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K
iedy w latach
sześćdziesią-
tychXIXwie-
ku rozpoczęto
renowacjęwi-
traży w kate-

drze św. Mikołaja w Stendal
(środkoweNiemcy) nikt się nie
spodziewał,żejedenzpielgrzy-
mówzdobiącychoknatej świą-
tyni zawędruje doWrocławia.
A jednak, już jesieniąbędziemy
mogli podziwiaćwewrocław-
skimMuzeumNarodowympo-
bożnego wędrowca idącego
do grobu świętego Jakuba
wComposteli.

Jakimcudempielgrzymzna-
lazł się w Polsce? Elżbieta
Gajewska-Prorok,kustoszDzia-
łu SzkłaMuzeumNarodowego
weWrocławiu,wyjaśnia, że te-
goniewiemy.Możemy jedynie
przypuszczać, jakwyglądała je-
godroga. Kiedy rozpoczęto re-
nowacjękatedrywStendal,któ-
rej średniowieczne witraże
przedstawiałyhistorięświętego
Jakuba,jegogróbwCompostelli,
pielgrzymówzdążającychdoje-
go grobu, część oryginalnych
kompozycjizastąpionokopiami.
Oczywiściewymienionotenaj-
bardziej zniszczone kwatery.
Działo się takmiędzy innymi
dlatego,żewitraż„łatany”taśmą
ołowianąbyłposzatkowanytak
bardzo,iżtrudnobyłogoodczy-
tać.Wydawałosięwięc,żelepiej
go zastąpić kopią.Dzisiaj te ko-
piemają już150lat iczęstotrze-
bajekonserwować.

Oryginałów jednak w XIX
wieku jużnieniszczono, odda-
nodomuzeów lubprzekazano
dohandluantykwarycznego.

– Tak to sięwówczas działo
wEuropieZachodniej–mówiEl-
żbieta Gajewska-Prorok.
–Naprzykładdużaczęśćwitra-
żyzSainte-Chapelle to sąkopie
XIX-wieczne, a oryginały są
wmuzeumwClunywParyżu.
InaczejdziałosięwPolsce.Kiedy
wlatachczterdziestychXIXwie-
ku restauracji poddawanokra-
kowski Kościół Mariacki,
przyokazji konserwowanowi-
traże.Aletowyglądałotak,żete
kwatery, które były mocno
zniszczone, byływyjmowane

z okien i wyrzucane na bruk
z rusztowań i nie było nikogo,
kto by się interesowałwitraża-
mi.

– Kwatera z pielgrzymem,
którytrafiłdonaszychzbiorów,
była bardzo zniszczona – opo-
wiada Elżbieta Gajewska-Pro-
rok.–Ponieważto,comamywe
Wrocławiu,jużjestprzeredago-
wane, przełożone, fragmenty
pozmieniane, jakieśmaswerki
znajdują się nie tam, gdzie po-
winnybyć.Tojużkompozycja.

Zniszczonywitraż został za-
stąpionykopią, a oryginał trafił
na rynek antykwaryczny. Zain-
teresował się nim hrabia
AlexandervonMinutolizLegni-
cy.Kupiłwitraż iwłączył
do swojej

ogromnej kolekcji (jejwielkość
szacuje się na 28 tys. ekspona-
tów).

Kolekcja Minutoli została
rozsprzedanaw latach 70. XIX
wieku.Niektóre zabytki kupiło
wrocławskie Schlesisches
MuseumfürKunstgewerbeund
Altertümer,w tymwitraż zwę-
drującympielgrzymem. Piel-
grzymobecniematowarzystwo
–zostałpołączonywjednąkom-
pozycjęzaniołem,którytrzyma
herbjakiejśrodzinyzNadrenii.

– To bardzowysokiej klasy
malarstwo, bardzopiękniema-
lowanatwarzanioła,takżezko-
lekcjilegnickiegohrabiego–mó-
w i

ElżbietaGajewska-Prorok.–Oba
witraże:tenzaniołemitenzpiel-
grzymem zostały połączone
prawdopodobnie wmuzeum
śląskim.Aleniejestemtegopew-
na,mogłobyćitak,żehrabiaka-
zał jepołączyć lub jużkupiłoba
jakocałość, jednookno.

Pielgrzymzaniołemtojedna
zperełekwrocławskiejkolekcji.
Witraż szczęśliwie przetrwał
wojnę.Iodnalazłsięwjednejze
składnicmuzealnych. Elżbieta
Gajewska-Prorok nie ukrywa
jednak,żedlaniejnajciekawsze
sąrenesansowewitrażeśląskie,
przypuszczalnie powstałewe
Wrocławiu.

–WPolscepraktycznierene-
sansowychwitrażyniema. Za-
chowałysięnajczęściejpojedyn-
czeszybkiherbowe–opowiada.
– Te znaszej kolekcji są bardzo
piękne,bardzodużeidatowane,
cojestrzadkościąwśródwitraży
z tegookresu.Choćbynajwięk-
szywitraż renesansowywPol-
scezgodłemcechusukienników
z1555roku(ma97cmna53cm).
Toogromnajednorodnakwate-
ra z gmerkiem (godłem cechu
sukienników) przypuszczalnie
zLwówkaŚląskiego.Dlaczego?
Ponieważ w arkadzie widzi-
myuskrzydlonego lwa trzyma-
jącego tarczę zherbemsukien-
ników.

To charakterystyczna cecha
renesansowych i troszkę póź-
niejszychwitrażyherbowych,że
godło(tarczęherbowązgodłem
szlacheckim, cechowym czy
mieszczańskim) było umiesz-
czane w półkolistej arkadzie.
WzórtenprzywędrowałnaŚląsk
z południowych Niemiec
iSzwajcarii.

Wrocławskakolekcja składa
się z 86 pojedynczychwitraży
izespołówwitrażowych.Akaż-
dyzzespołówtokilkalubkilka-
naściewitraży lub ich fragmen-
tówpołączonychoszkleniemgo-
mółkowymwjednąkompozy-
cję. Takichkwaterwewrocław-
skimmuzeum jest 12. Składają
sięnaniezwyklewitrażeherbo-
wepochodząceprzedewszyst-
kim z północnych Niemiec.
Częśćszybek,takzwanychgabi-
netowych, to przedstawienia
świętych oraz scen z Nowego
iStaregoTestamentupochodzą-
ce najpewniej z Nadrenii lub
Flandrii.Pochodząceodpocząt-
kumniejwięcejdopołowywie-
kuXVII.

–ZapewnewXIXwiekuma-
łychwitrażybyłowięcejnaryn-
kuibyłytańsze–mówiElżbieta
Gajewska-Prorok.–Łatwiejbyło
więcjekupić.Później,abyje ek-
sponowaćwmuzeum, tworzo-
noznichkompozycje.Zachowa-

łysięoryginalnemosiężneramy
zuchwytami, anawet łańcusz-
kami.Wiemywięc,żewieszano
je. Nie znalazłam jednakzdjęć,
więc niewiemydokładnie, jak
były eksponowane. A że udo-
stępniono je publiczności,
wiemy zprzewodników,
które opisują przedwo-
jennąkolekcję.Najstar-
szeeksponatysąśred-
niowiecznezpocząt-
ku wieku XV, naj-
młodsze z okresu
międzywojennego.

Wrocławskiezbio-
rypochodzązdwóch
źródeł. Pierwsze ze
zbiorówwrocławskiego
Museum Schlesischer
Altertümer (MuzeumStaro-
żytnościŚląskich).Podstawątej
kolekcjibyłydarowizny– jakto
było przyjętew całej Europie,
cenne dla kogoś przedmioty
przekazywano społeczeństwu,
w tym przypadku miastu
domuzeum.Kolekcję uzupeł-
niano zakupami antykwarycz-
nymi.

Zaczęto jegromadzićwwie-
ku XIX, bo wtedy też witraże
wróciły do łask. Także te śred-
niowieczneiokazałosię,żekla-
sycznasztukawitrażowazosta-
ła... zapomniana. Nie dość, że
trzeba było ją nanowoodkryć,
to jeszcze należało na nowo
opracowaćmetodęwytwarza-
nia odpowiedniego szkła. Tafli
podobnychdonierównych,wy-
pełnionychpęcherzami produ-
kowanychwwiekachśrednich.
Okazałosiębowiem,żegładkie,
przezroczyste,cienkieszybynie
bardzonadają się doprodukcji
witraży. Przepuszczająbowiem
światłobezzałamań,atoźlewy-
gląda. Natomiast te średnio-
wieczne przepięknie błyszczą
wpromieniachsłońca.

Wróćmy do wrocławskich
zbiorów.Drugimichźródłemby-
ływitrażeprzekazanemuzeum,
jużpowojnie, przezkonserwa-
torazabytków.–Pochodziłyone

zpałacówizamkównaDolnym
Śląsku – opowiada Elżbieta
Gajewska-Prorok.–Działosiętak
zwłaszczawlatachsześćdziesią-
tychXXwieku,kiedypowstawa-
ły studia architektonicznenaj-
cenniejszych zabytków. Jeśli
gdzieś niszczaływitraże, zgła-
szanotokonserwatorowi,który
oddawał jemuzeum.Zniszczo-
neleżałytutajwskrzyniach,cze-
kającnamożliwości konserwa-
cji.

Takbyłonaprzykładwprzy-
padkuwitrażyzDomanic.Otóż
tam, w zamku, na galerii
na pierwszympiętrze, znajdo-
wały się czteryoknawypełnio-
newitrażami.Byłyoneniszczo-
ne zwłaszcza latem, kiedy
wzamkuotwierał się ośrodek
kolonijny.WitrażeocaliłKrzysz-
tof Eysymontt, historyk sztuki,
który opracowywał studium
zamku. Kiedy zobaczył ,co się
dzieje, natychmiast zwrócił się
do ówczesnego konserwatora
zbytków,bytenjeratował. Ifak-
tyczniewciągumiesiącazostały
przewiezione do Wrocławia.
Drugi cennynabytek towitraże
zmiejscowościGrodziec,nieda-
lekoZłotoryi.Jednakznajdowa-
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Konserwacja to takżesztuka.Awprzypadkuwitraży, trzebasięnadodatek
zmierzyćz trudną ibardzokruchąmaterią.Opróczartystycznegozmysłu,
precyzjiwruchach,potrzebatakże wiedzyzzakresufizyki i chemii

Światzaklętywszkle,czyliwitraże

Lew
wrenesansowej
arkadzietrzyma

herbsukienników
zLwówka Śląskiego
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łysięonewtakzłymstanie–za-
chlapanewapnem,farbą,potłu-
czonena tysiące kawałków, że
trudnobyłoocenić ichwartość.
Niewiadomobyło, czy todzie-
więtnastowiecznekopie,czyteż
średniowieczneprace.

Dopierodzięki konserwacji,
awłaściwiedziękibadaniomfi-
zyko-chemicznymprowadzo-
nymwczasieichrenowacji,do-
wiedzieliśmy się, że witraże
zGrodźcawprawie100procen-
tach są średniowieczne. Tylko
zniewielkimiXIX-wiecznymi
uzupełnieniami.Takwięcwe
wrocławskich zbiorach jest
sześć kwater pięknych, du-
żychwitrażypochodzących
z górnej Austrii. Powstały
onenapoczątkuwiekuXV
i przedstawiają sceny Zwia-
stowania ipostaciświętych.

Elżbieta Gajewska-Prorok
wzdycha,żekonserwacjawitra-
ży to ciężka sprawa. Trzeba
naniązdobyćpieniądze.Szczę-

śliwieteMuzeumNarodowedo-
stałozdwóchźródeł–zMinister-
stwaKultury iDziedzictwaNa-
rodowegooraz grant zNarodo-
wegoCentrumNauki.Aletodo-
piero początek drogi, bowcale
niemawielu specjalistów, któ-
rzy zajmują sięmuzealną reno-
wacjąszklanychobrazów.Tabo-
wiemmusi być wykonana ze
szczególnym pietyzmem,
zmaksymalnymprzestrzega-
niemobostrzeń konserwator-
skich. Tymbardziej żewitraże
byływzłymstanie, a są bardzo
cenne.

–Konserwacjatoprawdziwa
sztuka,popartaciężkimistudia-
mi –mówi Elżbieta Gajewska-
-Prorok.–Obejmująoneszeroki

zakres działań, poczynając
odnazwijmytofizyko-chemicz-
nychnauk,ponaukęetykikon-
serwatorskiej. Przedewszyst-
kim trzeba bardzo dobrze po-
znaćmaterię,wktórejsiępracu-
je.

Sposoby renowacji są różne,
zostałyopisanewKarcieWene-
ckiejorazdokumentach,mówią-
cychkonserwatorom,comożna
robić,aczegoniemożna.

Nie wyrzuca się pęknięte-
go szkła, nie wyrzuca się sta-
regoołowiu,botoprzecież jest
znak jakiegoś czasu. Często
trzeba podjąć decyzję, w jaki
sposób uzupełnić malaturę
na szkle. Jeśli jest możliwość
posiłkowaniasięzachowanym
wzoremgraficznym,wykonu-
je się ją na tafli szkła i później
wypala, jeżeli nie, to szkło
wstawiasiędowitrażu ima-
luje na zimno.

Na zimno również
uzupełnia się malaturę
na starymwitrażu, któ-
rego przecież nie moż-
na wstawić do pieca,
ponieważ byłoby to za-
bójstwo dla starego
szkła i starej farby. A te-

raz są przeróżne środki
konserwatorskie, które

możnado tego celuwykorzy-
stać.

W różny sposób uzupełnia
siętakżeszkło.Jeślibrakujego-
mółek(niewielkich,najczęściej
okrągłychszybek),któresąele-
mentempowtarzalnym,należy
ichposzukać.

–Okazałosię,żewprzypad-
kuwitrażyzDomanictoogrom-
ny problem, który wstrzymał
pracęnakilka tygodni –uśmie-

cha się Elżbieta Gajewska-Pro-
rok.–Ponieważtakichgomółek
dzisiaj nie można już nigdzie
kupićanizamówić. Kiedyśby-
ły huty, które wykonywały je
w różnych kolorach i rozmia-
rach, teraz zaniechano tej pro-
dukcji.Wkońcuudało się zna-
leźć hutę w południowych
Niemczech, która produkuje
szkłowitrażoweitamzamówi-
liśmygomółkinawymiar,wod-
powiednim kolorze, posyłając
próbki z oryginalnegowitrażu.
Trwało to długo i dużo koszto-
wało. Zresztą tak zawsze się
dzieje:konserwacjajestdłuższa
ikosztowniejsza,niżtosiępier-
wotniezakłada.

A przecież w konserwacji
witrażyużywasię różnychga-
tunków szkła. Przecież szkło
średniowieczne różni się
od renesansowego, a tymbar-
dziej od tego z XIX czy XX
wieku. Witraże z XV wieku
trzebauzupełniać szkłemwi-

zualnie przypominającym
szkło średniowieczne, a wy-
konują jenielicznehutynaca-
łym świecie.

Innyproblemtoczyszczenie
witraży.Naprzykładtrzebaby-
ło zdjąć... klej.Niektóre z rene-
sansowych witraży były pre-
zentowanewlatach70.XXwie-
kunawystawiewMuzeumAr-
chitektury. Podczas przygoto-
wańwysłanojedokonserwacji
do Torunia. Po latach okazało
się, że używanewówczasma-
teriały,żywicaepoksydowa,nie
sprawdziły się. Trzeba ją było
zdejmować skalpelem, by
na nowo zespolić klejami
światłoutwardzalnymi.

Konserwacjatosztuka–mó-
wiElżbietaGajewska-Prorok. –
Awprzypadkuwitrażymamy
wPolscetylkokilkaosóbspecja-
lizujących sięw tej dziedzinie.
Jedną znich jest panSławomir
Oleszczuk,któryzajął się reno-
wacjąnaszejkolekcji.a

ezezbiorówMuzeumNarodowego

Witrażezobaczymy
w listopadzie
nawystawie
„Mistrzowie

światła”

b Wkonserwacjiwitrażyużywasięróżnychgatunkówszkła.Boszkłośredniowieczneróżnisięodrenesansowego,atymbardziej

odtegozXIXczyXXwieku.Np.witrażezXVwiekutrzebauzupełniaćszkłemwizualnieprzypominającymszkłośredniowieczne...
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