, wystawy i warsztaty. Chcę
pokazać, jak piękne jest życie. A wtedy zobaczysz

43

też i doświadczysz, jak wielki i piękny jest Bóg we
wszystkich swoich aspektach.
Pani wystawa Human Being. Being Human
to wiele mocnych zdjęć. Czerń i biel. Ludzie. Kultury. Religie. Piękne, ale i smutne, wstrząsające
chwile. Patrzenie na te obrazy, może wywołać
wiele wzruszeń. Jakie było Pani zamierzenie?
Wierzę, że wiele zależy od samoświadomości.
Poprzez wystawy i warsztaty poświęcone świadomości w fotografii chciałabym zwrócić uwagę na
znaczenie koncentracji i perspektywy. Jakość życia
ma wiele wspólnego z koncentracją. Koncentracja
to kwestia wyboru. Nasz świadomy wybór skupienia pozwala nam przekształcić się w „Istotę Ludzką. Istotę Człowieczeństwa”. Naszym zadaniem jest
nadać znaczeniu „bycia człowiekiem” pozytywne
odniesienie.
Wszystko, co postrzegamy przechodzi przez
swego rodzaju filtr. To od nas zależy wybór lub
zmiana filtra. Co dopuszczamy do siebie? Jakie nadajemy barwy temu, co przyswajamy? Oznacza to:
jak interpretujemy rzeczy, które dzieją się w nas lub
wokół nas, co odzwierciedlamy i oddajemy poprzez
nasze słowa, działania, niewerbalny język. Cokolwiek robimy, wybieramy bądź odrzucamy – a tym
samym, jakim myślom i emocjom pozwalamy przejąć naszą świadomość – ma wpływ na nas samych,
na innych. Podam przykład. Jeżeli widzę zło albo
myślę, że świat jest zły, mogłabym wyjść i zrobić
zdjęcia tego, co jest złe. To byłoby moje świadectwo. Mogłabym wtedy powiedzieć: „Zobacz, ile jest
zła na tej planecie”. To jest moje świadectwo. Pokazuję, że mam rację.
Jeśli zaprzęgniesz świadomość, co możesz
zdziałać? Możesz zmienić swoje wewnętrzne sku-
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pienie. W jaki sposób? Nawet kiedy jesteś w złym
nastroju, możesz świadomie zmienić własne spojrzenie, przyjąć nową perspektywę. Twoje skupienie
wpływa na ciebie, na twoje postrzeganie – z aparatem czy bez. Przykładowo, jeśli wcześniej widziałeś to, co złe i brzydkie, teraz możesz powiedzieć:
„Niech Bóg lub wewnętrzna boska iskra pomoże mi
zbudzić się z tego snu. Niech prowadzi mój wzrok
i pokaże mi promienie światła i nadziei, pokaże
ukryte piękno, pokaże to, co wartościowe, pokaże
mi uśmiechy na twarzach ludzi…”. Jeżeli skupiasz
się na szukaniu dobrych rzeczy, znajdziesz je. I tak
jak już mówiłam, normalnie zebrałbyś świadectwa
o tym, co złe, ponieważ jednak postanowiłeś skupić się na dobru, tym razem stwierdzasz, że dobro
istnieje. Pamiętajmy, że nasze wewnętrzne skupienie jest potężnym narzędziem. „Obiektyw” mojego
serca i umysłu, a zwłaszcza obiektyw kamery, są
wyrazem tego skupienia. Wspaniałą rzeczą jest, że
mogę wybrać, na czym się skupiam. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach, nawet w obszarach
konfliktu, wojny i katastrof nikt nie może mi odebrać
mojego osobistego wyboru – tego, na czym się
skupiam. Jeśli pamiętamy, że zawsze mamy wybór
sposobu postrzegania życia i interpretacji tego, co
dzieje się w nas i wokół nas, kto może pozbawić
nas godności?
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O odczytywaniu znaków czasu
Ks. prof. Tomáš Halík

Jeśli odkryjemy na nowo głębokie korzenie chrześcijaństwa, możemy żyć w wolności wobec współczesnego i postmodernistycznego świata. Nie musimy nawet tworzyć „kontrkultury” lub akceptować
bezkrytycznej kultury otoczenia. Możemy wzbogacić świat na nowo odkrywanej mocy Ewangelii.
Tomáš Halík

Historia Kościoła i historia teologii są w pewnym
sensie kontynuacją tajemnicy wcielenia. Tradycja,
jedno z dwóch najważniejszych źródeł objawienia
Bożego, stanowi dynamiczny strumień stałej rekontekstualizacji przesłania Ewangelii. To ciągły dramat
wcielenia wiary w kulturę konkretnej społeczności,
w konkretnej przestrzeni i w konkretnym czasie.
Główną misją Kościoła i jego sensem jest
ewangelizacja. Ewangelizacja polega na inkulturacji
Ewangelii. Ewangelizacja bez inkulturacji jest li tylko
wulgarną propagandą religijną i indoktrynacją. Ko-

ściół to wspólnota pamięci i opowiadanych historii,
przypowieści. Jego zadaniem jest urzeczywistnienie
wydarzeń związanych z Chrystusem zarówno w liturgicznym sprawowaniu Eucharystii, jak i w „liturgii
życia”, w codziennym świadczeniu chrześcijan na
każdym kontynencie. Poprzez to świadectwo Bóg
dalej działa w świecie, kontynuuje dzieło stworzenia
i uświęcenia i przygotowuje obiecaną przyszłość,
w której „Bóg będzie wszystkim we wszystkich”.
Życie wiary jest życiem dialogu. Wydarzenia
historyczne postrzegane teologicznie są w jakiś

Ks. prof. Tomáš Halík przedstawia tezy swojego referatu uczestnikom Konferencji Per Artem ad Deum.
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sposób boską komunikacją z ludzkością. Dla wierzących aktualne wydarzenia historyczne nie są
jedynie banalnym lub absurdalnym strumieniem
wydarzeń, wynikiem działania ślepego losu, czy
też przez odwrotność – skutkiem działalności człowieka determinowanej czynnikami ekonomicznymi
i politycznymi. Bóg w Biblii przemawia w historii
i poprzez historię, nie tylko w starożytnych czasach
biblijnych. Jednak nie jest łatwo zrozumieć Jego
głos. Interpretacja znaków czasu stanowi prorockie
zadanie Kościoła i teologii.
Jestem głęboko przekonany, że szczególnie
we współczesnym, tak skomplikowanym świecie
i trudnym okresie dziejów potrzebujemy teologicznej hermeneutyki Bożej ekspresji w naszej historii
i w naszej kulturze. Gdzie teraz odnajdujemy się
w historii chrześcijaństwa w Europie? Jakie są znaki
czasu, jak sobie z nimi radzić?
Jan Paweł II i Benedykt XVI doprowadzili do
godnego zakończenia długiego rozdziału w historii chrześcijaństwa. Pontyfikat papieża Franciszka
znaczy nowy początek. Lub ujmując rzecz ostrożniej: może znaczyć nowy początek w pewnych okolicznościach. Głównym tematem poprzedniej epoki
była próba pogodzenia się z nowoczesnością (modernizmem). Wiek modernizmu dobiegł końca.
W dużej części świata ma miejsce radykalna zmiana paradygmatu cywilizacyjnego.
Pontyfikat papieża Franciszka odciśnie się jako
początek nowego rozdziału w historii chrześcijaństwa, jako nowe odczytanie Ewangelii – obietnica
otwartego, ekumenicznego chrześcijaństwa spójnego z aktualną chwilą w dziejach naszej planety. Obecne przejście od jednej historycznej formy
chrześcijaństwa do kolejnej – na wzór takiego przej-
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ścia w przeszłości – może wiązać się z kryzysami,
napięciami i konfliktami. A „dar rozpoznawania duchów” będzie prawdopodobnie bardziej potrzebny,
niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej.
Reformy Soboru Watykańskiego II byłyby niewyobrażalne bez wzmożonych wysiłków wielkich
teologów XX wieku. Uderza mnie fakt, że reformatorski pontyfikat papieża Franciszka również pilnie
potrzebuje wsparcia w żmudnej pracy dzisiejszych
teologów. Konieczna jest „nowa teologia”, której
istotną część stanowić będzie kairologia – sztuka
czytania znaków czasu. Innymi słowy, potrzeba jest
teologicznej hermeneutyki, krytycznej interpretacji
współczesnej kultury, która stanowi kontekst naszego życia w wierze.
Współczesny racjonalizm zrodził dwa zjawiska:
zaawansowaną technologię i gospodarkę kapitalistyczną. Te uruchomiły najważniejszy proces społeczno-kulturowy naszych czasów – globalizację.
Pojawiła się globalna postmodernistyczna (czy też
raczej supermodernistyczna) cywilizacja. Wzajemne powiązanie różnych części świata dało ogromny
impuls rozwojowy, ale także przyniosło nowe komplikacje i zagrożenia.
Moim zdaniem upadek komunizmu oraz wielu reżimów autorytarnych był efektem ubocznym
globalizacji. Reżimy z centralnie planowanymi gospodarkami, cenzurowaniem idei, nie mogły utrzymywać się w warunkach wolnego rynku wymiany
towarów i idei. Wydawało się, że liberalna demokracja będzie polityczną formą zglobalizowanego
społeczeństwa przyszłości.
Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci kolejny
aspekt globalizacji wysunął się na czoło i dał początek różnym formom oporu wobec globalizacji,

Fotografia wykonana przez Claudię Henzler w czasie jej podróży do Ziemi Świętej.
oporu wobec Zachodu, z którego wyrósł proces
globalizacji, oporu wobec liberalnej demokracji i jej
instytucji politycznych oraz elit.
W świecie arabskim i afrykańskim wzrasta obawa przed globalizacją jako modelowaniem na styl
zachodni, przed utratą własnej tożsamości kulturowej. Dla niektórych radykalnych prądów politycznych, sekciarsko-fundamentalistyczna interpretacja

islamu stała się ideologią polityczną broniąca tożsamości etnicznej. Takie wysiłki rozwinęły się
w formę otwartej wojny przeciwko Zachodowi, demonstrowanej poprzez ataki terrorystyczne. Radykalna ideologia dżihadyzmu padła na żyzną glebę
i to zarówno wśród części drugiego i trzeciego pokolenia imigrantów żyjących w krajach zachodnich,
jak i nawet w środowiskach sfrustrowanej zachod-
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Jerozolima widziana oczami Claudii Henzler, laureatki Per Artem ad Deum w 2017 r.
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niej młodzieży. Rodziny tych ostatnich nie były
w stanie stworzyć własnej tożsamości. Tym samym
młodzi ludzie zaczęli szukać „tożsamości zbiorowej” w grupach ekstremistycznych. Konieczne jest
wyraźne rozróżnienie pomiędzy islamem a dżihadyzmem. Dopóki ludzie na Zachodzie (zwłaszcza
populistyczni politycy) ciągle będą wyrażać sprzeciw nie wobec dżihadyzmu, a wobec islamu jako
takiemu, będą podsycać tym samym propagandę
dżihadystów. Cel tej propagandy stanowi przekonanie całego muzułmańskiego świata, że Zachód
jest do niego wrogo nastawiony. Nie tylko do dżihadystów, ale do islamu jako takiego, do wszystkich
muzułmanów. Zatem ten nieprzyjacielski świat musi
zostać zniszczony.
W dialogu między islamem a zachodnim światem liberalnym – dialogu, który jest niezbędny, by
świat przetrwał – Kościół ma do odegrania ogromną rolę. Ma też niebagatelne możliwości, bowiem
łączy wartości obu światów, które nie są w stanie
same osiągnąć wzajemnego zrozumienia. Bardzo
cenię postawę papieża Franciszka i jego starania
w tym względzie.
Niemniej nawet na Zachodzie globalizacja paradoksalnie stałą się przyczynkiem do zasiewania
podziałów. Nie tylko między różnymi społeczeństwami, również wewnątrz nich. Podziały powstają
pomiędzy tymi, którzy skorzystali na globalizacji
i stają się bogatsi a tymi, którzy w jej wyniku ubożeją. Ten podział społeczeństwa osłabił klasy średnie, tradycyjnie podstawowych nosicieli liberalnej
demokracji.
Nowe formy komunikacji masowej odgrywają kluczową rolę. Ludzie zamykają się w „kapsułach” sieci społecznościowych i akceptują jedynie

informacje, które wzmacniają posiadane osobiste
i grupowe uprzedzenia. Sieci społecznościowe
pomagają rozprzestrzenianiu „płynnego gniewu”
osób, które czują się sfrustrowane, utraciły wiarę
w istniejące systemy polityczne i swoich przedstawicieli. Zaczynają one wspierać populistów o tendencjach dyktatorskich.
Zmartwienia, niepokój i strach wywołują agresywne emocje. Populistyczni politycy wykorzystują
te emocje wyrosłe ze strachu i nienawiści. Karmią
ludzi „wrogimi obrazami” – celami agresji. Obecnie
ulubionym celem ataków są migranci, establishment, Unia Europejska i elity. Rosja Putina prowadzi
intensywną wojnę propagandową, mocno wspomaganą przez szeroko zakrojoną dezinformację
w mediach społecznych. Celem tej wojny są proeuropejskie i prozachodnie idee w Europie Środkowo-Wschodniej. Wykorzystuje się wszelkie możliwe
środki, aby promować rozpad Unii Europejskiej
i wspierać niebezpiecznych, skrajnych nacjonalistów w Europie.
Instytucje dbające o moralność i kulturę – Kościoły, uniwersytety czy niezależne media publiczne
– powinny funkcjonować jako swoisty system immunologiczny społeczeństwa. W każdej społeczności są grupy frustratów, którzy mają skłonność do
ekstremizmu politycznego. Przez analogię – każde
ludzkie ciało zawiera pewną liczbę komórek patogennych. Jeżeli system odpornościowy funkcjonuje
prawidłowo, komórki patogenne nie są niebezpieczne. Jeśli jednak układ immunologiczny załamuje się, komórki patogenne zaczną się namnażać.
Wydaje się, że system immunologiczny w naszych
społeczeństwach załamuje się z tego czy innego
powodu.
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Populistyczni politycy stale atakują niezależne
media oraz intelektualistów, w szczególności „intelektualistów publicznych”, którzy dają odpór uprzedzeniom i stereotypom funkcjonującym w opinii
publicznej. Populistyczni, autorytarni politycy zawsze starają się nadużywać patriotycznych i religijnych odczuć ludzi, a także zinstrumentalizować
lokalne Kościoły. Znanych jest wiele tragicznych
doświadczeń z czasów przed i w trakcie II wojny
światowej, kiedy to – pewne rodzaje katolicyzmu
wspierały autorytarne reżimy. Wszystkie autorytarne
reżimy wcześniej czy później upadną. Jeśli Kościół
popiera takie rządy, powrót demokracji i wolności
politycznych może doprowadzić do głębokiej sekularyzacji. Początek podobnego procesu znaczony
jest brakiem zaufania do Kościoła, zwłaszcza wśród
młodych ludzi i intelektualistów.
Co może zrobić Kościół w takiej sytuacji? Chrześcijaństwo przekazane mechanicznie jako dziedzictwo ojców utraciło społeczną i kulturalną biosferę,
nie ma już korzeni i witalności. Bycie chrześcijaninem dziś, zdawanie egzaminu z chrześcijaństwa we
współczesnym świecie wymaga trzech konkretnych
rzeczy. Po pierwsze „wypłynięcia na głębię”– rozwijania sztuki życia duchowego, kontemplacyjnego
poszukiwania obecności Boga w swoim własnym
życiu („szukania Boga we wszystkich rzeczach”).
Po drugie, wychowywania siebie w wierze, myślenia przez pryzmat wiary, aby ta była w zgodzie

z wykształceniem i światopoglądem, szukania odpowiedniego języka, którym w zrozumiały sposób
można dawać świadectwo wiary we własnym otoczeniu. Wreszcie po trzecie, świadczenie o wierze
poprzez moralne zachowanie będąc członkiem
społeczeństwa, kreatywne włączanie Ewangelii do
swoich postaw obywatelskich.
Instytucje świata chrześcijańskiego, parafie,
różne zgromadzenia, wspólnoty, ruchy itp. powinny kroczyć za przykładem ideału średniowiecznego uniwersytetu, który był wspólnotą życia, nauki
i modlitwy. Miejscem, gdzie ludzie szukali prawdy
poprzez swobodną dyskusję i pamiętali o zasadzie
contemplata aliis tradere – przekazuj innym owoce
swojej kontemplacji.
Wspomniałem, że Kościoły powinny odgrywać
rolę systemu immunologicznego społeczeństwa.
W ciągu ostatnich dziesięcioleci główne chrześcijańskie Kościoły – prawdopodobnie w odpowiedzi
na rewolucję seksualną lat sześćdziesiątych – koncentrowały się zbytnio na moralności w dziedzinie
seksualności, na kampanii antyaborcyjnej, związkach LGBT czy antykoncepcji. Są to z całą pewnością istotne kwestie, jednak nie najważniejsze.
Naturalną reakcją świeckiego społeczeństwa było:
spójrzcie, co się dzieje w waszych własnych szeregach! Skandale związane z wykorzystywaniem
seksualnym przyczyniły się do długoterminowego spadku wpływu Kościołów chrześcijańskich na

Światłość w ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnia
– śpiewa Antonina Krzysztoń podczas gali wręczenia Medalu Per Artem ad Deum w 2016 r.
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Nowoczesne wnętrze kościoła zaprojektowane przez Mario Bottę: gra formy i światła, minimalizm, skupienie
jako odpowiedź na zmiany we współczesnym świecie.

świeckie społeczeństwa. Sytuacja taka powinna
skłonić nas do głębszego poszukiwania prawdziwej istoty chrześcijaństwa, tego, co właśnie stanowi
rdzeń Ewangelii.
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Pragnę podkreślić, że sekularyzacja nie jest
ani końcem chrześcijaństwa, ani końcem religii.
Czyż nie jest to, co niektórzy nazywają „sekularyzacją”, a inni zaś „śmiercią Boga” – ciemną nocą

skrywającą boskie Kairos – odpowiednim momentem? Czyż nie jest to swoisty królewski dar, kolebka
nowej kenozy chrześcijaństwa, przestrzeń głębszej i bardziej dojrzałej wiary? Czy wiara i Kościół
nie potrzebują w pewnym sensie przejścia przez
okres słabości, cierpienia i śmierci, aby doświadczyć zmartwychwstania i być wiarygodnym świadkiem zwycięstwa nad śmiercią?
W dużej części Europy proces sekularyzacji
trwa w tym sensie, że zaufanie ludzi do tradycyjnych instytucji religijnych słabnie. Są oni coraz
mniej skłonni do tego, by poddać się ich kierownictwu i kontroli życia prywatnego, mniej skłonni
do udziału w życiu tych instytucji (np. w postaci regularnej obecności w kościele). Choć liczba osób,
które w pełni identyfikują się z działaniem i nauczaniem Kościołów spada, liczba zagorzałych
ateistów nie wzrasta. Większość Europejczyków
można kategoryzować jako duchowych poszukujących z jednej strony i religijnie obojętnych
(apateistów) z drugiej strony. W wielu krajach liczba „byłych katolików” lub „złych katolików” (tych,
którzy nie zerwali więzi z chrześcijaństwem, ale są
bardzo krytyczni wobec obecnej formy Kościoła)
znacznie przekracza liczbę aktywnych katolików
(parafian).
Przyszłość Kościoła, przyszłość chrześcijaństwa, i do pewnego stopnia przyszłość zachodniej
cywilizacji zależy od tego, w jakim stopniu Kościół
może poradzić sobie z tymi poszukującymi. Nierealne jest założenie, że jakaś konwencjonalna misja
mogłaby pokonać większość takich ludzi – wcisnąć
ich w ramy istniejących struktur instytucjonalnych
i intelektualnych Kościoła. Konieczne jest otwarcie
i przekroczenie tych granic.

Najprawdopodobniej Kościoły będą musiały
rozwijać trzeci rodzaj służby, równoległy do tradycyjnej opieki nad wierzącymi w parafiach, obok
tradycyjnych misji. Mianowicie towarzyszenie poszukującym – w duchu dialogu, wzajemnego szacunku i wzajemnego wzbogacenia. Konieczne jest
podjęcie tej drogi poprzez dzielenie się doświadczeniami i charyzmatami, bez angażowania się
w prozelityzm. To wymaga odwagi. Jednak nawet
Abraham, ojciec wierzących, wyruszył w drogę, nie
wiedząc, gdzie ona prowadzi.
Nie można także spisać apateistów na straty.
Często w ich życiu jest coś świętego. Powinniśmy
zachowywać się jak Jezus w drodze do Emaus:
najpierw słuchać w milczeniu przez dłuższy czas,
zwracając szczególną uwagę na pytania i obawy
ludzi, zanim zaczniemy dzielić się i interpretować
przypowieści.
Powtarzam: konfrontacja z nowoczesnością
dobiegła końca, nie jest już żywą kwestią. Głównym
wątkiem są problemy związane z procesem globalizacji i różnymi reakcjami na nią. Papież Franciszek
ponownie kładzie nacisk na to, co znajdowało się
w cieniu: miłość, solidarność, odpowiedzialność
za stworzenie, rozwijanie sumienia, odwagę bycia
twórczym. Jeśli odkryjemy na nowo głębokie korzenie chrześcijaństwa, możemy żyć w wolności
wobec współczesnego i postmodernistycznego
świata. Nie musimy nawet tworzyć „kontrkultury”
lub akceptować bezkrytycznej kultury otoczenia.
Możemy wzbogacić świat na nowo odkrywanej
mocy Ewangelii.
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Inspiruję się zobaczeniem
Prof. Leszek Mądzik

…teatr jest rodzajem świątyni. Tam możemy w samotności gdzieś się skupić,
znaleźć jakąś równowagę i sensowność, która zawsze jest pragnieniem naszego bycia.
Leszek Mądzik

Bardzo dawno temu uwierzyłem, że można
się porozumieć z drugim człowiekiem bez słów. Że
może się pojawić taka forma, będąca językiem teatru, która gdzieś zabierając czas widzowi potrafi
go zdobyć, ogarnąć i zanurzyć w to oczekiwanie,
jakie pragnę przekazać. Zacząłem od malarstwa
w latach 60. i wierzyłem, że będę malarzem, ale los
tak zrządził, że to malowanie jest teraz w czasie.
Ten blejtram, który był kiedyś jasny, obecnie przed
widzem przez pół godziny się ujawnia i pokazuje
kolejne obrazy. Zatem znalazłem, mam wrażenie,
język, którym mogę – zmieniając te obrazy, tworząc
ich dramaturgiczne narracje – wykreować przed widzem ciągle malujący się obraz. Pędzlem, którym

to czynię, jest światło. Chciałbym, aby to zderzenie
światła z ciemnością było siłą mojego teatru. Jego
witalnością, tak przeczuwam, jest mrok, jest czerń,
jest noc i w tej nocy czuję się bezpiecznie. Jak
kiedyś powiedziałem, noc nie jest dla mnie nocą
złoczyńców, lecz stanowi miejsce tajemnego spotkania, gdzie mogę, ujawniając widzowi w trakcie
spektaklu światłem, jakby prowadzić go, uwodzić,
by udał się w ową wędrówkę, w której chciałem,
aby ze mną zmierzał. Tego teatru nie nazywałbym
teatrem sensu stricto. Stanowi on dla mnie rodzaj
misterium. To jest też jakaś opatrzność, że znalazłem język będący dla mnie szczególnym rodzajem
terapii. Nie ma lepszej rzeczy niż to, kiedy odnajdzie

Prof. Leszek Mądzik mówi o swojej twórczości na Konferencji Per Artem ad Deum.
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się pewną płaszczyznę, gdzie można nie być z nią
samemu, lecz można się nią podzielić z widzem,
co też daje jakieś ukojenie, jakąś potrzebę dalszej
pracy i szukania tej sensowności. Sensowności –
a przeczuwałem to od młodych lat może bardziej
intuicyjnie, może bardziej nieświadomie, odważę
się powiedzieć – może czasami na pokaz – która
dotyka sacrum. Czegoś, co każe nam zastanowić
się nad trwaniem na tym padole i ku czemu to zmierza oraz jaki jest sens owego trwania. Ten teatr taką
szansę dzielenia się tymi niepokojami daje.
Powiedziałem również kiedyś – przywołuję raz
jeszcze moje historyczne słowa – że gdy znajdę
odpowiedź na owe pytania, gdy znajdę jakiś rodzaj
równowagi, która zawsze jest niezbędna w twórczości, to nie będę miał potrzeby tworzenia tego teatru
i myślę też, że coś się spełni. Kiedy dane mi było
spotkać osobę odchodzącą z tego świata i widziałem ją (a miałem parę takich przykładów) w pewnym
stanie cudowności, błogostanu, to wydawało mi się,
że to jest coś, czego bardzo zazdroszczę i marzę,
żeby podobny stan i mnie się zdarzył i żebym go
sam kiedyś przeżył. Refleksja nad sacrum jest wynikiem także kolejnych moich premier, które rodzą się
z racji płynącego czasu. Mam też świadomość, że
będę miał go coraz mniej i chciałbym zdążyć z tym,
co doprowadza do tego szczęśliwego finału. Ów
horyzont trochę mi ucieka, ale ja go bardzo pragnę
i jakbym nie dotarł do niego, to ta chęć, ta potrzeba
i myślę cudowna radość, że mogę w tej materii się
znaleźć, każe mi szukać w kolejnej premierze tego
spotkania, które przez teatr, przez sztukę, może się
w życiu zdarzyć.
Ostatnio przygotowując orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru, o co zostałem poproszony,
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podkreśliłem, że teatr jest rodzajem świątyni. Tam
możemy w samotności gdzieś się skupić, znaleźć
jakąś równowagę i sensowność, która zawsze jest
pragnieniem naszego bycia. Dlaczego mówię, że
ten mrok, ta czerń jest ważna? Ona daje mi też takie prowadzenie światłem, które sobie szczególnie
cenię i mam mistrzów, którzy mi w tym pomogli: to
El Greco, de La Tour, Rembrandt. Twórcy ci gdzieś
w samym dramacie światła znaleźli odpowiedź na
stawiane pytania. To jest już prawie abstrakcja.
Turner, którego przywołał prof. Heller, również mi
daje taką ucztę, bo on ten pejzaż bardzo abstrakcyjnie, cudownie ujmuje. Ważne jest, aby to światło nie przekroczyło pewnego obnażenia – pilnuję,
żeby ta granica była w pewnym momencie przerwana, a reszta, czego nie dostrzegliśmy, była zrodzona w naszej wyobraźni. Mówiąc inaczej, widz
jest współautorem tego teatru. Zawsze chciałem
zgubić owo pojęcie widowni a sceny. Abyśmy
byli gdzieś razem. Oczywiście nie dotykając widza, nie czyniąc tego, co dziś w różnych teatrach
się dzieje, jakiejś agresywności i naruszania jego
osobowości. Ale tak chciałbym tym obrazem wywoływać sytuację, żebyśmy razem mogli być w tej
wędrówce.
Jakie elementy prowadzą mnie ponadto do
sacrum? Temat czegoś, co każdego z nas dotknęło, dotyka i dotknie – moment cierpienia. Gdzieś
siła tego, nie do końca wyjaśniona tajemnica, jest
dla mnie fenomenem, niemniej jednak pcha mnie
ku sacrum. Odważyłem się kiedyś zrobić spektakl
o śmierci dziecka. Wydawało mi się, że ta absurdalność odejścia jest najbardziej niewytłumaczalna i wymaga jakiejś niesamowitej wiary, czegoś,
co przekracza tę ludzką granicę przeżywania. Czy

Czarny Makbet w Teatrze Narodowym w Lizbonie (Portugalia) ze scenografią Leszka Mądzika – płynący
obrazami i pełen żywiołów: zmysłowy, pulsujący, rytmiczny.

możemy tę granice przekroczyć, czy jest nam to
dane? Jakoś przejść dalej, opuścić tę kłopotliwość,
to zniszczenie, ten ból, a śmierć w swoim finale powinna znaleźć odpowiedzi, których szukamy. Czas
jest bohaterem także spektakli, które stworzyłem
przez te pięćdziesiąt lat, bo on mnie inspiruje. Daje

mi kolejne pożywki. Natomiast z drugiej strony zawsze ludzka skóra, która nas wabi, zdobywa, uwodzi, zaś potem więdnie i patynuje się, jest pewnym
fenomenem.
Inspiruję się zobaczeniem. Nie literaturą, choć
myślę, że będę tutaj precedensem, ale tym, co
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zobaczone, to co dostrzegam, co na mnie wpływa
przez zapach, przez przyrodę, aż się boję, że jest to
silniejsze niż los człowieka. Ona zbliża do sacrum,
bo widzę w niej jakąś konsekwencję, ład i mądrość.
W każdym razie czas jest tym, co mnie najbardziej
absorbuje i myślę, że z nim zostanę. Chciałbym,
aby wszystkie spektakle były lapidarne, ubogie
i oszczędne. Zawsze się bałem takiej anegdoty,
opowiadania, literackości. Chciałem, co nie udało
mi się do końca, żeby teatr był czymś, co jest syntezą. Kiedy zaczynam pracę, mam materiału na dwie
godziny, przychodzę i do 30–40 minut to wszystko
się zawęża.
Ważne są dla mnie inspiracje ludzi, osób, które
bardzo sobie cenię i które w mojej twórczości mi
pomogły. Ich autorytet, ich siła, ich prawda. To jest
wielka pomoc. W zrozumieniu.
Wiele jest dróg, które wyzwalają uczucia, emocje, myśli. Czas na ich przeżycie mamy określony,
choć nieznany. Wędrówka, podróż zawsze pragnie
dostrzegać w swojej perspektywie jakiś cel. To ów
cel tłumaczy sensowność trwania człowieka w danym mu życiu. Eliade stwierdza z całym przekonaniem, że stałym elementem życia ludzkiego jest
symboliczne i mistyczne przeżycie świata, dzięki któremu człowiek poznaje niehistoryczną rzeczywistość sakralną i ustosunkowuje się do niej.
Doświadczenie sacrum jest fundamentalnym doświadczeniem ludzkim. Podłoże funkcji sacrum
stanowi potrzeba sensu. Sztuka, w którą zanurzają
się artyści, jest potrzebą wyzwolenia przeżyć, które
na drodze życia przyjmują artystyczny kształt i są
dowodem nie tylko fascynacji sacrum, ale głównie
tęsknoty za przeżyciem duchowym. Paleta wyrażanych tęsknot za tajemnicą człowieka, świata jest
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bogata i wielobarwna. Poprzez rzeźbę, malarstwo,
architekturę, muzykę oraz nowe formy wyrazu, jak
instalacje, performance czy happeningi, twórcy
dzielą się swoim widzeniem świata. Bardzo silnie
inspiruje natura, spotkanie z drugim człowiekiem,
różne wydarzenia lub sytuacje. Powiedziałbym, że
w momencie dotknięcia i przeżycia któregoś z tych
wydarzeń, twórcy są skazani na wędrówkę drogą,
którą można nazwać misją. Wymownie określił potrzebę tworzenia Jan Paweł II stwierdzając, że świat
pozbawiony sztuki z trudem otwiera się na wiarę
i miłość. To rodzaj okaleczenia, jeżeli wytrącimy
z życia słowo „sztuka”. Tworzenie to też dar, z którego świadomie korzystamy. Uczta spotkania ze
sztuką wyzwala spełnienie nie tylko u tworzącego,
ale daje także podobne odczucie u odbiorcy. Rodzi się anonimowa, obustronna więź. Doznajemy
zarówno estetycznego uczucia oglądanej pracy,
jak i wchodzimy silniej w przedstawiony świat. Taki
kontakt leczy też rany wynikłe z trudności dotarcia
do tajemnicy, gdyż chyba ona jest najbardziej inspirująca w procesie tworzenia.
Potrzeba równowagi, która daje komfort istnienia, to w sztuce sakralnej równie ważny element. Niepokój, stawiane pytania – nieraz długo
bez odpowiedzi – budują napięcia w warstwach
dochodzenia do prawdy. Człowiek, także artysta,
jest skazany na wiarę. Może przed nią uciekać, być
w konfrontacji, a nawet buncie, jednak nie potrafi jej
zignorować. Szuka nieraz takiej manifestacji, która
bądź prowadzi do profanacji, bądź jest na drugim
biegunie ekstazy. Sztuka stanowi lustrzane odbicie
zmagań z rzeczywistością, w której żyjemy. Pracownia potrafi być świątynią, ale też opuszczonym,
mrocznym przedsionkiem, skąd szuka się wyjścia.

Gdy przyglądamy się sztuce minionych wieków,
rodzi się tęsknota za tamtymi epokami. Życie społeczne przenikało się z rzeczywistością. Czytelność
tych odczuć widoczna była nie tylko w scenach biblijnych, obrazach z literackimi opisami wydarzeń
czy symbolicznymi znakami, ale siedzibą sacrum
mogło stać się wszystko, obok osób lub miejsc nawet zwykłe przedmioty. W każdym z tych przejawów
znajdowało się przeczucie bliżej nieokreślonej tajemnicy. I tu ponownie Eliade stwierdza, że sacrum
stanowi manifestację niewyrażalnego, pozaświatowego porządku. Przejawia się ono w dowolny
sposób, przekształcając daną rzecz albo sytuację
w coś świętego.
Dzisiaj sztuka trafia na czas, który doświadcza twórców, komplikując ich procesy twórcze
oraz ideowe. Presja obrazu, która ma swój sens,
obecnie zdobywa nas, odbiorców, taką wizją i znaczeniem, które wytrąca z myślenia, zastanowienia
się, oceny. Obraz jest wszechobecny, widoczny
kameralnie w telefonie komórkowym, jak i w zwielokrotnionym totalnym billboardzie. Po drodze jest
jeszcze ekran telewizora. Gdzie tu więc miejsce na
namysł, ciszę i skupienie. Z trudem wydobywamy
artystów, którzy w tym jarmarku „cudów” znajdują
intymny kontakt z odbiorcą pragnącym tego spotkania. Dużo zrozumienia i tolerancji powinno się
też okazać twórcom, którzy w pragnieniu dotarcia
do tajemnicy zagubili się. Ich dramat, lęk, niepokój,
w swojej wymowie autentyczny i prawdziwy – często poparty także cierpieniem – lokuje się w szerokim pojęciu sacrum. Jest jeszcze wiele płaszczyzn,
mieszczących się pod pojęciem „sztuka w wierze,
wiara w sztuce”. Wymagają one większej i głębszej
analizy.

Spektakl Bruzda.
Reżyseria, scenariusz i scenografia: Leszek Mądzik,
muzyka: Arvo Pärt.
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Per lux ad ars.
Per Artem ad Deum
Miłosz Horodyski

To Słońce czyni z nas istoty widzące, twierdził
Platon w swoim sztandarowym dziele Państwo, bo
jak pisał: „jego światło sprawia, że nasz wzrok widzi
najpiękniej, a rzeczy widzialne są widziane”. Platon
podkreślał przy tym, że oczy pozwalają oglądać
świat zmysłowy, zaś „oczy duszy” świat idei. W tym
kontekście światło staje się synonimem właściwego przedmiotu poznania. Z kolei w Timajosie filozof
czyni światło elementem tworzącym i porządkują-

cym świat. Części wszechświata poukładane są na
ośmiu torach, po których się poruszają oświetlone
blaskiem Słońca.
Światło u średniowiecznych myślicieli, choć
rozwinięte w stronę podmiotową, pozostaje najwyższą ideą Dobra i Prawdą. Święty Tomasz z Akwinu
łączy je z doświadczeniem estetycznym. Według
niego umysł dostrzega trzy składniki, stanowiące o pięknie przedmiotu: proporcję, jedność oraz

Ekspozycja podczas Targów SACROEXPO.

63

Wykłady o sztuce sakralnej ks. dr Pawła Tkaczyka, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Kielcach,
współorganizatora konferencji Muzea naszych czasów i licznych wystaw podczas Targów SACROEXPO.

blask, który określa mianem bądź to claritas, bądź
color. Claritas odnoszące się do Stwórcy definiowane jest jako boskie światło, color filozof stosuje do
określenia przedmiotów materialnych. Owa claritas
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w przypadku dzieła sztuki to efekt zespolenia się
formy z sensem zawartym w dziele. Innymi słowy,
proces tworzenia sztuki jest jak akt boski, sztuka
bowiem jest tak zależna od umysłu ludzkiego, jak

natura od boskiego intelektu. Sztuka poprzez brak
spojrzenia metafizycznego traci swój wymiar.
John Meyendorff w Teologii bizantyjskiej zauważa, że człowiek jest istotą teocentryczną. Teocentryzm to realny udział w życiu Boga, którego
początkiem było tchnienie w człowieka życia.
Tchnienie utożsamiane z Duchem Świętym udoskonaliło istotę ludzką i pozwoliło jej na bycie wrażliwą
na piękno i dobroć stworzenia, na widzenie w świecie przejawów działalności Stwórcy. Bóg rozmawia
z ludźmi przy pomocy symboli. Tylko w ten sposób
umysł ludzki jest w stanie zbliżyć się do tajemnic
Boga, który od początku świata realizuje swój plan
względem stworzenia. Nośnik owych symboli stanowi sztuka, przenosząca myśl człowieka w sferę
niebiańską, w sferę boską.
Jerzy Nowosielski pisze, że każde dzieło malarskie, jeśli tylko przekracza pewien poziom, jeśli
jest udane, należy do domeny sacrum. Karl Rahner
idzie dalej, stwierdzając, że jeśli nawet obraz nie ma
szczególnie religijnej tematyki, może stać się obrazem religijnym, kiedy spojrzenie na niego pomaga
dotrzeć do właściwego religijnego doświadczenia
transcendencji. Artysta jest zatem „ręką Boga” czy –
jak w filozofii Immanuela Kanta – półbogiem, darem
przyrody, geniuszem, który sam ustala reguły i nie
powtarza niczego, co było przed nim. Artur Schopenhauer poszerza to pojęcie, opisując geniusza
jako kogoś, kto potrafi się wznieść ponad swoje „Ja”
i oderwać się od bólu własnej egzystencji. W obu
przypadkach artysta to już nie ten z tomistycznej
koncepcji, który nasłuchuje głosu Boga, bo samego
Boga w świecie definiowanym przez obu filozofów
jest mniej. Początkiem świata u Kanta jest wprawdzie Bóg, lecz świat jako system kosmiczny można

wytłumaczyć niezależnie i wyłącznie na podstawie
naturalnego rozwoju i mechanicznego działania sił
zawartych w materii. Artysta tworzy co prawda dzieła sztuki inspirowany pięknem przyrody, ale jego
genialność „jest wrodzoną dyspozycją umysłu, za
pomocą której przyroda ustanawia prawidła dla
sztuki”. U Schopenhauera źródło twórczości stanowi już fantazja. Świat jednak odziera z piękna, gdyż
uważa go za istotnie zły. Człowiek napotyka w nim
wszędzie cierpienie lub nędzę. Artysta staje ponad
tym. Doświadczenie estetyczne stało się substytutem utraconej religijnej pewności, w odczuciu filozofów oświecenia lepiej niż religia objaśniającym
sens świata. Powrót do twórcy Bogiem natchnionego wyraźnie widać dopiero w filozofii Jana Pawła II.
Człowiek-twórca w swym działaniu artystycznym
bardziej niż w jakikolwiek inny sposób objawia się
jako „obraz Boży” i wypełnia to zadanie, kształtując
przede wszystkim „materię” własnego człowieczeństwa, sprawując zarazem twórczą władzę nad otaczającym go światem. Jednocześnie Boski Artysta,
okazując artyście ludzkiemu wyrozumiałość, użycza
mu iskry swej transcendentnej mądrości i powołuje
go do udziału w swej stwórczej mocy.
Bazujący na własnych artystycznych i mistycznych doświadczeniach Jan Paweł II bliski jest koncepcjom, które pobrzmiewają w teoretycznych
pracach takich twórców jak Balthus, który malarstwem religijnym określa swoją twórczość, choć nie
nosi ona w sobie żadnej religijnej konotacji. Wpisuje
w ten sam nurt Cézanne’a mówiącego, że jeśli głęboko podziwia się naturę, nie można nie być religijnym. Jednak nie o samą sakralność tu chodzi,
ale bardziej o sacrum. Malarstwo według Balthusa
jest modlitwą. Nazywa je też językiem, który sam
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SACROEXPO – miejsce, gdzie sztuka sakralna jest szczególnie ważna.

w sobie nie potrzebuje podpory innych języków.
Balthus stwierdza wprost, że patrzenie zapładnia
wyobraźnię; bez niego wyobraźnia ubożeje, staje
się wtórna, sterylna. Patrzenie to dla niego obser-
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wacja form natury. Jednak patrzenie wiąże się z doświadczeniem. Dla artysty jest spotkaniem z czymś,
co Rudolf Otto przedstawia jako doświadczenie
numinotyczne, które jest poza możliwością wypo-

wiedzenia. Otto opisuje to jako uczucie, mogące
z jednej strony łagodnym strumieniem przepłynąć
przez jaźń w formie lekkiego, spokojnego nastroju głębokiego skupienia, a z drugiej – wydobyć się
z duszy nagle i mogą temu towarzyszyć wstrząsy
i konwulsje. Może prowadzić do dziwnego podniecenia, upojenia, zachwytu i ekstazy. Ma swoje dzikie czy wręcz demoniczne formy. Może sprowadzić
się niemal do upiornych dreszczy i ciarek. Fenomenologia Otta posłużyła Michaelowi Brötje, twórcy
nowej perspektywy badawczej w historii sztuki, do
stworzenia teorii, w której zakorzenia on ludzkie obcowanie ze sztuką w duszy człowieka: tylko bowiem
w tym wymiarze – a nie psychicznym bądź intelektualnym – możliwa jest realizacja naszej dyspozycji
istotowej, możliwe jest transcendowanie ku temu,
co warunkujące, możliwa jest projekcja Absolutu
w płaszczyznę-medium dzieła. Ów proces w duchowym przeżyciu „Ja” jest co prawda nieuświadamiany, tym niemniej ma całkiem realną podstawę
w logice oglądowej dzieła.
W doświadczeniu numinotycznym kluczowym
staje się pojęcie „przekraczania”, „transcendencji”
artysty w procesie tworzenia. W tym ujęciu sztuka
stanowi narzędzie uzmysławiające sferę duchową.
Wartość sztuki nie tkwi w doskonałości mimetycznego przedstawienia, lecz w pięknie, które ujawnia
się poprzez światło w znaczeniu tomistycznego
claritas. Pobrzmiewa tu echo bizantyjskiego rozumienia estetyki: natura jest piękna, ponieważ odbija się w niej idea, zaś sztuka stanie się piękna,
jeśli artyście uda się to samo. Otto podaje przykład sztuki gotyckiej, która operuje światłem zmysłowym i symbolami metafizyki światła, aby pomóc
odbiorcy w przeżyciu mistycznym i doświadcze-

niu piękna przestrzeni sakralnej lub, innymi słowy,
w doświadczeniu idei albo heglowskiej treści. Filozof ten twierdził bowiem, że sztuka posiada treść
ujawnianą przez artystę i uświadamianą odbiorcom
poprzez formę charakterystyczną dla danej epoki.
Według Hegla sztuka stara się w każdym punkcie nadać dziełu sztuki właściwości oka, w którym
daje się poznać wolna dusza w swej wewnętrznej
nieskończoności.
Jak zaznacza Paulina Tendera w pracy Od filozofii światła do sztuki światła, religia stanowiła
podstawę metafizyki światła, stąd każde właściwie
jego przedstawienie w sztuce mimetycznej odnosiło odbiorcę do duchowości i religijności. Przez
niemal dwa tysiące lat religia była żywym źródłem
natchnienia artystycznego. U progu dwudziestego
wieku źródło to zaczęło wysychać. Niemniej – jak
konkluduje autorka – zasadnicza przemiana zaszła
w samym człowieku, bowiem nie jest on już gotów
do poszukiwania duchowości poza swoją własną
podmiotowością. Nie oznacza to jednak, że sztuka utraciła ową treść czy ideę, czego doskonałym
przykładem są rozważania podjęte w niniejszej
publikacji.
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Epilog: znaczenie sztuki
dla człowieka
Prof. Krzysztof Zanussi

Jeden z liczących się współczesnych polskich
pisarzy skonstatował w wywiadzie: „O ile katolicka forma jako taka pozostaje dla mnie fascynująca, o tyle sama treść chrześcijaństwa stała się dla
mnie artystycznie jałowa’’. To przejmujące wyznanie świadczy o tym, że choć wprawdzie jeszcze do
niedawna chrześcijaństwo inspirowało twórców, to
dziś jest to zjawisko bardzo rzadkie.
Obracam się w przestrzeni sztuk narracyjnych,
które w naszej kulturze rozwijają się od jej zarania
razem z epiką Homera i dramatem Greków. Przez
wieki sztuka, która relacjonowała ludzkie doświadczenia, odnosiła się do dramatu człowieczego losu,
była napędzana napięciem między tym, co skoń-

czone a nieskończonością, miedzy nędzą naszego
bytowania a wysokością naszych aspiracji – tym, co
ziemskie a tym, co niebieskie, czyli boskie. Chrześcijaństwo było w tej przestrzeni jeśli nie drogowskazem, to punktem odniesienia (że przywołam dramaty
Szekspira).
Ostatnie stulecia przyniosły w kulturze wielkie
zmiany. Wprowadzona z newtonowskiej klasycznej
fizyki wizja świata wyraża zasadę determinizmu. Znikło poczucie Tajemnicy, myśl o Najwyższej Istocie
stała się zupełnie zbędną hipotezą (jak to Laplace
tłumaczył cesarzowi Francuzów). Człowiek z krajów
najwyżej rozwiniętych uwierzył, że jest w stanie zbawić sam siebie. W tej perspektywie chrześcijaństwo
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stało się co najwyżej wzruszającym elementem tradycji. Jako artysta ze smutkiem obserwuję, że sam
Kościół często ulega takim nastrojom zatopionym
w nostalgii za czasem minionym i niechętny jest do
wchodzenia w polemikę z przeważająca większością, która żywi metafizyczną obojętność.
A tymczasem wiek dwudziesty przyniósł naszej cywilizacji wielkie rozczarowania. Wprawdzie
pokonaliśmy wiele odwiecznych barier, takich jak
głód i choroby, zagrożenia bytu czy nędza i wystartowaliśmy w kosmos, ale w tym samym czasie
urządziliśmy dwie wojny światowe, wydaliśmy dwa
bezwzględne totalitaryzmy, zaprzeczyliśmy wszelkim ideałom postępu oraz solidarności między
ludźmi.
Oświeceniowa wizja świata straciła w zeszłym
stuleciu swoje oparcie w naukach ścisłych. W miejsce determinizmu przyszedł probabilizm, a wraz
z nim wróciło poczucie Tajemnicy i nowe otwarcie na
metafizykę. Do świata kultury to jeszcze nie dotarło.
W potocznym rozumieniu być wierzącym przywodzi na myśl młodzieżowe słowo „obciach’’, czyli po
angielsku to be tacky. Tylko nieliczni wiedzą, że jest
zupełnie na odwrót. Einstein (sam przecież niewyznaniowy) pisał, że dzisiaj człowiek nieczuły na Tajemnicę jest po prostu głuchy i ślepy. I tak stała się
nasza kultura niezdolna do stawiania pytań o sens
naszej egzystencji. Dlatego tak często jawi się jako
jałowa, pusta, pozbawiona dramatyzmu.
W sztukach opowiadających postmodernizm
posiał zwątpienie w samą możliwość narracji. Dekonstrukcja podważa możliwość konstruowania
opisu ludzkich losów poddanych jakimś sensom,
które przywodzi narrator. Najpopularniejsza forma
opowiadania, telewizyjny serial, telenowela ciągną-
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ca się bez końca, wyraża bezradność bohaterów,
tocząc się wedle schematu oczywistych przyczyn
i skutków, którym każdy z natury podlega. Człowiek
w dzisiejszej kulturze masowej jest ofiarą okoliczności najczęściej społecznych, historycznych, a w końcu genetycznych. W wieku, w którym obowiązuje
retoryka wolności bez granic, artysta najczęściej relacjonuje ludzkie życie jako proces mechanicznych
konsekwencji obiektywnych (więc zewnętrznych)
przyczyn. Wszystko według zasad klasycznej fizyki
Newtona przenosi w obszary, w których nie powinna mieć zastosowania. Szczególnie obecnie, kiedy
została już odesłana do lamusa. Smuci mnie, że
takie mechanistyczne spojrzenie na życie uchodzi
wciąż za postępowe, a postępowym nie jest. „Obciach” nie zmienił jeszcze desygnatu.
Zacytowałem na wstępie pisarza, który wyznał,
iż chrześcijaństwo ograniczało jego twórczość. Unikam cytowania autora po nazwisku, bo wiem, jak
łatwo można zdyskredytować jego nową twórczość,
która wyzwolona od chrześcijaństwa stała się po
prostu łatwiej sprzedającym się towarem. Miałem
kilka podobnych doświadczeń z twórcami kultury
masowej. Oni również świadomie trywializowali narrację, wiedząc, że tylko taka dobrze się sprzedaje.
Sztuka, która przywołuje grozę istnienia, tremendum, które odbiera odbiorcy spokój i złudne poczucie bezpieczeństwa, taka sztuka nie może liczyć na
łatwy rynkowy sukces.
Narzekając na mizerną kondycję krytyki artystycznej, wielokroć zauważałem, że z jej słownika
znikło słowo „głębia”, które podobnie jak „mądrość”
są w ocenie sztuki kluczowe. Sztuka masowa z reguły jest płytka, czyli mówiąc brutalnie „głupia”.
Narracja, którą szeregujemy jako gatunkową, nie

Prof. Krzysztof Zanussi wygłasza referat Znaczenie sztuki dla człowieka na uroczystej gali wręczenia Medalu
Per Artem ad Deum w Targach Kielce.

może wychodzić poza przyjęte schematy myślenia.
Jeśli wchodzi, to zmienia swe położenie, wędruje
na wyższą półkę. Dostojewski pisywał jakby powieści kryminalne (czymże innym jest Zbrodnia i kara?),
a przecież nie mieścił się w gatunku. Co gatunkowe

musi być średnie, zgodnie z oczekiwaniem odbiorcy, który nie chce, by czyjaś narracja spędzała mu
sen z oczu.
A czy warto komuś zakłócać spokojne spanie?
Czy to nie pycha autora przejawia się w pragnieniu,
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by odbiorcą głęboko wstrząsnąć ? Dopuszczam taki
zarzut, ale postawię inaczej pytanie. Czy w sztuce
chodzi o prawdę i czy wolno używać pojęcia prawdy w odniesieniu do dzieła sztuki, a jeszcze szczerzej, czy nasz pogląd na życie może być bardziej,
czy też mniej prawdziwy?
Postmodernizm oddala takie pytania. Z kolei odniesienie do arystotelesowskiej triady wiąże
prawdę z dobrem i pięknem. Przechodząc do zwykłych doświadczeń egzystencjalnych, zapytam:
kiedy sztuka pomaga mi w życiu? Czy wtedy, kiedy
ogłusza, zatem tumani, odwleka od rzeczywistości?
Czy przeciwnie – kiedy daje mi głębsze rozumienie
mego losu, czyli uświadamia mi, kim jestem i gdzie
się znajduję? Pamiętam z własnego doświadczenia,
jak w trudnych momentach ratowałem się, sięgając po taką opowieść o życiu, w której było oparcie
i w prawdzie, i w głębi.
Trzeba przyznać, że prawda i głębia nie są
miłe, nie służą za kataplazm, nie przynoszą doraźnej ulgi. Przeciwnie, uświadamiają mi moją małość,
kruchość, skończoność, stawiają mnie przed Tajemnicą, która niesie ze sobą tremendum i w której
chrześcijaństwo zostawia mi promyk nadziei.
Jako filmowiec muszę się wreszcie odwołać
wprost do mojej dyscypliny. Z chrześcijańskiego
ducha wzięły się filmy Bressona i Bergmana, Felliniego i Tarkowskiego. Nieważne, że Kościół często
odwracał się od ich sztuki, nie docenił filmów Scorsese. Tymczasem w ostatnim roku obraz Milczenie
tego ostatniego autora podniósł temat, który dla
każdej kultury jest kluczowy: czy jest coś, za co warto oddać życie? Czy jest wartość większa niż nasze
ziemskie bytowanie? Zadziwia mnie, że dzisiejsza
sztuka narracyjna nie podejmuje podobnych py-
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tań, podczas gdy życie konfrontuje nas niemal co
dzień z ludźmi, którzy gotowi są umrzeć za to, by
nas zniszczyć. Pewnie, że są to tematy nieprzyjemne, lecz to właśnie jest prawda o świecie, w którym
żyjemy. Jeśli zaś śmierć czai się wszędzie, to choć
prawdopodobieństwo jest niewielkie, to jednak to
najgorsze może nas spotkać w każdej chwili. Czy
nie warto się zastanowić, czy stoi za tym ślepy traf,
czy też Opatrzność? Czy możemy na coś wpłynąć
modlitwą, czy też jest to tylko atawizm wyniesiony z dzieciństwa, czynność psychologiczna, która
może przynieść doraźne ukojenie? A może jednak
dialog z Absolutem? W prymitywnych kategoriach
mody: czy modlitwa to rzecz wstydliwa, odmiana
zabobonu, czy też coś, co może stanowić nobilitację podmiotu? „Obciach” czy wyraz zaawansowania? Zacofanie czy awangarda?
Chrześcijańska teologia przez wieki wspominała, że Bóg jest poza czasem i poza przestrzenią,
wiec wszystkie nasze próby opisania Go są skazane
na niepowodzenia. Człowiek ze swoimi trójwymiarowym doznawaniem przestrzeni i jednokierunkowym odczuwaniem czasu jest niczym płaszczak na
wstędze Möbiusa. Widzi siebie i swoją egzystencję
w sposób cząstkowy i niepełny i tak staje w obliczu
śmierci, za którą – jak wierzą chrześcijanie – rozciąga się inna rzeczywistość. Z tej perspektywy pytanie, czym jest przypadek w ludzkim życiu, nabiera
bardziej zagadkowego charakteru. Do przypadku
odwołuje się Kieślowski nie tylko w filmie pod tym
samym tytułem, ale także w Podwójnym życiu Weroniki i Trzech kolorach. Jego zastanowienie nie jest
explicite chrześcijańskie, lecz wyraża świadomość
Tajemnicy. Czy ktoś odważy się powiedzieć, że ta
świadomość ograniczyła jego sztukę? Czy Tarkow-

Spotkanie Kapituły Medalu Per Artem ad Deum, mającej wyłonić kolejnych kandydatów do tej prestiżowej
nagrody.
ski był gorszym twórcą z racji swoich chrześcijańskich inspiracji? A Scorsese?
Świat kultury od wieków łączy w sobie przyziemność i wzniosłość. Sacrum i profanum, dlatego pozwalam sobie raz odwołać się do mody, raz
do najwyższej fizyki, zastanawiając się nad tym,

dlaczego w sztuce narracyjnej zniknął wymiar Tajemnicy, zwany Nadprzyrodzonym. Wierzę, że nie
jest to zjawisko trwałe. Gdyby tak było, mielibyśmy
dowód, że nasza kultura doszła do fazy uwiądu, że
gaśnie i obumiera. Jestem stary, ale nie chciałbym
dożyć tego czasu.
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Laureaci Medalu
Per Artem ad Deum

Dawniej sztuka sakralna miała wyjaśnić wiernym Pismo. W obecnych czasach nabrała innego
znaczenia i stanowi temat wielu polemik i dyskusji.
Opinie oscylują tu pomiędzy bezkrytycznym zachwytem wskazującym na nowe formy wyrażania
uczuć religijnych przez sztukę współczesną, która ma otwierać Kościół na nowe tendencje i formy religijności, po krytykę piętnującą stopniową
desakralizację płaszczyzny artystycznej w służbie Kościoła. Jedno jest pewne – sztuka sakralna
miała i ma ogromne znaczenie dla człowieka. Jest
bowiem mocnym źródłem przekazu emocji, wizji,
marzeń i doskonałym sposobem dyskusji o problemach dzisiejszego świata. Zdaje sobie z tego
sprawę sam Kościół, dlatego w 1982 r. z inicjatywy św. Jana Pawła II powstała Papieska Rada ds.
Kultury. Dzięki jej pracy dialog Kościoła z Kulturą
stale się rozwija. Jednym z narzędzi tego dialogu
jest Medal Per Artem ad Deum przyznawany przez
Radę. Kieleckie Targi SACROEXPO zostały zaś wy-

brane jako miejsce, gdzie to niezwykłe wyróżnienie
jest wręczane.
Przyznawany od 2005 r. Medal Per Artem ad
Deum zdążył się już wpisać na listę wyjątkowych
nagród, ważnych dla środowiska twórczego działającego w sferze sacrum lub dotykającego tej
problematyki. To niezwykłe wyróżnienie przyznawane jest za przedsięwzięcia, które w sposób trwały
i znaczący przyczyniają się do rozwoju sztuki i kultury europejskiej, wnoszą szczególny wkład w proces promowania kultury, sztuki, historii i tradycji,
a także poczucia więzi z Kościołem, ponadto dotyczą zagadnień istotnych z punktu widzenia teorii
społeczeństwa, kultury, prawa czy religii i mogą być
wzorem dla innych.
Prezentowane poniżej noty są nie tylko spisem
laureatów. Wszystkie razem składają się na wyjątkową historię ludzi, którzy poprzez swą twórczość,
talent i zaangażowanie potwierdzali, że droga do
Boga wiedzie również przez sztukę.
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2005
Pracownia Witraży Furdyna
za szczególny rozwój sztuki sakralnej.
Pracownia Witraży Furdyna z Krakowa – realizuje różne projekty dla wielu obiektów sakralnych
i świeckich.
Została założona w 1992 r. przez Tomasza
Furdynę, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Jej barwne, oryginalne witraże można
oglądać w całej Polsce i za granicą, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w USA,
a także na dalekim Samoa i Tasmanii. Obok nowych realizacji pracownia przeprowadza również
konserwacje zabytkowych witraży w Polsce – by
wspomnieć katedrę na Wawelu, krakowski kościół
św. Katarzyny czy bazylikę Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej – oraz w Europie. Dziś pracownia
zatrudnia siedem osób i jest jedną z najbardziej
prężnych w kraju.

Wygnanie z Raju, Bytom.
Jeden z witraży wykonanych przez Pracownię
Furdyna, projekt – Tomasz Furdyna, 2009 r.
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2006
Prof. Dobrosław Bagiński
za całokształt twórczości.
Prof. Dobrosław Bagiński – uprawia fotografię,
rzeźbę, malarstwo, teorię sztuki, zajmuje się także
pracą pedagogiczną.
Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Aktywność artystyczną rozpoczął w grupie „Galeria Sztuki Aktualnej” we
Wrocławiu. Od lat 70. artysta podejmował działania w nurcie sztuki o tendencji konceptualizującej,
które miały charakter eksperymentalny. Przedmiotem badań były zagadnienia dotyczące przekazu
i struktur komunikacji w sztuce oraz próby opisania
zjawisk artystycznych za pomocą obiektywnych
metod. Wykorzystywał w tym celu różne środki
techniczne: magnetyczny zapis dźwiękowy, sprzęt

radiowy, maszynopisy, a ponadto rozmowy i komentarze odbiorców.
Od 1983 r. skupił się głównie na sztuce sakralnej, zajmując się również jej teorią. Do jego
najważniejszych realizacji artystycznych zalicza się
wnętrze kościoła św. Andrzeja Boboli w Lublinie,
rzeźby w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski
na lubelskich Tatarach, pomnik Cyryla i Metodego
w Bautzen, kościół w Jakubowicach i lubelski ołtarz
papieski z 1987 r. W latach 1976–2009 prof. Bagiński nauczał na Wydziale Artystycznym UMCS,
od 2007 r. prowadzi zajęcia z dziedziny rzeźby na
kierunku Architektury i Urbanistyki w Politechnice
Lubelskiej.

Dobrosław Bagiński, pomnik świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian,
postawiony w Bautzen na Jubileusz Roku 2000.
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Ks. abp Józef Życiński zwiedza wystawę SACROEXPO w 2006 r.

Prof. Dobrosław Bagiński odbiera Medal Per Artem ad Deum z rąk abpa Józefa Życińskiego.

2007
Prof. Stanisław Słonina
za artystyczne przedstawienie powszednich aspektów wiedzy.
Prof. Stanisław Słonina – rzeźbiarz, medalier
i rysownik, a także eseista i pedagog.
Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Od 1962 r. pracował w macierzystej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego. W 2006 r. przeszedł na emeryturę
z tytułem profesora zwyczajnego. Był prorektorem,
wieloletnim dziekanem i kierownikiem Katedry
Rzeźby. Prezentuje swoje prace na wystawach
w kraju i poza jego granicami. Jest laureatem

wielu nagród artystycznych, w tym Grand Prix
UNESCO, Złotego Medalu Parlamentu Argentyny czy Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Twórca pomników i monumentów, m.in.
pomników papieża Jana Pawła II w Łowiczu i Buenos Aires, tablicy pamiątkowej ku czci Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Warszawie z 1989 r. oraz
szeregu innych dzieł, które można oglądać nie tylko w licznych galeriach sztuki, ale także w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Stanisław Słonina, pomnik papieża Jana Pawła II w Łowiczu, 2000 r.
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Uroczystość wręczenia Medalu Per Artem ad Deum uświetnia obecność wielu wyjątkowych gości. Od lewej:
ks. bp Kazimierz Gurda, ks. bp Marian Florczyk, ks. bp Kazimierz Ryczan, ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Stanisław Słonina odbiera Medal Per Artem ad Deum z rąk JE kard. Stanisława Dziwisza.

2008
Prof. Leszek Mądzik
za wprowadzanie widzów w sakralną przestrzeń tajemnicy życia
i śmierci, artystyczną wrażliwość i stworzenie teatru obrazu.
Prof. Leszek Mądzik – reżyser teatralny, scenograf, fotograf, autor plakatów i grafiki książkowej.
Pochodzi z Kielecczyzny. Jest także honorowym obywatelem Kielc. Absolwent historii sztuki
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz reżyserii na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, filii warszawskiej Akademii Teatralnej. Obecnie
współpracuje z wieloma uczelniami teatralnymi
w Polsce i za granicą, jest wykładowcą warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Scenografii oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Założyciel Sceny Plastycznej KUL,
uczestnik kilkudziesięciu festiwali teatralnych na
świecie, laureat wielu z nich. W przedstawieniach
Leszka Mądzika dominuje ruch, obraz, a nadrzędną rolę pełni według twórcy światło. Jego interpretacjom towarzyszy także warstwa dźwiękowa, nie
ma natomiast słowa. Od 2006 r. stale publikuje na
łamach kwartalnika literackiego „Akcent” felietony,

które zostały zebrane w książce Obrazy bez tytułu
(Lublin 2012). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis”.

Spektakl Zielnik (premiera 11 maja 1976 r.),
reżyseria, scenariusz i scenografia – Leszek Mądzik.
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Wernisaż wystawy Sacrum miejsca podczas Sacroexpo 2017. Obok Leszka Mądzika, autora ekspozycji,
stoi Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Dr Andrzej Mochoń, Claudia Henzler, prof. Leszek Mądzik i prof. Krzysztof Zanussi zwiedzają wystawę
Sacrum miejsca.

2009
Wojciech Kilar
za mistyczne wejście w ciszę duszy, majestatyczną prostotę
i piękno niezbadanej przestrzeni będącej harmonią muzyki i religii.
Wojciech Kilar (1932–2013) – światowej sławy
kompozytor i pianista, twórca niezapomnianej muzyki filmowej.
Pochodził ze Lwowa. Pierwszy raz dał się
poznać szerszej publiczności w połowie poprzedniego stulecia, podczas pierwszych edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W latach sześćdziesiątych nawiązał współpracę z Krzysztofem Pendereckim oraz Henrykiem Góreckim. To wraz z nimi
tworzył polską szkołę awangardową i jednocześnie
nowy kierunek nazywany sonoryzmem. W późniejszym okresie w jego twórczości nie brakowało inspiracji wywodzących się z religii, duchowości oraz
kultury ludowej. Był laureatem wielu międzynarodowych nagród, w tym za muzykę do filmu Bram
Stoker’s Dracula w reż. Francisa Forda Coppoli,
oraz nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia

Kompozytorów, Autorów i Producentów „ASCAP
Award 1992”. Zyskał miano Best Score Composer
for a Horror Film, natomiast za całokształt twórczości został uhonorowany Philip Award na TP S.A.
Music & Film Festival.

Koncert Wojciecha Kilara, laureata
Medalu Per Artem ad Deum w 2009 r.
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Wojciech Kilar odebrał Medal Per Artem ad Deum z rąk kard. Gianfranco Ravasiego.

Podczas gali wręczenia Medalu Per Artem ad Deum w Kieleckim Centrum Kultury Orkiestra Filharmonii
Świętokrzyskiej wykonała poematy symfoniczne Wojciecha Kilara – Krzesany i Kościelec 1909.

2010
Prof. Krzysztof Zanussi
za poszukiwanie drogi poznania prawdy o świecie, o sobie, o sensie
ludzkiej egzystencji, ścieżki prowadzącej do miłości bliźniego.

Prof. Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, producent filmowy, publicysta
oraz pedagog.
Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (1955–1959) oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1959–1962). Równocześnie
działał w amatorskim ruchu filmowym. W latach
1962–1966 studiował na Wydziale Reżyserii Szkoły Filmowej w Łodzi. Wyreżyserował wiele filmów
telewizyjnych i pełnometrażowych, które spotkały
się z uznaniem krytyków i mimo upływu czasu nie
straciły do dziś na aktualności. Struktura Kryształu, Barwy ochronne (sztandarowe dzieło nurtu kina
moralnego niepokoju), Rok spokojnego słońca,
Z dalekiego kraju, Cwał, Brat naszego Boga czy
Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą

płciową to tylko część tytułów, które zapisały się
w historii polskiej i europejskiej kinematografii.
Jest wykładowcą Wydziału Radia i Telewizji im.
Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Civitas w Warszawie oraz Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Członek Europejskiej Akademii
Filmowej, a od 1997 r. Papieskiej Akademii Sztuk
Pięknych i Literatury. Nominowany do Złotego Globu za film Rok spokojnego słońca, który to obraz
otrzymał Złotego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Laureat Nagrody
„Lumière” przyznawanej przez Włoskie Stowarzyszenie Autorów Teatralnych i Filmowych za całokształt twórczości w dziedzinie filmów.

Andrzej Kozieja, filmoznawca, i Krzysztof Zanussi
na spotkaniu z kielecką publicznością w kinie „Moskwa”,
podczas projekcji filmów reżysera w czerwcu 2010 r.
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Prof. Zanussi odbiera Medal Per Artem ad Deum, Targi Kielce 2010 r.

Wpis do księgi pamiątkowej podczas wizyty Krzysztofa Zanussiego w Targach Kielce w 2012 r.

2011
Stanisław Niemczyk
za udział w budowaniu świątyń ludzkich serc i dusz poprzez piękno
i wrażliwość zamknięte w kształtach.
Stanisław Niemczyk – wybitny architekt, nazywany polskim Gaudim, twórca niezwykłych budowli
sakralnych.
Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Od początku kariery związał
się z Tychami. Jego projekty wyróżnia oryginalne
i nietypowe podejście wyprzedzające czas. Odznaczony m.in. Honorową Nagrodą SARP oraz
Medalem Pro Ecclesia et Pontifice, przyznanym
mu przez Jana Pawła II w 2000 r. Trzy lata później
został także uhonorowany Brązowym Medalem

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Orderem Ecce
Homo. Jego najsłynniejsze dwie realizacje to świątynia pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach (1995–1998, jedna z ikon
polskiej architektury) oraz kościół-namiot Ducha
Świętego w Tychach (1979–1983). Również w Tychach powstaje kolejny oryginalny obiekt według
projektu Stanisława Niemczyka – nawiązujący do
franciszkańskiej świątyni w Asyżu kościół świętych
Franciszka i Klary wraz z klasztorem dla Zakonu
Braci Mniejszych.

Kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach,
zaprojektowany przez Stanisława Niemczyka.
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Wystawa prac Stanisława Niemczyka na SACROEXPO 2011.

Wręczenie Medalu Per Artem ad Deum. Od lewej: dr Andrzej Mochoń, ks. bp Marian Florczyk, laureat
papieskiej nagrody – Stanisław Niemczyk oraz nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore.

2012
Ennio Morricone
za geniusz tworzenia kameralności nacechowanej liryzmem i prostotą
przez wydobywanie dźwięków, które kocha cały świat.
Ennio Morricone – światowej sławy kompozytor, twórca genialnej muzyki filmowej oraz dyrygent,
którego nazwisko rozpoznawalne jest pod każdą
szerokością geograficzną.
Pierwszym nauczycielem muzyki włoskiego
kompozytora był jego ojciec, który nauczył go czytać nuty i grać na kilku instrumentach. Ennio Morricone był bardzo uzdolniony muzyczne. Zaczął
komponować, mając sześć lat. Międzynarodowy
rozgłos przyniosło mu napisanie ścieżki dźwiękowej
do filmu Misja w 1986 r. Od tego czasu współpracował z wieloma znanymi twórcami filmowymi, jak
Pedro Almodovar, Oliver Stone, Mike Nichols czy
Brian de Palma. Skomponował muzykę do blisko
500 filmów. Ponad 40 z jego soundtracków zdobyło
najważniejsze nagrody w kategoriach związanych
z muzyką filmową. On sam dostał Oscara w roku
2016 za muzykę do filmu Nienawistna ósemka.

Morricone zajmuje się także muzyką klasyczną –
jest autorem m.in. kompozycji Cantata Frammenti
di Eros i Cantata per l’Europa. W ciągu sześciu dekad kariery sprzedał około 70 milionów płyt.

Mistrz Ennio Morricone po koncercie jego
utworów wykonanych przez Orkiestrę Filharmonii
Świętokrzyskiej, Targi Kielce, wrzesień 2012 r.
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Ennio Morricone omawia szczegóły koncertu z Jackiem Rogalą, dyrektorem Filharmonii Świętokrzyskiej.

Próby przed koncertem Ennio Morricone w Targach Kielce.

Już same próby przed koncertem wywoływały emocje słuchających.

Najważniejsze, że mistrz Morricone był zadowolony z pracy orkiestry.
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Koncert utworów Ennio Morricone w Targach Kielce w 2012 r.,
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.
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2012
Prof. Stefan Stuligrosz
za optymizm i konsekwencję na drodze do wolności dusz.
Prof. Stefan Stuligrosz (1920–2012) – dyrygent
chórów, kompozytor, założyciel słynnego Chóru
Chłopięco-Męskiego „Poznańskie Słowiki”, charyzmatyczny artysta i wielki pedagog. Kawaler Orderu
Orła Białego.
Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego (1950, Sekcja Muzykologii) oraz na Wydziale Wokalnym i Wydziale
Kompozycji, Teorii i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (późniejszej Akademii Muzycznej) w Poznaniu (1953). Oprócz „Poznańskich
Słowików” prowadził okresowo Chór Mieszany im.
Stanisława Moniuszki, Chór Męski „Echo” i Chór
Politechniki Poznańskiej. Tytan pracy i entuzjazmu
artystycznego był także w latach 1953–1963 kierownikiem Redakcji Muzycznej Rozgłośni Poznańskiej
Polskiego Radia, a w latach 1971–1990 – prezesem
Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. Skomponował blisko sześćset

utworów na chór a cappella, z towarzyszeniem fortepianu, organów i orkiestry. Opracował dziesiątki
kolęd i pieśni. Podczas uroczystości w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 10 września 2005 r., otrzymał z rąk ministra
kultury Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wieloletnia praca Stefana Stuligrosza
z „Poznańskimi Słowikami” przyniosła mu
międzynarodowe uznanie i liczne nagrody.
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Prezydent Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Gianfranco Ravasi przekazuje Medal Per Artem ad Deum na
ręce Wojchecha Nentwiga, dyrektora Filharmonii Poznańskiej, gdyż Stefan Stuligrosz zmarł krótko przed
wręczeniem tej prestiżowej nagrody.

Per Artem ad Deum 2012 – występ chóru „Poznańskie Słowiki”.

2013
Prof. Stanisław Rodziński
za barwy życia będące poszukiwaniem ukojenia i refleksji
nad przemijaniem.
Prof. Stanisław Rodziński – artysta malarz, pedagog, teoretyk i krytyk sztuki. Mistrz koloru i światłocienia.
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1991–1992 członek Rady Kultury
przy premierze RP. Dziekan Wydziału Malarstwa
krakowskiej ASP w latach 1993–1996, a od 1996 r.
do 2002 r. jej rektor. Członek PAU oraz Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Brał
udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, miał szereg wystaw w Europie i USA. Prace
artysty zdobią krajowe i zagraniczne muzea oraz

prywatne kolekcje. Niesłabnące zainteresowanie
jego obrazami olejnymi wypływa z mistrzowskiego
operowania kolorami. W swojej twórczości podejmuje m.in. motywy ikonograficzne chrześcijaństwa
i tematykę pasyjną. Laureat wielu nagród (m.in.
nowojorskiej Fundacji Jurzykowskiego), odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu (2005) i Katowicach (2008).

Prof. Stanisław Rodziński podczas otwarcia
wystawy jego obrazów na SACROEXPO 2013.
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Uroczyste otwarcie wystawy malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego w Targach Kielce.

Medal Per Artem ad Deum otwiera możliwości nie tylko obcowania ze sztuką, ale również z jej twórcami.

2014
Adam Bujak
za firmament ludzkich wzruszeń, wspomnień oraz tęsknot zbudowany
z kadrów Wiary, Nadziei i Miłości.
Adam Bujak – światowej sławy artysta fotografik, który od lat 60. XX wieku dokumentował
posługę duszpasterską papieża Jana Pawła II.
Kawaler Orderu Orła Białego.
Jest autorem ponad 130 albumów fotograficznych, a ponadto plakatów i kalendarzy. Jak nikt
inny potrafi malować światłem i ukazywać piękno
dzieł sztuki. Twórca bezcennych fotografii utrwalających wydarzenia doniosłe dla Kościoła oraz
miejsca ważne dla tradycji w kraju i zagranicą. Od
1996 r. nieprzerwanie współpracuje z krakowskim
Wydawnictwem „Biały Kruk”, w którym ukazało się
blisko sto publikacji z fotografiami artysty. W 2010 r.
został członkiem redakcji miesięcznika „Wpis”.
Laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Otrzymał m.in. Order św. Marii Magdaleny,
Order Wielki św. Zygmunta, Nagrodę Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia „Totus 2003” za „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”

i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Jego dzieła kilkakrotnie zostały wybrane książkami roku, by przywołać albumy Ars. Dzieje św. Jana
Marii Vianneya (2009), Polska. Panoramy (2011) czy
Wiara (2012).

Wystawa prac Adama Bujaka
podczas targów SACROEXPO 2014.
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Laureaci Medalu Per Artem ad Deum w 2014 r. – Mario Botta i Adam Bujak.

Wybitni artyści Mario Botta i Adam Bujak na wspólnej fotografii, SACROEXPO 2014.

2014
Prof. Mario Botta
za niestrudzoną wędrówkę w poszukiwaniu Formy, równocześnie
ludzkiej i boskiej, która pogodzi rzeczywistość z Ideą.
Prof. Mario Botta – światowej sławy architekt
pochodzący ze Szwajcarii.
Uzyskał dyplom architekta pod kierunkiem Carla Scarpy i Giuseppe Mazzariola na Wydziale Architektury w Wenecji, pracując w tym
czasie dla takich mistrzów jak Le Corbusier czy
Louis Kahn. Przedstawiciel neomodernistycznego regionalizmu w architekturze. Jeden z czterech architektów tesyńskich określanych mianem
„czterech muszkieterów” (Snozzi, Vacchini, Galfetti
i Botta), współtworzących fenomen w architekturze europejskiej końca XX wieku, zwany „szkołą
tesyńską”. Uhonorowany licznymi nagrodami i wy-

różnieniami. Kawaler francuskiego Orderu Legii
Honorowej.
Jego budowle, w czasach, kiedy architektura sakralna staje się często popisem możliwości
technicznych, są ostoją ciszy, skupienia i modlitwy. Twórczość Mario Botty dowodzi, że kościół
stanowi serce miasta i to – co podkreśla sam artysta – bez względu na religię. Wśród jego wybitnych
prac znajdują się m.in. kościół św. Jana Chrzciciela w Mogno, katedra Zmartwychwstania w Évry,
kościół Santo Volto (Świętego Oblicza) w Turynie,
kaplica na Monte Tamaro oraz kościół bł. Odoryka
w Pordenone.

Kaplica Santa Maria degli Angeli na Monte Tamaro
zaprojektowana przez Mario Bottę.
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Mario Botta przed bazyliką katedralną w Kielcach.

Mario Botta zwiedza Kielce.

2015
Prof. Krzysztof Penderecki
za nieustanne i wciąż nowe podążanie w stronę Boga ścieżkami
wyznaczanymi przez pięciolinie i nuty.
Prof. Krzysztof Penderecki – zaliczany do najwybitniejszych i najoryginalniejszych współczesnych
kompozytorów. Ceniony dyrygent oraz pedagog.
Swoje pierwsze kompozycje zaczął pisać
w wieku ośmiu lat. Studiował kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie
Akademia Muzyczna) w Krakowie w klasie Artura
Malawskiego. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu
Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszy

międzynarodowy sukces przyniósł mu utwór Ofiarom Hiroszimy – tren, za który otrzymał Nagrodę
UNESCO. Światową karierę rozpoczynał jako kompozytor awangardowy, ale rozgłos przyniosła mu
także twórczość sakralna (Psalmy Dawida, Jutrznia,
Siedem Bram Jerozolimy i szereg innych). Jest autorem kilkuset kompozycji – utworów symfonicznych i kameralnych, wokalno-instrumentalnych,
chóralnych oraz oper i muzyki filmowej. Laureat
prestiżowych nagród artystycznych, odznaczeń
państwowych i papieskich. Kawaler Orderu Orła
Białego.

Koncert utworów Krzysztofa Pendereckiego uświetnił
galę wręczenia Medali Per Artem ad Deum w 2015 r.
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Prof. Krzysztof Penderecki odebrał Medal Per Artem ad Deum z rąk ks. bp Jana Piotrowskiego, ordynariusza
kieleckiego, podczas uroczystej gali w 2015 r.

Próby przed koncertem na galę Per Artem ad Deum.

W czasie koncertu muzycy pod dyrekcją Jacka Rogali zagrali De Profundis
z Siedmiu Bram Jerozolimy i Adagio z III Symfonii. Z kolei podczas
wykonania utworu Ciaccona z Polskiego Requiem artystów poprowadził
sam mistrz Penderecki.

2015
Prof. Wincenty Kućma
za wydobywanie niezmiennej istoty Sacrum z materii i ożywianie jej
w ludzkich sercach, duszach i umysłach.
Prof. Wincenty Kućma – znamienity rzeźbiarz,
medalier, rysownik i projektant wnętrz, profesor
zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W swej twórczości zajmuje się rzeźbą monumentalna, małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz
sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace wystawiał
na 20 wystawach indywidualnych, 75 wystawach
zbiorowych w kraju, 53 wystawach za granicą. Laureat ponad 50 nagród i wyróżnień w konkursach
rzeźbiarskich, a także architektonicznych. Uhonorowany odznaczeniami państwowymi i papieskimi,
w tym nadanym mu przez Jana Pawła II Orderem
św. Grzegorza Wielkiego w dziedzinie sztuki sakralnej, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodą Miasta Krakowa, Nagrodą l st.
Ministra Kultury i Sztuki, I nagrodą Rzeźba Roku:
1967, 1973, 1977, II nagrodą Biennale w Barcelonie, Nagrodą II st. Ministerstwa Obrony Narodowej,

Nagrodą II st. Ministerstwa Budownictwa. Rzeźby
sakralne Wincentego Kućmy – mistrza budowania
nastroju – zdobią wnętrza wielu obiektów. Artysta
zaprojektował też przestrzeń sakralną w ponad
sześćdziesięciu kościołach Polski, a także w Rosji
i na Białorusi.

Prof. Wincenty Kućma na otwarciu swojej wystawy podczas SACROEXPO 2015.
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Podczas sacroexpo 2015 można było oglądać kilkadziesiąt prac Wincentego Kućmy, wykonanych
głównie w brązie, drewnie lipowym i czarnym dębie.

Profesor Wincenty Kućma przywiózł do Kielc prace rzeźbiarskie, osadzone w tematyce sakralnej.

2015
Wydawnictwo Herder z Fryburga (Niemcy)
za ciągłe stawianie czoła współczesności, poprzez wiarę w stałe
wartości Sacrum, pomagające zrozumieć życie.
Wydawnictwo Herder z Fryburga (Niemcy)
– rodzinne wydawnictwo, jedno z najstarszych
w Niemczech, założone w 1798 r. przez Bartholomä
Herdera.
Od 1808 r. wydawnictwo umiejscowione jest
we Fryburgu Bryzgowijskim. Kieruje nim obecnie
Manuel Herder, należący do szóstego pokolenia
wydawców. W Polsce przetłumaczone książki tego
edytora znajdziemy w kilkunastu oficynach wydawniczych, m.in. w kieleckim Wydawnictwie „Jedność”.
Co roku Herder wzbogaca rynek o około pięćset nowych tytułów, kolejnych trzy tysiące pozycji

z poprzednich lat znajduje się w ciągłej sprzedaży.
Jest jednym z wiodących niemieckojęzycznych wydawnictw teologicznych, poradnikowych, wspierających dialog między kulturami i tradycjami. To tu
ukazała się epokowa publikacja naukowa – słynny
Lexikon für Theologie und Kirche („Leksykon Teologii i Kościoła“). Autorzy Herdera to znane osobistości ze świata historii, religii, nauki, literatury czy
kultury, a wśród nich słynna pedagog Maria Montessori, papież Benedykt XVI oraz laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – Elie Wesel i XIV Dalajlama.

Manuel Herder przed wejściem do siedziby Wydawnictwa Herder we Fryburgu Bryzgowijskim.
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Laureaci Medalu Per Artem ad Deum 2015. Od lewej: Wincenty Kućma, Volker Resing z Wydawnictwa
Herder i Krzysztof Penderecki.

Wiele tytułów na licencji Wydawnictwa Herder wydawane jest w Polsce przez Wydawnictwo „Jedność”.
Na zdjęciu jego dyrektor, ks. Leszek Skorupa.

2016
Antonina Krzysztoń
za muzykę przepełnioną miłością do Boga, pokorę tworzenia
niepowtarzalnych fraz życia.
Antonina Krzysztoń – pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów.
Zadebiutowała wydając w podziemnych wydawnictwach (CDN, Nowa Solidarność Wielkopolska) trzy kasety. W tym czasie współpracowała
z kabaretem „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. Oficjalnie karierę rozpoczęła na Przeglądzie Piosenki
Prawdziwej w gdańskiej Hali „Olivia” w 1981 r.,
gdzie znalazła się w gronie laureatów. Nagrała kilkanaście albumów. W 2006 r. została odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od lat występuje i bierze udział w artystycznych
projektach, wpisując się w nurt szeroko pojętej

piosenki poetyckiej i religijnej. Obecnie gra z zespołem, w skład którego wchodzą utalentowani
muzycy: Marcin Majerczyk, Marcin Lamch, Mando (Manuel Alban). Jej głos i nastrojowe ballady
trafiają do ludzi o różnych przekonaniach, gdyż
jak podkreśla artystka: „Staram się śpiewać o rzeczach ważnych, istotnych, pięknych, szukać tego
co nas łączy, nie dzieli”. Wydała 15 płyt, współtworząc z takimi muzykami, jak: M. Lorenc, K. Możdżer, J. Broda, A. Pierończyk, M. Pospieszalski,
K. Knittel, W. Konikiewicz, S. Soyka, W. Walawender, czy Z. Wegehaupt. W 2016 r. otrzymała Nagrodę im Przemysława Gintrowskiego.

Niezapomniany koncert pieśni Antoniny Krzysztoń podczas
gali wręczenia Medali Per Artem ad Deum w 2016 r.
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Laureatka zaprezentowała z własnym zespołem swoje największe przeboje.

Koncert odbył się w Sali Omega Centrum Kongresowego Targów Kielce.

2016
Arvo Pärt
za nuty zamknięte w dzieła, przeniknięte na wskroś metafizyką, będące
źródłem mistycznych doznań.
Arvo Pärt – światowej sławy estoński kompozytor muzyki chóralnej i instrumentalnej.
Został uhonorowany tytułem doktora honoris
causa Uniwersytetów w Sydney, Tartu i Durham.
Otrzymał również Wielką Nagrodę Kulturalną Stowarzyszenia Estońskiego w Sztokholmie (1983),
Nagrodę im. Herdera przyznawaną przez Uniwersytet Wiedeński (2000), prestiżową duńską Nagrodę Fundacji Muzycznej Léonie Sonning (2008)
oraz Nagrodę Ratzingera (2017). Jego twórczość
nawiązuje do hezychii (z gr. uciszenie), praktyk medytacyjno-ascetycznych mnichów ze Świętej Góry
Athos. Twórczość ta oparta jest na redukcjonizmie,
mającym na celu stworzenie atmosfery kontemplacji właściwej dla tekstów, którymi kompozytor się
posługuje, czyli najczęściej należącymi do religii
i liturgii rzymskokatolickiej. W 2009 r. została wydana płyta In Principio, zawierająca kompozycje napi-

sane przez Arvo Pärta w latach 1989–2005. Jedna
z nich, Cecilia, Vergine Romana, została pierwszy
raz zaprezentowana w Turynie z okazji igrzysk olimpijskich w 2006 r.

Spotkanie z mistrzem
w Ambasadzie Polskiej w Tallinie.
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Rozmowa z kompozytorem to niezapomniane przeżycie.

Ceremonia wręczenia Medalu Per Artem ad Deum w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie,
w obecności ambasadora RP w Estonii Roberta Filipczaka (z lewej).

2016
Arnaldo Pomodoro
za geniusz i piękno zamknięte w kryształy, które dają wytchnienie
i sens ludzkim śladom na ścieżkach życia.
Arnaldo Pomodoro – cieszący się międzynarodowym uznaniem włoski rzeźbiarz sztuki współczesnej.
Studiował w Pesaro Art Academy, koncentrując się na scenografii. Jego rzeźby zdobią takie
miasta jak Rzym, Mediolan, Turyn, Tivoli, Belluno,
Kopenhaga, Brisbane, Dublin czy Los Angeles
oraz stanowią stałe ekspozycje największych muzeów na całym świecie. Od 1954 r. Pomodoro
mieszka i pracuje w Mediolanie, przy dokach w Porta Ticinese. Artysta wyróżniający się długą i bogatą
drogą twórczą, ciągle aktywny, rzeźbą zainteresował się dość wcześnie, już w latach 50. XX wieku.
Skupił się głównie na tworzeniu z brązu i betonu.
Znany jest zwłaszcza ze swoich monumentalnych
rzeźb usytuowanych w przestrzeni otwartej, ale

także zamkniętej, np. w budynkach banków. Wśród
jego zainteresowań można wymienić jeszcze architekturę, złotnictwo i wspomnianą scenografię.

Sfera con Sfera – rzeźba Arnalda Pomodoro
na dziedzińcu Muzeum Watykańskiego.
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2017
Ks. prof. Tomáš Halík
za świadectwo najprawdziwszej wiary oddane w spojrzeniach
na świat oczami ludzi.
Ks. prof. Tomáš Halík – czeski duchowny katolicki, filozof, psycholog i teolog, pracujący m.in.
jako duszpasterz akademicki oraz wykładowca
Uniwersytetu Karola w Pradze.
Teologię studiował tajnie w Pradze, a po roku
1989 podyplomowo. Dnia 21 października 1978 r.
został tajnie wyświęcony na księdza przez biskupa
w Erfurcie. Był jedną z ważniejszych postaci czeskiego podziemnego Kościoła katolickiego i bliskim współpracownikiem kard. Františka Tomáška.
W 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go honorowym prałatem Jego Świątobliwości. Laureat
wielu ważnych nagród, w tym Nagrody Templetona
w 2014 r. i Nagrody „Pontifici” warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (2016). Jest znany przede
wszystkim ze swojego zaangażowania w życie
społeczne, tematy polityczne, religijne czy rasowe.
Był jednym z ekspertów prezydenta Václava Havla
(dziewiątego i ostatniego prezydenta Czechosło-

wacji). W Polsce ukazało się wiele jego książek, by
wspomnieć Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski
katolicyzm przed i po 1989 roku, Cierpliwość wobec
Boga. Spotkanie wiary z niewiarą oraz Przenikanie
światów: z życia pięciu wielkich religii.

Ks. prof. Tomáš Halík spotyka się ze studentami.
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2017
Ks. prof. Michał Heller
za nieustanne zmagania z wielkością pytań pomagających zrozumieć
istotę wszechświata.
Ks. prof. Michał Heller – prezbiter katolicki,
znakomity teolog i profesor nauk teologicznych.
Jako wybitny kosmolog oraz filozof kosmologii poprzez swoje odkrycia naukowe ukazuje,
czym jest filozofia przyrody. W 2008 r. otrzymał
Nagrodę Templetona, zwaną „katolickim Noblem”, która przyznawana jest za pokonywanie
barier między nauką a religią. Kawaler Orderu
Orła Białego. Laureat wielu nagród oraz autor kilkudziesięciu książek i artykułów. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego,
członek Papieskiej Akademii Nauk, współtwórca
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
w Krakowie. Michał Heller w matematycznych
równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec
dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów. W 1990 r. został profesorem
zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej,
przekształconej w 2009 r. w Uniwersytet Papieski

Jana Pawła II w Krakowie. Wraz z abpem Józefem
Życińskim założył tam Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych i został jego dyrektorem. W swoich
licznych publikacjach naukowych z powodzeniem
odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty
i pisarza-uczonego.

NGC-3372 Mgławica Carina.
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2017
Claudia Henzler
za wnikliwe i twórcze spojrzenie na piękno, różnorodność
i niepowtarzalność człowieka.
Claudia Henzler – sławna artystka fotografik,
laureatka Nagrody Pokojowej św. Leopolda.
Jednoczy ludzi z różnych środowisk i kultur.
Poprzez fotografię, wystawy i warsztaty daje impuls
do otwartej komunikacji, poszerzania horyzontów
oraz pogłębiania wzajemnego uznania wartości
i zrozumienia. Znana jest ze swojej umiejętności
podkreślania i wydobywania piękna, różnorodności i niepowtarzalności, nawet w obliczu klęsk,
w punktach zapalnych takich jak Izrael, Palestyna
czy Kosowo. Urodzona w niemieckim Heidelbergu artystka odwiedziła ponad pięćdziesiąt krajów.
Obecnie mieszka w Salzburgu w Austrii, prowadzi
jednak działania artystyczne na całym świecie. Jak
wyznaje: „Staram się używać fotografii jako siły rozszerzającej horyzonty, otwierającej dialog i łączącej ludzi, niezależnie od ich koloru skóry, wyznania
czy pochodzenia”.

Krzyż solidarności ze Srebrenicy – zaprezentowany po raz
pierwszy w Targach Kielce podczas SACROEXPO 2017.
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Ordynariusz kielecki, ks. bp Jan Piotrowski, na otwarciu wystawy Claudii Henzler w Targach Kielce.
W tle, na zdjęciu – biskup Wiednia ujęty przez artystkę.

Human Being. Being Human – wzruszająca wystawa fotografii Claudii Henzler podczas SACROEXPO 2017.
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