
 

 
 

                                                             Rzeszów,  21 marca 2013 

 

Dyrekcja 

Instytutu Historii Sztuki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 

 

W dniach 17-18 października 2013 roku odbędzie się w Rzeszowie konferencja naukowa 

„Człowiek w przestrzeni sakralnej. Literatura. Liturgia. Sztuka”, organizowana przez Centrum 

Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z 

Wydziałem Teologicznym, Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 

 Planowana sesja jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującym 

badania nad kulturą i sztuką chrześcijańską ostatnich dwustu lat.  

Tradycyjny warsztat historyka sztuki i literaturoznawcy jest zbyt ubogi dla dokonania analizy 

obrazu lub słowa, funkcjonującego w naturalnym kontekście wnętrza sakralnego. Literatura i sztuka, 

spojone liturgią stanowią tylko element szerszego zjawiska, którego podstawowym czynnikiem jest 

człowiek, jego dążenie do przekroczenia granic transcendencji i poszukiwanie kontaktu z Bogiem 

(Absolutem). Zjawisko o charakterze religijnym, ma też swój wymiar artystyczny, często pomijany, 

gdyż wymyka się możliwościom, jakie daje aparat badawczy wypracowany dotychczas w ramach 

poszczególnych dyscyplin naukowych.  

Organizatorzy spotkania historyków literatury i sztuki oraz liturgistów mają nadzieję, że w 

trakcie obrad uda się uzyskać szersze spojrzenie na dzieło sztuki w świątyni, czy nawet szerzej – w 

Kościele, a wystąpienia prelegentów staną się inspiracją dla poszukiwania metod, które dostarczą 

bardziej precyzyjnych instrumentów badawczych niż dotychczas stosowane. 

Do sugerowanych zagadnień należą: kwestie metodologiczne dotyczące sztuki religijnej, 

sztuki sakralnej i sztuki liturgicznej; relacje pomiędzy słowem i obrazem w ramach doświadczenia 

chrześcijańskiego; sztuka w liturgii ostatniego dwuwiecza z uwzględnieniem tradycji Wschodu i 

Zachodu; odzwierciedlenie w sztuce reformy liturgicznej II Soboru Watykańskiego; analiza 

wybranych realizacji plastycznych w kontekście liturgicznym.  

Wyniki sympozjum znajdą odzwierciedlenie w publikacjach, zamieszczanych w roczniku 

„Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, którego kolejny VII tom zostanie 

wydany w roku 2014.  

 Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 1 maja 2013 r. na adres 

cdwszs@univ.rzeszow.pl , a krótki zarys treści wystąpienia – do 15 czerwca 2013 r. Opłatę 

konferencyjną w wysokości 150 zł należy uiścić do 31 sierpnia tegoż roku. 

Organizatorzy proszą o przekazanie informacji na temat sympozjum wszystkim 

zainteresowanym. 

                                                                                                                                                   

 

Z wyrazami szacunku 

 

Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII                                             dr Grażyna Ryba 

                                                                                                         

sekretarz naukowy sympozjum  
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