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KWIATY W KOŚCIELE 

„Wszelkie ciało to jakby trawa,  
a cały wdzięk jego niby kwiat polny.  

Trawa usycha, więdnie kwiat, 
gdy na nie wiatr Pana powieje. Trawa usycha, więdnie kwiat, 

lecz słowo Boga naszego trwa na wieki.”  
(Iz 40,6-8) 

Czy kwiat mówi tylko o przemijaniu? Wystarczająco wyraźnie mówi o nim śmierć. Gdy zatem 
niesiemy kwiaty na grób, to chyba chodzi o coś więcej? Okazanie miłości, dowód szacunku dla zmarłe-
go,... ale i to jeszcze mało. Chrześcijaństwo uczy tu widzieć wyraz nadziei zmartwychwstania. Wydawało 
się, że Mesjasz, który wyrósł z korzenia Jessego (por. Iz 11,1), uwiądł w cierpieniach i śmierci, ale 
trzeciego dnia ciało Pana rozkwitło na nowo (por. Ps 28,7). Zmartwychwstały Chrystus po zimie 
niewiary i grzechu obudził w odkupionym świecie wiosnę życia w łasce i cnocie. Kto w Niego wierzy, 
ma udział w tym życiu. Jeśli bowiem przez chrzest umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga w 
Chrystusie (por. Rz 6,11), jeśli i w życiu, i w śmierci należymy do Pana (por. Rz 14,8), to wierzymy, że z 
Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć 
nad Nim nie ma już władzy (por. Rz 6,8n). Czekamy na tę pełnię życia, a weselna pieśń biblijna sławi 
zaślubiny Chrystusa z Kościołem: 

„Bo oto minęła już zima, 
deszcz ustał i przeszedł.  
Na ziemi widać już kwiaty, 
nadszedł czas przycinania winnic, 
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. 
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców 
i winne krzewy kwitnące już pachną. 
Powstań przyjaciółko ma, 
piękna ma, i pójdź!" 

(Pnp 2,11-13) 

Kwitnący ogród to także obraz niebieskiego raju, w którym kwiatami są wierni. Nic też dziwnego, 
że kwiaty, jako ozdoba kościołów, od dawna są niemym hołdem składanym Panu. Był czas, gdy róże i 
lilie należały nawet do darów składanych podczas Ofiarowania. 

Mowa kwiatów milcząca, a jednak bogata przez kształt, barwy i zapach, czeka na ponowne 
odkrycie przez dzisiejszego człowieka, który w pogoni za wiatrem (por. Koh 2,11) zagubił pełną wartość 
własnej mowy. Chrystus zachęcając nas do ufności w Bożą Opatrzność, powoływał się na przepych lilii 
polnych, ucząc nas wrażliwości i podziwu dla Bożych dzieł (por. Mt 6,28-30). 

Zapytajmy: 

* w jakim stopniu ów milczący hołd można dostrzec w naszych kościołach? 
* czy widać, że kwiaty są darem? 
* jak hołd i dar wyrazić? 
* co mówimy Bogu układając kwiaty i ile z tej mowy mogą odczytać wierni? 
* gdzie szukać klucza i wspólnego języka? 

Na wymienione i podobne pytania próbuje odpowiedzieć ta praca. Kryje się za nią osiem lat 
układania kwiatów w tynieckim kościele. To i dużo, i mało, zważywszy, że start rozpoczął się od 
absolutnego zera. Nie wszystko jest jeszcze dopracowane, poszukiwania trwają, materiał fotograficzny 
powstaje na bieżąco, niemniej można się pokusić o prezentację dość już zwartej koncepcji. 
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Tynieckie kompozycje są naznaczone warunkami miejsca, dlatego niewiele da się z nich przenieść 
w formie gotowej. Pracę tę należy przyjąć raczej jako źródło inspiracji i zachętę do własnych, twórczych 
poszukiwań. Cokolwiek z nagromadzonych doświadczeń okaże się przydatne, niech służy pomocą 
wszystkim, którzy układają kwiaty w kościołach Bogu na chwałę, a wiernym na duchowy pożytek. 

W pierwszym rzędzie wypada ten materiał polecić siostrom i braciom florystom w rodzinach 
zakonnych. Zaczynajmy nowe od siebie, tym bardziej, że w domach zakonnych warunki są chyba 
najbardziej korzystne. Wielkie znaczenie będzie miał ogród zakonny. 

ZAPOMNIEĆ NIE WOLNO! 

A. SPECYFIKA MIEJSCA 

Życie współczesnego człowieka nacechowane pośpiechem, ślizganiem się po powierzchni 
zjawisk, dryfowaniem w zalewie informacji, utrudnia spotkanie z tym, co autentyczne. Kontakt człowieka 
z Bogiem, z drugim człowiekiem, z otaczającym go światem, wreszcie kontakt człowieka z samym sobą 
jest często okaleczony. Niemniej człowiek dzisiejszy autentyzmu szuka, jakby intuicyjnie czując, że to 
deska ratunku dla ocalenia tego co najważniejsze, najcenniejsze w doczesnym pielgrzymowaniu. 
Chrystus powiedział: „Prawda was wyzwoli" (J 8.32). 

Idzie za tym konieczność nieustannej czujności, ciągłego pytania o rzeczywistą wartość tego, co 
oferuje świat. Pytania na ile nam, jako chrześcijanom wolno tę ofertę przyjąć. Przejmujemy bowiem - 
czasem automatycznie - wzorce zachowań, kanony piękna, które proponuje życie codzienne: telewizja, 
witryna, książka, tradycja, co już zapomniała jaki jest sens zwyczaju - i bez zastrzeżeń tolerujemy ten 
kiermasz. 

Te obciążenia przenosimy do wnętrz naszych kościołów i kaplic. Tu właśnie uderzają nas one 
najbardziej, bo często są to jedyne miejsca, w których człowiek zwalnia tempo, przerywa swoją 
gonitwę,.. i jazgot, jaki próbował zostawić za drzwiami świątyni, tkwi w całej okazałości przed jego 
oczami. Najlepiej wejść do własnego kościoła i zastanowić się szczerze: jaki nastrój, jakie przeżycia 
wywołuje we mnie to, co widzę? Czy kwiaty ustawione w tym wnętrzu różnią się czymś od kwiatów w 
witrynie kwiaciarni? Czy nie sprawiają raczej wrażenia pawilonu, w którym nie brak i sztucznych 
kwiatów, bo z nimi najmniej kłopotu? Ile kwiatów ciętych wymaga usunięcia, bo już zwiędły? A może 
czas się zastanowić, czy pstrokate bukiety w plątaninie wstążek, to akuratnie szczyt piękna? 

Nie wszystko we wnętrzu kościoła zależy od kwiatów, ale bywa, że z winy tych, co je układają, 
człowiek, który nawiedza świątynię (czasem nie uświadamiając sobie wyraźnie, dlaczego), opuszcza to 
wnętrze jak najszybciej. Spotkałem już wnętrze przesycone wonią niemającą nic wspólnego z kadzidłem. 
Przyczyna prosta: od miesięcy nie zmieniano wody w wazonach, l niczego, moim zdaniem, nie wyjaśnia 
tłumaczenie, że kwiaty układają parafianie dyżurami według wiosek. Pomińmy dalsze drastyczne 
przykłady, nawet i to, że czasem się czegoś (na krótko!) nie dopatrzy. Nie jest jednak najlepiej, jeśli po 
kwiatach wyraźnie widać, że florysta zapomniał zupełnie o miejscu, w którym je układa. Zapomniał, że 
to miejsce jest święte, jest domem Boga, domem modlitwy (por. Mt 21,12n par,). Święty Benedykt, za-
troskany by wszystko miało odblask prawdy, podpowiada w Regule: „Kościół ma być tym, co jego 
nazwa oznacza. Nie wolno w nim robić niczego niezgodnego z jego przeznaczeniem ani niczego w nim 
przechowywać". 

Kwiaty w kościele nie są najważniejsze. Czasem tak dbano o stały wystrój wnętrza (rokoko), by 
wyglądało bogato oraz obfitowało w kwiaty i owoce nawet wtedy, gdy kwiatów żywych wcale w nim nie 
będzie. Co więcej, wciągu roku liturgicznego Adwent ogranicza użycie kwiatów w dekoracji kościoła, a 
Wielki Post nie dopuszcza ich zupełnie. Jeśli jednak już kwiaty w kościele są, to powinny obecność 
Sacrum podkreślać, a nie przesłaniać. Zamiast poddawać różnym próbom wytrzymałość wiernych, 
dołóżmy starań, by z radością znaleźli swoje miejsce w naszym kościele. Wiele od nas zależy. Najpierw 
jednak sami musimy spotkać się z Gospodarzem tego miejsca i uszanować Jego obecność. 
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B. PODSTAWOWE ZASADY ODSŁANIANIA SACRUM 

1. Akceptacja wystroju architektonicznego wnętrza. 
Obok fundamentalnej świadomości, że Bóg jest obecny we wnętrzu świątyni, musimy całym 

sercem przyjąć i umiłować tę architektoniczną całość, w jakiej dane jest nam żyć i pracować. Czasem 
przyjęcie wystroju wnętrza naszego kościoła wymaga od nas trudnej miłości. Domaga się pokonania 
osobistych uprzedzeń, jeśli mamy architektoniczne „grzechy" tego wnętrza zakryć miłością, zamiast je 
akcentować. Bez spełnienia tego podstawowego warunku będziemy się tylko bezsilnie szamotać, a nic na 
lepsze się nie zmieni. Ściana nie zrozumie - mądry niech będzie człowiek. 

2. Postawa służby. 
Podchodząc w nowy sposób do układania kwiatów w kościele, nie można dopuścić, aby wierni 

odebrali to w sensie: od tego dnia w naszym kościele najważniejsze są kwiaty. Najważniejszy jest zawsze 
Bóg. Może zatem zamiast rewolucji wybrać drogę stopniowego wprowadzania zmian? Gorliwie, 
zdecydowanie, ale roztropnie i bez zbędnych emocji. Świat od nas się nie zaczyna, on już trwa. Z Bożą 
pomocą możemy go ulepszać. I ostrożnie! Nie da się uniknąć rysów indywidualności, jednak kościół nie 
może się zamienić w autorską wystawę ku chwale siostry czy brata florysty. 

3. Miejsca i przedmioty święte. 

Tabernakulum, główny ołtarz, główny krzyż, krzyże na bocznych ołtarzach - zawsze muszą być w 
centrum uwagi, zawsze podkreślone. W okresie Wielkiego Postu przesłania się krzyże, akcentując 
tajemnicę ukrytą w krzyżu Chrystusa. Jeśli coś z tej „przesłony" pojawi się poza tym okresem, musi być 
wyraźnie i obiektywnie uzasadnione. Z reguły krzyż powinien być centrum lub szczytem ściśle związanej 
z nim kompozycji roślinnej. Figury świętych i obrazy kultowe nie mogą być przesłonięte stosem 
kwiatów. 

4. Hierarchia ważności. 

Aby skupić uwagę wiernych na liturgii podkreślić szczególną godność miejsca, główny ołtarz z 
krzyżem głównym, tabernakulum - powinny mieć bogatszą dekorację. Ołtarze boczne, otaczane szcze-
gólną czcią przez wiernych, też można lekko podkreślić. Bywa, że nakłaniają do tego oni sami, na 
przykład przynosząc kwiaty z prośbą, aby je postawić na ołtarzu Niepokalanej. Trzeba tę intencję uszano-
wać, ale i czuwać, by nie doszło do sytuacji przesadnych, gdy właśnie ołtarz Niepokalanej tonie w 
kwiatach, a przy tabernakulum - pusto, Skoro ołtarzy bocznych jest wiele, nie muszą na wszystkich stać 
kwiaty. Wystarczy utrzymanie ołtarza w czystości. Jeżeli kwiatów jest więcej, skromna kompozycja 
podkreślająca krzyż niech będzie znakiem hołdu. 

5. Funkcjonalność w liturgii. 

Wnętrze kościoła służy liturgii, która ma być sprawowana bez pokonywania zbędnych torów 
przeszkód, bez zakłóceń przez rozbija nie bezmyślnie ustawionych wazonów; dlatego droga do 
tabernakulum, do ołtarza i wokół niego, do balasek - musi być wolna, wystarczająco przestronna i 
bezpieczna. Nie wolno stawiać kwiatów przed drzwiczkami tabernakulum. Nie wolno też stawiać ich na 
ołtarzu posoborowym. Gdy ten ołtarz ma formę stołu z wnęką pod blatem, najlepiej postawić kwiaty wlej 
wnęce. Dekoracja nie powinna utrudniać wiernym kontaktu wzrokowego z celebransem. 

6. Naturalny materiał roślinny, naczynia. 

Przez szacunek dla Boga żywego, dla ułatwienia wiernym spotkania z Nim jako Dawcą 
wszelkiego życia, dopuszczalnym materiałem dekoracyjnym jest tylko materiał naturalny. Jest on 
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wystarczająco bogaty, by mógł przemówić z mocą. W jego skład wchodzą: korzenie, konary, gałązki, 
liście, kwiaty, owoce, trawy, mchy, kamienie, żwir. Materiały przemysłowe: szkło, metal, ceramika, 
tworzywa sztuczne, papier - mogą wystąpić w sposób jawny w naczyniach. Poza naczyniami mogą pełnić 
funkcję pomocniczą (techniczną), ale wtedy powinny być ukryte. Nie trzeba chyba wyjaśniać, dlaczego 
naczynia powinny być czyste. Warto jednak dołożyć starań, by były dobrze dobrane do stylu wnętrza, 
funkcjonalne w użyciu i stosowne w kolorze. Mniej im przy tym zaszkodzi szlachetna prostota niż 
napuszony przepych. Jeśli nie kłóci się to z charakterem miejsca, wskazane jest zastosowanie barwnego 
tła do kwiatów. Można w tym celu wykorzystać płótno barwne lub papier. 

* * * 

Porządek podkreślający hierarchię wartości, czystość, klimat szacunku i wyciszenia (kolor 
kwiatów może być mocny, ale nie musi być wrzaskliwy), harmonijny związek całej dekoracji kościoła, 
dostojność bez próżnej wystawności, prostota i skromność zamiast przesytu - powinny zrobić wrażenie na 
każdym, kto wejdzie w puste wnętrze świątyni, a cóż dopiero, gdy uczestniczy w liturgii. Niech odkryje, 
że to miejsce jest inne. Inne, bo święte, I że jest prawdziwie uważane za święte przez tych, którzy w nim 
służą. 

C. DROGA ROZWOJU 

1. Dekoracja. 
To pierwszy stopień. Układa się kwiaty, aby było pięknie. Podstawą jest słuszne przekonanie, że 

skoro ludzie dbają o piękno swoich mieszkań, to tym bardziej w domu Bożym powinno być też pięknie. 
Z realizacją tego postulatu bywa różnie; tym lepiej, im florysta ma większe wyczucie stylu wnętrza i 
potrafi dobrać nie tylko przepisaną dokładnie stylową kompozycję, lecz i możliwości inne, zasadniczo 
zgodne z duchem dominującej epoki. Pamiętajmy jednak: czas się nie zatrzymał! 

Przy zbyt uporczywym trzymaniu się zastanego stylu architektury grozi powtarzanie ciągle tych 
samych rozwiązań, a w efekcie czczy formalizm, który przesłoni Sacrum. Łatwo wtedy zamienić koś-
cielne wnętrze w okazały, świeżo zrekonstruowany pałacyk magnata, a kiedy wnętrze ma wystrój 
rokokowy, doprowadzić kompozycje niemal do formy deseru z bitą śmietaną. Jeśli uniknie się przesady i 
utrzyma całość w dobrym tonie, można powiedzieć, że pierwszy stopień w sztuce układania kwiatów 
został opanowany. 

2. Podprowadzenie do modlitwy. 
To stopień drugi. Osobista modlitwa każe floryście szukać takich form, takich rozwiązań, które 

(nawet jeśli są zamknięte w kanonie stylu) będą mogły wyrazić coś z jego wnętrza, z osobistego stosunku 
do Boga i powołanych przez Niego do istnienia stworzeń. Mniej chodzi tu o formalny popis, bardziej o 
siłę wyrazu. Oszczędniejsze użycie materiału, ale przemyślane, przyciszony kolor, ale wymowniejszy, 
więcej przestrzeni, „powietrza" w kompozycji, więcej wolnego miejsca wokół niej. Zamiast wysokiej, 
okazałej „kropli" czy „owalu" - niska, „u stóp" krzyża kompozycja z pięciu, trzech czy nawet jednego 
kwiatu. Niewykluczone, że ktoś właśnie wtedy zobaczy wreszcie kwiat. Kwiat, a nie jego gatunek i cenę. 
Patrząc na kwiat u stóp krzyża może wreszcie, po całych latach, uklęknie? Ale to zostawmy Bogu. W 
kwiaty włóżmy swoją modlitwę. Niech nasz dar nie będzie pusty. 

3. Przekaz tajemnic wiary. 
Stopień trzeci, wcale nie „tylko dla orłów". Wystarczy wyjść z zaczarowanego kręgu estetycznych 

kanonów. Przestać się bawić opakowaniem, a zapytać: co jest w środku? Trzeba odkryć, że kwiaty mogą 
mówić nie tylko o tym, że same są piękne, bo Bóg tak chciał, albo o naszych przeżyciach, postawie 
wobec Stwórcy, lecz także mogą mówić p Bożych tajemnicach zamkniętych w prawdach wiary, 
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w biegu roku liturgicznego, żywotach świętych, sakramentalnych obrzędach. Kluczem powinny być 
liturgiczne czytania. Kompozycje nie przestaną przez to wzywać do modlitwy, nie przestaną zdobić miej-
sca, a znajdą ścisły związek z liturgią, która w pełni je wyjaśni. Kwiaty jako obraz pobudzający do 
myślenia ułatwią też odbiór i zapamiętanie głoszonego w liturgii słowa. Ile tu przy okazji zachęty do 
gorliwej praktyki lectio divina, do ciągłego zgłębiania chrześcijańskiej teologii, ikonografii, do życia 
według poznanych tajemnic? Nic chyba dziwnego, że „nową falę" widzę w środowisku zakonnym. 

* * * 

Nie sposób oczywiście ani samemu podołać, ani zaproponować wiernym wystrój wszystkich 
zakamarków rozległego kościoła w jednakowym, naładowanym po brzegi wytrzymałości napięciu. Sku-
tek byłby-przeciwny do zamierzonego, bo zamiast skupić uwagę na liturgii, przenieślibyśmy ją na 
wystrój kościoła. Przekazem liturgicznej tajemnicy dnia (niedziela, uroczystość, święto) powinna być 
obarczona kompozycja przy głównym ołtarzu, a jeśli nie ma tam miejsca - w dobrze widocznym punkcie 
nawy głównej. Będzie dobrze, gdy wystrój ołtarzy bocznych przypomni myśl aktualnego okresu liturgicz-
nego, ale wystarczy, jeśli ograniczy się do znaku czci, wdzięczności, Wyjątek ekstra: Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata, kiedy cały kościół (a gdy jest zbyt obszerny - znaczna jego część) może 
się zamienić w kwiatowy obraz uniwersum.  
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