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Chrystologiczna symbolika świątynnego portalu

		Szkic
W neoplatońskim ujęciu centralne wejście do odzwierciedlającej Niebiańską
Jerozolimę świątyni symbolizuje Jezusa Chrystusa1. Tak oto o Zbawicielu jako
Bramie mówi modlitwa benedyktyna Guillaume’a de Saint-Thierry: „O, Ty, który
powiedziałeś: Jestem Bramą, pokaż nam, do jakiego domu jesteś Bramą, kiedy
i komu ją otworzysz. Dom, którego jesteś Bramą, jest niebem, gdzie mieszka
Ojciec Twój”2.
		Jezus Chrystus jako Brama
Chrystologiczna interpretacja głównego wejścia do kościoła jest jedną z kilku, ponieważ owo wejście może też symbolizować − poza Zbawicielem − Matkę
Bożą, apostoła i Kościół. Dlatego np. na filarze międzyościeżowym bazyliki
w Santiago de Compostela w Hiszpanii widnieje apostoł Jakub. Podobnie jak
w Jezusie Chrystusie, także w Maryi czy apostole widziano „bramę” prowadzącą do nieba3. Efrem Syryjczyk następująco zwraca się w jednej ze swych pieśni
do Matki Bożej: „Ty jesteś bramą, błyszczącą od światła, namiotem, jakby
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Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. [Estetyka średniowieczna], t. II, Warszawa
1988, 35.
Cyt. za: J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, 85. Por. tamże, 96.
Por. U. Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993, 168. Por. J. Seibert,
Leksykon sztuki chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], Kielce 2007, 54.
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wypełnionym błyskawicami”4, Wenancjusz Fortunatus zwie Maryję „Wejściem
wielkiego króla i błyszczącym portalem światła”5, natomiast antyfona Ave Regina coelorum – Bramą, przez którą radośnie błysnęło światło światu. Liturgia
wschodnia nazywa Bogarodzicę „dostojnym portalem miłosierdzia”, a umieszczona na Carskich Wrotach (Brama Królewska) ikonostasu ikona Zwiastowania
ewokuje tajemnicę Wcielenia, czyli zarania obecności Boga-Człowieka – Bramy
niebios − na ziemi. W kontekście poruszanego tematu ikona ta przypomina
prawdę, że Maryja jest Bramą, przez którą na świat wynoszony jest przez owe
Wrota Zbawiciel pod postaciami Świętych Darów. Z obu stron Carskich Wrót
znajdują się ikony przedstawiające Jezusa Chrystusa i Jego Matkę. Irina Jazykowa pisze, odwołując się do tych ikon, że „Chrystus i Bogurodzica spotykają
nas w bramie Królestwa niebieskiego i prowadzą ku zbawieniu przez całe nasze
życie”6. Zwiastowanie, ale umiejscowione nad wejściem do kościoła, ewokuje tę
samą prawdę np. w rzeźbiarskiej dekoracji portalu neoromańskiej konkatedry
pw. św. Stanisława biskupa w Ostrowie Wielkopolskim (ilustracja 1), wzbogacone
analogicznym znaczeniem, jakie ma ono na ikonie z wnętrza cerkwi.

Ilustracja 1: Zwiastowanie z portalu konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Zwiastowanie_Ostrow_
Wielkopolski.JPG [dostęp: 31.08.2019]
4

5
6

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, 384.
Cyt. za: tamże.
I. Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2003, 51-52.
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Nieco inne rozumienie wejścia pojawia się u proroka Ezechiela, u którego
zamknięta od wschodu Brama stanowi prefigurację Maryi, ale jako Dziewicy,
przez którą to Bramę przeszedł jedynie Zbawiciel (por. Ez 44,1-2)7. Brama wejściowa jest również symbolem Kościoła, który poprzez sakramenty, począwszy
od chrztu świętego, prowadzi ku niebu i poniekąd sam, zdaniem Euzebiusza
z Cezarei, niebo to odzwierciedla: teolog ten przyrównuje bowiem Kościół do
Niebiańskiej Jerozolimy8.
Jednakże to nie Maryja czy apostoł zwie siebie „bramą”, ale Jezus Chrystus: „Ja jestem bramą owiec. (…) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,7.9). Zbawiciel
w swojej funkcji Pośrednika zstąpił jako Brama z nieba na ziemię (por. J 1,51;
10,9)9. Z epoki średniowiecza, w której szczególnie mocno uwydatniła się chrystologiczna symbolika świątynnego portalu, a konkretnie z 1120 r. pochodzi De
Gemma Animae Honoriusza Augustodunensisa, który tak opisywał w tym piśmie
Jezusa Chrystusa jako Bramę: „Drzwiami, które przed nieprzyjaciółmi się zamyka, a które przyjaciołom dają dostęp, jest Chrystus, który sprawiedliwie działa,
trzymając z dala od swego domu niewierzących, a pokazując wejście wierzącym,
wprowadza ich przez wiarę”10. Także w formularzu mszalnym nazywa się Jezusa Chrystusa „bramą zbawienia i życia” oraz „otwartą bramą przebaczenia”11.
Zbawiciel jako Brama pozostaje w ścisłym związku z apostołami także w plastycznej dekoracji portalu. Zdaniem Dorothei Fostner ukazany w jego tympanonie Baranek lub Maiestas Domini doskonale wyraża myśl, że Jezus Chrystus
jest Bramą12. Wraz ze Zbawicielem grono Dwunastu widnieje np. w wejściu do
7

8

9

10

11

12

Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, 52. Por. J. Seibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], 53.
Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu],
Ząbki 2004, 118. Honoriusz z Autun stwierdza: Allegorice Ecclesia est paradisus.
PL 172,423.
Por. J. Miazek, Otwarcie Drzwi Świętych w Roku Jubileuszowym, Warszawskie
Studia Teologiczne 13(2000)12. Por. Słownik teologii biblijnej, X. Leon-Dufour (red.),
tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1994, 103.
PL 172,587. Por. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, Studia Elbląskie
16(2015)312.
A. Wojtczak, Teologiczna interpretacja maryjnego tytułu „Brama niebios”, Collectanea
Theologica 81(2011)2, 71. Szerzej o Zbawicielu jako Bramie także: por. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, s. 310-311. Por. S. Szymik, Motyw bramy
w perspektywie biblijno-teologicznej, w: R. Knapiński, A. Kramiszewska (red.),
U drzwi Twoich: „fides ex visu”, Lublin 2013, 21-22. Por. J. Seibert, Leksykon sztuki
chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], 53. Por. D. Forstner, Świat symboliki
chrześcijańskiej. [Leksykon], 384. Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 51-52.
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 386.
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Kościoła Mariackiego w Ingolstadt w Niemczech. Warto też dopowiedzieć, że
symbolicznie obecność tego grona w sakralnej przestrzeni obrazowana jest np.
przez dwanaście wejść prowadzących do świątyni, nawiązujących do dwunastu
bram Niebiańskiej Jerozolimy. W tym znaczeniu również tutaj apostołowie jawią
się jako wrota będące przejściem do nieba (Ap 21,10-14)13. Następująco o wspomnianym związku Zbawiciela z apostołami w kontekście symboliki bramy pisze
w komentarzu do Psalmu 87 Augustyn: „Dlaczego apostołowie są drzwiami?
Ponieważ przez nich możemy wejść do Królestwa Boga. Jeśli wchodzimy przez
nich, to wchodzimy też przez Chrystusa, bo On jest drzwiami (…). Ze wszystkich
krańców Ziemi przybędą ludzie, aby przez bramę, którą jest Chrystus, wejść do
Niebieskiego Jeruzalem (…)”14.
		Chrystologiczne treści portalu
Symboliczne znaczenie portalu wyrasta m.in. z jego powiązania z Niebiańską Jerozolimą, najdobitniej uwidaczniając się w sakralnej sztuce romańskiej
i gotyckiej. Kościół jako odzwierciedlenie czy iluzjonistyczne odwzorowanie
Świętego Miasta z Apokalipsy św. Jana obfitował − zwłaszcza w średniowieczu
− w światło, złoto, srebro i kamienie szlachetne. O kościele gotyckim Edward
Norman pisze, iż „w pewnym sensie był ogromną szkatułą wysadzaną klejnotami,
w której przechowywano skarb duchowy”15.
Bogaty w rzeźbiarską dekorację portal stanowił także Biblia pauperum,
odczytywaną z tzw. placu rajskiego, usytuowanego przed wejściem do świątyni.
Ponadto portal symbolizował bramę raju. Stanisław Kobielus stwierdza: „Jeśli
kościół gotycki oznaczał niebo, Niebiańską Jerozolimę, miejsce szczęścia, raj
odzyskany, to wiodące do świątyni portale jednoznacznie ewokowały bramy raju,
bramy nieba”16. Co więcej, symboliczny charakter miał nie tylko sam portal,
ale i cała np. gotycka katedra, czyli możliwa do odczytania alegoryczna, wielka
encyklopedia z kamienia, stanowiąca liber et pictura17.
Obfitujący w symbole kościół sam był symbolem. Poniekąd nie tylko on
w swej całości uobecniał Niebiańską Jerozolimę, ale także uobecniał ją portal
i konkretne treści w nim zobrazowane. Święte Miasto ewokowały zatem postacie
Jezusa Chrystusa, Jego Matki, apostołów, a także oczekujący na przyjście Mesja13
14
15
16

17

Tamże, 384. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 313-314.
PL 37,1103n. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 314.
E. Norman, Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa 2007, 154.
S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu],
129.
Tamże, 129. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 2006, 101.
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sza starotestamentowi patriarchowie, królowie i prorocy. Wyobrażano ich często
np. pod kamiennymi baldachimami, czyli niejako miniaturami Niebiańskiej
Jerozolimy, chociażby w portalu katedry w Chartres we Francji (ilustracja 2)18.

Ilustracja 2: Portal katedry w Chartres
https://architrav.pl/wp-content/uploads/2016/01/Chartres-portal.jpg
[dostęp: 31.08.2019].

Według S. Kobielusa „nie tylko obszar portalu, lecz niemal cała struktura
gotyckiej katedry, poprzez strzeliste wimpergi, las pinakli i ostrych wieżyczek,
naszpikowana była takimi urbanistycznymi motywami, które składały się na
fantastyczną wizję Miasta Bożego”19. Niemniej jednak np. Wojciech Bałus odmawia gotyckiej katedrze odzwierciedlania czy odwzorowywania wspomnianej
Jerozolimy, twierdząc, że jest ona obrazem Kościoła uniwersalnego, pozostającym
jedynie w relacji do Świętego Miasta20.
Skoro kościół jest odzwierciedleniem Niebiańskiej Jerozolimy, to portal
słusznie symbolizuje przejście do nieba. Do tego nieba prowadzi Zbawiciel, dlatego w pełni adekwatne jest Jego postrzeganie jako Bramy do raju. Dekoracja
18

19
20

Por. O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989,
35-36. Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum”
modelu], 129-131. Por. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 102.
S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu], 131.
W. Bałus, Gotyk bez Boga? [W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej
XIX wieku], Toruń 2011, 41.
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rzeźbiarska portalu symbolicznie, ale i wyraźnie ewokuje owe prawdy. Jednakże
występujący często w wejściu do świątyni temat Sądu Ostatecznego z Jezusem
Chrystusem jako centralną postacią wskazuje, poza bramą wiodącą do nieba, na
jeszcze jedną bramę: poza bramą prowadzącą do nieba obecna jest tutaj brama
prowadząca do piekła, czyli ku wiekuistemu zatraceniu21 (por. Mdr 16,13).
Sąd Ostateczny przedstawiany bywa w portalach także symbolicznie, np.
przez postacie panien roztropnych i nieroztropnych (por. Mt 25,1-13), z czym
spotykamy się chociażby w Złotej Bramie na zamku w Malborku, gdzie zamknięte przed pannami nieroztropnymi drzwi symbolizują m.in. brak nadziei
na ocalenie22. Nawiązując do powyższych rozważań, należy dodać, że wejście
wprowadzające w sakralną przestrzeń jest zatem nie tylko bramą wiary i nadziei (por. Dz 14,27), ale i bramą sprawiedliwości. O tej porta iustitiae Augustyn
pisze: „Owa brama i zamknięta, i otwarta pozostaje: zamknięta dla grzeszników
i niewierzących; otwarta dla sprawiedliwych i wierzących (…). Oto teraz Pan,
stojąc w bramie raju, przemawia do nas zgromadzonych w jego domu i mówi: Ta
jest brama Pańska: sprawiedliwi przejdą przez nią”, akcentując w komentarzu,
że istnieją de facto dwie bramy: „brama raju i brama kościoła” oraz dodając, że
to „przez bramę kościoła wkraczamy do bramy raju” (por. Ps 117,20)23.
W świątynnych portalach tematyka mistyczna przeplata się z tematyką kosmiczną, a szereg postaci i scen zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu
obrazuje ewolucję idei zbawienia. W portalu Zbawiciel jawi się także jako Pantokrator czy inaczej Kosmokrator, zasiadający w Majestacie lub w mającej często
formę migdała glorii. Tronując, Jezus Chrystus prawą ręką błogosławi, a w lewej
dzierży Księgę Życia. Towarzyszą Mu tetramorfa, apostołowie, apokaliptyczni
starcy i anielskie moce, a w gronie tych ostatnich archanioł Michał. Reprezentantami owych mocy, np. w portalu pojezuickiego kościoła (pw. św. Wojciecha
i Stanisława biskupa) w Kaliszu (ilustracja 3), są dwaj wyobrażeni na nim, z obu
stron wejścia, aniołowie. Zresztą zwyczajowo anielskie byty łączono i z wieżami,
i z bramami świątyni jako odzwierciedlenia Niebiańskiej Jerozolimy24.
21

22

23
24

R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 310. Por. J. Hani, Symbolika świątyni
chrześcijańskiej, 89-91. Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 51.
Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 51. Szerzej o tym przedstawieniu: por. B. Jakubowska, Złota Brama w Malborku. [Apokaliptyczne bestiarium
w rzeźbie średniowiecznej], Malbork 1989 oraz M. Młynarczyk, W obliczu rzeczy ostatecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt
25,1-13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej, w: K. Marinow, K. Szadkowski,
K. Węgrzyńska (red.), „Varia Mediaevalia”. Studia nad średniowieczem w 1050.
rocznicę Chrztu Polski, Łódź 2016, 155-172.
PL 39,2059. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 311-312.
Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu],
125-126.
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Ilustracja 3: Portal kościoła pojezuickiego w Kaliszu [fot. Justyna Sprutta]

Portale podpowiadają nam również, że Jezus Chrystus jest Panem czasu.
Na obrzeżach tympanonu widoczni są dwaj Janowie: Chrzciciel i Ewangelista.
W związku z tym, iż liturgiczne wspomnienia obu przypadają w przesilenia,
mianowicie 27 grudnia i 24 czerwca, owe biblijne postacie nie tylko sugerują
cykl roczny, co czynią także umieszczone w archiwolcie − oznaczające miesiące
− znaki zodiaku i odpowiadające im prace, np. w portalach świątyń w Autun
(ilustracja 4) i Vézelay (ilustracja 5), lecz uwydatniają zwłaszcza temporalny
aspekt objawienia Jezusa Chrystusa (Jan Chrzciciel jako prekursor Jego nadejścia) i Jego paruzji, czyli przyjścia w chwale (Jan Ewangelista). Zdobiąca
archiwoltę winna latorośl wskazuje zarówno na Jezusa Chrystusa jako Krzew
winny (por. J 15,1), jak również na sakrament Eucharystii25. Według Jeana Hani
mamy w portalu do czynienia z symbolizowaniem przezeń cyklu czasu i historii,
ale oczywiście z teologicznymi odniesieniami26.

25

26

Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 386. Por. J. Hani,
Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87-88. Tamże, 91.
Tamże, 89.
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Ilustracja 4: Portal katedry w Autun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gislebertus#/media/Plik:Autun_St_Lazare_Tympanon.jpg
[dostęp: 31.08.2019].

Portal ma zatem wymowę i mistyczną, i kosmiczną. Przypomina on także
swoim wyglądem elementy struktury kościoła, np. zwieńczona łukiem nisza
powtarza formę prezbiterium27. W manifestującym treści wiary portalu, w którym drzwi odgrywają rolę granicy oddzielającej sacrum od profanum, poniekąd wbrew temu − podobnie w całej sakralnej przestrzeni − niebo łączy się
z ziemią28. Mirosław Bogdan pisze, że portal „czerpie inspirację plastyczną od
rzymskiego łuku triumfalnego. Ale to, co jest charakterystyczne dla niego to:
słupy obramienia, węgary z ich rzeźbami, krzywiznowe podniebienie sklepienne
z archiwoltą i wimperga. Całość, czyli wielki portal wraz z portalami korespondującymi z nawami bocznymi i wszystkie linie fasady, dążą ku wysokościom
bez utraty swojej mocnej budowy. Jest to związek w zgodności pomiędzy ziemią
i niebem, podobny do tego pomiędzy ołtarzem a dzisiejszą wspólnotą wewnątrz
kościoła. Na tej fasadzie, która tworzy tak wielką unię, obfitość dekoracji nie
27
28

J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87.
Por. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 316-317. Por. J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87. Por. J. Miazek, Otwarcie Drzwi Świętych w Roku
Jubileuszowym, 12-13.
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przeszkadza odzwierciedleniu się spoistego programu ikonograficznego. Jest to
rzeczywistość rzeźby w kamieniu i płaszczyzn okien witrażowych, objawiających
się jako wielka syntetyczna kompozycja, która zachowuje jednorodność całego
dzieła. Tutaj nic nie jest przyklejone do elewacji, ale każdy element plastycznie
uwierzytelnia strukturę organiczną, objawioną w architekturze. To samo jest
przejrzyście przedstawione po przeciwnej stronie fasady. Określa się tak miejsce
w nawie, gdzie rozpoczyna się droga do ołtarza. Tympanon portalu powyżej drzwi
wejściowych dobrze podkreśla jej obecność. To droga, która jest jednorodna na
całej swojej rozpiętości”29.

Ilustracja 5: Fragment portalu bazyliki w Vézelay
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/V%C3%A9zelay_Narthex_
Tympan_central_220608_04.jpg [dostęp: 31.08.2019].

Portal stanowi ponadto swoiste miejsce Teofanii, zwłaszcza romański, ale
i gotycki, jawiąc się jako „kamienne ucieleśnienie” wizji nieba otwartego czy też
wizji otwartego, prowadzącego do niego wejścia30. Symbolikę bramy świątyni
jako bramy do nieba uzmysławia nam obrazowo np. umieszczona nad wejściem
29

30

M. Bogdan, Architektura historycznej formy kościoła a ołtarz współczesny, Katowice
2003, 32-33.
J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87. Por. tamże, 95.
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do klasztoru w Elne we Francji następująca inskrypcja: „Oto brama niebios, oto
jest brama życia wiecznego, ona wiedzie pielgrzyma swego do gwiazd; wchodzący przez tę bramę wspina się na Olimp, jeśli towarzyszy mu nadzieja wraz
z wiarą (…)”31. Drzwi w świątynnym portalu „otwierają się zarówno na świat
zewnętrzny, jak i do wewnątrz”32, a bogactwo rzeźbiarskiej dekoracji wskazuje
na rangę celebrowanego w świątyni misterium33.
Bramie „towarzyszy” klucz. Kluczem otwierającym bramy raju jest krzyż
Jezusa Chrystusa34. Rupert z Deutz pisze: „Krzyż Chrystusa jest bramą nieba”35, podobnie sądzi i Bonawentura36. Po zamknięciu po grzechu pierworodnym
drzwi raju przez Boga jedynie On był w stanie je otworzyć jako Bóg Wcielony.
Jednakże w owej roli widzi się także, np. w Ewangeliarzu biskupa Bernwarda z Hildesheim, Matkę Bożą nazywaną Bramą Rajską: „Dawna brama raju
zamknięta przez Ewę. Teraz zaś została otwarta dla wszystkich przez świętą
Marię”37. Kluczem otwierającym bramę nieba jest również wiara. Klemens
Aleksandryjski stwierdza: „O drzwiach tych powinni wiedzieć ci, którzy pragną
poznać Boga, aby otworzył nam na oścież bramy nieba. Bramy Logosu mają
charakter duchowy i otwiera je klucz wiary”38. Sam Chrystusowy krzyż jawi
się też jako Brama. S. Kobielus tak o nim w owym znaczeniu pisze: „W krzyżu,
jako bramie, została zatem streszczona cała ideologia przejścia z rzeczywistości
grzechu w rzeczywistość łaski, zgodnie ze stosowanym przez teologów podziałem
historii zbawienia na okresy: sub lege i sub gratia – pod prawem i pod łaską”39.
Jest on zatem przejściem. Prawdę tę ilustruje wyraźnie fragment dekoracji stopy
krzyża z muzeum opactwa Saint-Omer we Francji. Przedstawia on leżącego na
progu Baranka z tryskającym do eucharystycznego kielicha strumieniem krwi,
w której to krwi jedna z wyobrażonych postaci zanurza pędzel i wypisuje nim
na nadprożu znak „T”. Przedstawieniu towarzyszy napis: „Zabicie Baranka. To
jest przejście”40.
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 312.
C. Humphrey, P. Vitebsky, Architektura i „sacrum”, Warszawa 2005, 133.
Tamże.
Także samego Zbawiciela zwie się owym kluczem, a kryje się tutaj nawiązanie do
prefiguracji wrót nieba, czyli krzyża, jakimi były drzwi skropione krwią Baranka
tuż przed exodusem Izraela z Egiptu (por. Wj 12,22-23). Por. S. Kobielus, Krzyż
Chrystusa. [Od znaku i figury do symbolu i metafory], Kraków 2011, 142-144. Tamże,
146.
Tamże, 146.
Tamże, 147.
Tamże, 146.
Cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 384.
S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. [Od znaku i figury do symbolu i metafory], 147.
Tamże.
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Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, budowla sakralna, brama, portal, symbolika.

Summary
CHRISTOLOGICAL SYMBOLISM OF THE CHURCH PORTAL
The main entrance to the church has the symbolic significance. The Christian
neoplatonism also shows this dimension. The gate leading to the sacred space symbolizes
especially Jesus Christ, but it symbolizes the Mother of God, the apostle and the Church
too. Christology is also present in the subject of portal decoration, in particular the portal of
medieval cathedrals. Jesus Christ is not only the Gate to Heaven, but he is also − represented
in this decoration − the Saviour−Pantocrator, and his cross is the key to Paradise.

Key words: Jesus Christ, religious building, gate, portal, symbolism.
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