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Kościół Sagrada Familia to zdecydowanie najważniejszy zabytek Barcelony i prawdziwy
symbol miasta! Jeśli miałbyś tylko kilka godzin w mieście i w tym czasie mógł zobaczyć
tylko 1 zabytek, powinna to być właśnie Sagrada! Kościół świętej rodziny (nazywany
czasem katedrą) budowany jest od ponad 130 lat, czyniąc go najdłużej trwającą budową
na świecie! Zakończenie prac planowane jest na 2026 rok (choć już wiadomo, że nie
wszystko uda się ukończyć do tego czasu); wówczas to przypada setna rocznica śmierci
Antonio Gaudiego - człowieka, który nadał ton dzisiejszej Barcelonie. 

To dzieła Antonio Gaudiego ukształtowały Barcelonę w XIX wieku, kiedy to miasto
przeżywało niesamowity rozkwit. Wróćmy jednak do kościoła Sagrada Familia, który na
swojej fasadzie ma tyle znaków i symboli, że konieczne jest dogłębne zwrócenie na nie
uwagi. Kościół należy oglądać od strony Fasady Narodzenia (to ta ciemniejsza/starsza i
bardziej zdobiona, z zielonym drzewem w jej centralnej części!), która została w całości
wybudowana za życia A. Gaudiego. To tylko ta część bazyliki wpisana jest na listę
dziedzictwa UNESCO (wraz z kryptą). Tutaj znajduje się obecne wejście do kościoła
(docelowo będzie ono zmienione).

 Fasadę możemy optycznie podzielić na 3 części 

Pierwsza z nich (po lewej ) poświęcona jest Józefowi, środkowa Jezusowi a po prawej Marii. 



W części poświęconej Józefowi zobaczymy sceny sprzed narodzenia Jezusa. Jest tu także
widoczna święta rodzina uciekająca na osiołku z Egiptu. Scena gdzie rzymski żołnierz trzyma
niemowlę na ręce, by zadać mu cios mieczem. Wreszcie scena, gdzie młody Jezus pokazuje
Józefowi zranionego gołąbka, czemu przyglądają się św. Anna i św. Joachim, czyli jego
dziadkowie! Powyżej z kolei, dostrzeżemy scenę zaślubin Józefa i Marii.

Spoglądając nieco wyżej, zobaczymy
kolejne sceny, których znaczenie jest
bardziej symboliczne. I tak odnajdziemy
tam postać Józefa w łodzi. Ma to być
nawiązanie do sternika kościoła, który stara
się ochraniać go przed
niebezpieczeństwem!
Na dziobie łodzi dostrzec możemy
zamontowaną kotwicę, będącą symbolem
nadziei oraz latarnię, która ma rozświetlać
mroki. Fasadę wieńczy wielki nieregularny
kształt - to nawiązanie do skał z pobliskiego
masywu z Montserrat. Ta święta góra
Katalończyków jest zarazem drugim
najważniejszym miejscem  pielgrzymkowym
w Hiszpanii (po Santiago de Compostela).
Tak prezentuje się część zwana portalem
Nadziei.



Zobaczymy tu kolejne sceny z życia świętej rodziny.
Dwie kobiety rozmawiające ze sobą to scena
przedstawiająca nawiedzenie świętej Elżbiety (to
właśnie ona, natchniona duchem świętym, pierwsza
dostrzegła, że Maria jest w błogosławionym stanie).
Pośrodku zobaczymy Jezusa nauczającego w
świątyni, któremu przysłuchują się mędrcy oraz
stojący nieco dalej rodzice. Z kolei najbardziej po
prawej stronie, zobaczymy przedstawienie Jezusa
pracującego jako cieśla. Całość domyka scena
ofiarowania Jezusa w świątyni. Powyżej znów sceny
symboliczne: tym razem przedstawiające figurę Marii
niepokalanie poczętej. Całość tej części wieńczy
symbol dłoni z narysowanym na niej okiem — część
z osób twierdzi, że jest to symbol tajnej organizacji,
do której przynależał sławny architekt. Rozwiniemy
ten temat na dalszych stronach przewodnika! 

Przejdźmy teraz wzrokiem na część poświęconą Marii 

O S T A T N IĄ  I  Z A R A Z E M  N A J W AŻN I E J S ZĄ ,  J E S T  C Z Ę ŚĆ  Ś R O D K O W A



W środkowej części zobaczymy
najważniejszą ze scen, czyli Bożą
Rodzinę. Hołd oddają jej zarówno Trzej
Królowie, jak i pasterze przy dźwiękach
anielskich chórów. To scena, od której
nazwę bierze kościół Sagrada Familia,
czyli świętej rodziny! Scena nieco
powyżej ukazuje nam zwiastowanie, a
jeszcze wyżej, koronację Matki Boskiej.
Tak jak poprzednio, powyższe sceny
mają czysto symboliczny charakter:
dojrzeć tu możemy pelikana,
karmiącego swoją ptasią rodzinę
własną krwią, drzewo wiary (cyprys), na
którym znajdują się białe gołębie czy
czerwona litera tau będącą symbolem
Boga!

Każda z części tej fasady poświęcona jest innemu członkowi boskiej rodziny, co zostało
również uwiecznione na kolumnach, znajdujących się między portalami. Każda z kolumn jest
opisana, czy przynależy do Jezusa, Marii czy Józefa.

Wchodząc do środka, zauważymy, że kościół jest bardzo nowoczesny i nietypowy, w stosunku
do innych tego typu budowli. Warto zwrócić uwagę na ołtarz oraz wielkie czerwonawe
kolumny, które będą w przyszłości podtrzymywać najwyższą z wież.



Przejdźmy teraz do środka, a naszym oczom ukaże
się absolutny wachlarz barw i kolorów, co nawet w
pochmurny dzień robi niesamowite wrażenie na
odwiedzających. Kościół najlepiej zwiedza się w
godzinach popołudniowych, kiedy słońce jest już
nisko nad horyzontem i dodatkowo rozświetla
wnętrze.





Wewnątrz można też zobaczyć, jak będą wyglądać drzwi
prowadzące do bazyliki, na których Jose Maria Subirachs, umieścił
pierwsze wersety modlitwy "Ojcze nasz" w języku katalońskim! 

Postać znajdująca się nad drzwiami, to Sant
Jordi (czyli św. Jerzy), jeden z patronów
Katalonii, który bardzo często będzie nam
towarzyszył podczas wędrówki po ulicach
miasta!



Wychodząc z kościoła, po drugiej stronie budynku, zobaczymy KOMPLETNIE
inny styl i sceny. To Fasada Męki!

Ta część kościoła budowana
była w dużo późniejszym
czasie (lata 70-80 XX w.) wg.
nurtów sztuki z tamtego
okresu. Zobaczymy tutaj
ostatnie chwile z życia
Chrystusa. Najbardziej po
lewej stronie, w dolnej części,
przedstawiono ostatnią
wieczerzę, następnie
pocałunek Judasza i kolumnę
biczowania Jezusa, a także

Piotra, który 3 razy wyparł się Jezusa (z kogutem w tle), scenę sądu u Piłata i zdjęcie szat
Jezusa. Kolejne sceny znajdują się w górnym rzędzie, tyle że czytanym tym razem od
prawej do lewej. Widzimy Szymona pomagającego nieść krzyż, świętą Weronikę,
ocierającą twarz Jezusa, czy Longinusa, który swoją włócznią przebił bok Jezusa. Ostatni
rząd to sceny najbardziej symboliczne, na które składają się scena żołnierzy grających w
kości o szaty Jezusa, śmierć na krzyżu i wreszcie złożenie Jezusa do grobu. Ten rząd należy
czytać podobnie jak pierwszy, czuli od lewej do prawej. Jeśli przyjrzymy się wszystkim
scenom naraz, to zobaczymy, że tworzą one literę S. Jest to odniesienie do słowa "santo",
czyli święty. Poszukajmy zatem innych ukrytych symboli na tej fasadzie. I tak pierwszym,
który rzuci nam się w oczy, będzie magiczny kwadrat znajdujący się przy scenie pocałunku
Judasza. Zwróćmy uwagę, że wszystkie liczby bez względu czy zsumowane w pionie,
poziomie czy na ukos, zawsze dają nam liczbę 33, która jest zarówno wiekiem śmierci
Chrystusa, jak i liczbą magiczną organizacji, o której już wspominałem przy okazji Fasady
Narodzenia. Również w scenie św. Weroniki zobaczymy, że żołnierze mają bardzo
charakterystyczne
hełmy przypominające swoim
kształtem kominy w la Pedrera
(jednym z domów projektu A.
Gaudiego). Jezus z kolei ma twarz tego
wielkiego architekta, czyli A. Gaudiego!
Najważniejsza scena, czyli
ukrzyżowanie, pełna jest symboliki
gdzie nad krzyżem, widzimy tarczę
księżyca w pełni, przypominającą, że
to wtedy nastąpił ten czas miesiąca,
czaszkę symbolizującą śmierć oraz
tkaninę, znajdującą się ponad sceną,
symbolizującą tkaninę ze świątyni 

żydowskiej, która podarła się w momencie śmierci Jezusa. Z kolei w scenie złożenia do
grobu, zobaczyć możemy twarz twórcy tej fasady, czyli Jose Maria Subirachsa, wielkiego
Katalońskiego rzeźbiarza, który podobnie jak Gaudi nadał swoimi pracami nowego ducha
miasta.



 

P R A C E  J O S E  M A R I A  S U B I R A C H S A  S P O T K AĆ  M OŻ E M Y  N I E

T Y L K O  W  B A R C E L O N I E ,  A L E  R Ó W N I EŻ  N A  ŚW I E C I E  -  T O

M I ĘD Z Y  I N N Y M I  J E G O  R Z EŹ B A  B Y ŁA  S Y M B O L E M  I G R Z Y S K

O L I M P I J S K I C H  W  M E K S Y K U  W  1 9 6 8  R O K U .  J O S E  M A R I A

S U B I R A C H S  T O  W I E L K I  T W Ó R C A !

Sagrada Familia to absolutny symbol miasta. Budowana od 1882
roku, jest najdłużej trwającą budową na świecie; ostatnią
budowaną na ziemi katedrą i punktem charakterystycznym na
mapie Hiszpanii. 

Będzie to również najwyższa kamienna budowla wybudowana
przez człowieka! Jej docelowa wysokość ma wynieść 172,5 metra!
Dlaczego tyle? Ponieważ A. Gaudi twierdził, że człowiek nie
powinien tworzyć rzeczy większych niż dzieło Boga. W tym
przypadku jest to pobliskie wzgórze Montjuic, którego wysokość
wynosi 173 metry! Sagrada, kiedy zostanie wybudowana, będzie
zarazem (zgodnie ze średniowieczną tradycją) najwyższym
budynkiem w mieście! 

Dlaczego zatem ta budowa — licząca przeszło 130 lat trwa tak
długo? Wpływ na to miało kilka czynników, ale trzy z nich są
najważniejsze. To 20 lat przerwy po wojnie domowej, kiedy na
terenie kościoła nie toczyły się żadne prace (był nawet pomysł,
aby kościół/fasadę zburzyć. Na szczęście plany te nie zostały
zrealizowane). Kolejnym z powodów było przekonanie Antonio
Gaudiego, że wszystkie elementy w kościele powinny być
wykonane ręką człowieka, stąd prace rzeźbiarzy do dziś
wykonywane są tradycyjnymi metodami! Ostatnim z ważnych
powodów (dziś już mniej istotnym) był fakt, że kościół miał być
wybudowany z datków (i biletów) wiernych, a te nie zawsze były
wystarczające na kolejne etapy prac. Obecnie problem ten
właściwie przestał istnieć. Szacuje się, że rokrocznie kościół
odwiedzany jest przez 4 mln turystów, a ok. 5 razy tyle przychodzi
w jego okolice! 



Zwiedzaj Barcelonę razem z nami

facebook

YouTube

Instagram

www.odkrywcymiasta.pl

https://odkrywcymiasta.pl/pl/
https://facebook.com/groups/barcelona.turystycznie
https://www.youtube.com/channel/UCGpmDX13O5_RPXLEbVk_lcw?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/odkrywcymiasta.pl/
https://odkrywcymiasta.pl/pl/

