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Publikacja jest monografią dziewiętnastowiecznych wi-
traży kościelnych Krakowa. W trzech rozdziałach wy-
znaczonych chronologicznie (1815–1850, 1850–1883, 
1883–1897), a przez to odzwierciedlających etapy ewolucji 
tego gatunku sztuki na gruncie lokalnym, zaprezentowano 
analizy historyczno-artystyczne zachowanych i niezacho-
wanych przeszkleń witrażowych oraz związanych z nimi 
projektów. Omawiane prace zostały ukazane w kontekście 
rozwoju witrażownictwa oraz innych gałęzi sztuki polskiej 
i europejskiej wieku XIX. Do ważniejszych kwestii poru-
szonych w publikacji należy problem autorstwa poszcze-
gólnych kwater w słynnym cyklu okna zachodniego w koś-
ciele Mariackim, projektowanych przez Józefa Mehoffera 
i Stanisława Wyspiańskiego, oraz okoliczności powstania 
„odkrytych” przed kilku laty witraży Fritza Geigesa do ka-
tedry na Wawelu.
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Wstęp

W pierwotnym, nieco naiwnym zamierzeniu niniejsze studium 
miało dostarczyć syntetycznego obrazu witrażownictwa kościelnego 
w galicji w latach 1815–1914. Szybko jednak okazało się, że opraco
wanie tak szerokiego tematu jest nierealne, i to nie tylko ze względu na 
konieczność przeprowadzenia mozolnych kwerend archiwalnych i pra
sowych oraz zapoznania się na miejscu z zachowanymi zespołami witra
żowymi. główną przeszkodę stanowił skromny stan badań w zakresie 
historyzującego malarstwa witrażowego. dość powiedzieć, że Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce do niedawna jeszcze w ogóle nie uwzględniał 
witraży dziewiętnastowiecznych lub też traktował je niezwykle pobież
nie; tematyka ta jest pomijana nawet w najnowszych publikacjach1. 

Brak podstawowych ustaleń, będący efektem długo utrzymującej się 
negatywnej oceny sztuki XIX stulecia, w szczególności zaś sztuki sa
kralnej tego czasu, pociągnął za sobą zawężenie zakresu badań wyłącz
nie do obszaru krakowa w jego historycznych granicach administra
cyjnych. z kolei istnienie licznych opracowań o sztuce przełomu XIX 
i XX wieku, przede wszystkim ostatniej publikacji Wojciecha Bałusa 
o krakowskim malarstwie monumentalnym Jana Matejki i Stanisława 
Wyspiańskiego2, skłoniło autora do chronologicznego ograniczenia 
przedmiotu prezentowanych tu rozważań, które ostatecznie obejmują 
lata 1815–1897 i dotyczą wyłącznie witraży historyzujących. Początek 
tego okresu wyznaczają utworzenie rzeczypospolitej krakowskiej i wy
konane dwa lata później przeszklenie okna kaplicy w pałacu biskupim, 
kończy zaś data rozpoczęcia przez Stanisława Wyspiańskiego pracy nad 
witrażami do kościoła Franciszkanów, stanowiącymi wyraźną cezurę 

1 d. Czapczyńska-kleszczyńska, Zapomniani twórcy. Stan badań nad polskim 
witrażownictwem (druga połowa wieku XIX – rok 1945), „Sacrum et decorum. 
Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” 1, 2008, s. 101–102.

2 W. Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiań-
ski, kraków 2007 (=Ars Vetus et Nova, 26).
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w dziejach witrażownictwa polskiego, choć oczywiście zwiastuny „no
wego” pojawiły się w środowisku krakowskim już wcześniej, by przy
wołać tylko malowidła ścienne w tejże świątyni czy projekty Mehoffera 
do Fryburga. rok 1897 był przełomowy jednak nie tylko gdy chodzi 
o malarstwo witrażowe, lecz – jak uważa leon Płoszewski – „wniósł 
ożywcze tchnienie w atmosferę artystyczno-literacką krakowa [...]. za
wiązuje się towarzystwo artystów «Sztuka», zaczyna wychodzić cza
sopismo «Życie», Wyspiański otrzymuje po raz pierwszy nagrodę na 
konkursie malarstwa religijnego”3. nie oznacza to oczywiście, że witraż 
historyzujący nie pojawiał się w świątyniach krakowskich i w latach 
późniejszych, jednak – jak informują opinie o zamówionych w niem
czech przeszkleniach katedry krakowskiej – spotykał się wówczas 
z miażdżącą krytyką, uznawano go za zapóźniony i pozbawiony walo
rów artystycznych. Stanowił już zatem schyłkowe zjawisko artystyczne, 
a fakt ten znajduje odbicie w kompozycji niniejszego opracowania4.

Witraż jako gatunek malarstwa monumentalnego spełniać musi sze
reg warunków. Wstępnym jest dopasowanie kompozycji przeszklenia 
do kształtu otworów okiennych, kolejnym zaś skoordynowanie go z ar
chitekturą wnętrza. W wieku XIX harmonizacja witraży i architektury 
oznaczała podporządkowanie witraży stylowi budowli, do której były 
przeznaczone, celem zaś zapewnienia historycznego decorum naślado
wano sztukę dawną. tak sformułowane oczekiwania wobec malarstwa 
witrażowego ograniczały bardziej niż w przypadku obrazów sztalu
gowych inwencję projektanta, powodując zarazem, że gatunkiem tym 
parali się niejednokrotnie twórcy przeciętni, których rola polegała na 
sprawnej kompilacji rozwiązań wzornikowych. zresztą, wobec olbrzy
miego zapotrzebowania na witraż – szczególnie w drugiej połowie stu
lecia – nie mogło być inaczej. By uzmysłowić sobie skalę popytu w tym 
czasie, podajmy chociażby, że zakład Champigneulle’a, jeden z więk
szych we Francji, szczycił się pod koniec wieku XIX realizacjami wi
traży do ponad 10 000 budowli! nie dziwi więc, że gros przeszkleń 

3 l. Płoszewski, Słowo wstępne, w: Wyspiański w oczach współczesnych, t. 1, 
kraków 1971, s. XIX–XX. o miejscu prac Wyspiańskiego w rozwoju poglądów 
i praktyki konserwatorskiej przełomu XIX i XX wieku por.: J. Frycz, Restauracja 
i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918, Warszawa 
1975, s. 236. 

4 Szczegółowe omówienie kościelnych witraży krakowskich schyłkowego 
historyzmu, tylko pobieżnie wzmiankowanych w niniejszym studium, zostanie 
zaprezentowane w pierwszym tomie Korpusu witraży z lat 1800–1945 w kościo-
łach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, który ukaże się 
najprawdopodobniej na początku 2013 roku.
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dostarczanych przez ówczesne pracownie wykazuje znamiona produk
cji masowej – powtarzalność, zachowawczość oraz dość niski poziom 
artystyczny dostosowany do gustu niewyrobionego odbiorcy5. 

„Witraże fabryczne” reprezentowane są również pod Wawelem. 
Jednak specyfika miasta-muzeum, głównie zaś restauracje świątyń 
gotyckich, uznawanych za wyjątkowe nie tylko z uwagi na walory 
artystyczne, lecz także, a może przede wszystkim, jako świadectwa 
niegdysiejszej świetności krakowa i Polski, implikowała – w połą
czeniu z coraz prężniej rozwijającym się lokalnym środowiskiem ar
tystycznym – unikatowy charakter wielu ze zrealizowanych wówczas 
przeszkleń.

W wieku XIX wypracowano liczne nowe techniki witrażowe, któ
re pozwalały obniżyć koszty produkcji i poszerzyć krąg odbiorców. 
Popularnością cieszyły się również wszelkiego rodzaju substytuty ma
larstwa witrażowego. Jednym z podstawowych problemów niniejszej 
pracy są zatem kwestie klasyfikacyjne. Powszechnie uznana defini
cja witrażu – „kompozycja wykonana z barwnego szkła okiennego, 
figuralna lub ornamentalna; złożona z kawałków szkła łączonych 
ramkami ołowianymi”6 – odzwierciedlająca dominujące do niedaw
na kierunki badań nad tym gatunkiem sztuki, postrzeganym głównie 
przez pryzmat średniowiecza, jest tylko do pewnego stopnia przydat
na w odniesieniu do dziewiętnastowiecznej produkcji witrażowniczej. 
Celem klarownego wyznaczenia zakresu niniejszej pracy oraz gwoli 
jednoznaczności użytych w niej określeń konieczne jest precyzyjne 
zdefiniowanie tak samego gatunku, jak rodzajów witrażu w czasach 
historyzmu, z uwzględnieniem technik pseudowitrażowych i prze
szkleń ozdobnych.

5 J. lubos-kozieł, „[...] zu den billigsten Preisen unter Garantie solider edler 
Ausführung”. Die Entwicklung des Marktes für kirchliche künstlerische Massen-
produktion im 19. Jahrhundert, w: Kanonisierung, Regelverstoß und Pluralität 
in der Kunst des 19. Jahrhunderts, red. e. kepetzis, S. lieb, S. grohé, Frankfurt 
a.M. 2007, s. 182–193.

6 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997, s. 441. oczywiś-
cie istnieją i inne definicje, jak chociażby: „kompozycja z kawałków płaskiego 
szkła, bezbarwnego lub barwnego, także malowanego, odpowiednio dobranych 
i przyciętych, połączonych w jedną płaszczyznę giętkimi ołowianymi listwami, 
i zestawionych w kwatery wzmocnione dodatkową konstrukcją” – d. Czapczyń
ska-kleszczyńska, Witraże w Krakowie. Dzieła i twórcy, kraków 2005 (=Krakow-
ska teka konserwatorska, 5), s. 13. tak szeroka definicja witrażu nie implikuje 
elementu figuratywnego, bywa jednak często stosowana przez konserwatorów 
zabytków, por. również: n. Blondel, Le vitrail. Vocabulaire typologique et te-
chnique, Paris 1993, s. 20.
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nawet autorzy przytoczonej powyżej definicji, zaczerpniętej ze Słow-
nika terminologicznego sztuk pięknych, nie są konsekwentni, odnotowu
jąc również, że „od XVI w. dzięki rozszerzeniu skali farb emaliowych 
wykonywano na witrażu barwne malowidła”, które, zwróćmy uwagę, nie 
musiały przecież powstawać na szkle barwnym, stanowiącym w świe
tle wcześniejszego sformułowania wyznacznik gatunku. na podobne 
wahania natrafić można także w publikacjach zagranicznych, szczegól
nie tych, które powstawały przed kilkudziesięciu laty. eva Frodl-kraft 
w książce z roku 1970, stanowiącej jedno z podstawowych opracowań 
ogólnych historii witrażu europejskiego, zastrzega już na wstępie: 

Malarstwo witrażowe, o którym będzie tu mowa, to monumentalne ma
larstwo witrażowe „okien obrazowych”. W tym zawężonym sensie – którego 
wybór wyjaśnić przyjdzie później – przestają być witrażem obiekty, które po
wszechnie zwykło się owym mianem określać. kunsztownie wykonane złote 
szkła antyczne są tak odległe od witrażu, ucieleśnianego przez „okno obrazo
we”, jak malowane kolorowymi emaliami tzw. „szyby szwajcarskie”; barwnej 
mozaice okien orientu brakuje zaś – przy całym pokrewieństwie z witrażem – 
elementu podstawowego, jakim jest malarstwo. gdy okazjonalnie wspomina 
się również i te niekanoniczne rodzaje „okna obrazowego”, jak również gdy 
omawia się poboczne gatunki malarstwa witrażowego, to czyni się tak, by 
rzucić choć odrobinę światła na niknące w mroku dziejów początki witrażu, 
bądź też by zilustrować zjawisko nieuniknionego „rozmycia” gatunku7. 

Punkt widzenia austriackiej badaczki zdaje się jednak należeć do 
przeszłości, a zmiany w tym zakresie najlepiej chyba ilustruje fakt, że 
XXIV Międzynarodowe kolokwium Corpus Vitrearum Medii aevi 
w zurychu, zorganizowane w roku 2008, dotyczyło nie „okien obrazo
wych”, lecz „paneli witrażowych”, w tym również szwajcarskich szyb 
gabinetowych. Poszerzenie zakresu referencyjnego pojęcia „witraż” – 
stosowanego w historii sztuki najczęściej uzualnie, bez dostatecznej 
refleksji terminologicznej – jest w dużej mierze konsekwencją koniecz
ności zmierzenia się przez tę dyscyplinę z produkcją witrażową ery no
wożytnej i ostatniego dwuwiecza.

na gruncie rodzimym braki i trudności w tym zakresie zostały pod
sumowane przez Magdę Ławicką i Beatę Fekecz-tomaszewską w arty
kule Problemy z nazewnictwem technik witrażowych. autorki zaprezen
towały w nim dwie podstawowe klasyfikacje – Minuchina i Beinesa (ze 
słusznymi uwagami krytycznymi), uznając zaś podział zaproponowany 
przez drugiego z wymienionych autorów za bardziej przydatny w bada

7 e. Frodl-kraft, Die Glasmalerei. Entwicklung. Technik. Eigenart, Wien–Mün
chen 1970, s. 5.
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niach nad witrażownictwem polskim wieku XIX; na tym podziale oparły 
własną terminologię8.

W publikacji o witrażownictwie niemieckim lat 1780–1914 Beines 
wyróżnił (w nawiasach podano polskie odpowiedniki wprowadzone 
przez Ławicką i Fekecz-tomaszewską):

1. Glasgemälde (malowidło witrażowe) – witraż powstały w wyni
ku naniesienia obrazu na tafle szklane (bezbarwne i zazwyczaj 
dużych rozmiarów) przy pomocy farb emaliowych, celem utrwa
lenia poddanych działaniu wysokiej temperatury. Szprosy mają 
w tej technice znaczenie drugorzędne.

2. Mosaikverglasung lub Kunstverglasung (oszklenie mozaikowe) – 
witraż wykonany wyłącznie przy użyciu barwnego szkła i szpro
sów, zazwyczaj ołowianych.

3. Musivische Glasmalerei (witraż klasyczny) – kompozycja powstała 
przy użyciu barwnego szkła (również powłokowego i trawionego), 
szprosów oraz kontury (niekiedy z partiami patynowanymi)9, na 
trwałe połączonej z podłożem w toku obróbki termicznej.

nomenklatura zaproponowana przez Beinesa została wykorzystana 
również w niniejszym opracowaniu, jednak w odniesieniu do Mosaik-
verglasung (Kunstverglasung) odpowiedniejszy wydaje się termin „wi
traż mozaikowy” – „przeszklenie” lub „oszklenie” jest bowiem w języ
ku polskim pojęciem ogólniejszym.

Jak wynika z powyższego zestawienia, klasyczna definicja witrażu 
nie jest podstawą klasyfikacji zaproponowanej przez Beinesa. Badacz 
traktuje zagadnienie dużo szerzej, nie podając jednak expressis verbis 
wyznaczników gatunku. 

8 M. Ławicka, B. Fekecz-tomaszewska, Problemy z nazewnictwem technik 
witrażowych, w: Sztuka witrażowa w Polsce, red. J. Budyn-kamykowska, k. Paw
łowska, kraków 2002, s. 220–227. tę samą klasyfikację zaproponowała Magda 
Ławicka w pracy o wrocławskim zakładzie adolpha Seilera – por.: M. Ławicka, 
Zapomniana pracowania. Wrocławski instytut witrażowy Adolpha Seilera (1846– 
1945), Wrocław 2002, s. 15.

9 J.r. Beines, Materialien zur Geschichte farbiger Verglasungen von 1780 bis 
1814, vorzugsweise für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, w: W. ha
berey, S. Beeh, J.r. Beines, Farbfenster in Bonner Wohnhäusern (=Arbeitshefte/
Landeskonservator Rheinland, 24), köln 1979, s. 85; ewa letkiewicz stosuje na 
określenie pierwszej z wymienionych tu technik termin „witraż malowany ema
liami” – por. e. letkiewicz, Polskie witraże nowożytne malowane emaliami, lub-
lin 1995, passim. nomenklaturę Beinesa przejęła również danuta Czapczyńska-
-kleszczyńska w swojej publikacji o witrażach krakowskich budowli świeckich, 
wydzielając jednak jako osobną technikę „witraż gabinetowy” – d. Czapczyńska-
-kleszczyńska, Witraże w Krakowie..., op. cit., s. 14–15.
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Warto zatem podjąć próbę skonstruowania definicji witrażu odpo
wiadającej realiom wieku XIX. W odniesieniu do produkcji artystycznej 
tego czasu pod pojęciem witraż można rozumieć ozdobną kompozycję 
barwną, przedstawiającą (figuralną, ornamentalną itd.), wykonaną przy 
użyciu szkła (lub umieszczoną na nim na trwałe) oraz przeznaczoną do 
oglądania w świetle przechodzącym.

Brak jednej lub kilku z cech uznanych tu za konstytutywne dla tego 
gatunku sztuki pozwala na dość ścisłe zdefiniowanie podstawowych 
rodzajów technik blisko spokrewnionych z witrażem: gdy powstaniu 
kompozycji nie towarzyszył najbardziej nawet rudymentarny zamysł 
artystyczny, przeszklenie rozpatrywać należy wyłącznie w kategoriach 
utylitarnych. Jeśli nie są spełnione kolejne człony definicji (barwność 
lub/i charakter przedstawieniowy), mamy do czynienia z przeszkleniem 
ozdobnym; respektując jednak utrwaloną tradycję, kompozycje figural
ne i ornamentalne wykonane na bezbarwnym szkle przy użyciu rysun
ku konturowego określone zostały w niniejszej pracy jako „witraże en 
grisaille”. z kolei w przypadku technik mogących obejść się bez szkła 
lub umieszczonych na nim nie na trwałe mówimy o pseudowitrażu10. Je
śli zaś kompozycja przeznaczona jest wyłącznie do oglądania w świetle 
odbitym, stanowi ona wówczas obraz na szkle (lub w szkle). ostatni 
człon definicji implikuje – zauważmy – ścisły, choć nie wyłączny, zwią
zek witrażu i architektury. należy jeszcze podkreślić, że termin „prze
szklenie” jako pojęcie ogólne może być zastosowany również w odnie
sieniu do witrażu, choć wówczas – gwoli jednoznaczności – konieczne 
jest jego doprecyzowanie.

Badania nad witrażownictwem doby historyzmu rozpoczęły się 
w europie zachodniej w zasadzie dopiero po drugiej wojnie światowej, 
co wiązało się oczywiście ze stopniowym przezwyciężaniem negatywnej 
oceny sztuki tej epoki, postrzeganej dotychczas en bloc jako odtwórcza, 
a przez to pozbawiona walorów artystycznych. za przełomową uznaje 
się publikację Jeana taralona De la Révolution à 1920. Zaprezentowane 
zostały w niej najważniejsze realizacje witrażowe tego czasu we Francji 
oraz omówiony ich kontekst historyczno-artystyczny. taralon zapropo
nował też chronologię francuskiego witrażownictwa historyzującego 
w wieku XIX, która – po pewnych modyfikacjach uwzględniających 
kontekst miejscowy – trafnie opisuje rozwój tego gatunku sztuki właś

10 danuta Czapczyńska-kleszczyńska posługuje się terminami „imitacja wi
traża” oraz „sztuczny witraż”, pierwszy rezerwując dla malowideł na szkle (w od
różnieniu od techniki emaliowej nieutrwalanych termicznie), drugi zaś odnosząc 
do arkuszy ze spreparowanej żelatyny naklejanych na szkło bezbarwne – d. Czap
czyńska-kleszczyńska, Witraże w Krakowie..., op. cit., s. 15.
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ciwie w całej europie. Chronologia ta obejmuje trzy okresy. W pierw
szym, sięgającym początku stulecia, dominować miał witraż malowany 
emaliami na szkle, traktowany jak obraz sztalugowy, swobodnie nawią
zujący zarówno do sztuki dawnej, jak współczesnej. Charakterystyczny 
dla kolejnego etapu – przypadał on na czasy doktrynalnego historyzmu 
w architekturze – był z kolei witraż „archeologiczny”, barwiony w masie 
i rozumiany nierzadko jako pastisz dzieła średniowiecznego. za cezurę 
pomiędzy dwiema pierwszymi fazami rozwoju witrażu w wieku XIX 
uznał francuski badacz prace prowadzone w Sainte-Chapelle, apoge
um nurtu „archeologicznego” sytuując około roku 1863. historyzującą 
produkcję witrażową końca stulecia cechowała zaś, zdaniem taralona, 
większa narracyjność, natomiast w wymiarze warsztatowym stylisty
ka ciążąca ku ówczesnemu malarstwu akademickiemu oraz powrót do 
użycia na szeroką skalę emalii naszkliwnych, stosowanych zazwyczaj 
w kombinacji z techniką klasyczną11.

do kanonu publikacji o witrażu dziewiętnastowiecznym należy 
również wspomniane powyżej studium ralpha Beinesa z późnych lat 
70. minionego stulecia, a choć studium to dotyczy witrażownictwa nie
mieckiego, zawarte są w nim liczne uwagi o charakterze ogólnym. gdy 
chodzi o chronologię rozwoju witrażu w wieku XIX, Beines doszedł 
– w oparciu o teksty źródłowe i bogaty katalog prac firm niemieckich 
(obejmujący kilka tysięcy pozycji) – do niemal tych samych wniosków 
co taralon, wiążąc trzecią, eklektyczną fazę w dziejach witrażownictwa 
dziewiętnastowiecznego ze zmianami społeczno-kulturowymi, jakie 
dokonały się w niemczech po roku 1871 (wzrost znaczenia burżuazji po 
wygranej wojnie z Francją, postępujący pluralizm stylistyczny, skore
lowany z treściami nacjonalistycznymi, w tym chociażby popularność 
„dürerowskiego” renesansu). Wskazał ponadto na znaczenie, jakie dla 
odrodzenia witrażu miały wczesny Gothic Revival i osiemnastowieczne 
kolekcjonerstwo brytyjskie. niemiecki autor szeroko uwzględnił zagad
nienia warsztatowe, osobno omawiając rozwój technik naszkliwnych 
i wykorzystujących szkło barwione w masie. Stosunkowo dużo miejsca 
w publikacji Beinesa zajmują również rozważania o postrzeganiu witra
żu jako gatunku sztuki (względnie rzemiosła)12. 

z publikacji ogólnych o witrażownictwie dziewiętnastowiecznym 
niewątpliwie największy zakres topograficzny ma praca elgin Vaassen 
Bilder auf Glas. Glasgemälde zwischen 1780 und 1870 z roku 1997. au

11 J. taralon, De la Révolution à 1920, w: Le vitrail français, red. M. aubert, 
a. Chastel, l. grodecki, Paris 1958, s. 273–283. 

12 J. r. Beines, op. cit.
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torka z podziwu godną rzetelnością zebrała dane dotyczące kilkudzie
sięciu pracowni czynnych w krajach niemieckich, Beneluksie, Francji 
i Wielkiej Brytanii, co w konfrontacji ze źródłami archiwalnymi i bo
gatą literaturą przedmiotu pozwoliło jej stworzyć dość kompletny obraz 
witrażownictwa doby wczesnego i dojrzałego historyzmu, zdominowa
ny jednak przez ustalenia czysto faktograficzne i nieobejmujący całego 
stulecia13.

Syntezy powyższych autorów zachodnioeuropejskich nie byłyby 
oczywiście możliwe bez pomniejszych opracowań dotyczących po
szczególnych artystów, pracowni, regionów, zagadnień bezpośrednio 
łączących się z produkcją witrażową wieku XIX, ani bez szeroko za
krojonych akcji inwentaryzatorskich14.

13 e. Vaassen, Bilder auf Glas. Glasgemälde zwischen 1780 und 1870, Mün
chen–Berlin 1997. Wstępne wyniki swoich badań prezentowała Vaassen częścio
wo w Glasmalerei des 19. Jahrhunderts, w: Glasmalerei des 19. Jahrhunderts in 
Deutschland, katalog wystawy, angermuseum erfurt, 23 IX 1993–27 II 1994, 
leipzig 1993, s. 11–30.

14 Celem zorientowania się w bogatej literaturze przedmiotu warto sięgnąć 
przede wszystkim do bibliografii zamieszczonej w książce Vaassen z roku 1997, 
ponadto do licznych artykułów publikowanych na łamach „the Journal of Sta
ined glass” oraz do poświęconych dziewiętnastowiecznym witrażom numerów 
czasopism: „revue de l’art” 72, 1986 (tam szczególnie: Ch. Bouchon, C. Brisac, 
Le vitrail au XIXe siècle: état des travaux et bibliographie, s. 35–38); „annales 
de Bretagne et des Pays de l’ouest” 93, 1986, nr 4; „Vitrea” 3, 1989; „etudes nor
mandes” 38, 1989, nr 4; „das Münster” 62, 2009, nr 2. z najnowszych publikacji 
wymieńmy zaś: M. Flügge, Glasmalerei in Brandenburg vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert, Worms 1998; r. Marks, The Reception and Display of Northern 
European Roundels in England, „gesta” 37, 1998, nr 2, s. 217–224; a. nagel, 
h. von roda, „...der Augenlust und dem Gemüth”. Die Glasmalereien in Basel 
1830–1930, Basel 1998; d. Parello, Von Heimle bis Geiges. Ein Jahrhundert hi-
storischer Glasmalerei in Freiburg, Freiburg i.B. 2000 (=Veröffentlichungen aus 
dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau, 31); Un patrimoine de lumière 1830– 
2000. Verrières des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, red. l. de 
Finance, d. hervier, Paris 2003; S. Silvestri, Vetrate italiane dell’Ottocento. Sto-
ria del gusto e relazioni artistiche fra Italia e Francia 1820–1870, Firenze 2006 
(=Italia e Francia. Studi di storia dell’arte, 2); e. Sűcs et al., A megfestett fény. 
Díszüveges munkák a történelmi Magyarország építészetében 1945-ig/Light cap-
tured in colour. Glass painting in Hungarian architecture before 1945, [Budapest] 
2005; Du dessin au vitrail. Peintures et maîtres verriers du XIXe siècle au nord de 
la France, red. M. Moyne, C. guillot, J. Foucart, katalog wystawy, Palais des Be
aux-arts de lille, 8 IV–3 VII 2006, lille 2006; Vitráže na Slovensku, red. I. Cóno
vá, I. gajdošová, d. lacková, Bratislava 2006; e. Vaassen, Die Glasgemälde des 
19. Jahrhunderts im Dom zu Regensburg. Stiftungen König Ludwigs I. von Bayern 
1827–1857, regensburg 2007; F. laska, Die Glasmalereianstalt Ferdinand Mül-
ler in Quedlinburg von ihrer Gründung bis zum Jahr 1914, Quedlinburg 2009, 
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na tle europejskim polskie badania nad witrażownictwem wie
ku XIX wypadają dość blado i z drobnymi wyjątkami nie wychodzą 
poza ustalenia czysto historyczne, jak wykazuje zestawienie publikacji 
w tym zakresie dokonane niedawno przez danutę Czapczyńską-klesz
czyńską15. Pionierską pracą o charakterze ogólnym był skromny artykuł 
Jerzego Frycza Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX i XX wieku z roku 
1974, gdzie skrótowo przedstawiony został renesans tego gatunku sztuki 
w Polsce16. Publikacja Frycza dała impuls do podjęcia prac nad inwen
taryzacją witraży dziwiętnastowiecznych (i późniejszych) w budynkach 
świeckich Łodzi i krakowa17. z czasem doszły do tego opracowania 
witraży w innych regionach kraju18, w tym na ziemiach dawnej gali

oraz wielotomową serię Glasmalereien des 19. Jahrhunderts, opracowaną przez 
niemiecki Corpus Vitrearum Medii Aevi w Poczdamie jako katalog w układzie 
topograficznym (dotychczas ukazały się cztery tomy – por.: www.bbaw.de/bbaw/
Forschung/Forschungsprojekte/cvma/de/Publikationen#19tesJahrhundert).

15 d. Czapczyńska-kleszczyńska, Zapomniani twórcy..., op. cit., passim.
16 J. Frycz, Odrodzenie sztuki witrażowej w XIX i XX wieku, „Szkło i Cerami

ka” 25, 1974, nr 6, s. 177–184.
17 t. Byczko, Witraże łódzkiej architektury świeckiej na przełomie XIX i XX 

wieku, w: Sztuka łódzka. Materiały z Sesji Naukowej Oddziału Łódzkiego Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa–Łódź 1977, s. 71–92; idem, Pierwsza 
inwentaryzacja łódzkich witraży. Ze wspomnień konserwatora, w: Dziedzictwo 
polskiej sztuki witrażowej, red. J. Budyn-kamykowska, k. Pawłowska, kraków 
2000, s. 58–63; d. Czapczyńska, Uwagi o działalności krakowskich firm witra-
żowniczych w okresie od końca XIX wieku do 1939 r. [Na marginesie prac nad 
katalogiem witraży w kamienicach i budowlach użyteczności publicznej w Kra-
kowie], „Biuletyn historii Sztuki” 47, 1985, nr 2, s. 211–216; eadem, Świeckie wi-
traże w Krakowie. Uwagi o działalności krakowskich zakładów witrażowniczych 
od końca XIX wieku do roku 1939, „rocznik krakowski” 53, 1987, s. 139–148; 
d. Czapczyńska-kleszczyńska, Witraże w Krakowie..., op. cit.; k. Pawłowska, 
Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, „teka komisji 
Urbanistyki i architektury” XV, 1981, s. 59–68; eadem, Witraże w kamienicach 
krakowskich z przełomu wieków XIX i XX, kraków 1994.

18 e. gajewska-Prorok, Witraże na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wie-
ku. Projektanci i wytwórnie, „roczniki Sztuki Śląskiej” XVII, 1999, s. 93–110; 
eadem, Odrodzenie sztuki witrażowej na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX 
wieku, w: Dziedzictwo..., op. cit., s. 48–57; eadem, Katalog wytwórni i projek-
tantów czynnych na Górnym Śląsku, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Od-
działu Górnośląskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. t. dudek-Bujarek, 
Chorzów 2001, s. 155–175, e. gajewska-Prorok, S. oleszczuk, Witraże na Ślą-
sku. XIX i pierwsza połowa XX wieku/Glasmalereien in Schlesien. 19. und erste 
Hälfte 20. Jahrhundert, leipzig 2001; z. kurzawa, Witraże poznańskich kościo-
łów, w: Sztuka witrażowa..., op. cit., s. 14–25; a. domańska-Biegowska, Witraże 
w kamienicach poznańskich z przełomu XIX i XX wieku, w: Sztuka witrażowa..., 
op. cit., s. 38–51; I. liżewska, Wybrane realizacje witrażowe na Warmii i Mazu-
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cji19. Wstępnego omówienia doczekały się najstarsze polskie pracownie 
witrażownicze – krakowska firma teodora zajdzikowskiego i warszaw
ski zakład hrabiny Łubieńskiej20. Coraz liczniej pojawiają się również 
publikacje dotyczące pojedynczych zespołów witrażowych i niektó
rych artystów działających na tym polu21. do znaczącego poszerzenia 

rach w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, w: Witraże w obiektach zabytko-
wych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. J. Budyn-kamykowska, 
kraków–Malbork 2009, s. 44–53.

19 R. Hrymaluk, The stained-glass panels of the Lviv stone-houses at the break 
of the 19th and 20th c., w: Corpus Vitrearum Medii Aevi. XIXth International 
Colloquium. Kraków 1998. 14–16 May. Stained Glass as Monumental Painting. 
Proceedings, red. l. kalinowski, h. Małkiewicz, P. karaszkiewicz, kraków 
[ok. 1998], s. 131–138; eadem, Vı̀tražı̀ L’vova kı̀ncâ XIX – počatku XX stolı̀ttâ, 
l’vı̀v 2004; a. laskowski, Witraże w kościołach diecezji rzeszowskiej w świetle 
ankiety przeprowadzonej w 1999 roku, „rzeszowska teka konserwatorska” 2, 
2000, s. 371–386; idem, The stained glass revival in Galicia in the second half 
of the nineteenth century, „the Journal of Stained glass” 25, 2001, s. 10–26; 
idem, „Ku estetycznej stronie zawodu...” Rola architektów w odrodzeniu sztuki 
witrażowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „rocznik krakowski” 73, 
2007, s. 117–145; idem, Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego, 
w: „Żeby wiedzieć”. Studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie, red. W. Wa
lanus, M. Walczak, J. Wolańska, kraków 2008, s. 373–385; idem, Witraże w gali-
cyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej w Galicji na przełomie 
XIX i XX wieku, w: Witraże w obiektach zabytkowych..., op. cit., s. 80–95; J. Smir
now, Zespół witraży katedry rzymsko-katolickiej we Lwowie, w: Sztuka witrażo-
wa..., op. cit., s. 78–91; idem, Stare witraże lwowskie, „kurier galicyjski” 2008, 
nr 5 (17 III), s. 8–9; d. Fresenko, Barok po baroku. Reminiscencje barokowego 
malarstwa ściennego w XIX-wiecznych witrażach katedry lwowskiej, w: Witraże 
w obiektach zabytkowych..., op. cit., s. 124–131. 

20 d. Czapczyńska, Teodor Zajdzikowski, „Witraż” 2001, nr 2, s. 30–32; 
d. Czapczyńska-kleszczyńska, Teodor Zajdzikowski (1840–1907). Pionier kra-
kowskich witrażowników, „rocznik krakowski” 69, 2003, s. 151–170; eadem, 
Witraże w Krakowie..., op. cit., s. 33–36; niepublikowane przyczynki tejże ba
daczki: Witraż i jego autorzy. Kilka uwag o pracowniach witrażowych w dobie 
Wyspiańskiego, odczyt wygłoszony podczas konferencji „Stanisławowi Wy
spiańskiemu w setną rocznicę śmierci”, kraków, 13 V 2007; Wyspiańskiego 
światłem malowanie, odczyt wygłoszony w Muzeum Mazowieckim w Płoc
ku, 12 XI 2007; Rola kobiet w odrodzeniu polskiego witrażownictwa, odczyt 
zorganizowany przez oddział krakowski Stowarzyszenia historyków Sztuki, 
22 IV 2009.

21 t. adamowicz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, 
Wrocław–Warszawa–kraków–gdańsk–Łódź 1982; M. Ławicka, op. cit.; J. du
szeńko, Witraże Franza Mayera w kościele ŚŚ. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, 
w: Sztuka witrażowa..., op. cit., s. 26–37; B. Pospieszna, Witrażysta Albert Höc-
ker w świetle dokumentów Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku, „rocznik 
elbląski” 18, 2002, s. 183–192; k. Bagińska, Witraże z pracowni Franza Mayera 
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wiedzy o witrażu, również historyzującym, przyczyniło się w ostat
nim czasie Stowarzyszenie Miłośników Witraży „ars Vitrea Polona”. 
Instytucji udało się zorganizować już siedem konferencji naukowych, 
których pokłosiem są cztery obszerne zbiory artykułów22. generalnie 
jednak stan badań nie jest zadowalający, informacje o witrażach dzie
więtnastowiecznych są rozproszone, a wiele z tych witraży po prostu 
nie istnieje w obiegu naukowym, tak samo zresztą jak ich projektanci 
i wykonawcy.

W porównaniu do innych regionów kraju wiedza o witrażownictwie 
krakowskim tego czasu jest już dość znaczna, choć nierówna, i od
zwierciedla nurty badawcze dominujące do niedawna w historii sztuki. 
Stosunkowo dużo wiadomo o witrażach przeznaczonych do budowli 
świeckich, bowiem poświęcone im już zostały obszerne studia23. gdy 

z przełomu XIX i XX wieku na Opolszczyźnie, w: Sztuka witrażowa..., op. cit., 
s. 92–99; a. organisty, Projekty witraży autorstwa śląskiego artysty Josepha 
Langera (1865–1918), w: Sztuka witrażowa..., op. cit., s. 106–115; W. Wojnowska, 
Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich 
i Zachodnich w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku, w: Witraże w obiektach 
zabytkowych..., op. cit., s. 54–67; e. Witkowicz-Pałka, Oszklenia witrażowe na 
Zamku w Malborku z czasów Konrada Steibrechta. Próba restytucji ducha śre-
dniowiecza, w: Witraże w obiektach zabytkowych..., op. cit., s. 68–79.

22 dotychczas odbyło się siedem konferencji: I – Dziedzictwo polskiej sztuki 
witrażowej – stan badań, zorganizowana we współpracy z Muzeum narodowym 
w krakowie (dom Józefa Mehoffera) i konsulatem generalnym republiki au
strii, kraków, 11–12 czerwca 1999; II – Sztuka witrażowa w Polsce, zorganizo
wana we współpracy ze Stowarzyszeniem historyków Sztuki – oddział Poznań
ski, Poznań, 8–9 czerwca 2001; III – Witraż w architekturze – architektura na 
witrażu, zorganizowana we współpracy z Muzeum architektury we Wrocławiu, 
Wrocław, 17–18 października 2003; IV – Witraże w obiektach zabytkowych. Mię-
dzy konserwacją a sztuką współczesną, zorganizowana we współpracy z Muzeum 
zamkowym w Malborku, Malbork, 21–23 października 2005; V – Stanisławowi 
Wyspiańskiemu w setną rocznicę śmierci, zorganizowana wspólnie ze Stowarzy
szeniem twórczym „dom Stanisława Wyspiańskiego” i przy współpracy towa
rzystwa lekarskiego krakowskiego, kraków, 11–13 maja 2007; VI – Witraże se-
cesyjne. Tendencje i motywy, zorganizowana we współpracy z Muzeum historii 
Miasta Łodzi, Łódź, 13–15 maja 2009; VII – „Nie tylko art déco”. Sztuka wi-
trażowa w okresie międzywojennym, zorganizowana we współpracy z Centrum 
dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu rzeszowskiego, rze
szów, 6–8 października 2011. Publikacje Stowarzyszenia obejmują cztery tomy 
pokonferencyjne: Dziedzictwo..., op. cit.; Sztuka witrażowa..., op. cit.; Witraże 
w obiektach zabytkowych..., op. cit.; Witraże secesyjne. Tendencje i motywy, red. 
t. Szybisty, kraków–legnica 2011.

23 Por. przyp. 17 oraz a. Wójcik, Zaginiony witraż anegdotyczny Stanisława 
Wyspiańskiego, „rocznik krakowski” 73, 2007, s. 147–155.
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zaś chodzi o przeszklenia budowli sakralnych wykonane przed rokiem 
1897, najpełniejszego omówienia doczekały się młodzieńcze prace Sta
nisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera do kościoła Mariackiego, 
które były przedmiotem naukowych analiz na długo przed podjęciem 
właściwych badań nad witrażami doby historyzmu: tuż po wojnie na 
znajdujące się w krakowskiej farze witraże wykonane według pomy
słu młodych artystów zwrócił uwagę tadeusz kruszyński24, w latach 
60. tadeusz adamowicz poświęcił zaś osobny artykuł niezrealizowa
nym Cnotom i występkom Wyspiańskiego, przeznaczonym do jednego 
z okien prezbiterium; było to zarazem pierwsze na gruncie polskiej hi
storii sztuki studium treści artystycznych i ideowych projektu wchodzą
cego w zakres historyzującego malarstwa witrażowego25. analiza ada
mowicza opierała się głównie na komentarzu-katalogu towarzyszącym 
wystawie pracy Wyspiańskiego w Sukiennicach w roku 1891, autorowi 
udało się również odnaleźć szkic ogólny zespołu kwater okna zachod
niego, ponieważ zaś ani ów szkic, ani dziewiętnastowieczny druk nie 
są znane obecnie, artykuł z roku 1969 ma również walor źródła histo
rycznego. Po latach problematykę witraży krakowskiej świątyni podję
ła danuta Czapczyńska-kleszczyńska, która przede wszystkim ustali
ła okoliczności ich powstania i „dostrzegła” przeszklenia okien ponad 
nawami bocznymi i okien kaplic bocznych26. Stan wiedzy o witrażach 
kościoła Mariackiego poszerzył znacząco również Wojciech Bałus 
w książce o malarstwie monumentalnym Jana Matejki i Stanisława 
Wyspiańskiego27. krakowski badacz skoncentrował się na analizie for

24 t. kruszyński, Pierwsze prace witrażowe Stanisława Wyspiańskiego i Józe-
fa Mehoffera w kościele Mariackim w Krakowie, „Prace komisji historii Sztuki” 
9, 1948, s. 262–267; idem, Szkicownik Józefa Mehoffera i jego pierwsze witraży-
ki w kościele Mariackim w Krakowie, „Prace komisji historii Sztuki” 9, 1948, 
s. 269–272; idem, Witraż J. Mehoffera i S. Wyspiańskiego w fasadzie zachodniej 
kościoła Mariackiego w Krakowie, w: Sprawozdania z czynności i posiedzeń Pol-
skiej Akademii Umiejętności za rok 1948, 1949, s. 475.

25 t. adamowicz, Stanisława Wyspiańskiego „Cnoty i występki”, „rocznik 
historii Sztuki” 7, 1969, s. 243–263.

26 d. Czapczyńska-kleszczyńska, Teodor Zajdzikowski (1840–1907)..., op. 
cit.; eadem, Nie tylko Wyspiański i Mehoffer, odczyt w towarzystwie Miłośników 
historii i zabytków krakowa, 29 III 2008; eadem, Witraże Stanisława Wyspiań-
skiego i ich wykonawcy, odczyt w Muzeum narodowym w krakowie, 18 III 2009; 
eadem, O witrażach z końca XIX wieku w dwóch gotyckich kościołach w Kra-
kowie, w: Witraże w obiektach zabytkowych..., op. cit., s. 144–155 (tekst referatu 
wygłoszonego w roku 2005).

27 rozdział Pierwsze witraże Wyspiańskiego i Mehoffera, w: W. Bałus, Sztuka 
sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 2, Matejko i Wyspiański, op. cit., s. 59–70.
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malnej i treściowej projektów Wyspiańskiego, ustalił dalsze (inne niż 
adamowicz) możliwe źródła inspiracji Cnót i występków, podkreśla
jąc w tym kontekście znaczenie pierwszej podróży artysty do Francji; 
wskazał również na rolę Jana Matejki w kształtowaniu pierwotnej kon
cepcji witraży wykonanych do chóru bazyliki w latach 90. XIX wieku. 
Witraże mariackie Mehoffera omówiła skrótowo Marta Smolińska-By
czuk w artykule opublikowanym przy okazji prac nad monografią mło
dzieńczego okresu twórczości krakowskiego malarza28, natomiast pro
jekt Wyspiańskiego do kwatery upamiętniającej tadeusza Stryjeńskiego 
był ostatnio przedmiotem badań katarzyny Sucharkiewicz29. Witraże 
kościoła Mariackiego wymieniano wielokrotnie (niekiedy również po
bieżnie omawiano) w ogólnych opracowaniach biograficznych czy też 
w kontekście sztuki przełomu wieków. zadziwia w tym świetle, że nie 
podjęto dotychczas próby odczytania ikonografii Psalmu o miłosierdziu 
bożym, zaprojektowanego przez Mehoffera jako pendant do Cnót i wy-
stępków, nie dokonano atrybucji kwater okna zachodniego, wykona
nych według pomysłu Mehoffera i Wyspiańskiego, choć jednoznaczną 
informację o podziale prac nad nimi można odnaleźć w korespondencji 
autora Wesela; nie zauważono również, że kompozycja jednego z pól 
składających się na tzw. Dług wdzięczności (umieszczony w oknie nad 
wejściem do prezbiterium) była dziełem Mehoffera, a nie Wyspiańskie
go (tu jednak nieświadomie wprowadził kolejne pokolenia w błąd sam 
artysta w jednym z listów). W literaturze dotyczącej malarstwa witrażo
wego nie odnotowuje się ponadto udziału Jana Matejki w projektowaniu 
przeszklenia, wykonanego w zakładzie Champigneulle’a, do jednego 
z okien prezbiterium, niewiele miejsca poświęca się również przepro
wadzonej w latach 80. XIX wieku restauracji średniowiecznych witraży 
kościoła Mariackiego, choć przedsięwzięcie to było jednym z ważniej
szych etapów rozwoju witrażownictwa krakowskiego30.

28 M. Smolińska-Byczuk, „Rękodzielnik witraży” – edukacja witrażownicza 
Józefa Mehoffera, „Witraż” 2002, nr 2–3, s. 46–51; witraże projektowane przez 
Mehoffera do kościoła Mariackiego zaprezentowała badaczka w bardzo skróto
wej formie w swojej dysertacji, dużo dokładniej omawiając natomiast projekty 
do kaplicy w pałacu radziwiłłów w Balicach i katedry lwowskiej: eadem, Młody 
Mehoffer, kraków 2004, s. 40, 64, 93–96, 103–108.

29 k. Sucharkiewicz, Wczesne realizacje witrażowe Stanisława Wyspiańskiego 
– karton ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, „rocznik Muzeum Częstochow
skiego” 9, 2009, s. 53–60.

30 Podstawowe ustalenia poczyniono w tym zakresie przy okazji opracowania 
średniowiecznych kwater kościoła Mariackiego – l. kalinowski, h. Małkiewi
czówna, Średniowieczne witraże kościoła Mariackiego w Krakowie, w: l. kali
nowski, h. Małkiewiczówna, l. heine, P. karaszkiewicz, Średniowieczne witraże 
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W kontekście odrodzenia sztuki witrażowej w wieku XIX w krako
wie oraz późniejszych prac Wyspiańskiego do kościoła Franciszkanów 
omówione zostały w literaturze przedmiotu witraże wykonane do tejże 
świątyni bezpośrednio po pożarze miasta w roku 185031. W ostatnim 
czasie monografii autorstwa Barbary Ciciory doczekał się również pro
jekt Jana Matejki do krypty katedry na Wawelu32, Małgorzata reinhald-
-Chlanda poświęciła zaś dwa obszerne artykuły witrażowi w kaplicy 
Bramy Floriańskiej33. druga z wymienionych badaczek zaprezentowała 
też przed laty niewielkie studium historyczne o zasobie witrażowym 
kościołów kleparza34. 

Jednak większość z witraży omówionych w niniejszym opracowaniu 
– a jest ich kilkadziesiąt, po części nieznanych wcześniej – nie docze
kała się nigdy szczegółowych opracowań. dość powiedzieć, że w litera
turze dotyczącej malarstwa witrażowego nie odnotowuje się przeszkleń 
z I połowy stulecia, wiążąc odrodzenie tego gatunku sztuki w kra
kowie (i w Polsce) dopiero z pracami restauracyjnymi prowadzonymi 
w toku odbudowy miasta po pożarze w połowie wieku35; niezauważo
ne zostały doskonałe kartony Juliusa hübnera do witrażu w kościele 
dominikanów, przechowywane w Muzeum narodowym w krakowie; 
nie zwrócono również uwagi na ciekawy projekt angelika drewaczyń
skiego przeznaczony do tejże świątyni ani na witraż w kaplicy pałacu 

kościoła Mariackiego w Krakowie. Historia i konserwacja, kraków 1997 (=Stu-
dia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, 7), s. 22–26, 32–46. 

31 M. reinhard-Chlanda, Witraże kościołów Kleparza. Z prac nad Katalo-
giem Zabytków, w: Dziedzictwo..., op. cit., s. 125; d. Czapczyńska-kleszczyńska, 
Dzieje witraży Stanisława Wyspiańskiego w kościele OO. Franciszkanów w Kra-
kowie, „rocznik krakowski” 70, 2004, s. 63.

32 B. Ciciora, Święty Leonard Jana Matejki. Początki krakowskich witraży, 
tekst z roku 2003, złożony do druku, za jego udostępnienie dziękuję autorce. 
Wiele ze swoich spostrzeżeń o projekcie Matejki zawarła badaczka w dysertacji 
Jan Matejko a średniowiecze. Zainteresowania – inspiracje – realizacje, kraków 
2009, praca przygotowana pod kierunkiem prof. Wojciecha Bałusa w Instytucie 
historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 167–171, jak również w artykule: 
Problemy warsztatowe twórców pierwszych krakowskich witraży na przykładzie 
prac Jana Matejki, „zabytkoznawstwo i konserwatorstwo” 36 (=Acta Universita-
tis Nicolai Copernici, 386), 2008, s. 27–41.

33 M. reinhard-Chlanda, Witraż w kaplicy Bramy Floriańskiej, „rocznik 
krakowski” 74, 2008, s. 191–201; eadem, Witraż w kaplicy Bramy Floriańskiej, 
w: Witraże w obiektach zabytkowych..., op. cit., s. 156–167.

34 Eadem, Witraże kościołów Kleparza..., op. cit.
35 Ibidem, s. 125; a. laskowski, The stained glass revival..., op. cit., s. 13; 

d. Czapczyńska-kleszczyńska, Witraże w Krakowie..., op. cit., s. 30.
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Pusłowskich, najprawdopodobniej autorstwa Jana Matejki; za niezacho
wane uznano witraże zajdzikowskiego w kaplicy przy klasztorze re
formatów36.

naszkicowany powyżej stan badań i wynikająca zeń niejednokrotnie 
konieczność ustalenia podstawowych danych historycznych wiążących 
się z omawianymi tu witrażami, jak również dążenie do uchwycenia 
swoistości i kolejnych etapów rozwoju krakowskiego witrażownictwa ko
ścielnego w wieku XIX implikowały ściśle chronologiczną strukturę ni
niejszej pracy. zastosowane tu zostały głównie tradycyjne metody historii 
i historii sztuki – analiza stylistyczna i ikonograficzna, uzupełniona o kry
tyczną lekturę źródeł pisanych, w większości archiwalnych i prasowych, 
oraz korespondencji. Wyniki badań zostały zestawione z polską i obcą li
teraturą przedmiotu. Możliwa była dzięki temu rekonstrukcja okoliczno
ści powstania poszczególnych przeszkleń, odczytanie zawartych w nich 
treści artystycznych i ideowych, jak również osadzenie omawianych prac 
w kontekście rozwoju sztuki i poglądów na witraż w wieku XIX. 

*

niniejsza książka nie powstałaby bez wsparcia wielu osób i instytu
cji. Wdzięczność winienem wyrazić przede wszystkim panu drowi hab. 
Markowi zgórniakowi za cenne wskazówki tak w toku samych badań, 
jak i podczas redakcji tekstu. za liczne rady i informacje, zaszczepienie 
„witrażowego bakcyla” oraz przyjacielską pomoc dziękuję pani Danu
cie Czapczyńskiej-kleszczyńskiej, prezes Stowarzyszenia Miłośników 
Witraży „ars Vitrea Polona”. do ostatecznego kształtu publikacji przy
czyniły się również uwagi prof. Wojciecha Bałusa, pani dr Barbary Ci
ciory, pana krzysztofa Czyżewskiego, Pani dr Urszuli Bęczkowskiej, 
pani heleny Małkiewiczówny, pani alicii ysabel Spengler oraz pana 
dra hab. Marka Walczaka. Szczególne podziękowania kieruję również 
do pani agaty Wolskiej, kierującej archiwum kościoła Mariackiego 
w Krakowie; pani Marty romanowskiej, kustosza Muzeum narodo
wego w krakowie; pani anny zeńczak, kierownika domu Mehoffera; 
pani anny rudzińskiej z gabinetu grafiki i rysunków Polskich nowo
żytnych Muzeum narodowego w Warszawie; pana gernota Fusseneg
gera, zawiadującego archiwum tiroler glasmalerei und Mosaikanstalt 
w Innsbrucku, oraz ks. Piotra guzika za udostępnienie mi doskonałych 
zdjęć witraży kościoła Mariackiego.

36 d. Czapczyńska-kleszczyńska, Teodor Zajdzikowski (1840–1907)..., op. 
cit., s. 157.
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dzięki zaufaniu udzielonemu przez dra hab. Marka zgórniaka mo
głem uzyskać grant promotorski, który pozwolił mi sfinansować uczest
nictwo w XXIV Międzynarodowym kolokwium Corpus Vitrearum 
Medii aevii w zurychu, jak również kwerendy we Fryburgu Bryzgowij
skim, Innsbrucku, Monachium, Warszawie i Wiedniu. koszty kolejnych 
pobytów badawczych w Monachium i heidelbergu zostały pokryte ze 
środków daad oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w krakowie.

za wsparcie dziękuję rodzinie i przyjaciołom. Pracę dedykuję ro
dzicom. 



I. Pierwsze dziewiętnastowieczne witraże 
kościelne w krakowie (lata 1815–1850)

I.1. UWagI WStęPne 

linia rozwoju witrażownictwa krakowskiego zapoczątkowana w śred-
niowieczu, a kontynuowana w okresie nowożytnym przez najczęściej nie
wielkich rozmiarów witraże malowane emaliami na szkle, wygasła na 
początku wieku XVIII1. Jednak nawet w II połowie stulecia podejmowa
no próby napraw czy też uzupełnień witraży średniowiecznych, świad
czące o utrzymującym się szacunku dla tego gatunku sztuki.

Wyraźna cezura nastąpiła dopiero na przełomie wieków XVIII 
i XIX. o ile jeszcze w roku 1773 wypłacono nieznanemu z nazwiska 
szklarzowi należność „od sporządzenia korony w oknie w kolorach” 
do kościoła Mariackiego2, a w roku 1778 w nowym przeszkleniu kruż
ganków franciszkańskich umieszczono inskrypcję z barwnego szkła3, 

1 Por.: e. letkiewicz, Polskie witraże nowożytne..., op. cit., s. 204–209, 264–265. 
2 l. kalinowski, h. Małkiewiczówna, op. cit., s. 20–21. 
3 Były to „litery i cyfry z kolorowego szkła obramione ołowiem” w jednym 

z okien południowego ramienia krużganków kościoła Franciszkanów. Układały się 
one w inskrypcję X P Z F A D 1778, oznaczającą: X. Paweł Zembrzuski Francisz-
kanin Roku Pańskiego 1778. Wykonano ją dla upamiętnienia nowego przeszklenia 
i prac remontowych na krużgankach. W latach 1905–1912 Franciszek Mączyński, 
prowadząc restaurację tej części franciszkańskiego klasztoru, zaprojektował nowe 
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to już ćwierć wieku później, w czasach okupacji austriackiej, doszło 
w ramach porządkowania zabudowy miasta do wyburzania średnio
wiecznych kościołów (będących po części w ruinie) i niszczenia gotyc
kich zespołów witrażowych4. ambroży grabowski zanotował w swoich 
Pamiętnikach opowieść tomasza rostafińskiego odnoszącą się do tych 
wydarzeń: 

kiedy jeszcze małym był chłopcem (lecz to dobrze pamięta), ojciec jego 
wezwany był do naprawy okien bocznych w prezbiteryum kościoła Panny 
Maryi, które przez burze i wiatry mocno były zniszczone, a wiele szyb 
było potłuczonych albo ich zupełnie brakowało... ta zaś reszta szyb, które 
jeszcze pozostały, była ze szkła kolorowego, tak jak są trzy okna nad wiel
kim ołtarzem... te więc szyby kolorowe – całe czy rozbite – wyjmowali 
i z rusztowania wysokiego w tym celu wystawionego zrzucali na ziemię!5 

do początków wieku odnieść też zapewne należy wzmiankę lucjana 
Siemieńskiego, który informował, że gdy wyrzucano „okna kolorowe” 
z kościoła Mariackiego i św. katarzyny, zbierali je „amatorzy” z Berli
na6. najwyraźniej nie budziły więc one zainteresowania mieszkań ców 
krakowa. Podobnie rzecz się miała z witrażami ze zburzonego przez 
austriaków kościoła św. Michała na Wawelu, które zakupiła do swoich 
zbiorów Izabela Czartoryska7.

grabowski wymieniał również przyczyny, które doprowadziły do 

przeszklenie z wykorzystaniem fragmentów osiemnastowiecznych. Po wojnie do
konano rekonstrukcji inskrypcji, por.: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4, 
Miasto Kraków, cz. 2, Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, Tekst, red. a. Bochnak, 
J. Samek, Warszawa 1971, s. 117–118; archiwum konwentu Franciszkanów (da
lej: akF), akta klasztoru krakowskiego (dalej: akk), a-I-14, Kronika klasztoru 
krakowskiego [1892–1968], s. 61.

4 J. Małecki, Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim, w: Kra-
ków w latach 1796–1918, red. J. Bieniarzówna, J. Małecki, kraków 1979 (=Dzie-
je Krakowa, 3), s. 14–16; por. również: M. Wolski, Nie istniejący kościół pod we-
zwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu, „rocznik krakowski” 61, 1995, 
s. 11–25. 

5 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, t. II, kraków 1909 (=Biblioteka 
Krakowska, 41), s. 114. Ślad tych prac, jak się wydaje, uchwytny jest w archiwa
liach kościoła Mariackiego, por.: a. Sudacka, Kościół p.w. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Panny Marii w Krakowie. Historia działań restauratorskich w XIX i XX 
wieku, t. 1, Tekst, kraków 1994–1995, maszynopis w archiwum kościoła Mariac-
kiego, s. 14.

6 l. Siemieński, O oknach kolorowych i szczątkach okien w kościołach kra-
kowskich, „gazeta Warszawska”, 1853, nr 241, s. 5.

7 Poczet pamiątek zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach, Warszawa 
1828, s. 30.
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usunięcia średniowiecznych witraży z kościoła Mariackiego. Poza złym 
stanem technicznym i wynikającymi zeń znacznymi kosztami ewentu
alnych reperacji należało do nich zaciemnienie wnętrza świątyni8. Były 
to argumenty często podnoszone w tym czasie także w europie za
chodniej. elgin Vaassen lapidarnie, acz niezwykle trafnie stwierdza, że 
„czasy oświecenia chciały nie tylko «rozjaśnienia» ducha, lecz również 
wnętrz”9. obserwowana wówczas niechęć do ciemnych wnętrz i witra
ży była kulminacją procesu, jaki rozpoczął się kilkaset lat wcześniej. 
Warunkował go po części zwrot ku architekturze inspirowanej anty
kiem, w której artykulacja i dekoracja ściany miały znaczenie dalece 
istotniejsze niż sam otwór okienny i jego przeszklenie10. Brzemienna 
w skutki dla witraży kościelnych była również reformacja, jak i powsta
łe w duchu reformy soboru trydenckiego pisma karola Boromeusza, 
który zalecał bezbarwne przeszklenia, pozwalające na lepsze doświe
tlenie świątyń11. duże znaczenie miała również wyraźna w wieku XVII 
predylekcja do jasnych wnętrz oraz wynalezienie w roku 1666 metody 
walcowania szkła, umożliwiającej produkcję tafli dużych rozmiarów, 

 8 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, op. cit., s. 219.
 9 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 27. Vaassen podaje liczne przy

kłady rozjaśniania wnętrz kościołów w wieku XVIII; por. również: eadem, Die 
Glasgemälde des 19. Jahrhunderts..., op. cit., s. 128; k. kunze, Himmel im Stein 
– Das Freiburger Münster. Vom Sinn mittelalterlicher Kirchenbauten, Freiburg 
im Breisgau–Basel–Wien 2007, s. 40. W odniesieniu do ziem polskich problem 
porusza: J. Paszenda, Jasne wnętrza kościołów w XVIII wieku, w: Między Padwą 
a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofiarowane profeso-
rowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, s. 283–287. krzysztof Czyżewski 
zauważa, że tendencja do rozjaśniania wnętrz kościelnych pojawiła się w Polsce 
już na początku XVII wieku, por.: k. Czyżewski, Barokizacja czy modernizacja? 
Przemiany katedry krakowskiej po Soborze Trydenckim, w: Barok i barokizacja. 
Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kra-
ków 3–4 XII 2004, red. k. Brzezina, J. Wolańska, kraków 2007 (=Ars Vetus et 
Nova, 28), s. 56.

10 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 22; V. Chieffo raguin, Revivals, 
Revivalist, and Architectural Stained Glass, „Journal of the Society of architec
tural historians” 49, 1990, nr 3, s. 310.

11 h.-W. kruft, Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Ge-
genwart, München 1985, s. 104. Uchwały soborowe nie zawierały szczegółowych 
regulacji dotyczących wystroju świątyni, kwestie te pozostawiono w gestii syno
dów partykularnych i biskupów ordynariuszy. lokalne władze kościelne często 
korzystały przy tym z Instructiones karola Boromeusza, por.: P. krasny, Epistola 
pastoralis biskupa Bernarda Maciejowskiego z roku 1601. Zapomniany dokument 
recepcji potrydenckich zasad kształtowania sztuki sakralnej w Polsce, „Modus. 
Prace z Historii Sztuki” 7, 2006, s. 119–122. 
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a przez to łatwiejsze szklenie większych powierzchni12. W niektórych 
regionach do upadku pracowni witrażowniczych przyczynił się wresz
cie drastyczny i trwały spadek liczby zamówień, związany z niekorzyst
ną sytuacją polityczno-ekonomiczną wywołaną przez wieloletnie woj
ny. kryzys sztuki witrażowej zarysował się najmocniej około połowy 
wieku XVIII (z kilkudziesięcioletnimi odchyleniami w zależności od 
regionu). Jednak nawet wówczas wykonywano witraże w niektórych 
krajach niemieckich, Szwajcarii i anglii13. W okresie nowożytnym da
leko idącym zmianom uległa również technika witrażu – niemal wyszło 
z użycia szkło barwione w masie, powszechnie stosowano natomiast 
farby emaliowe nakładane na bezbarwne tafle. 

także los witraży krakowskich był ściśle związany z uwarunkowa
niami historyczno-artystycznymi oraz sytuacją ekonomiczno-społecz
ną miasta, które pod koniec wieku XVIII skrajnie podupadło14. niemal 
zamarła wówczas działalność budowlana, a dziesięciolecia za niedbań, 
jeśli chodzi o utrzymywanie w należytym stanie budowli historycz
nych, doprowadziły wiele z nich do ruiny. Poprawa kondycji miasta 
nastąpiła za rządów austriackich i po utworzeniu w roku 1815 rzeczy
pospolitej krakowskiej15. Pod sam koniec wieku XVIII pojawiają się 
też w środowisku krakowskim pierwsze symptomy przewartościowa
nia w spojrzeniu na architekturę gotycką, stanowiącego conditio sine 
qua non odrodzenia witrażu16.

12 Jerzy Paszenda uważa, że moda na jasne wnętrza kościołów wywodzi się 
z analogicznego zjawiska w architekturze świeckiej. Jego zdaniem zmiana gustu 
przyczyniła się do rozwoju nowych metod produkcji szkła – J. Paszenda, Jasne 
wnętrza..., op. cit., s. 286. 

13 Por.: e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 27–34.
14 J. Purchla, Zagadnienie stołeczności Krakowa na tle polskiej tradycji, 

w: idem, Kraków: prowincja czy metropolia?, kraków 1996, s. 35; o sytuacji kra
kowa na przełomie XVIII i XIX wieku: J. Małecki, op. cit., s. 7–17.

15 o uwarunkowaniach rozwoju krakowskiej architektury kościelnej tego cza
su: W. Bałus, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, w: W. Bałus, e. Mi
kołajska, ks. J. Urban, J. Wolańska, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. I, 
kraków 2004 (=Ars Vetus et Nova, 12), s. 89–101.

16 p. Krakowski, Architektura neogotycka w Krakowie, „Folia historiae ar
tium” 20, 1984, s. 150.
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I.2. WItraŻ W kaPlICy PaŁaCU BISkUPIego

nowy rozdział w historii witrażownictwa krakowskiego otwierają 
realizacje związane z Janem Pawłem Woroniczem. tuż po nominacji 
na biskupa krakowskiego w 1815 roku Woronicz przystąpił do prze
budowy pałacu biskupiego. W toku tych prac powstał trakt pomiesz
czeń reprezentacyjno-mieszkalnych pierwszego piętra. We wschodnim 
skrzydle urządzono w tym czasie kaplicę domową, która wraz z inny
mi pomieszczeniami uległa zniszczeniu podczas pożaru miasta w roku 
185017. zachowane opisy pozwalają na częściową rekonstrukcję jej wy
stroju. artykulacja ścian została przeprowadzona za pomocą „kolumn 
gotyckich spiczasto zasklepionych”, pomiędzy którymi umieszczono 
malowidła ukazujące dwunastu apostołów. Ponad kolumnami znajdo
wał się ciąg malowanych popiersi biskupów krakowskich. na jednej ze 
ścian Michał Stachowicz wykonał malowidło przedstawiające miotaną 
nawałnicą Łódź Piotrową. Ponad skromną drewnianą mensą ołtarzo
wą umieszczono obraz „depozycją zbawiciela Pana wyobrażający”, 
jeszcze wyżej znajdowało się alegoryczne malowidło ścienne Religia18. 
oświet lenie zapewniało kaplicy jedno okno „kilkołokciowe w kształcie 
gotyckim z szybek drobnych na ołowiu, które są od samey góry koloro
we z wyobrażeniem roku 1817 – jako pamiątki teyże [kaplicy – t.Sz.] 
odbudowania”19. 

17 Szerzej o pracach w pałacu Biskupów krakowskich za czasów Woronicza: 
S. tomkowicz, Pałac biskupi w Krakowie, kraków 1933 (=Biblioteka Krakow-
ska, 78), s. 20–28; M. rożek, Architektura i urządzenie wnętrz Pałacu biskupiego 
w Krakowie (XIV–XIX w.), „rocznik krakowski” 45, 1974, s. 35–39; l. Brusewicz, 
„Gabinet historyczny” Jana Pawła Woronicza tytułem do wiecznej chwały jego 
imienia, w: Sztuka i historia. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Kraków, listopad 1988, Warszawa 1992, s. 261–283; o architekturze kaplicy pała
cu w tym czasie: W. Bałus, Architektura sakralna..., op. cit., s. 95–96.

18 a. grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic, kraków 
1822, s. 170.

19 archiwum krakowskiej kapituły katedralnej (dalej: akkk), Inv.d.197, 
Inwentarz fundi instructi Pałacu Biskupiego wraz z należącemi dwiema placami 
za Wiślną Bramą tudzież Jurydyką Biskupią zwaną nie mniey Folwarku Zastawa 
i Wsi Zarobney Sulechowa w Okręgu Rzeczy pospolitey Krakowa sytuowanych, 
po wyniesieniu na godność ArcyBiskupa i Prymasa Królestwa Polskiego JWnego 
Woronicza Biskupa Krakowskiego JWnemu Xędzu Saryusz Skórkowskiemu teraź-
niejszemu Biskupowi Krakowskiemu przez Delegowanych Cywilno Duchownych 
Kommisarzy w skutek Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 19. Lipca 1828 r. N° 
27420 sporządzony, s. 25–26.
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kaplicę Woronicza uznaje się za pierwsze neogotyckie wnętrze 
Krakowa20. Pionierską pracę stanowiło również jej przeszklenie, które 
w świetle obecnej wiedzy było najstarszym XIX-wiecznym witrażem 
na ziemiach polskich. Co więcej, jego skromna forma nakazuje widzieć 
w nim pracę lokalnego warsztatu szklarskiego.

Witraż w kaplicy Woronicza rozpatrywać należy w kontekście po
wstałego w tym samym czasie przeszklenia zachodniego okna gabinetu 
historycznego, gdzie wtórnie wykorzystano nowożytne witrażyki ma
lowane emaliami „staraniem przez J.W.J.P. Woronicza byłego Biskupa 
wyszukane” – między innymi trzy z herbem Jana kazimierza, jeden 
z herbem biskupa trzebickiego oraz witrażyk herbowy Marcina laskow
skiego z roku 161121. Witrażyki te wpra wiono w czterokwaterowe pół
koliste zamknięcie okna. litografia według rysunku Jana nepomucena 
danielskiego ukazująca wnętrze gabinetu pod koniec lat 20. XIX wieku, 
choć monochromatyczna, pozwala stwierdzić, że na przeszkleniu wokół 
każdego z górnych witrażyków namalowano laurowy wieniec, dolne na
tomiast otaczała floralna bordiura. Barwne szkło zastosowano zapewne 
również w narożach kwater22. zważywszy na kompozycję przeszklenia, 
były to z pewnością elementy wykonane współcześnie, biorąc zaś pod 
uwagę prostotę użytych motywów, znów można przypuszczać, że wyko
nał je lokalny rzemieślnik. do dekoracji gabinetu historycznego należa
ły również „przezrocza”, czyli umieszczone przy oknach malowidła–ro
lety. Ukazywały one „Przybycie Palemona do litwy, odpędzenie przez 
Witolda tatarów oraz Widok zamku wawelskiego, któremu się błąkające 
cienie krakusa i Wandy przypatrują, a wzniesieni na obłokach kazi
mierz W. i Jagiełło, błogosławią”. opis autorstwa Woronicza sugeruje, 
że stanowiły one substytut witraży (na których wykonanie nie pozwo
liły z pewnością umiejętności szklarzy krakowskich), bowiem „ukryte 
za temi przezroczami światło, i wizerunki na nich umieszczone ożywia, 
i ściany obrazowe tlejącą łuną pogrobną powleka”23.

20 W. Bałus, Architektura sakralna..., op. cit., s. 96.
21 akkk, Inv.d.197, Inwentarz..., s. 20. Część witrażyków umieszczonych 

w oknie gabinetu historycznego przetrwała pożar roku 1850. niektóre z nich 
przechowywane są obecnie w muzeach krakowskich, por.: e. letkiewicz, Polskie 
witraże nowożytne..., op. cit., s. 180–181, 192–203.

22 archiwum Państwowe w krakowie (dalej: aPk), sygn. B V–57, J.n. daniel
ski, Widok z gabinetu historycznego na część oddzieloną kolumnami i na okno... 
przez które widać kopiec Kościuszki, litografia na podstawie tablicy z roku 1828.

23 J.P. Woronicz, Pałac biskupów krakowskich, w: idem, Pisma rozmaite 
I.P. Woronicza biegiem lat ułożone. Księga wtóra, kraków 1832, s. 194. opis 
pałacu ukazał się pierwotnie w wydawnictwie „Pszczółka krakowska. dziennik 
liberalny, historyczny i literatury”, 1822, styczeń, luty, marzec (t. I, nowego wyda

il. 1

il. 2
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Wojciech Bałus udowadnia, że aranżacja kaplicy pozostaje w ści
słym związku z pierwszymi neogotyckimi budowlami w królestwie 
Polskim, będącymi świadectwem rosnącego zainteresowania średnio
wieczem w kręgach tamtejszej arystokracji, wśród której, jak wiadomo, 
obracał się ówczesny biskup krakowski24. Jeśli zaś chodzi o sam pomysł 
wprowadzenia do wnętrz pałacu witraży, wydaje się, że był on inspi
rowany dekoracją domku gotyckiego w Puławach, którą Woronicz, 
zaprzyjaźniony z Czartoryskimi, z pewnością znał25. nie jest również 
wyklu czone, że pomysł ten wyszedł wprost od Izabeli Czartoryskiej, 
która uczestniczyła w dyskusji nad dekoracją krakowskiego pałacu26.

W czasie, gdy średniowieczne kwatery zrzucano z rusztowań przy 
kościele Mariackim, w Puławach istniała już bowiem kolekcja, która, 

nia t. VII, ogólnego zbioru t. X), s. 152–175. Podobne substytuty witrażu, malowane 
najczęściej na cienkim płótnie lub papierze, stosowano również w europie zachod
niej. Malowidła transparentowe, sztucznie podświetlane i bardzo przypominające 
witraże, wykonali chociażby nazareńczycy pod kierunkiem Corneliusa dla uświet
nienia bankietu wydanego w roku 1818 przez bawiącego w rzymie bawarskiego 
następcę tronu (zob. J.r. Beines, op. cit., s. 92, 111–113). Podobne prace znane są 
również z obszaru Szwajcarii, gdzie pojawiały się także w drugiej połowie stulecia 
(zob. a. nagel, von h. roda, op. cit., s. 22). Jeszcze w 1863 roku protestancki bi
skup amerykańskiego Vermont, John henry hopkins, zalecał transparenty na lnie 
lub muślinie jako tanie substytuty witrażu, zapewniające „bardzo piękny efekt” – 
W.B. Clark, America’s First Stained Glass. William Jay Bolton’s Windows at the 
Church of the Holy Trinity, Brooklyn, New York, „the american art Journal” 11, 
1979, nr 4, s. 32. okazjonalnie stosowano przezrocza w krakowie również w dru
giej połowie stulecia, a pseudowitrażowe diafanie, wykonywane maszynowo, były 
dostępne w obrocie handlowym. z powodu jubileuszu 25-lecia wstąpienia na tron 
papieski Piusa IX wywieszono na fasadzie kościoła dominikanów „przezrocze 
z postacią Papieża błogosławiącego, a w oknach kaplicy różańcowej przezrocza 
z napisami. również znajdowały się przezrocza u dominikanek na gródku, u Sza
rytek na kleparzu, których cały klasztor był oświetlony różnobarwnie, a kościół 
Jezuitów przy ulicy kopernika na Wesołej cały jaśniał różnobarwnem światłem 
i pięknemi przezroczami oraz napisami wewnątrz i zewnątrz” – Kronika miejsco-
wa i zagraniczna, „Czas”, 1871, nr 141 (23 VI), s. 2. Podobne dekoracje pojawiły się 
w mieście także z okazji obchodów 25-lecia rządów Franciszka Józefa – Kronika 
miejscowa i zagraniczna, „Czas”, 1873, nr 279 (4 XII), s. 2. 

24 W. Bałus, Architektura sakralna..., op. cit., s. 96; por. również: M. nesteruk, 
z. rejman, Wstęp, w: J.P. Woronicz, Pisma wybrane, Wrocław–Warszawa–kra
ków 2002 (=Biblioteka Narodowa, 299), s. XIII–XV.

25 Woronicz był w latach 1800–1802 proboszczem w kazimierzu dolnym i czę
sto gościł w Puławach. również w późniejszym okresie utrzymywał z rodziną Czar
toryskich bliskie stosunki, por.: M. nesteruk, z. rejman, op. cit., s. XIII–XV.

26 l. dębicki, Puławy (1762–1830). Monografia z życia towarzyskiego, poli-
tycznego i literackiego na podstawie archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. 3, 
lwów 1888, s. 311.
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gdyby większość zakupionych do niej witraży nie uległa zniszczeniu 
podczas transportu, mogłaby konkurować z najlepszymi zbiorami euro
pejskimi. Jej właścicielka, Izabela z Flemingów Czartoryska, będąc chy
ba w równej mierze polską patriotką, co arystokratyczną kosmopolitką, 
doskonale zdawała sobie sprawę z przewartościowania, jakie dokony
wało się w spojrzeniu na średniowiecze. kulminacją mediewistycznych 
zainteresowań Czartoryskiej był domek gotycki, ukończony w roku 
1809. Blasku jego wnętrzom przydawały niezachowane już dziś witra
że. Według katalogu z roku 1828 w przedpokoju na parterze znajdowały 
się, wspomniane już, „szyby kolorowe, wyjęte z rozwalonego kościoła 
ś. Michała w krakowie”. tuż obok, w tzw. pokoju dolnym umieszczo
no witraże ze zrujnowanych kościołów Belgii, tejże proweniencji były 
witraże klatki schodowej, na piętrze zaś, w jednej z szaf pokoju zielo
nego przechowywano niemiecki witraż gabinetowy – „herb na szkle 
malowany Jerzego krzysztofa eimmart, malarza w ratyzbonie, przez 
niego samego robiony r. 1655. dany przez xięcia henryka lubomir
skiego”27. Wymienione w katalogu witraże belgijskie stanowiły jedynie 
drobny ułamek olbrzymiego zbioru, jaki do Puław wysłał generał Mi
chał Sokolnicki. W latach 1810–1811 podczas podróży po niemczech 
i Belgii Sokolnicki nabył około 160 witraży ze zrujnowanych kościołów 
i w pięciu skrzyniach wyekspediował do Puław. Większość z nich, jak 
wspomniano, uległa zniszczeniu podczas transportu. Były wśród nich 
witraże z kaplicy karola Wielkiego w akwizgranie, 20 wielkich kwater 
z kościoła St. géry w Brukseli, 15 sztuk witraży z kościoła św. guduli 
w tymże mieście oraz 10 z katedry w antwerpii28. 

Pomysł wtórnego użycia witraży jako dopełnienia architektury po
jawił się w XVIII-wiecznej anglii i wiązał się, oczywiście, z rozwo
jem neogotyku. Już w rezydencji horacego Walpole’a, Strawberry hill, 
uznawanej za kluczowe ogniwo wczesnego gothic revival, witraże 
dawne wykorzystano na wielką skalę29. Ich zadaniem było nadawanie 
wnętrzom gotyckiego charakteru, ale i ewokowanie niesamowitego 
nastroju wieków średnich. zataczająca coraz szersze kręgi fascynacja 
średniowieczem i rozwój architektury neogotyckiej, kształtujące się 
w niemałej mierze właśnie pod wpływem koncepcji Walpole’a, sprawi

27 Poczet pamiątek..., op. cit., s. 30, 33, 36, 103. 
28 z. Żygulski (jr), Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Dom Go-

tycki), „rozprawy i Sprawozdania Muzeum narodowego w krakowie” 7, 1962, 
s. 137; por. również: a. laskowski, The stained glass revival..., op. cit., s. 14–15.

29 Por.: M. Peover, Horace Walpole’s use of stained glass at Strawberry Hill, 
„British art Journal” 5, 2004, nr 1, s. 22–29; a. Chalcraft, J. Viscardi, Strawberry 
Hill. Horace Walpole’s Gothic Castle, london 2007, passim.

il. 3
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ły, że w II połowie XVIII stulecia popyt na witraże dawne był w anglii 
tak wielki, iż masowo importowano je z europy kontynentalnej. dzięki 
rozbudowanej sieci agentów do kolekcji brytyjskich trafiały zabytki ma
larstwa witrażowego z krajów niemieckich, Belgii i holandii oraz Fran
cji, ogarniętej falą porewolucyjnej sekularyzacji30. niekiedy stosowano 
również witraże współczesne, w anglii bowiem sztuka wykonywania 
monumentalnych malowideł witrażowych była pielęgnowana, choć 
w ograniczonym zakresie, nieprzerwanie przez cały okres nowożytny31, 
a rosnące zainteresowanie średniowieczem stało się katalizatorem jej 
intensywnego rozwoju w II połowie XVIII i na początku XIX stulecia.

Moda na anglię przyczyniała się do upowszechnienia mediewistycz
nych zainteresowań na kontynencie. Uległa jej również Czartoryska – 
zdzisław Żygulski uważa, że to właśnie podróż po anglii i Szkocji w roku 
1790 miała decydujący wpływ na umysłowość właścicielki Puław32. De
koracja domku gotyckiego, a za nią przeszklenia okien krakowskiego 
pałacu, mają więc te same wyspiarskie korzenie co dziesiątki podobnych 
realizacji powstających w europie w II połowie XVIII i pierwszych dzie
sięcioleciach XIX wieku. Wspomnijmy chociażby, że Wilhelm IX von 
hessen-kassel kazał ozdobić witrażami z heskich kościołów neośred
niowieczny zameczek wybudowany w parku Wilhelmshöhe, leopold 
Fryderyk Franciszek von anhalt-dessau za pośrednictwem lavatera 
kupował „szyby kolorowe” do domu gotyckiego w Wörlitz, a w oknie 
zbrojowni księcia pruskiego Fryderyka w berlińskim pałacu przy Wil
helmstraße umieszczono wśród średniowiecznych ornamentacji witraże 
pochodzące z wieków XV, XVI i XVII33.

30 o importach witrażowych do Wielkiej Brytanii szerzej traktują: V. Chieffo 
raguin, op. cit., s. 311–312; J. lafond, Le commerce des vitraux étrangers anciens 
en Angleterre au XVIIIe et XIXe siècles, „revue des Sociétés Savants de haute- 
-normandie” 10, 1960, s. 5–15; B. rackham, English Importations of Foreign 
Stained Glass in the Early Nineteenth Century, „Journal of the British Society of 
Master glass Painters” 2, 1927, s. 87–94.

31 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 89–92.
32 z. Żygulski, op. cit., s. 98.
33 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 33. Witraż na przełomie XVIII 

i XIX wieku nie musiał jednak występować tylko i wyłącznie w konotacji ze śre
dniowieczem. Jako technika niemal zupełnie już zapomniana mógł także funk
cjonować na prawach swoistego kuriozum, ciekawostki kojarzącej się z tym, co 
nieznane i egzotyczne. Właśnie w takim kontekście użyto go w domku herbacia
nym, wybudowanym ok. 1797 roku w rezydencji Fryderyka Wilhelma III w Pa
retz. Budynek, część scenerii sentymentalnego parku, wzniesiono w formach 
architektury dalekiego Wschodu. Wnętrze zdobiły tapety ze stylizowanymi na 
orientalne krajobrazami oraz właśnie witraż, przedstawiający dwóch azjatyckich 
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W przypadku braku witraży figuralnych stosowano częstokroć róż
nego rodzaju substytuty. najbardziej rozpowszechnione były tzw. „szy
by arlekinowe”, czyli proste, geometryczne przeszklenia z kolorowych 
szkiełek ciętych w romby, wykonywane przez zwykłych szklarzy. nie
kiedy posługiwano się bardziej skomplikowanymi wzorami, a ułożenie 
z barwnych szybek skromnego motywu heraldycznego lub – jak w przy
padku krakowskiej kaplicy – inskrypcji nie przekraczało możliwości 
doświadczonego majstra. Skromny witrażyk, jaki pojawił się w kaplicy 
pałacu Biskupów krakowskich, uznać więc należy za nowatorski, acz 
raczej rzemieślniczy eksperyment. 

rozpatrując jego funkcję w dekoracji wnętrza, można przypuszczać, 
że miał on zadanie dwojakie. Uzupełniał neogotycki wystrój, który 
w ogólnym odbiorze warstwy stylistycznej kojarzony był z malowni
czością, dawnością, przede wszystkim zaś nastrojowością oraz ducho
wą wzniosłością. Ówczesne rozumienie gotyku, stopniowo doceniane
go na gruncie krakowskim, przybliżają skąpe, acz bardzo pochlebne 
uwagi o budownictwie „gocko wybornym” w Architekturze... Sebastia
na Sierakowskiego. autor powtarza pogląd, że styl gotycki „bierze swój 
początek z naśladowania lasów, które były pierwszemi Świątyniami 
wszystkich dzikich narodów”, natomiast walory estetyczne i atmosfe
ra gotyckiego wnętrza szczególnie odpowiadać miały, jego zdaniem, 
potrzebom budownictwa sakralnego. Choć Sierakowski nie wspomi
na o witrażach, to zauważa jednak, że źródłem specyficznego nastroju 
w gotyckim kościele jest przyciemnione światło, które, przenikając po
między laskowaniami okien jak przez gałęzie drzew, „bojaźliwe posza
nowanie w domu Bogu poświęconym wzbudza”34. tym tropem pójdzie 

muzykantów czy też cyrkowców. I choć niemiecki przykład wydaje się raczej 
odosobniony, to zaskakujące otoczenie, w jakim się pojawił, ukazuje komplekso
wość problematyki odrodzenia witrażu na przełomie XVIII i XIX wieku – por.: 
M. Flügge, op. cit., s. 30.

34 S. Sierakowski, Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i bu-
dowania, t. 1, kraków 1812, s. 81–82, 172–173. Wypowiedź Sierakowskiego jest 
jednym z pierwszych głosów w piśmiennictwie polskim rehabilitujących gotyk; ze 
starszych wymienić można uwagi Wacława Sierakowskiego (Architektura cywilna 
dla młodzi narodowej, t. 2, kraków 1796, s. 78–79) oraz Ignacego krasickiego 
(O gmachach starożytnych, w: idem, Dzieła, t. 6, Warszawa 1803, s. 336–342). 
refleksem przemian w postrzeganiu architektury średniowiecza i zabytków prze
szłości była znana obrona Bramy Floriańskiej w roku 1816 (F. radwański, Obrona 
Floriańskiej bramy przeciw zamachom na jej zburzenie wymierzonym, w: J. Mucz
kowski, Dawne warownie krakowskie, „rocznik krakowski” 13, 1911, s. 46–48) 
oraz projekty restauracji ratusza krakowskiego i Sukiennic – por.: J. Frycz, Re-
stauracja..., op. cit., s. 43–49.
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ćwierć wieku później ksiądz Jan Maliszewski, stwierdzając, że to wła
śnie półmrok jest cechą swoistą miejsca świętego, niezależnie od stylu 
architektury: „ale też właśnie, inaczej przedtem przyrządzano okna, 
do izb przeznaczonych na uczty lub tańce, a inaczej do świątyń pań
skich, domów modlitwy. grecy nawet i rzymianie przyciemniali widok 
swoich świątyń, aby ponurem, przycieminionem światłem, uczucia do 
silniejszej pobudzać tkliwości; a koczujący Słowianie, pod odkrytem 
niebem odprawiający swe nabożeństwa, gaje i lasy na świątynie i miesz
kania dla swoich bóstw przeznaczali. dla tego, starzy ojcowie nasi i ko
ściół Panny Maryi, widokiem malowanych okien zasłonili, od samej 
zakrystyi, aż do ołtarza wielkiego”35.

Wyraźne potwierdzenie szczególnej roli witrażu w ówczesnym, zdo
minowanym przez aspekt psychologiczny paradygmacie percepcji go
tyckiej i neogotyckiej architektury odnaleźć można również w powieści 
goethego Powinowactwa z wyboru z roku 1809, doskonale ukazującej 
zmiany zachodzące we wrażliwości estetycznej u progu wieku XIX. 
kaplica wybudowana w dobrach edwarda, jednego z głównych boha
terów utworu, staje się „miejscem spokoju i zadumy” dopiero w chwili, 
gdy pojawiają się w niej barwne przeszklenia okien36. 

drugą funkcją witrażu w pałacowej kaplicy było upamiętnienie Wo
ronicza i – w kontekście malowideł ściennych ukazujących poczet bisku
pów krakowskich – włączenie go do wiekowej tradycji. Wartość ewoka
cyjna zastosowanych form gotyckich (i witrażu jako techniki łączonej 
ze średniowieczem) akcentowała aspekt historyczny, w tym przypadku 
skłaniający do rozważań nad chrześcijańską przeszłością krakowa i Pol
ski. dekoracja Woroniczowskiej kaplicy była więc urządzona według 
tych samych pryncypiów, jakie w drugim dziesięcioleciu XIX wieku 
ukształtowały wystrój reprezentacyjno-mieszkalnych pomieszczeń pała
cu – „w namalowanych tam scenach, alegoriach, portretach, zwiedzający 
mógł czytać jakby w otwartej księdze, uczyć się dziejów prawdziwych 
i legendarnych ojczyzny zarówno, jak i przeszłości m. krakowa”37, ale 
i spekulować o przyszłości, rozumianej jako konsekwencja wydarzeń hi
storycznych38. 

35 J.M. [Jan Maliszewski], O oknach różnobarwnych w kościele Panny Maryi 
w Krakowie, „Powszechny Pamiętnik nauk i Umiejętności”, 1835, z. 2, s. 314– 
315. 

36 r. Becksmann, Vorwort, w: d. Parello, op. cit., s. 7.
37 S. tomkowicz, op. cit., s. 23.
38 a.F. grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976, 

s. 458.
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I.3. WItraŻ W kaPlICy krÓloWeJ zoFII 
(ŚWIęteJ trÓJCy) W katedrze krakoWSkIeJ

drugim krakowskim wnętrzem sakralnym, w którym przed połową 
wieku XIX zastosowano witraż, była kaplica królowej zofii (Świętej 
trójcy) w katedrze na Wawelu.

Wzniesiona przez królową zofię (Sonkę) holszańską w latach 1431– 
1432, kaplica została w drugim dziesięcioleciu XVII wieku odnowiona 
przez biskupa tylickiego, którego pomnik nagrobny umieszczono przy 
ścianie południowej39. Przez kolejne stulecia wnętrze ulegało powolnej 
dewastacji, która osiągnęła apogeum na początku wieku XIX. Jak pisał 
ludwik Łętowski – „zatracono ją [kaplicę – t. Sz.] zupełnie, sklepienie 
przebito, a zrobiono przez nią wnijście na chór. [...] Ja te schody oglądałem 
jeszcze w r. 1819, i resztki sklepienia; ale malowań nie było już, ani ołtarzy, 
ani grobowców, tylko gruzy, a skład był drabin, żerdzi, desek, itp.”40

W roku 1831 anna z tyszkiewiczów Potocka secundo voto Du
nin-Wąsowiczowa zwróciła się do kapituły z propozycją odnowienia 
kaplicy:

W podróżach moich za granicę nabyłam wiele kosztownych rzeczy, do 
ubrania kaplicy, w której by złożone były zwłoki jednego z dzieci moich, które 
straciłam. kapituła Warszawska ofiarowała mi była na ten cel kaplicę S. Sta
nisława, ale dziś zmieniając mój zamiar i przedkładając aby tylo kosztowności 
dostało się kościołowi katedralnemu krakowskiemu, proponuję Prześwietnej 
kapitule ustąpienie kaplicy, którą się na chór na teraz wchodzi...41

Jeszcze w tym samym roku kapituła przychyliła się do prośby Wąso
wiczowej. odnowieniem kaplicy, które ze względu na trudności natury 
technicznej ciągnęło się do połowy następnego dziesięciolecia, kierował 
Franciszek Maria lanci42. 

Stylistyka powstałego wówczas wnętrza, zmieniona podczas restau
racji katedry w latach 1897–1904, charakteryzowała się typowym dla 

39 M. rożek, Katedra wawelska w XVII wieku, kraków 1980 (=Biblioteka Kra-
kowska, 121), s. 162–165.

40 l. Łętowski, Katedra krakowska na Wawelu, kraków 1859, s. 15.
41 akkk, a.Cath.798, list anny z tyszkiewiczów dunin-Wąsowiczowej do 

kapituły krakowskiej z 4 XI 1831; treść listu została przytoczona w: J. Urban, Ka-
tedra na Wawelu (1795–1918), kraków 2000, s. 83.

42 o restauracji kaplicy przez lanciego zob.: d. Skowron, Odnowienie kaplicy 
Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu przez Franciszka Marię Lanciego, „Studia 
Waweliana” 3, 1994, s. 63–73; J. Urban, Katedra..., op. cit., s. 83–87; W. Bałus, 
Architektura sakralna..., op. cit., s. 98–100.
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architektury romantycznej synkretyzmem stylowym, łącząc motywy 
gotyckie z elementami renesansowymi, klasycystycznymi, a nawet in
spirowanymi romanizmem43. Prostokątną kaplicę, przylegającą do fa
sady świątyni, przykryto nowym sklepieniem z trzema parami lunet. 
lunety środkowe były szersze od pozostałych – pod lunetą środkową 
po stronie wschodniej znajdowało się wejście do kaplicy, po stronie 
zachodniej zaś zamknięty ostrołukiem otwór okienny z witrażem. do
datkowym źródłem światła było koliste okno, przeszklone pojedynczą 
taflą szkła, sprowadzoną z Petersburga. znajdowało się ono w ścianie 
północnej, tuż nad pomnikiem tylickiego (przeniesionym ze ściany 
południowej). W punktach wsparcia sklepienia posadowiono na krok-
sztynach i pod ażurowymi baldachimami figurki zbrojnych rycerzy. 
Ściany pokryto ciemnozielonym stiukiem, natomiast sklepienia udeko
rowano gipsowymi żebrowaniami i ornamentalną sztukaterią, pośród 
której umieszczono tonda z herbami rodzin związanych z Wąsowiczo
wą. Przy ścianie południowej wzniesiono oszczędną w formie mensę 
ołtarzową, ponad którą, w ozdobnym, mediewizującym obramieniu, 
znajdował się obraz Ukrzyżowania44. W najbardziej wyeksponowanym 
miejscu kaplicy, a więc naprzeciw wejścia, pod witrażem, umieszczono 
w neogotyckim obramowaniu neoklasyczną płytę reliefową autorstwa 
adama tadoliniego. Przedstawiona została na niej Wąsowiczowa, któ
rą we śnie nawiedza zmarła córeczka, Julia konstancja. dziewczynka 
została upamiętniona w pomniku dwukrotnie, bowiem w jego zwień
czeniu umieszczono jeszcze ukazującą ją statuetkę dłuta luigiego 
Pampaloniego45.

Witraż znajdujący się w kaplicy był owocem podróży fundatorki po 
Italii w latach 1826–1827. Podczas pobytu w Mediolanie Wąsowiczowa 
zwiedziła z mężem pracownię witrażowniczą giovanniego Bertiniego 
i luigiego Brenty, gdzie szczególne wrażenie wywarł na nich witraż 
wykonany na zlecenie króla neapolu. „Pięknością swoją przewyższał 
witraże starożytne, jednak znaczna cena tego typu wyrobów sprawia
ła, że wykonywano je nader rzadko. Mimo to małżonek mój nie mógł 
oprzeć się pragnieniu posiadania w swojej kaplicy okna tego rodzaju”46 
– wspominała.

43 Por.: W. Bałus, Architektura sakralna..., op. cit., s. 100.
44 e. Mikołajska, Neośredniowieczne ołtarze w Krakowie, w: W. Bałus, e. Mi

kołajska, J. Urban, J. Wolańska, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX, cz. 1, 
kraków 2004 (=Ars vetus et nova, 12), s. 142–143.

45 k. Mikocka-rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy (około 1780–1850), 
Warszawa 2001, t. 1, s. 100; t. 2, s. 237–238, 273–275.

46 a. Potocka, Voyage d’Italie (1826–1827), Paris 1899, s. 198–199.

il. 4
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Pracą, która tak zachwyciła Wąsowiczów, był z pewnością witraż 
ukazujący św. ambrożego i Marię Immaculatę. Według wzmianki 
Michaela adama gesserta witraż ten, zamówiony właśnie przez króla 
neapolu, a przeznaczony do jednego z kościołów w Palermo, prezen
towany był w Mediolanie w roku 1827 i spotkał się z powszechnym 
zainteresowaniem47.

Wstępnego szkicu krakowskiego witrażu dostarczyła sama funda
torka, za młodu pobierająca lekcje malarstwa i rysunku, między innymi 
u zygmunta Vogla48. Firma Bertiniego i Brenty szybko wywiązała się 
z zadania i już pod koniec 1827 roku w akademii mediolańskiej od
był się publiczny pokaz witrażu. o pracy pochlebnie wypowiedziała 
się włoska prasa49. Biorąc pod uwagę, że Wąsowiczowa dopiero w roku 
1831 wystąpiła do krakowskiej kapituły katedralnej z prośbą o zgodę 
na przebudowę kaplicy królowej zofii, można sądzić, że witraż prze
znaczony był do wspomnianej przez fundatorkę kaplicy św. Stanisława 
w archikatedrze warszawskiej50. zapewne też dlatego w głównym polu 
maswerku przedstawiono właśnie tego świętego (który, jak się szczęśli
wie złożyło, był również jednym z patronów katedry na Wawelu). Jak 
wynika z listu lanciego do Józefa hallera, informującego o pracach 
przy osadzaniu kamieniarki okna, montaż witrażu musiał nastąpić do
piero po 7 czerwca 1837 roku51. Usunięto go zaś nie później niż w roku 
1898 podczas wielkiej restauracji katedry prowadzonej przez Sławomi
ra odrzywolskiego52. dodajmy, iż okazało się wówczas, że okno ścia
ny południowej, w którym znajdował się omawiany tu witraż, zostało 
zwężone podczas remontu kaplicy w pierwszej połowie wieku53. Fakt 

47 M.a. gessert, Geschichte der Glasmalerei in Deutschland und den Nieder-
landen, Frankreich, England, der Schweiz, Italien und Spanien, Stuttgart–tübin
gen 1839, s. 301.

48 a. Potocka, op. cit., s. 199; a. Bernatowicz, Potocka Anna Maria, w: Słow-
nik Artystów Polskich, t. 7, Warszawa 2003, s. 433–434. 

49 Vetri colorati a fuoco con figure transparenti, „Biblioteca Italiana ossia 
giornale di letteratura scienze ed arti” 49, gennaio 1828, s. 115–116.

50 Plany architektoniczne wypracował henryk Marconi. Jak się wydaje, wła
śnie z myślą o tym projekcie Wąsowiczowa zamówiła w Italii – poza omawia
nym witrażem – również neoklasyczne rzeźby, wykorzystane później w dekoracji 
krakowskiej kaplicy – por. k. Mikocka-rachubowa, op. cit., t. 1, s. 100; t.S. Ja
roszewski, a. rottermund, Katalog rysunków architektonicznych Henryka i Le-
andra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 
1977, s. 69, poz. 298–299.

51 D. Skowron, op. cit., s. 73. 
52 J. Urban, Katedra..., op. cit., s. 303.
53 S.t. [Stanisław tomkowicz], Kronika krakowska z roku pańskiego 1898, 

w: Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1899, s. 86.
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ten potwierdza przypuszczenie, że to otwór okienny dostoso wano do 
mediolańskiego przeszklenia (już istniejącego i wykonanego z myślą 
o innym wnętrzu), a nie na odwrót. 

Pracownia Bertiniego i Brenty, w której wykonano witraż, funkcjo
nowała od roku 1825 i była jednym z pierwszych profesjonalnych zakła
dów witrażowniczych założonych w wieku XIX. W roku 1826, a więc 
w czasie podróży Wąsowiczowej po Italii, została nagrodzona przez 
Cesarsko-królewski Instytut nauki, literatury i Sztuki w Mediolanie 
za wskrzeszenie sztuki witrażowej. decydujący wpływ na kwestie arty
styczne miał w zakładzie Bertini, wychowanek mediolańskiej accade
mii di Brera (studiował u luigiego Sabatellego), który po bankructwie 
tandemu w roku 1832 założył samodzielną pracownię. Sławę przyniosły 
mu wykonywane od lat 30. witraże do miejscowej katedry54.

Przegląd prac Bertiniego z lat 20. i 30. XIX wieku pozwala wysnuć 
jedynie najogólniejsze wnioski o technice i poziomie artystycznym 
witrażu fundacji Wąsowiczów. Wizerunek św. Stanisława wykonano 
bez wątpienia w zgodzie z regułami malarstwa akademickiego, przy
kładając uwagę do rysunku i rozkładu światłocienia. Przedstawienie 
zawierało być może jakieś zapożyczenia ze sztuki włoskiej dojrzałego 
renesansu, bowiem właśnie nim inspirował się w swojej twórczości me
diolański artysta55.

technologia produkcji witrażu stosowana w tym czasie w zakła
dzie polegała na nanoszeniu emalii (czyli farb naszkliwnych, zwanych 
niekiedy smaltami) na bezbarwne, często znacznych rozmiarów tafle 
szklane. W wyniku działania wysokiej temperatury pigmenty stapiały 
się z podłożem. technika ta była w dużej mierze pochodną doświadczeń 
giuseppe Bertiniego, ojca giovanniego, wykształconego we Francji 
emaliera i wynalazcy pieca ułatwiającego proces produkcji barwnych 
emalii56. z pewnością nie bez znaczenia było również doświadczenie 
luigiego Brenty w produkcji instrumentów optycznych57. 

rozwój technik witrażowych na przełomie XVIII i XIX wieku prze
biegał dwutorowo. Ponieważ w wielu krajach stosowano powszechnie 

54 S. Partsch, Bertini, Giovanni Battista, w: Allgemeines Künstlerlexikon, t. 10, 
München–leipzig 1995, s. 98–99; szczegółowo o działalności Bertiniego i Bren
ty, a później samego giovanniego Bertiniego zob.: S. Silvestri, op. cit., passim. 
o pracach rodziny Bertini w katedrze mediolańskiej zob.: P. Malfatti, Nineteenth-
-Century Stained Glass Windows in Milan Cathedral – Restoration and Creation, 
„Journal of Stained glass” 19, 1991–1993, s. 182–190.

55 na podstawie: S. Silvestri, op. cit., passim.
56 S. Partsch, op. cit., s. 98.
57 S. Silvestri, op. cit., s. 14.
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różnego rodzaju techniki emaliowe (głównie w produkcji malowanej 
ceramiki, a gdzieniegdzie witrażyków gabinetowych), dość szybko uda
ło się je zmodyfikować i rozwinąć na tyle, by możliwe było przy ich 
użyciu wytwarzanie witraży monumentalnych. 

Udoskonalana przez rzesze artystów–rzemieślników – takich jak 
giuseppe Bertini, rekrutujących się przeważnie spośród malarzy por
celany, ale i złotników, a nawet zegarmistrzów i drukarzy – technika 
witrażu malowanego emaliami była niezwykle popularna w I połowie 
wieku XIX, pozwalała bowiem obejść podstawową trudność, jaką sta
nowiło barwienie masy szklanej (umiejętność ta została niemal zupeł
nie zatracona w czasach nowożytnych)58. W odróżnieniu od klasycznej 
techniki witrażowej malowidło na szkle przypominało pod wieloma 
względami obraz sztalugowy, co pozwalało na prostą recepcję w wi
trażownictwie zarówno cenionego malarstwa dawnego, jak i współcze
snego. I tak na przykład Ingres i delacroix dostarczali kartonów dla 
manufaktury w Sèvres59, w krajach niemieckich zaś dużą popularnością 
cieszyły się projekty nazareńczyków60. Istotnym katalizatorem rozwo
ju technik emaliowych na początku wieku były również, jak sądzi el
gin Vaassen, specyficzne warunki percepcji witraży, oglądanych czę
sto z bliska we wnętrzach neogotyckich rezydencji (niewielki dystans 
uprzywilejowywał detal, a ten mogły zapewnić jedynie emalie), oraz 
ówczesna kultura wizualna, której niemal zupełnie obcy był średnio
wieczny modus obrazowania61. 

równolegle do rozwoju witrażu malowanego na szkle stale podej
mowano jednak próby zmierzające do zgłębienia tajników techniki 
klasycznej, a więc średniowiecznych metod produkcji witrażu (wyko
rzystujących szkło barwione w masie i ciemną konturę)62. Ponieważ 
jednak ciągłość tradycji w tym zakresie została na przestrzeni wieków 
w dużym stopniu przerwana, proces ten postępował dużo wolniej i, abs
trahując od prostych przeszkleń mozaikowych, jego efekty są wyraźnie 
zauważalne dopiero w II tercji wieku XIX. 

Po wstępnym okresie odrodzenia witrażownictwa, cechującym 
się niewielką liczbą realizacji, często przy wykorzystaniu spoliów 
witrażowych i prostych, barwnych mozaik okiennych, epoka domi
nacji malowidła na szkle, przypadająca mniej więcej na drugą tercję 

58 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., passim. 
59 F. gatouillat, Les vitraux d’Ingres, „Bulletin du Musée Ingres” 47–48, 1980, 

s. 147–155.
60 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., passim.
61 Eadem, Glasmalerei..., op. cit., s. 12.
62 J.r. Beines, op. cit., s. 100.
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XIX wieku, stanowi kolejny etap rozwoju tego gatunku sztuki. za jej 
początek można przyjąć powstanie i pierwsze wielkie realizacje pio
nierskich zakładów witrażowniczych w Bawarii i Francji – od roku 
1827 funkcjonowała w Monachium Königliche Glasmalereianstalt, 
rok poźniej rozpoczęła działalność pracownia witrażu w Sèvres (przy 
manufakturze porcelany), a w roku 1829 zakład w Choisy-le-roi. Po
sługiwano się w nich głównie techniką witrażu emaliowego, a jako 
instytucje państwowe dysponowały doskonałym zapleczem finanso
wym, pozwalającym na sprostanie największym nawet zmówieniom 
(najczęściej zresztą również państwowym). Spośród prac zakładów 
francuskich wymieńmy witraże do kościoła notre-dame-de-lorette 
w Paryżu, katedry w Sèvres, kaplic w Wersalu i dreux, natomiast 
najważniejsze realizacje pracowni monachijskiej to zespoły witraży 
do nowo wzniesionego kościoła w Monachium-au oraz katedr w ra
tyzbonie i Kolonii63.

za zamknięcie okresu dominacji witrażu malowanego emaliami na 
szkle można uznać wielką dyskusję pomiędzy zwolennikami tej tech
niki a ich „purystycznymi” adwersarzami, uznającymi za wzór przede 
wszystkim witraże z XIII i XIV wieku. Spór rozwijał się od lat 40., głów
nie we Francji oraz krajach niemieckich64, i dotyczył w zasadzie zasto
sowania witrażu we wnętrzu sakralnym, ponieważ zaś jego rozstrzyg
nięcie przypadło na czasy triumfu naukowego historyzmu i supremacji 
neogotyku w architekturze kościelnej, wynik dyskusji był przesądzony. 
Swoistą cezurę stanowi również wprowadzenie do produkcji szkła an
tycznego, zbliżonego do porowatego i nieregularnego szkła średnio
wiecznego – w anglii wytwarzano je od połowy lat 50., na kontynencie 
kilkanaście lat później65. niejako oficjalnym przypieczętowaniem zwy-
cięstwa „frakcji średniowiecznej” była uchwała komisji artystycznej 
wiedeńskiej wystawy światowej w roku 1873 i sukces wystawionego 
wówczas przez zakład zettlera z Monachium witrażu „medalionowe
go”. Uchwała ta zalecała między innymi „dywanowy charakter witra
żu”, stosowanie wyraźnego konturu oraz unikanie „dużych powierzchni 
tego samego koloru” i „nazbyt naturalistycznej karnacji”66. W praktyce 
było to jednak pyrrusowe zwycięstwo, a emalie, często w kombinacji 
z innymi technikami, stosowano powszechnie przez cały wiek XIX. 
druga tercja XIX wieku była również okresem lawinowego rozwoju 

63 e. Vaassen, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 76–79, 190–204.
64 Ibidem, Bilder auf Glas..., op. cit., s. 79–83; J.r. Beines, op. cit., s. 100–111.
65 Idem, Glasmalerei..., op. cit., s. 15.
66 J.r. Beines, op. cit., s. 108–110.



40 Pierwsze dziewiętnastowieczne witraże kościelne w krakowie...

pracowni witrażowniczych – podczas gdy w roku 1831 w Wielkiej Bry
tanii działało tylko trzech witrażowników, dwadzieścia lat później było 
ich już 53167, we Francji natomiast liczba pracowni wzrosła z czterech 
(w roku 1835) do 160 (w roku 1863)68. 

Wskazane tu dwa podstawowe okresy rozwoju witrażu w wieku XIX 
są analogiczne do przemian, jakie dają się zaobserwować na gruncie 
malarstwa ściennego w tym czasie. Wojciech Bałus zauważa, że – gdy 
chodzi o ten drugi gatunek sztuki – ewolucja przebiegała od rozbudowa
nych kompozycji związanych z romantycznym historyzmem (cechują
cych się dążeniem „do nadania malowidłom figuralnym dominującego 
charakteru we wnętrzach kościelnych poprzez wprowadzenie wielkich, 
wielopostaciowych obrazów historycznych oraz potężnych postaci na 
ścianach i sklepieniach”) ku dekoracji „tektonicznej”, podkreślającej 
elementy konstrukcyjne i kształtowanej według kryterium archeolo
gicznej poprawności69.

Wawelska fundacja przynależy, w odróżnieniu od bardzo wczesnych 
przeszkleń pałacu Biskupów krakowskich, do okresu triumfu witrażu 
malowanego na szkle. Biorąc jednak pod uwagę pobudki, jakie kiero
wały Wąsowiczową, wydaje się, że obie realizacje są sobie dość bliskie 
i łączą się z coraz częstszą w kręgach polskiej arystokracji (zwłaszcza 
w królestwie Polskim) romantyczną fascynacją średniowieczem oraz 
neogotykiem jako jego formalnym wykładnikiem. Witraż zakupiony 
w Mediolanie nie jest odosobnionym świadectwem zainteresowania 
Wąsowiczowej tym gatunkiem sztuki. W jadalni pałacu na Mokotowie, 
przebudowanego przez hrabinę w latach 1820–1828 w stylu neogotyc
kim, znajdowały się witraże o tematyce marynistycznej, sprowadzone 
z Paryża. Ich zamówienie musiało nastąpić przed rokiem 1826, kiedy 
ukazał się poemat orańskiego, z zachwytem opisującego wywołaną 
przez nie grę barwnego światła70. zachowane w Muzeum narodowym 

67 J. Cheshire, Joseph Bell and the revival of glass-painting in the nineteenth 
century, „the Journal of Stained glass” XXII, 1998, s. 31.

68 Ch. Bouchon, C. Brisac, Le vitrail, w: Ch. Bouchon, C. Brisac, n.-J. Chaline, 
J.-M. leniaud, Ces églises du dix-neuvième siècle, amiens 1993, s. 145. 

69 W. Bałus, Matejko i Wyspiański..., op. cit., s. 25–38.
70 J.l. orański, Mokotów, Warszawa 1826, s. 11–12: Trzy są okna owalne w tej 

dziwiącej sali, / Różnych szkiełka kolorów ściska pręt ze stali: / W Paryżu jak 
słyszałem sztukmistrz doskonały, / Powyrabiał z nich ludzi, okręta i skały. / Gdy 
słońce zmordowane kryje się za góry, I rumieni zjeżony kark rozlazłej chmury, 
/ Trzy tęcze siedmiofarbne każda szyba ciska, / Gdzież to jestem? o Bogi! Wa-
szeż to siedliska?... / Leje się samo złoto, rubiny, topazy, / Nową barwę przybiera 
wszystko tysiąc razy, / Wszystko w oczach się mieni, wszystko ogniem płonie: / Tyś 
jeden mógł te cuda tłumaczyć Newtonie! o działalności Wąsowiczowej w Moko
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w Warszawie rysunki autorstwa Józefa richtera pozwalają stwierdzić, 
że przeszklenia arlekinowe zastosowano we wszystkich neogotyckich 
oknach pałacu, przedstawienia figuralne umieszczono zaś jedynie 
w maswerku głównego okna jadalni71. Wiadomo również, że do zbiorów 
w zatorze, który po upadku powstania listopadowego stał się główną 
siedzibą dunin-Wąsowiczów, należała „Marya wytwornie w München, 
ręką współczesnego nam artysty z różnobarwnych ułożona szkiełek”72.

W aranżacji kaplicy fundacji Wąsowiczów Wojciech Bałus dopatru
je się dążenia do stworzenia nastrojowego klimatu ewokującego wieki 
średnie, postrzegane dychotomicznie jako czasy „mrocznej i tajemniczej 
kultury rycerskiej oraz irracjonalnej religijności”73. Stąd podo bieństwo 
wawelskiego wnętrza do wczesnej neogotyckiej architektury brytyj
skiej i będących pod jej wpływem realizacji niemieckich (dom gotycki 
w Wörlitz, sala rycerska zamku neueberstein). Istotnym elementem 
kształtującym charakter wawelskiej kaplicy był witraż – umieszczo
ny tuż nad pomnikiem nagrobnym fundatorki organizował percepcję 
przestrzeni, a poprzez barwne światło przydawał jej religijnego nastroju 
oraz potwierdzał dawność rodzinnej tradycji. 

Jeśli brać pod uwagę architekturę sakralną, krakowskie witraże mają 
w I połowie wieku XIX tylko nieliczne analogie na ziemiach polskich. 
do najwcześniejszych należą wielkopolskie projekty ludwiga Fuhr-
manna i Matyldy ziołeckiej. Wywodzący się z Wrocławia Fuhrmann 
(1783–1829) pracował przez jakiś czas dla edwarda raczyńskiego, któ
ry, jak wiadomo, interesował się malarstwem witrażowym (o czym po
niżej). Być może więc właśnie raczyński zainspirował malarza do pod
jęcia prób w tym zakresie. Słownik Artystów Polskich wymienia tylko 
jedną witrażową pracę Fuhrmanna – projekt przeszklenia ukazującego 
Wniebowstąpienie, przeznaczony do jednego z kościołów w Wielko
polsce. nie wiadomo jednak, gdzie (i czy w ogóle) koncepcję zreali
zowano w szkle74. Pionierką polskiego witrażownictwa była również 
Matylda z aksamitowskich ziołecka (1813–1851). Jak informuje Maria 

towie zob.: M. zakrzewska, Mokotów. Pałacyk i założenie ogrodowe, „kwartalnik 
architektury i Urbanistyki” VII, 1962, z. 1, s. 60–67.

71 Muzeum narodowe w Warszawie (dalej: MnW), J. richter, Widoki pałacy-
ku na Mokotowie, nr. inw. rys. Pol. 10268/7; rys. Pol. 10268/8; rys. Pol. 10268/9. 
rysunki te nie były znane monografistce pałacu.

72 Nieco o zbiorach starożytności krajowych, „dodatek literacki do Czasu”, 
1850, nr 32 (20 XII), s. 3.

73 W. Bałus, Architektura sakralna..., op. cit., s. 99.
74 a. ryszkiewicz, Fuhrmann Ludwig, w: Słownik Artystów Polskich, t. 2, 

Wrocław–Warszawa–kraków–gdańsk 1975, s. 258–259.
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Wicherkiewiczowa, monografistka a zarazem potomkini artystki, ak
samitowska była kobietą o błyskotliwym umyśle i szerokich zaintereso
waniach. Uzyskała doskonałe wykształcenie w kraju i za granicą, przy 
czym szczególnie pociągało ją malarstwo na szkle, którym zajmowała 
się rzekomo już w wieku kilkunastu lat. Wykonała witraże do kościoła 
w Pępowie i neogotyckiej świątyni fundowanej przez edwarda raczyń
skiego w zaniemyślu (praca ziołeckiej, wzorowana na Madonnie della 
Sedia rafaela, znajdowała się w oknie nad ołtarzem głównym jeszcze 
w okresie międzywojennym)75. 

Poza Wielkopolską jeden ze starszych XIX-wiecznych witraży koś
cielnych w Polsce został zaprojektowany w latach 40. przez Marcina 
zaleskiego do kościoła św. anny (Bernardynów) w Warszawie. „kurier 
Warszawski” informował w roku 1848, że został on wykonany przez 
Patrycego enderlina „w guście średniowiekowym” i ukazywał Marię 
ze św. anną i św. Joachimem76. W odróżnieniu od witraży krakowskich 
i wielkopolskich jego powstanie nie miało, jak się wydaje, bezpośred
niego związku z kręgami arystokratycznymi, dość nietypowe było rów

75 M. Wicherkiewiczowa, Matylda z Axamitowskich Ziołecka (1813–1851), po
znań 1930, s. 8, 11–12; M. Motty, Przechadzki po mieście, t. 1, oprac. z. grot, Po
znań 1999, s. 191, 502–503, przyp. 54. Warto wspomnieć, że w roku 1827, a zatem na 
krótko przed swoją śmiercią, Fuhrmann wykonał portret czternastoletniej Matyldy 
aksamitowskiej. za informacje o działalności Fuhrmanna i ziołeckiej dziękuję Panu 
zbigniewowi Piechowiakowi oraz Pani danucie Czapczyńskiej-kleszczyńskiej. 

76 „kurier Warszawski”, 1848, nr 254 (24 IX), s. 1229; por. również: Marcin 
Zaleski (1796–1877), katalog wystawy, Muzeum narodowe w Warszawie, gru
dzień 1983–marzec 1984, oprac. z.a. nowak, s. 20, 108. W katalogu podano in
formację (s. 91), że w dziale dokumentacji Ikonograficznej Muzeum narodowego 
w Warszawie zachowała się fotografia zaginionego obrazu zaleskiego, który to 
obraz ukazywał wnętrze kościoła Bernardynów z widoczną nieukończoną deko
racją okna ponad ołtarzem głównym. Jeśli datowanie obrazu jest słuszne (przed 
lub 1845 rok), witraż musiał powstać w latach 1845–1848 i miał zapewne związek 
z prowadzoną przez zaleskiego w latach 1843–1845 restauracją fresków świątyni. 
nieznane są jego dalsze losy. W roku 1887 w oknie nad ołtarzem umieszczono wi
traż wykonany przez Józefa kosikiewicza, który na początku XX wieku zastąpio
no kolejnym, projektu Wacława husarskiego (por.: d. kaczmarczyk, Kościół św. 
Anny, Warszawa 1984, s. 205). Wykonawca pierwszego witrażu – Patrycy enderlin 
– w 1845 roku założył w Warszawie „fabrykę polewania zwierciadeł”, handlował 
szkłem i wykonywał prace szklarskie. Jak informowały inseraty prasowe, wytwa
rzania luster i obróbki szkła uczył się, zwiedzając zakłady zagraniczne we Francji, 
Belgii, Czechach, Bawarii i Prusach. Być może tam zetknął się z metodami pro
dukcji witraży – e. kowecka, Sprzedać! Kupić! Sklepy warszawskie z artykułami 
domowymi 1830–1870, Warszawa 1998 (=Studia i Materiały z Historii Kultury 
Materialnej, 65), s. 69. Wiadomo również, że w latach 40. szklił okna warszawskie
go kościoła Wizytek – J.a. Chrościcki, Kościół Wizytek, Warszawa 1973, s. 83.
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nież umieszczenie go w kościele barokowym. oba te fakty wskazują 
na wzrastającą popularność witrażu i ilustrują zmiany dokonujące się 
w postrzeganiu tego gatunku sztuki, który kojarzono już nie tylko ze 
średniowieczem, lecz dopuszczano jego zastosowanie w każdym wnę
trzu sakralnym, niezależnie od stylu jego architektury. zapewne polską 
produkcją były również skromne witraże wykonane dla prowincjonal
nego, neogotyckiego kościoła w Siennicy różanej na lubelszczyźnie, 
zbudowanego w latach 1844–1846 z fundacji hrabiego Jana Poletyłły. 
Inwentarz tej świątyni z roku 1846 odnotowuje, że miała ona „nad 
drzwiami głównemi jedno okno w kształcie gotyckim kolorowe z Jimie 
Marya w środku”, w nawie zaś „po trzy okien przeciwległych sobie 
w guście gotyckim, z których dwa najbliższe prezbyterium także są ko
lorowe z herbami Poletyłłów”77.

W I połowie XIX wieku witraż sporadycznie pojawiał się na zie
miach polskich także we wnętrzach świeckich78. poza wspomnianymi 
już paryskimi pracami w pałacu Wąsowiczowej wiadomo, że w oknach 
jadalni dowspudzkiej rezydencji ludwika Paca umieszczone były witra
że ukazujące przodków magnata, którego korzenie, jak głosiła rodzinna 
tradycja, sięgać miały florenckiego rodu Pazzich. Wykształcony na Wy
spach Pac był wielkim miłośnikiem kultury brytyjskiej, a pałac w do
wspudzie został wzniesiony w formach angielskiego neogotyku79. tejże 
proweniencji był z pewnością pomysł umieszczenia w oknach witraży. 
tematyka tych prac, stanowiąca istotny element w programie ikonogra
ficznym jadalni, pełniącej funkcję rodzinnego mauzoleum80, sugeruje, 
że witraże wykonano z myślą o dowspudzie i nie były to spolia witra
żowe. Być może również i inne pomieszczenia pałacu miały otrzymać 
barwne przeszklenia, skoro w roku 1847 ludwika z Paców Sapieżyna 
rewindykowała między innymi „szkło kolorowe gotyckie do okien”81.

77 za: J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, lublin 1998, 
s. 308.

78 Witraże do zamku w Malborku zostaną tu pominięte, bowiem, ze względu na 
osobę fundatora (pruski następca tronu), jak i ich projektanta (Friedrich Schinkel), 
trudno mówić o nich w kontekście sztuki polskiej wieku XIX. o witrażach mal
borskich zobacz: e. Witkowicz-Pałka, op. cit.; B. Pospieszna op. cit.; M. kilarski, 
Działalność Karla Friedricha Schinkla w Malborku. Refleksje z okazji 200-lecia 
urodzin, „kwartalnik architektury i Urbanistyki” 27, 1982, z. 3–4, s. 205–239.

79 o pałacu w dowspudzie por.: J. kaźmierczak, „Wart Pac pałaca”... Zamek 
w Dowspudzie – nostalgiczny pomnik dawnej Litwy złączonej z Koroną, „rocznik 
historii Sztuki” 19, 1992, s. 221–271.

80 Ibidem, s. 242–243.
81 a. ryszkiewicz, Ludwika Paca stosunek do sztuki, „rocznik Białostocki” 

13, 1976, s. 398.
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ludwik Pac posiadał również kolekcję witraży gabinetowych, któ
re po powstaniu listopadowym przeszły w niejasnych okolicznościach 
na własność kieleckiego kolekcjonera tomasza zielińskiego82. Pięć 
z nich zakupił później Jan Matejko. Stał się zatem witraż w I połowie 
XIX wieku również obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Wiado
mo, że poza zbiorami Czartoryskiej i Paca kilka witraży pochodzących 
z krużganków kościoła św. katarzyny w krakowie znajdowało się ok. 
roku 1830 w posiadaniu hrabiny Badeniowej w Pocieszce pod kra
kowem; dwa inne z tego samego kościoła były natomiast własnością 
edwarda rastawieckiego83. 

obrazu początków odrodzenia witrażu w Polsce dopełniają barwne 
przeszklenia okien, które wykonywano niekiedy w zastępstwie witraży 
figuralnych. Jednym z pierwszych przykładów wykorzystania barwne
go szkła na ziemiach polskich było przeszklenie domku gotyckiego 
w arkadii pod nieborowem, wzniesionego w latach 1795–1797. znajdu
jące się tam kolorowe tafle szkła sprowadził z Berlina antoni radziwiłł 
około roku 180084. W latach 30. XIX wieku z zamiarem umieszczenia 
witraży w wykańczanej właśnie złotej kaplicy przy archikatedrze po
znańskiej nosił się również edward raczyński. Skłoniła go do tego lek
tura artykułu o działalności królewskiego zakładu Witrażowniczego 
w Monachium. do zamówienia jednak nie doszło, a w okna wprawiono 
ostatecznie zwykłe szkło białe i czerwone85. raczyński chciał też ufun
dować witraże heraldyczne do znajdującej się w tejże świątyni kaplicy 
św. Cecylii (plany te pogrzebała jego samobójcza śmierć) i był pomy
słodawcą barwnych przeszkleń mozaikowych w neogotyckiej zbrojowni 
pałacu w rogalinie (podobne rozwiązanie pojawiło się w rogalińskim 
kościele św. Marcelina)86. najprawdopodobniej pod koniec lat 30. ko

82 I. Jakimowicz, Tomasz Zieliński. Kolekcjoner i mecenas, Wrocław–Warsza
wa–kraków–gdańsk 1973, s. 38, 50.

83 Rys historyi sztuki w Polsce. Wyjątek z Przedmów do drugiego tomu Słow-
nika malarzów polskich, „Czas”, 1851, nr 212 (16 IX), s. 1. rastawiecki podawał 
z przekonaniem, że umieszczone na tych witrażach napisy wskazują, że powstały 
one w wieku XIV. helena Małkiewiczówna uważa, że były to jednak prace nowo
żytne (informacja uzyskana podczas rozmowy w czerwcu 2007 roku).

84 W. piwkowski, Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne, War
szawa 1998, s. 52. Być może owe barwne przeszklenia zostały zastąpione później 
witrażami, por.: M.k., Arkadia i Nieborów wspomnienie z podróży w r. 1855 od-
bytej po kraju, „Czas”, 1856, nr 193 (22 VIII), s. 1.

85 z. ostrowska-kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w ka-
tedrze poznańskiej, Poznań 1997, s. 121–122.

86 r. Plebański, Postulat utworzenia katalogu witraży wielkopolskich, „Wiel
kopolski Biuletyn konserwatorski” 2, 2003, s. 164–165.
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lorowe szkło zastosowano w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kór-
niku, odbudowywanym przez Franciszka Marię Lanciego po pożarze 
roku 183687. W tym samym czasie Adam Idźkowski posłużył się barw-
nymi przeszkleniami w archikatedrze warszawskiej88. Architekt plano-
wał również użycie kolorowego szkła w oknie za chórem muzycznym 
w kościele Św. Krzyża89. Wspomnijmy ponadto, że Muzeum Narodowe 
w Warszawie przechowuje projekt barwnego przeszklenia w typie „ar-
lekinowym”, należący do zbioru Mniszchów90. Nie ulega wątpliwości, 
że szkic powstał jeszcze w I połowie XIX wieku, choć brak informacji, 
czy został zrealizowany. Można przypuszczać, że podobnych projektów 
było dużo więcej.

Na gruncie krakowskim kolorowe wypełnienia okien pojawiły się 
w czwartej dekadzie XIX stulecia w domu Józefa Louisa oraz w fundo-
wanej przez niego neogotyckiej siedzibie Bractwa Strzeleckiego91 i były 
później, jeśli wierzyć Józefowi Łepkowskimu, bardzo popularne w ka-
mienicach krakowskich92. Najlepszym przykładem tego typu barwnych 
mozaik okiennych był zespół przeszkleń w restaurowanym przez Karo-
la Kremera Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (lata 40.)93. 

87 Fasada świątyni, z potężnym oknem wypełnionym zapewne kolorowym 
szkłem, była gotowa w roku 1840. Na rycinie ukazującej nowy kościół, opubli-
kowanej w „Przyjacielu Ludu” w roku 1841, wyraźnie zaznaczono ozdobne prze-
szklenie tego okna. Późniejsze fotografie pokazują zaś, że w jego przeszkleniu 
użyto najprawdopodobniej drobnych, kwadratowych szybek z kolorowego szkła 
– por.: J. Kowalski, Kolegiata kórnicka. Od prywatnej świątyni do romantycz-
nego sejmu Rzeczypospolitej. Monografia artystyczna, Kórnik 2007, s. 144–145, 
ilustracja na okładce oraz na s. [2] i 140.

88 M.I. Kwiatkowska, Katedra św. Jana, Warszawa 1978, s. 171, 176, il. 65.
89 E. Kowalczykowa, Kościół Św. Krzyża, Warszawa 1975, s. 41.
90 MNW, nr inw. Rys. Pol. 15809, Projekt barwnego przeszklenia.
91 W. Komorowski, Kamienica Józefa Louisa. Epizod z dziejów koncepcji ro-

mantycznych w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 61, 1995, s. 64.
92 Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: IHS UJ), 

J. Łepkowski, Skazówka, w: Szyby Kolorowe w Kościołach Krakowskich. Zebrał 
i Odmalował Ludwik Łepkowski w 1864 i 1865 r., Kraków 1866, s. [6].

93 W Archiwum Państwowym w Krakowie, Oddział Lubicz (dalej: APKL) 
znajduje się pochodzący z tego okresu projekt barwnego przeszklenia jednego 
z okien: APKL, Plany budynków UJ, 47–2, Okno Sali Obiedzińskiego w Kol-
legium Jagiellońskim. Barwne przeszklenia widoczne są również na wielu pro-
jektach architektonicznych związanych z prowadzonymi wówczas pracami. 
Doskonałe omówienie wieloetapowej restauracji Collegium Maius przez Karo-
la Kremera przedstawiła ostatnio Urszula Bęczkowska: eadem, Karol Kremer 
i krakowski urząd budownictwa w ltach 1837–1860, Kraków 2010 (=Ars vetus et 
nova, 31), s. 207–267.
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Wykonał je własnym kosztem mistrz szklarski tomasz rostafiński94. 
W tym samym czasie „szyby sygnałowe” (Signalscheiben), nazywane tak 
ze względu na jaskrawość kolorów, zostały użyte w oknach projektowa
nego przez Schinkla kościoła w podkrakowskich krzeszowicach95. 

o zainteresowaniu witrażem świadczą również wzmianki pojawia
jące się na łamach prasy i w publikacjach poświęconych problematyce 
artystycznej. W większości omawiano w nich zabytki średniowieczne, 
rzadko nawiązując do współczesnej produkcji witrażowej96. na tym tle 
wyjątkowe były dwa artykuły: Pierwszy z nich – Sposób nauczenia się 
w krótkim czasie malowania na szkle – ukazał się w roku 1830. Był 
to skromny zbiór porad dla artystów amatorów, zawierający między 
innymi praktyczne informacje o składzie farb naszkliwnych i porady 
dotyczące przenoszenia grafiki na szkło97. drugi – Malowanie na szkle 

94 Por.: l. kalinowski, h. Małkiewiczówna, op. cit., s. 21. z dokumentów związa
nych z utrzymaniem katedry krakowskiej wynika, że od lat 20. XIX wieku tomasz 
rostafiński zmonopolizował roboty szklarskie w wawelskiej świątyni (akkk, 
a.Cath.123, rachunek za roboty szklarskie z 23 X 1824; a.Cath.142, rachunek za 
roboty szklarskie z 15 I 1844; a.Cath.143, rachunek za roboty szklarskie z 4 I 1845; 
a.Cath.146, rachunek za roboty szklarskie z 23 IX 1847; a.Cath.147, rachunek za 
roboty szklarskie z 22 IX 1848; a.Cath.148, rachunek za roboty szklarskie z 20 IX 
1849) i był autorem nieznanego bliżej „okna okrągłego w gwiazdę”, wykonanego we 
wrześniu 1824 roku do kaplicy trzech króli (akkk, a.Cath.123).

95 Druga Wycieczka do Krzeszowic w roku 1845, w: Pamiątka z Krzeszowic 
czyli zbiór wszystkich opisów tego ustronia Wierszem i Prozą ze wspomnieniem 
Artura hrabi Potockiego połączony, kraków 1846, s. 110 (mowa o przeszkleniu 
rozety). W polu centralnym rozety zachowała się do dziś metalowa aplikacja–in
skrypcja „IhS”, przytwierdzona do barwnego szkła. Jak pozwala sądzić rysunek 
Saturnina Świerzyńskiego z roku 1870, przynajmniej w niektórych oknach ko
ścioła zastosowano również ozdobne przeszklenia w typie arlekinowym, aPk, 
sygn. 14166, Saturnin Świerzyński, Wzory rysunkowe perspektywiczne; rysunek 
reprodukuje: a. rudnik, Saturnin Świerzyński (1820–1885) – malarz „pomników 
starożytnych” oraz widoków Krakowa i okolic, kraków 2001, praca magisterska 
przygotowana pod kierunkiem prof. W. Bałusa w Instytucie historii Sztuki Uni
wersytetu Jagiellońskiego. 

96 W odniesieniu do małopolskich witraży średniowiecznych zagadnienie 
omawia: h. Małkiewiczówna, Stan badań nad średniowiecznym malarstwem 
witrażowym w Małopolsce, w: Dziedzictwo..., op. cit., s. 9–10. Według dotych
czasowych ustaleń pierwsza XIX-wieczna wzmianka o witrażu w ogóle pojawiła 
się w prasie krakowskiej przy okazji pobytu w mieście Bertela thorwaldsena, 
którego zachwycić miały „okna starożytne” kościoła Mariackiego – por.: Przejazd 
Kawalera Thorwaldsen, „Pszczółka krakowska. dziennik liberalny, historyczny 
i literatury”, t. IV (ogólnego zbioru t. V), październik–listopad–grudzień 1820, 
s. 90–91.

97 Sposób nauczenia się w krótkim czasie malowania na szkle. Z rękopismu, 
„Piast”, 1830, t. 13, s. 75–80; [kontynuacja] t. 14, s. 67–75. 
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– był tłumacze niem z czasopisma „la Propriété” i skrótowo relacjono
wał podejmowane od początku stulecia próby wskrzeszenia malarstwa 
witrażowego we Francji98. 

W kontekście rosnącego zainteresowania witrażem należy rozpatry
wać również pojawiający się od lat 30. postulat właściwego zabezpiecze
nia zabytków owej „starożytnej” sztuki99 i reperacje średniowiecznych 
przeszkleń dokonane w kościele Bożego Ciała w krakowie. Przeprowa
dzili je, jak informują napisy wydrapane na dwóch kwaterach, szklarze 
Sebastian Mędrzycki i Jan zbożyński100. nie jest wykluczone, że drob
ne prace restauracyjne nad witrażami prowadzono w latach 1845–1846 
również w kościele Mariackim101.

Barwne przeszklenia są wskaźnikiem narastającego na ziemiach 
polskich, a w Warszawie i krakowie w szczególności, zainteresowania 
malarstwem witrażowym. Częste użycie witrażu (lub jego substytutów) 
we wnętrzach neogotyckich I połowy wieku XIX pozwala sądzić, że ten 
gatunek sztuki był postrzegany ówcześnie jako jeden z konstytutywnych 
elementów dekoracji w „stylu gockim”. ten zaś kontrastowano niekie
dy z „białym” klasycyzmem. zapewne dlatego w nieznanego autorstwa 
poemacie Erinnerungen an Pulawy (1829) Świątynia Sybilli ukazana 
została w czystym i intensywnym świetle dnia, podczas gdy wnętrza 
domku gotyckiego toną w kolorowym i migotliwym blasku witraży, 
który jest niczym „lśnienie zachodu w brzozowym gaju”102. Jednak linia 
podziału nie była ustalona raz na zawsze. odkrycie polichromii świą

 98 Malowanie na szkle, „Pamiętnik technologiczno-rolniczy”, 1834, t. 12, 
s. 169–174. Jako pierwsza zwróciła uwagę na ten artykuł danuta Czapczyńska- 
-kleszczyńska.

 99 ksiądz Maliszewski, opisując witraże kościoła Mariackiego, apelował 
o „ratowanie” średniowiecznych kwater jako świadectw przeszłości Polski – J.M. 
[Jan Maliszewski], op. cit., s. 316. W tym samym duchu wypowiadał się dziesięć 
lat później Mączyński o witrażach kościoła Bożego Ciała: „ocalały jeszcze te 
kolorowe szyby w oknach po za wielkim ołtarzem, lecz są prawie zupełnie za
słonione, wyjąć je ztamtąd a umieścić w miejscu widocznem należałoby, gdyż 
krzywdzimy sami siebie, że w takiej poniewierce mamy te szczątki starożytnej 
sztuki, tak wszędzie wielce cenione” – J. Mączyński, Pamiątka z Krakowa. Opis 
tego miasta i jego okolic, kraków 1845, s. 244–245. 

100 archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków (dalej: 
aMWkz), nr inw. 10.621, h. Małkiewiczówna, Zestawienie przekazów dotyczą-
cych bezpośrednio lub pośrednio (niektóre daty z historii budowy kościoła i jego 
dziejów) gotyckich witraży w kościele p.w. Bożego Ciała na Kazimierzu koło Kra-
kowa, w: k. Czepiel, J. Szyller, r. kisiel, Dokumentacja konserwatorska gotyc-
kich witraży w kościele p.w. Bożego Ciała w Krakowie, kraków 1985, s. 6. 

101 Por.: a. Sudacka, op. cit., s. 22.
102 Erinnerungen an Pulawy, leipzig 1829, s. 42, 45, 87. 


