
BAZA INFORMACYJNA Z ZAKRESU ŚREDNIOWIECZNYCH WITRAŻY MALTY I WIELKIEJ BRYTANI 

 1. WSTĘP 

 Witrażownictwo ma bardzo długą i bogatą historię mającą początek wraz z 

pojawieniem się i produkcją szkła, które było niezbędne do powstania witraży. Wyjątkowośd 

witrażu - będącego wytworem pracy ludzkiej i jednocześnie będące dziełem sztuki wynika z 

faktu, że już sam materiał i technika czynią je szczególnym rodzajem malarstwa. Jedynym, 

które potrafi wykorzystad naturalne światło do uzyskania artystycznego wyrazu. W żadnej 

innej technice powierzchnia, linia oraz kolor i światło nie tworzą tak doskonałego świata 

obrazów w połączeniu z tak prostymi środkami jak szkło, pręty ołowiane (listwy ołowiane) i 

rysunek wykonany farbami witrażowniczymi.1 

 Średniowieczne witraże to tylko wycinek długiej historii witraży, niemniej bardzo 

fascynujący i bogaty. Technika witrażu wypracowana we wczesnym średniowieczu, była 

stosowana we wszystkich krajach Europy, przetrwała całą epokę i bez większych zmian jest 

do dzisiaj praktykowana.2 Okres średniowiecza to początek rozkwitu sztuki witrażowej. Szkło 

witrażowe osiągnęło swoją dominację jako forma sztuki w średniowieczu ze względu  na 

możliwośd umieszczania na nim obrazów o tematyce religijnej, tak ważnych dla 

chrześcijaostwa zachodniej Europy. Po niepewnym początku w pierwszych stuleciach, 

chrześcijaostwo rozwinęło obyczaje przedstawiania Boga i świętych, którzy jako zwykli ludzie 

stali się czczeni za przykładne życie naśladując Chrystusa.3  

Historia witrażu sięga paostwa Franków. Potwierdzają to kronikarskie zapiski, jak również 

zachowane relikty najstarszych witraży figuralnych (fragment malowanego szkła z głową 

Chrystusa datowany na IX lub X wiek). Najstarszy w całości zachowany fragment witraża 

pochodzi z kościoła w Weissenburgu i jest to szybka z głową Chrystusa malowana en grisaille. 

Natomiast najstarsze do dziś zachowane witraże figuralne z wizerunkiem proroków Starego 

Testamentu wypełniają okna katedry w Augsburgu i datowane są na XI/XII w. Przykłady te 

charakterystyczne dla panującego wówczas w architekturze i sztuce stylu romaoskiego 

odznaczają się uproszczonym rysunkiem, frontalnym ukazaniem postaci oraz płaskimi 

plamami barwnymi (czerwieo, zieleo, brąz, żółty). Światło w masywnych budowlach 

romaoskich przenikało przez stosunkowo niewielkie otwory okienne znajdujące się w 

grubych murach pokrytych malarstwem ściennym. Witraż w tym okresie nie pełnił jeszcze 

tak dominującej roli jak to miało miejsce w gotyku - okresie uznawanym za największy 

rozwój sztuki witrażowej, gdzie staje się wyjątkowo popularny. 

 Okres rozwoju sztuki witrażowej przypada na wiek XII, w czasie którego powstaje 

traktat mnicha Teofila Diversarum artium schedula. Na jego przykładzie w drugiej części 
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2 Witraże i obrazy malowane pod szkłem , s.16 
3 Chieffo Raguin V., The history of stained glass. The art of light medieval to contemporary, Thames&Hudson, 
Londyn 2008, s. 56-111 



tekstu omówiony został warsztat witrażownika i technika wytapiania szkła.4 Rozkwit sztuki 

tworzenia witraży na ogromną skalę przypada na gotyk. Jest to era, w której w energicznym 

tempie powstają miasta, a wraz z nimi katedry.  Wznoszone w ówczesnym czasie budowle 

charakteryzujące się ażurowymi ścianami z wysokimi otworami okiennymi stwarzającymi 

idealne warunki do tego, aby je wypełnid szkłem. O niewyobrażalnej różnorodności 

średniowiecznych witraży świadczą otwory okienne o zmieniających się proporcjach, 

podziałach oraz rozbudowane maswerki. 

Wraz ze zmianami architektury świątynie gotyckie stają się coraz wyższe, bardziej strzeliste, 

o coraz większych oknach. Szkieletowa budowa świątyo gotyckich i ich bazylikowy układ 

stwarzają idealne warunki do tego, aby okna wypełniły szklane obrazy stając się integralnym 

elementem wnętrza. Promienie słoneczne przenikając przez witraż zmieniały wnętrze 

nadając mu mistycznego charakteru. Gotyckie świątynie lśniły barwami światła 

przefiltrowanego przez szkło witraży, a wnętrze świątyo świeciło kolorowym pięknem, 

przenikającym do niego przez okna składające się z tysięcy barwnych szkieł. Wraz z 

rozbudową kościołów i katedr zapotrzebowanie na szkło kolorowe zaczęło stopniowo 

rosnąd, osiągając najwyższy poziom w XIV i XV w. W średniowieczu witraż poza funkcją 

przeszklenia przede wszystkim służył nauczaniu Kościoła i głoszeniu chwały Bożej. Źródłem 

przedstawieo była przede wszystkim Biblia i Żywoty Świętych, a do najpopularniejszych 

tematów należało Drzewo Jessego. Dydaktyczna rola witrażu była niezwykle istotna, chod nie 

zawsze przekaz ikonograficzny i symboliczny był w pełni zrozumiały dla prostych ludzi nie 

posiadających teologicznego wykształcenia. Większośd wiernych w tamtych czasach nie 

umiała czytad, z tego względu witraż można określid mianem Biblii Pauperum.  

 Ciekawym faktem jest to, że wiek XII, który jest tak istotnym dla historii tej dyscypliny 

artystycznej, prezentuje witraż w sensie formalnym w dwóch odrębnych stylach. Prosty styl 

przedstawiania postaci w sztuce romaoskiej zaadoptowano do wielkich okien, będących 

zbiorem kwater wypełnionych obrazami przedstawiającymi osoby lub sceny, które czytane 

od dołu do góry tworzyły całe historie.  

Formę ascetyczną prezentował św. Bernard i architektura cystersów, która charakteryzowała 

się surowością i brakiem ozdób. Zwalczał on przepych w sztuce, jednocześnie skupiając się na 

doskonałych proporcjach. Z tego też powodu witraże w takich świątyniach ograniczały się do 

prostych układów ornamentalnych, wykonanych z bezbarwnych szybek pomalowanych 

monochromatycznie patyną i ewentualnie z niewielką obecnością małych, barwnych 

kawałeczków szkła.   

Drugi nurt charakteryzujący się większym przepychem prezentowany był przez opata Sugera 

z Saint-Denis, który kochał okazałośd i światło. Witraże z Sain-Denis zdominowały francuski 

krajobraz, który następnie zaczął byd przejmowany przez następne kraje. Powstały ogromne 

barwne obrazy będące jednocześnie dziełami sztuki o bogatej treści, ułatwiającej 
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człowiekowi odczuwad bliskośd Boga, zapoznawad się z  podstawami wiary, doświadczad 

przeżyd estetycznych. Najlepszym tego podsumowaniem są słowa opata Sergiusza - witraż 

pozwalał (...) wznosid się od rzeczy materialnych do niematerialnych.5  

 Tematykę witraży można analizowad i omawiad na rozmaite sposoby: prezentowane 

treści, wartości materialne, wartości artystyczne, jako dzieło danego artysty/pracowni czy ze 

względu na stan zachowania,  procesy degradacji, lub sposobów konserwacji.  Praca ta ma na 

celu wprowadzenie w świat średniowiecznych witraży, a poprzez stworzenie mapy miejsc ich 

występowania, bazy adresów, oraz literatury, która pozwoli zainteresowanemu w łatwy 

sposób poszerzyd wiedzę o informacje zawarte w innych źródłach. 

 

 2. WITRAŻE W WIELKIEJ BRYTANII  

 Wielka Brytania to drugi kraj, zaraz po Francji gdzie powstały jedne z pierwszych 

najbardziej wyjątkowych dzieł gotyckiej sztuki witrażowniczej o wątkach biblijnych. Skutkiem 

czego było wyznaczenie głównych kierunków rozwoju witrażownictwa, wykształciły się 

charakterystyczne formy i środki, którymi posługiwano się w gotyku.  

Omawiając sztukę witrażową w Wielkiej Brytanii nie można pominąd dwóch przykładów 

sztuki witrażowniczej, którymi są: najstarszy angielski witraż datowany na 1150 r. znajdujący 

się w kościele klasztornym w York, oraz niespełna 30 lat później ukooczone pierwsze okno 

witrażowe w katedrze w Canterbury, która do dzisiaj słynie z przepięknych, 

średniowiecznych witrażowych okien.  

Katedra w Canterbury ma szczególne znaczenie ponieważ jest najstarszym kościołem w 

Wielkiej Brytanii, jak również najstarszą świątynią w krajach anglojęzycznych. Pomimo 

wielokrotnych zniszczeo jakim ulegała i wraz z przebudową kościoła zamontowano serie 

dwunastu okien, najobszerniejszych typologicznie ze wszystkich w tym okresie. Do dzisiaj 

można podziwiad unikatowe witraże np. Okno Adama z 1176 r. (Fot.1.). Obecnie wiele okien 

witrażowych w kościele posiada oryginalne średniowieczne fragmenty szkła, inne są 

odrestaurowane, a niektóre zrekonstruowane.6 Witraże katedry Canterbury różnią się od 

czerwono-niebieskich okien francuskich. Wynika to z faktu, że architektura katedry opiera się 

na formie celtyckiej świątyni, jest budowlą eklektyczną, a witraże przedstawiają m.in. sceny 

martyrologii Tomasza Becketa (biskupa Canterbury).  Okna są jaśniejsze, pojawiają się szkła 

bezbarwne, które w późniejszym czasie staną się znakiem rozpoznawczym witraży 

brytyjskich. Są jaśniejsze, czystsze w formie i bardziej uporządkowane. 
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Fot. 1. Okno Adama z około 1176 - katedra Canterbury.7 

Fot. 2. Drzewo Jessego z kooca XII w. (Canterbury)8 

     

                                                             
7 https://pl.pinterest.com/pin/331436853802015987/?lp=true 
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Fot. 3-5. XV-wieczne witraże z kaplicy św. Edwarda Spowiednika (Chapel of St Edward the 

Confessor) z katedry w Canterbury przedstawiające kolejno św. Katarzynę z Aleksandrii, św. 

Krzysztofa z dzieciątkiem, Edwarda wyznawcę.9  

 

Fot. 6. Witraż w kaplicy św. Trójcy z początku XIII w. w katedrze w Canterbury.10 

W następnych stuleciach przeszklenia stopniowo zaczęły wypełniad okna wielu innych 

angielskich kościołów i katedr jak np. w Lincoln, Wells, Salisbury. Szczególnie upodobano 

sobie monochromatyczne witraże wywodzące się z estetyki cysterskiej, malowane en 
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grisaille, co doprowadziło do tego, że w Anglii można spotkad najpiękniejsze przykłady 

zastosowania tej techniki m.in. okno Pięciu sióstr w York czy witraże w Lady Chapel katedry 

w Hereford (Fot.7).11 

 

Fot. 7. Pięd witrażowych okien z początku XIII wieku prezentujące wczesny gotyk angielski z 

Lady Chapel katedry w Hereord.12 

 Witraże średniowieczne z York Minster  należą do jednych z najstarszych witraży  w 

Europie. Katedra w York znana jest nie tylko z tego, że jest jedną z największych katedr w 

Europie, ale również z tego, że posiada wyjątkowe okna witrażowe, aż 128 witraży będących 

bezcennym reliktem przeszłości. Dodatkowo ponad połowa średniowiecznych witraży w 

Anglii znajduje się w katedrze w York Minster, co tym bardziej podnosi jej rangę w dziedzinie 

kultury i sztuki. York Minster jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób etapy 

budowy/przebudowy mają odzwierciedlenie w tym co powstawało. Częśd witraży pochodzi 

nawet z XII w. i są dowodem na wybitne umiejętności rzemieślników. Szkła pozbawione 

figuralnych przedstawieo od samego początku były częścią programu tworzonego oszklenia. 

Wschodnie okno katedry jest największym średniowiecznym oknem zarówno w Anglii jak i 

na świecie. Ma ponad 23 metry wysokości i powstało w XV w.  
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Najbardziej imponujący jest transept północy i znajdujące się w nim pięd  okien tzw. „Okno 

Pięciu Sióstr” (określane jedynym pomnikiem w Anglii poświeconym kobietom z Imperium 

Brytyjskiego, które straciły życie podczas pierwszej wojny światowej)(Fot. 8-9). Pomimo tego, 

że użyte w nich fragmenty szkła utraciły swoją przejrzystośd, to w skutek korozji prezentuje 

ono witraż o wysoce wyrafinowanym wzorze. Okno zachodnie zostało stworzone w XIV w. i 

symbolizuje władzę i cel Kościoła poprzez pokazaną na nim całą hierarchię kościelną na tym 

terenie Anglii (Fot.11). 13 

 

Fot. 8. Okno „Pięciu Sióstr” w północnym transepcie York Minster z około 1260 r.  
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Fot. 9. Fragment okna „Pięciu Sióstr” - dolna kwater pierwszego okna (N I 1).14 

 

Fot. 10. Jedna z kwater okna południowego (S XXVII) w York Minster. 15 
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Fot. 11. Zachodnie okno w York Minster.16  

 Na zachodnim wybrzeżu Anglii średniowieczne witraże można podziwiad w katedrze 

w Wells znanej z ujęcia w oknie Drzewa Jessego będącego jednym z najwspanialszych 

przykładów tego przedstawienia pochodzącego z około 1340 r. (Fot.12-13). Biorąc pod 

uwagę jego wiek, zadziwia fakt, że przetrwało do naszych czasów w praktycznie 

nienaruszonym stanie.  Kilka lat temu stan witraży zaczął się pogarszad i były one w 
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niebezpieczeostwie. Kontrole wykazały pogarszający się stan listew ołowianych, częśd kwater 

była mocno wypaczona, a co gorsze na powierzchni szkła zaobserwowano nieodwracalne 

zmiany, spowodowane wzrostem grzybów, co przyczyniało się do korozji szkła i łuszczenia się 

warstwy malarskiej.  Pierwszy etap prac konserwatorskich skupiał się na zewnętrznej 

ochronie średniowiecznego okna . W kolejnych etapach konserwacji poddano poszczególne 

kwatery zwracając szczególną uwagę na stan listew ołowianych, szkła i warstwy malarskiej.  

W 2014 roku udało się szczęśliwie zakooczyd projekt, a okno witrażowe jest w całości 

widoczne i dostępne dla odwiedzających katedrę.17  

 

Fot. 12. Witraż - Drzewo Jessego z ok. 1340 w katedrze w Wells.18 

                                                             
17 https://www.wellscathedral.org.uk/history/heritage-conservation/the-jesse-window-project/ 
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Fot. 13. Jedna z kwater witrażowych drzewa Jessego z wyraźnie widocznymi ubytkami w 

warstwie malarskiej i objawami korozją.19  

 

Fot. 14. Witraże w Lady Chapel w katedrze w Wells.20 
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Fot. 15. Kwatery witrażowe z początku XIV w. we wschodnim oknie  Lady Chapel w katedrze 

w Wells.21 

 Kolejnym punktem na mapie Wielkiej Brytanii, gdzie można podziwiad witraże 

średniowieczne jest katedra w Lincoln. Jest to świątynia, o której mało się mówi. Zbudowana 

została pod koniec XI w., 100 lat później w skutek trzęsienia ziemi uległa zniszczeniu i 

ponownie odbudowana. Od początku XIV w. przez ponad 200 lat była najwyższym 

budynkiem na świecie mierząc 160 m.   
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Fot. 16. Południowa rozeta katedry w Lincoln z XIII w.22 

   

Fot. 17. Południowe okno witrażowe (sII) katedry w Lincoln datowane na początek XIII w., a) 

widok całego okna witrażowego, b) kwatera 5a.23 
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 Katedra w Salisbury to przykład dojrzałego gotyku angielskiego (wzniesiona ok. 1220-

1320 r.). Wyjątkowe piękno katedry docenili artyści dla których stała się inspiracją (określana 

mianem „najdoskonalszej katedry”). W przeciwieostwie do innych kościołów z tego okresu, 

w katedrze w Salisbury większośd naw i chór katedry zdobi przeszklenie z malarstwem w 

technice en grisaille lub tradycyjne witraże z barwnego szkła niemalowane. Jest to jedna z 

największych kolekcji tego typu. W trzech z pięciu wzorów wykorzystano dodatkowo małe, 

kolorowe kawałki szkła (Fot. 18). Innym witrażem godnym uwagi jest zachowany witraż z 

przedstawieniem drzewa Jessego (Fot.19-20). Pomimo tego, że jest niekompletny należy do 

jednych z ważniejszych przykładów Angielskiej sztuki średniowiecznej. Typowe 

przedstawienie prezentuje leżącą postad patriarchy Jessego, z którego lędźwi wyrasta 

drzewo, na którego gałęziach siedzą przedstawione postaci chwytając obiema rękami 

winorośl (wczesne przykłady tego przedstawienia znajdują się w York Minster i Canterbury 

wykonane na wzór przedstawienia w Sain-Denis). Na przedstawieniu w Salisbury 

intronizowane postaci ujęte są w kształcie pęcherzy, podczas gdy prorocy i aniołowie 

balansują na winorośli.  Prawdopodobnie różnica wynika z tego, że na przedstawienie w 

Salisbury miał wpływ istniejący tam warsztat, w ramach którego powstawały manuskrypty. 

Obecnie ze względu na stan zachowania szkła spowodowany jego korozją trudno dostrzec 

szczegóły.24  

 

Fot. 18. Kwatera witrażowa, malowane w technice  en grisaille z zastosowaniem 

pojedynczych barwnych szkieł.25 

                                                                                                                                                                                              
23 http://www.therosewindow.com/pilot/Lincoln/s2Frame.htm 
24 https://vidimus.org/issues/issue-23/feature/ 
25 https://vidimus.org/wp-content/uploads/2011/01/issue_23_2008_feat2.jpg 



 

Fot. 19. Fragmenty zachowanego drzewa Jessego (jeden z ważniejszych przykładów 

oryginalnego XIII-wiecznego witraża w katedrze) prawdopodobnie wykonanego dla Trinity 

Chapel.26 
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Fot. 20. Fragment kwatery witrażowej z okna z przedstawieniem drzewa Jessego. Na zdjęciu można 

wyraźnie zobaczyd zniszczenia jakich doznał witraż. Widoczna korozją szkła i warstwy malarskiej oraz 

zniszczenia spowodowane jej obecnością.27 

 Przykładów średniowiecznych witraży można również szukad w opactwie 

Westminster. W porównaniu do przykładów omówionych powyżej nie są one tak dobrze 

zachowane i tak bogate. Duża ich częśd uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. 

Witraży średniowiecznych pozostało niewiele, przeważająca częśd przeszklenia w opactwie 

pochodzi od XVIII w. do dzisiaj. Trzy panele heraldyczne znajdują się w oknie kaplicy św. 

Edmunda. Poza tym kawałki średniowiecznych szkieł znaleźd można w witrażach 

przedstawiających św. Edwarda Wyznawcę oraz św. Jana Ewangelistę. Częśd bardzo małych 

fragmentów witraży została ponownie wykorzystana i znajduje się w nowo wykonanych 

kwaterach witrażowych.28 Najlepiej zachowane przykłady prezentowane są w Queen's 

                                                             
27 https://vidimus.org/wp-content/uploads/2011/01/issue_23_2008_feat7.jpg 
28 https://www.westminster-abbey.org/pl/about-the-abbey/history/stained-glass 



Diamond Jubilee Galleries - galerii znajdującej się w Westminster Abbey, której zbiory 

prezentują jej tysiącletnią historię.29  

 3. WITRAŻE ŚREDNIOWIECZNE WIELKIEJ BRYTANII W ZBIORACH MUZEALNYCH 

 Omawiając witraże średniowiecznej Anglii nie wolno zapomnied o przykładach 

znajdujących się w zbiorach muzealnych. Zabytkowe kwatery z różnych powodów zostały 

przeniesione z ich pierwotnego miejsca (zły stan zachowania, niebezpieczeostwo ich 

utracenia, ich szczególne znaczenie - zastąpienie kopiami itp.).  Pomimo tego, że stały się one 

obiektami muzealnymi, nadal są materialnym nośnikiem historii. Bezpośredni kontakt z 

witrażem średniowiecznym z tak bliskiej odległości (jak na ekspozycji muzealnej) pozwala na 

analizę takiego dzieła pod innymi względami. Pominięta zostaje jego interakcja z obiektem 

architektonicznym  i jego oddziaływanie na wnętrze świątyni (najważniejsze dla tych form 

dzieł). Odległośd na jaką można się zbliżyd do kwatery pozwala na dokładniejsze poznanie 

warsztatu artysty, malarza jak również można zaobserwowad zmiany na powierzchni i 

problemy z jakimi borykają się zabytkowe witraże (wynikające z warunków na jakie były 

narażone, wad produkcji itp.). Poza bliskim kontaktem z witrażem średniowiecznym w 

zbiorach muzealnych ciekawym problemem jest również ich sposób prezentacji, który nie 

należy do najłatwiejszych.   

 W galerii Queen's Diamond Jubilee będącej częścią Westminster Abbey 

prezentowanych jest sześd paneli z XIII w. (przedstawiające rzeź Niewiniątek, 

Wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, ukamienowanie Szczepana, Męczenników oraz 

epizod z życia św. Mikołaja)  oraz fragmenty szkieł malowanych en grisaille (Fot. 21-24). Nie 

ma informacji, w której pierwotnie części kościoła Henryka III znajdowały się wyżej 

wymienione witraże. Do 1987 prezentowane były w Izbie Jerusalem, po czym przeniesiono je 

do muzeum, a ze względu na ich stan zachowania ponownie je przeołowiono.30 

                                                             
29 https://www.westminster-abbey.org/pl/visit-us/plan-your-visit/the-queens-diamond-jubilee-galleries 
30 Stained glass of Westminster Abby, Jorrold Publishing and Dean and Chapter of Westminster 2002 

 



 

Fot. 21.  Jeden z paneli witrażowych prezentowany w Queen's Diamond Jubilee Galleries - 

Westminster.31 

     

Fot. 22. Kwatera witrażowa przedstawiająca Zwiastowanie Matki Boskiej, Opactwo Westminsterskie, 

połowa XIII w.32 

Fot. 23.  Kwatera witrażowa przedstawiająca Ukamienowanie, Opactwo Westminsterskie, połowa XIII 

w 33 

                                                             
31 https://kkdc.lighting/en/projects/the-queens-diamond-jubilee-galleries-westminster 
32 http://www.cvma.ac.uk/jsp/record.do?photodataKey=27672&mode=CVMA_INV_NO&recordView=DETAIL 



 

Fot. 24. Panele witrażowe na wystawie w Queen's Diamond Jubilee Galleries . Po lewej stronie 

Zesłanie Ducha Świętego w formie gołębicy na Apostołów i Chrystusa w dniu Pięddziesiątnicy, po 

prawej Zwiastowanie Matki Boskiej (prezentowany na zdjęciu powyżej).  34 

 Spory zbiór kwater witrażowych z okresu średniowiecza znajduje się w Victori&Albert 

Muzeum w Londynie (Fot. 25). Pochodzą one za równo z terenów Wielkiej Brytanii jak 

również Francji i Niemiec. Najwcześniejsze witraże w ich zbiorach pochodzą z 1140-1144. 

Kwaterka witrażowa prezentuje fragment bordiury z 1144 r. pochodzącej z kościoła St. Denis 

we Francji (Fot. 26). Innym przykładem, pochodzącym już z terenów Wielkiej Brytanii jest 

głowa Patriarchy Semei z 1180 r. pochodząca pierwotnie z katedry z Canterbury (Fot. 27). 

Składa się z ona małych, nieregularnych kawałków barwnego szkła z fragmentaryczne 

zachowaną warstwa malarską „konturówką”. 

                                                                                                                                                                                              
33 http://www.cvma.ac.uk/jsp/record.do?photodataKey=27670&mode=CVMA_INV_NO&recordView=DETAIL 
34 
https://www.facebook.com/westminsterabbeyshop/photos/a.249578671918541/871278323081903/?type=3
&theater 



 

Fot. 25. Przykładowy sposób prezentacji kwater witrażowych w Victoria&Albert Muzeum w 

Londynie.35 

                                                             
35 http://www.therosewindow.com/pilot/London-V&A/table.htm 



     

Fot. 26. Fragment bordiury z kościoła St. Denis we Francji z 1144 r.36 

Fot. 27. Głowa Patriarchy Semei z 1180 r. (oryginalne przedstawienie).37 

Ciekawym przykładem późnośredniowiecznego witrażownictwa z początków XIV jest górna 

kwatera wąskiego okna kształtem powtarzająca łuk kamieniarki okiennej w której się 

znajdowała. Jest to okres w którym prezentowane były zarówno religijne jak i świeckie 

przedstawienia. Kwatera ta pochodzi z 1325 r., jest dekoracyjnym panelem wykonanym ze 

szkła bezbarwnego w połączeniu ze szkłem czerwonym rubinowym. Dodatkowo 

powierzchnia szkieł jest malowana zarówno w technice en grisaille oraz lazury srebrowej 

(zabarwienie wykonane związkami srebra -  zabarwienie szkła w kolorze od jasnożółtego do 

pomaraoczowego) (Fot. 28). Były to przeważnie kwatery witrażowe składające się z małych 

kawałków szkła zwykle w kształcie rombu.38  

                                                             
36 http://www.therosewindow.com/pilot/London-V&A/VA-Frame.htm 
37 http://www.therosewindow.com/pilot/London-V&A/VA-Frame.htm 
38 http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/english-stained-glass-1325-1520/ 



 

Fot. 28. Panel witrażowy z około 1325 r. będący przykładem późnośredniowiecznego 

witrażownictwa.39 

Najwięcej przykładów kwater witrażowych z terenów Wielkiej Brytanii będących obecnie w 

zbiorach Muzeum pochodzi z XV w.  

 Kolejnym przykładem muzeum posiadającym zbiory witraży jest The Stained Glass 

Museum w Ely. Jest ono niezwykłe pod wieloma względami: jest jedynym muzeum 

poświęconym witrażom w Wielkiej Brytanii i jednym z niewielu miejsc na świecie z tak 

szeroką chronologią ekspozycyjną witraży. W ich zbiorach znajduje się ponad 125 obiektów. 

Na wystawie prezentowana jest fascynująca historia witraży, jako formy sztuki i rzemiosła, 

praktykowanej w Wielkiej Brytanii od 1300 aż do dzisiaj. Godne uwagi jest również miejsce w 

jakim znajduje się Muzeum. Muzeum istnieje od 1979 roku i znajduje się na piętrze budynku 

katedry w Ely. Niezwykłośd tego muzeum polega na tym, że właśnie fragment w przestrzeni 

kościelnej zaadoptowano na galerie witraży, które tak znacząco, od początków swojej historii 

są powiązane z kościołem.  

Najstarszym witrażem będącym w zbiorach kolekcji muzeum w Ely jest panel o 

geometrycznym układzie pochodzący z początków XIII w. (1200-1250) i prawdopodobnie 

wykonany na terenie Anglii (Fot. 29). Charakterystyczny i prosty układ często kojarzony jest z 

kościołami cysterskimi. Składa się ze szkieł bezbarwnych i kilku barwionych w masie. W 

                                                             
39 http://www.vam.ac.uk/content/articles/e/english-stained-glass-1325-1520/ 



kwaterze tej znajdują się w większości oryginalne szkła, ale także większośd oryginalnych 

listew ołowianych. Będące dowodem na to jak kiedyś wykonywano listwy (poprzez 

odlewanie ich w formach).40 Kolejnym przykładem może byd Zwiastowanie Najświętszej 

Marii Panny z 1340 r. (bardzo powszechne przedstawienie w średniowieczu, a szczególnie w 

Anglii). Kwatery te są jednym z najlepszych przykładów angielskiego malarstwa na szkle z XIV 

wieku, ilustrujące elegancki i wyrafinowany styl „dekoracyjny” (Fot. 30).41 Innym przykładem 

XV-wiecznego witrażownictwa Angielskiego prawdopodobnie wykonanego przez Thomasa z 

Oxfordu jest monumentalny witraż z przedstawieniem Świętego Bartłomieja mierzący  

196x64 cm (Fot. 31). Był on jednym z proroków i apostołów pierwotnie zlokalizowanych w 

nawie katedry w Winchester. 

     

Fot. 29. Kwatera o geometrycznym układzie, 1200-1250, The Stained Glass Museum w Ely.42 

Fot. 30. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, 1340 rok, The Stained Glass Museum w Ely. 

43 

                                                             
40 https://stainedglassmuseum.com/collections/90_4.htm 
41 The Stained Glass Museum. Gallery Guide, wydawnictwo The Stained Glass Museum, Ely 2007, s.5 
42 https://stainedglassmuseum.com/collections/90_4.htm 



 

Fot. 31.  Święty Bartłomiej, 1404-22, The Stained Glass Museum w Ely.44 

 Bardzo interesujący zbiór witraży znajduje się również w Kolekcji Burrell (The Burrell 

Collection). Łącznie kolekcja posiada ponad 700 witraży z czego około 368 kwater 

witrażowych (datowanych na okres od 1100-1800 roku) należy do Glasgow Museum.45 

                                                                                                                                                                                              
43 https://www.silvertraveladvisor.com/review/attraction/167379-the-stained-glass-museum-a-wonderful-
collection-of-stained-glass 
44 https://stainedglassmuseum.com/collections/04L1.htm 
45 http://collections.glasgowmuseums.com/mwebcgi/mweb?request=record;id=534530;type=801 



Eklektyczna kolekcja sztuki była nabywana przez Sir William'a Burrell'a przez wiele lat. 

Zainteresowanie witrażami przez William'a Burrell'a miało miejsce w 1892, kiedy to zlecił 

wykonanie witraży do swojego domu w Glasgow. Burrell jako bogaty magnat i kolekcjoner 

dzieł sztuki przekazał całą swoją kolekcję miastu w 1944 r. Przekazanie jej miało nastąpid po 

spełnieniu wyznaczonych wcześniej warunków. Kolekcja miała zostad umieszczona w 

budynku oddalonym od centrum miasta, który będzie spełniał wymogi ekspozycyjne, aby 

prace zostały zaprezentowane w jak najlepszy sposób i znajdowały się jak najdalej od 

szkodliwego zanieczyszczenia powietrza w tym czasie. Oceniając to dzisiaj można 

powiedzied, że jest to nic innego jak trafnie sformułowane wytyczne konserwatorskie. W 

kolekcji William'a Burrell'a znajduje się ważny zbiór sztuki średniowiecznej, nie tylko witraży. 

W jej skład wchodzą również: gobeliny, meble, broo, zbroje, a sama kolekcja witraży 

średniowiecznych należy do jednych z większych na świecie.46 Poniżej kilka interesujących 

przykładów średniowiecznego witrażownictwa z terenów Wielkiej Brytanii.  

 Z kooca XIII w. (1270-80) pochodzi witraż prezentujący Beatrix van Valkenburg 

(trzecią żonę Richarda, hrabię Kornwalii) prawdopodobnie z kościoła w Oxford. Przykład ten 

jest ciekawy z tego względu, że Beatrix uważana jest za najwcześniej żyjącą kobietę 

prezentowaną na Angielskim szkle (Fot. 32). Innymi dwoma przykładami pokazującymi 

kunszt rzemieślników Angielskich jest Zwiastowanie (Fot. 33) i Wniebowzięcie Najświętszej 

Marii Panny (Fot. 34). Dwie kwatery witrażowe z początków XV w. (1400-30), które 

pierwotnie pochodziły z domowej kaplicy Hampton Court w Herefordshire. Prezentowane 

postaci aniołów i Dziewicy są zachwycająco namalowane.47 Obecnie wygląd całego 

przedstawienia zakłócają zniszczenia szkła oraz warstwy korozyjne, które są wyraźnie 

widoczne (możliwe do zobaczenia nawet na zdjęciu) na jasnych szkłach - twarze, szaty 

aniołów, w postaci ciemnych pojedynczych kropek (wżerów wypełnionych produktami 

korozji) oraz większych plam będących ich skupiskiem.  

                                                             
46 Cannon L., Stained Glass in the Burrell Collection, W&R Chambers Ltd, Edinburgh 1991, str. 44-45. 
47 Cannon L., Stained Glass in the Burrell Collection, W&R Chambers Ltd, Edinburgh 1991, str. 46-47. 



  

Fot. 32. Beatrix van Valkenburg, Burrell Collection, XIII w.48  

                                                             
48 https://boppardconservationproject.wordpress.com/tag/writing/ 



 

Fot. 33. Zwiastowanie, Burrell Collection, 1400-30.49 

Fot. 34. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Burrell Collection, 1400-30.50 

 

 3. WITRAŻE NA MALCIE 

 Historia witrażownictwa na Malcie nie jest tak bogata jak prezentowanej powyżej 

Wielkiej Brytanii, która należy do czołówki krajów z najlepiej rozwiniętym witrażownictwem 

(Francja, Wielka Brytania, Niemcy) i która współtworzyła historię tego rzemiosła. 

Jednocześnie Wielka Brytania jest jednym z krajów, w którym zachowało się najwięcej 

przykładów tej formy sztuki jaką jest witraż, dzięki czemu łatwiej jest ją omawiad. Bogaty i 

obszerny materiał stał się źródłem i inspiracją do powstania ogromnej ilości opracowao, oraz 

internetowych baz zdjęciowych.  

Malta ma długą i bardzo bogata historię, której początki nie mają jednak tak znaczącego 

odzwierciedlenia w witrażownictwie. Produkcja witraży w okresie średniowiecza była 

związana z budową kościołów. Nie możemy tego odnieśd do Malty, która między IX a XI 

                                                             
49 https://boppardconservationproject.wordpress.com/tag/writing/ 
50 https://boppardconservationproject.wordpress.com/tag/writing/ 



wiekiem znajdowała się w rekach Arabów, a następie w XI wieku została przyłączona do 

Królestwa Sycylii , w którym była aż do XV w. Następnie Malta przeszła w ręce Zakonu 

Maltaoskiego (1530-1798 r.), a od 1800 do lat 70-tych XX w. należała do Wielkiej Brytanii. 

Historia Malty ma odzwierciedlenie w architekturze, a następnie w witrażownictwie (jego 

braku, bądź występowania tylko w późniejszych okresach).51 Na Malcie znajduje się 359 

kościołów, a większośd z nich pochodzi z okresu 1500-XX w. , co jest kolejnym dowodem na 

to, że prawie niemożliwe jest omawianie historii witraży średniowiecznych na Malcie. 

Dominującym stylem jest barok (w którym witrażownictwo nie było dominującą formą 

sztuki), chod pojawiają się też kościoły w innych stylach jak renesans, neoklasycyzm, 

neoromanizm i neogotyk. W większości kościołów nie występują witraże (mając na myśli 

kościoły późniejsze, wytłumaczenie powyżej), w większości okna przeszklone zostały szkłem 

bezbarwnym o geometrycznym podziale (kwadraty, prostokąty różnej wielkości w zależności 

od okresu). Jeżeli gdzieś pojawia się szkło barwne to raczej występuje ono w bardzo 

oszczędnej ilości i jest ono dopełnieniem podziału wykonanego z bezbarwnego szkła. 

Przykłady klasycznych witraży (wykonane z barwnego szkła ewentualnie dodatkowo 

malowane) są bliższe naszym czasom.  

Porównaniem Angielskiej i Maltaoskiej architektury średniowiecznej jest Kaplica Panny Marii 

w Bir Miftuħ (Fot. 35-36), która już na pierwszy rzut oka różni się od wysokich kościołów o 

mocno rozbudowanej architekturze i dużych otworach okiennych. Na zdjęciu prezentującym 

wnętrze kaplicy wyraźnie widad, że na jednej ze ścian znajdują się okna, ale cieo na posadzce 

potwierdza brak obecności witraży. Białe, czyste światło przenika prawdopodobnie przez 

zwykłe szkło okienne wypełniające otwór okienny.    

 

                                                             
51 https://www.visitmalta.com/pl/history 



Fot. 35. Kaplica Panny Marii w Bir Miftuħ.52 

 

Fot. 36. Kaplica Panny Marii w Bir Miftuħ - wnętrze.53 

W innym kościele zbudowanym już w XVI w. Bazylice Matki Bożej z Góry Karmel w Valletcie, 

zauważyd można dwa rodzaje przeszkleo: w oknach kopuły bazyliki widoczny jest 

geometryczny podział z niebieskim paskiem szkła powtarzającym kształt otworu okiennego 

(będący formą bordiury) pozostała częśd wypełniona jest szkłem bezbarwnym (Fot. 37). W 

pozostałych oknach bazyliki można zauważyd witraże wykonane ze szkła barwionego w 

masie jak również malowane, jednak po fakturze szkieł można wnioskowad, że są to formy 

bardziej współczesne.  

                                                             
52 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Panny_Maryi_w_Bir_Miftu%C4%A7#/media/Plik:Chapel_of_St._Marija_t
a'_Bir_Miftuh.jpg 
53 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Panny_Maryi_w_Bir_Miftu%C4%A7#/media/Plik:Bir_Miftuh_Chapel.jpg 



 

Fot. 37. Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel w Valletcie - wnętrze.54 

                                                             
54 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Bo%C5%BCej_z_G%C3%B3ry_Karmel_w_Valletcie#/media/Plik:C
upola_of_Basilica_Our_Lady_of_Mount_Carmel_in_Valletta.jpg 



  

Fot. 38. Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel w Valletcie - witraż. 55 

 

Fot. 39. Bazylika Matki Bożej z Góry Karmel w Valletcie -detal. 56 

                                                             
55 https://pl.pinterest.com/pin/331155378826208284/ 
56https://www.alamy.com/europe-mediterranean-malta-valletta-our-lady-of-mt-carmel-stained-
image6029387.html 



 Prezentowany powyżej materiał jest wstępem do witrażownictwa średniowiecznego, 

który ma umożliwid dalsze zgłębianie tego tematu. Baza danych będzie na bieżąco 

uzupełniana i wzbogacana.  

 

 BAZA ŹRÓDEŁ O WITRAŻACH ŚREDNIOWIECZNYCH 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 Corpus Vitrearum International   

http://www.corpusvitrearum.org/ 

 Corpus Vitrearum Medii Aevi, Medieval stained glas in Great Britain  

http://www.cvma.ac.uk/index.html 

 Vidimus - magazyn o witrażach średniowiecznych 

https://vidimus.org 

 Oficjalne strony katedr: 

o York Minster (oficjalna strona katedry) 

                           https://yorkminster.org/ 

o Wells Cathedral  

                           https://www.wellscathedral.org.uk 

o Cantenbury Cathedral  

                          https://www.canterbury-cathedral.org/ 

                https://www.canterbury-cathedral.org/heritage/conservation/stainedglass/ 

 Strony muzeów: 

o Victoria&Albert Museum, Londyn  

http://www.vam.ac.uk/page/s/stained-glass/ 

o Muzeum witrażu w Ely (The Stained Glass Museum) 

https://stainedglassmuseum.com/ 

o The Burrell Collection  



https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/the-burrell-

collection 
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