Weronika Wojnowska
PRACE NAD REKONSTRUKCJĄ FROMBORSKICH WITRAŻY KATEDRALNYCH
A DZIAŁALNOŚĆ KOBLENCKICH WARSZTATÓW WITRAŻOWYCH
W PRUSACH WSCHODNICH
Postać witrażystów z Koblencji - Josepha Marii Machhausena i Wilhelma Mayra,
wyłoniła się z zapomnienia dzięki pracom badawczym prowadzonym w ramach Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Miały one swój początek w roku 1995, kiedy to podjęto rekonstrukcję pozostałości
oszklenia (z lat 1861-1911) katedry pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny we

Fromborku. Z destruktów kwater w postaci pogiętej siatki ołowiowej z resztkami szkieł oraz
stosu szklanego gruzu

do tej pory udało się odtworzyć, przy współpracy wrocławskiej

pracowni Sławomira Oleszczuka, sześćdziesiąt

kwater, z tego czterdzieści pięć roboty

Machhausena. Ze względu na fatalny stan zachowania, a także sposób prowadzonej
konserwacji i rekonstrukcji powrót odzyskanych

witraży

na ich historyczne miejsca

w oknach katedry okazał się niemożliwy. Mogły one zostać umieszczone wyłącznie
w warunkach ekspozycji muzealnej. Dziś zespół machhausenowskich witraży stanowi trzon
wystawy Witraże Fromborskie prezentującej jedną z nielicznych w Polsce muzealnych
kolekcji XIX i XX-wiecznych witraży sakralnych1.
Podczas poszukiwań innych realizacji

J. M. Machhausena na terenie Prus

Wschodnich, prowadzonych z nadzieją na znalezienie potrzebnych do prac rekonstrukcyjnych
analogii, zwrócono uwagę na witraże kolejnej koblenckiej pracowni - Wilhelma Mayra.
Stan badań
W publikacjach na temat sztuki witrażowej w Polsce, w XIX i 1. połowie XX wieku,
często pojawiają się uwagi na temat niedostatku badań. Należy je odnieść również do stanu
badań nad witrażami w dawnych Prusach Wschodnich, a działalność w tym regionie
warsztatów witrażowych z Koblencji - Josepha Marii Machhausena i Wilhelma Mayra to
jeden z tematów czekających na szersze opracowanie, zresztą dotyczy to nie tylko polskiej,
ale i niemieckiej literatury przedmiotu.
Jedyna większa, jak dotąd, publikacja dotycząca dzieł J. M. Machhausena
w Niemczech to artykuł dr Wilfrieda Hansmanna omawiający witraże w kościele pw. św.
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Stałą ekspozycja Witraże Fromborskie udostępniana jest na Sali Gotyckiej Starego Pałacu Biskupiego
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Cecylii w Bonn-Oberkassel2.

Poza tym

niewielkie wzmianki

na temat

warsztatów

Machhausena i Mayra zamieścili w swoich opracowaniach dr Elgin van Treeck-Vaassen
i dr Johannes Ralf Beines3.
Przekazów (ikonograficznych i pisanych) dotyczących witraży w Prusach Wschodnich
jest niewiele, dzieła pracowni koblenckich nie są tu wyjątkiem. W publikacjach wydanych
przed 1945 rokiem, omawiających wystrój wnętrz kościelnych, witraże uwzględniane były
niezwykle rzadko. Obszerniejsze opisy pojawiają się w przypadku witraży J.M. Machhausena
w katedrze fromborskiej, jednak i tu,

pośród słów zachwytu, konkretnych informacji

spotkamy niewiele4.
Pełniejsze opracowanie tego tematu utrudniają nader skąpe materiały archiwalne.
Właściwie jedyny większy zespół archiwaliów to przechowywana w zasobach Archiwum
Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie korespondencja, z lat 1886-1889, dotycząca
zrealizowanego przez J.M. Machhausena oszklenia nawy południowej katedry we
Fromborku5.
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nie tylko prowadzi rekonstrukcję
kwater witrażowych Machhausena ale jednocześnie podejmuje poszukiwania innych
realizacji tego warsztatu, a kwerenda dotyczy nie tylko kościołów Prus i Pomorza ale także
Nadrenii. Efektem jest obszerna pozostająca w muzealnym zasobie
fotograficzna

dokumentacja

stanowiąca ważny materiał do dalszych badań6.
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W. Hansmann, Die Chorfenster von Joseph Machhausen in St. Cäcilia, Denkmalpflege im Rheinland,
Rheinischen Amt für Denkmalpflege, Jh. 21, 2004, nr 2, s. 70-92.
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Bundesrepublik Deutschland, (w:) Farbfenster in Bonner Wöhnhausern, Landeskonserwator im Rheinland,
Arbeitsheft 24, Köln 1988, s. 172, 188.
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Jh.19, s. 115-117, 149-150; F. Dittrich, Die neue Dekoration des Domes zu Frauenburg, Zeitschrift für
Christliche Kunst, 1892, Jh.10, s. 307-318; E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1926, s. 2728; F. Fleischer, Führer durch Frauenburg, Elbing 1921, s. 66.
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Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: ADWO), sygn. AK I F 18 (Acta Domkapitels von
Ermland betr. Gemalte Fenster in der Domkirche).
6 W lutym 2008 roku na zlecenie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Stanisław Kuprjaniuk
(Frombork-Pasłęk) i Waldemar Mościcki (Bonn) dokonali wstępnej kwerendy witraży Machhausena i Mayra na
terenie Nadrenii, w rezultacie zweryfikowano znane dotąd przeważnie z materiałów archiwalnych realizacje
omawianych koblenckich warsztatów w kościołach w: Karden, Treis, Trier, Müllenbach, Bonn-Oberkassel,
Niederdollendorf, Bad Godesberg, St. Sebastian, Urmitz, Engers, Boppard, Gau-Algesheim. Dzięki
uprzejmości dr W. Hansmanna z Bonn muzeum dysponowało już wcześniej, wykonaną przez niego,
dokumentacją witraży Machhausena w kościele św. Cecylii w Bonn i kościoła św. Marcina w St. Martin.
Warto podkreślić nieocenioną pomoc jaką w gromadzeniu materiałów na temat koblenckich warsztatów
witrażowych okazują niemieccy badacze, oprócz dr
Wilfrieda Hansmanna, także Hans Josef Schmidt
z Archiwum Miejskiego w Koblencji i znawczyni niemieckiej sztuki witrażowej dr Elgin van Treck-Vaassen
z Monachium. Wiele cennych informacji na temat realizacji Machhausena w Niemczech pochodzi od
Waldemara Mościckiego, historyka sztuki z Bonn.
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Rezultatem prowadzonych we fromborskim muzeum badań nad ostatnim oszkleniem
katedry jest

ukazanie się do tej pory

kilku publikacji na temat działalności J. M.

Machhausena na Warmii7.
Pracownia witrażowa Josepha Marii Machhausena z Koblencji
Joseph Maria Machhausen urodził się 2 lipca 1847 roku w Koblencji, w rodzinie
witrażysty Augusta Machhausena (1806-1879) i Gertrudy z domu Hermes. W roku 1872
przejął po ojcu warsztat, istniejący już od 1832 roku i znany z wielu realizacji w Koblencji
(kościół pw. św. Kastora, czy kościół pw. św. Floriana) i okolicach (kościoły w Urmitz,
Bleidenberg, Müllenbach, Erwitte, Niederdollendorf, zamek Stolzenfels). Warto podkreślić,
że był to jeden z najwcześniej założonych, na fali odrodzenia niemieckiej sztuki witrażowej,
zakładów. Pod kierownictwem Josepha funkcjonował on szesnaście lat w Koblencji, a od
1888 roku, przez kolejne sześć lat, w Horchheim (miasteczko pod Koblencją, dziś jej
dzielnica). Po przedwczesnej, spowodowanej udarem mózgu, śmierci Machhausena
6 kwietnia 1894 r., warsztat działał jeszcze kilka lat, stopniowo tracąc na znaczeniu.
Prowadzony był przez wdowę po artyście Annę Marię z domu Caspar i czeladnika
nazwiskiem Schmidt, który rychło został jej mężem. W roku 1907 w księdze adresowej firm
koblenckich zakład już nie występuje8.
W ciągu krótkiego życia Joseph Machhausen zdołał wykonać, w swoich rodzinnych
stronach, wiele znakomitych realizacji witrażowych, między innymi w: kościele pw. św.
Sebastiana w St. Sebastian (1877), kościele pw. św. Katarzyny w Treis (1882), kościele pw.
św. Cecylii w Bonn-Oberkassel (1884-1886), katedrze pw. św. Bartłomieja we Frankfurcie
(1884), katedrze pw. św. Piotra w Trewirze (1888), kościele pw. św.św Kosmy i Damiana
w Gau-Algesheim (1889), kościele pw. św. Bartłomieja w Salzkotten-Verne (1889-1890),
kościele pw. św. Marcina w St. Martin (1891), kościele pw. NMP w Bad Godesberg (1881),
kościele pw. św. Kastora w Karden (lata 80.-90. XIX w.), czy w kościele pw. św. Marcina w
Engers (1898)9.
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Informacja od Hansa Josefa Schmidta z Archiwum Miejskiego w Koblencji; J. R. Beines, jw., s. 188.
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Informacje na temat realizacji J. M. Machhausena na podstawie druku reklamowego firmy Machhausena,
ADWO, sygn. AK I F 18, informacji od Hansa Josefa Schmidta z Archiwum Miejskiego w Koblencji. Zob.
J. R. Beines, jw., s. 188, W. Hansmann, jw., s. 70-92. Jak wykazała przeprowadzona na zlecenie muzeum
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Miał też

Machhausen

na swoim koncie uhonorowany nagrodami udział

w wystawach: w Düsseldorfie (1880 – srebrny medal), we Frankfurcie nad Menem (1881 –
złoty medal), w Koblencji (1885 – nagroda cesarzowej Augusty) i w Rzymie (1888 – złoty
medal)10.
Działalność warsztatu Josepha Marii Machhausena w Prusach Wschodnich
Trudno na tym etapie badań stwierdzić dokładnie, kiedy Joseph Machhausen
rozpoczął działalność w Prusach Wschodnich. Prawdopodobnie nastąpiło to na początku lat
80. XIX wieku i mogło wiązać się z poparciem biskupa warmińskiego Philipa Krementza,
który przybył na Warmię w roku 1867 właśnie z Koblencji. Musiał on poznać ojca Josepha Augusta Machhausena, kiedy ten, w latach 1848-1849, pracował nad oszkleniem
koblenckiego kościoła pw. św. Kastora, gdzie Krementz był, od stycznia 1848 roku,
wikariuszem, a następnie proboszczem11.
Inną osobą, która mogła przyczynić się do ściągnięcia Machhausena do Prus Wschodnich był
współpracujący z nim, przy wielu realizacjach na terenie Niemiec, architekt Max Meckel.12
Potwierdzenie faktu, iż przybywając w te strony był Joseph Machhausen uznanym
witrażystą znajdujemy w druku reklamowym z roku 1884, przysłanym do kapituły
warmińskiej zapewne wraz z ofertą. Znajdują się w nim referencje ówczesnych
Kunstautoritäte, takich jak prof. Eduard v. Steinle – malarz z kręgu nazareńczyków,
dr August Reichensperger – autor publikacji na temat form neogotyckich w architekturze
i rzemiośle czy architekt i witrażysta - Aleksander Linnemann. Według opinii tego ostatniego:
(…) Już w Düsseldorfie n a w y s t a w i e r o k u 1 8 8 0 był Pan Machhausen jedynym,
który, wobec ogólnie niskiego poziomu, na którym znajdowała się (i jeszcze się znajduje) ta
sztuka w Niemczech, ewidentnie wykazał się zrozumieniem tego, co jest istotą owej sztuki, po
raz pierwszy od odrodzenia witrażownictwa w Niemczech przedstawił dzieła takiey jakości,
na której wspiera się wartość porywających dzieł dawnych mistrzów. Aby osiągnąć takie
wyniki koniecznym było – abstrahując od faktu, iż pobieranie nauk w dziedzinie specyficznej
techniki, jak też nieprzerwane doskonalenie poprzez jej praktyczne uprawianie od wczesnej
młodości uważać należy za conditio sine qua non – posiadanie rzadkiego talentu (…) oraz
kwerenda oraz badania własne W. Mościckiego z Bonn niektóre z tych realizacji nie zachowały się np. witraże
w kościołach Koblencji, czy w katedrach w Trewirze i Frankfurcie.
10
W. Hansmann, jw., s. 92. Udział w wystawach i otrzymane nagrody wymienia również nagłówek druku
reklamowego oraz pisane na drukach firmowych listy, ADWO, sygn. AK I F 18.
11
E. van Treeck-Vaassen, jw., s. 121.
12
To przypuszczenie wymaga gruntowniejszych badań, przykładem współpracy Maxa Meckela i J.Machhausena
jest np. kościół w Gau-Algesheim w Nadrenii.
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dążenie do doskonalenia, które już samo w sobie godne jest podziwu. Oświadczam raz
jeszcze, iż wedle mego przekonania spośród znanych mi, większych niemieckich Instytutów
Witrażownictwa żaden z Panem Machhausenem równać się nie może i większość z nich, co
się jakości ich prac tyczy, głęboko poniżej jego poziomu stoi.13
Z dotychczas udokumentowanych realizacji Machhausena na terenie Prus Wschodnich
wymienić można: oszklenie prezbiterium kościoła pw. św. Katarzyny w Płoskini (1884),
oszklenie nawy południowej katedry pw. Wniebowzięcia NMP we Fromborku (l888) oraz
oszklenie nawy południowej kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce (1894). Prac
tego artysty w omawianym regionie jest jednak, jak wykazały badania, więcej. Utrudnienie
w ich poszukiwaniach stanowi brak sygnatur na witrażach. Jedyna jak dotąd znana znajduje
się w kościele w Świętej Lipce.
Do tej pory najlepiej zbadana została działalność

Machhausena przy realizacji

oszklenia do katedry we Fromborku.
Zachowane do roku 1945 ostatnie przeszklenie fromborskiej katedry powstało
w latach 1861-1911. W roku 1867, kiedy burza gradowa uszkodziła część katedralnych
witraży kapituła warmińska zdecydowała się na kompletną ich wymianę (pozostać miały
tylko wykonane w roku 1861, przez Adolpha Seilera z Wrocławia, okna kaplicy polskiej).
W trwające niemal pół wieku prace zaangażowane były wybitne pracownie witrażowe:
Heinricha Oidtmanna z Linnich k. Akwizgranu, Adalberta Rednera z Wrocławia

oraz

Josepha Marii Machhausena z Koblencji.
Pracę nad oszkleniem rozpoczęto zbyt pośpiesznie, jako że program ikonograficzny
wszystkich okien katedry nie został wcześniej określony. Pierwszą propozycję dotyczącą
całego oszklenia przedstawił dopiero biskup Philip Krementz w roku 1878 proponując do
siedmiu okien nawy południowej oraz czterech okien południowych i trzech północnych
prezbiterium, a także do rozety witrażowej w ścianie wschodniej wprowadzenie witraży ze
scenami radości i cierpień Matki Bożej. Cykl zamykać miała scena koronacji, umieszczona
w oknie wschodnim prezbiterium.

Projekt ten obejmował także okna nawy północnej,

w których miały się znaleźć postaci starotestamentowe w medalionach.14 Propozycja biskupa
Krementza była nieco spóźniona, ponieważ w tym czasie istniało już osadzone cztery lata
wcześniej, wykonane w 1868 roku, w warsztacie Heinricha Oidtmanna w Linnich, oszklenie
13

Druk reklamowy 1884 r., ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki

14

Dokładne omówienie propozycji Biskupa Philipa Krementza znajdujemy w liście biskupa Andreasa Thiela
do kapituły z 2 kwietnia 1887 roku.
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dywanowe nawy północnej oraz witraże z postaciami apostołów w prezbiterium. Ponadto
w

czasie kiedy biskup Krementz wystąpił ze swoim projektem

pracownia Adalberta

Rednera z Wrocławia pracowała już nad oknem w nawie południowej (pierwsze od strony
zachodniej, XIV s) ze sceną Narodzin Marii, a dwa lata później, w roku 1880, powstało
kolejne (XII s) rednerowskie okno ze sceną Ofiarowania Marii w świątyni. W rezultacie
pomysł biskupa Krementza wiązałby się z wymianą już istniejących witraży i nie został
w pełni przyjęty,

co skutkowało i skutkuje do dziś niejednorodnym i nie stanowiącym

całości oszkleniem katedry.

Do pomysłu biskupa kapituła zdecydowała nawiązać tylko

częściowo dostosowując jego program do istniejących już witraży w celu kontynuacji scen
maryjnych.
W związku z tym od końca 1886 roku prowadzono korespondencję z Josephem
Machhausenem

(z wielu stron ciepło polecanym), na temat wykonania

okien nawy

południowej15. W liście do biskupa Andreasa Thiela, w którym kapituła przedkłada
propozycje przedstawień do okien południowych katedry czytamy: Zlecenia na wykonanie
prac Josephowi Machhausenowi z Koblencji udzielić należy, który to w ogólności u znawców
rzeczy dobrą reputacyą się cieszy i poprzez przedłożone rysunki i prac przykłady z jak
najlepszej strony się nam przedstawił 16.
Sam witrażysta wziął

udział w dyskusji nad programem ikonograficznym proponując

umieszczenie po kilku scen w jednym oknie (podczas kiedy kapituła chciała wykonać do
każdego okna po jednym przedstawieniu figuralnym), po to żeby pokazać jak najwięcej (...)
wydarzeń z jakże ważnego, pełnego uczucia i we wspaniałe sceny bogatego życia
Przenajświętszej Panny(...). Nie wszystkie jednak sugestie Machhausena zostały, tak jak ta,
wzięte pod uwagę. Nie udało się mianowicie przesunąć witraży Rednera z trzeciego od
zachodu okna nawy południowej (XII s) do sąsiedniego okna nad kaplicą Zbawiciela (XIII s),
co pozwoliłoby Machhausenowi wykonać witraże, nie do pięciu, a do sześciu okien, jak
opiewa jego oferta ze stycznia 1887 roku17.
W roku 1888 praca nad witrażami dobiegła końca, a zapłata za ukończone dzieło
wyniosła 12 900 marek. Takiej sumy nie otrzymał żaden z pracujących przy renowacji okien
katedry, w latach 1868-1911, witrażystów, a biskup Andreas Thiel, z własnej kasy pokrył
koszty końcowe w wysokości 2750 marek18. Zresztą tego typu okna należały do najdroższych
15

F. Dittrich, Der Dom…, jw., s. 116-117, 150.
List kanonika Krügera do biskupa A. Thiela z 23 kwietnia 1887, ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W.
Mościcki.
17
List Machhausena z 22 stycznia 1887, ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki.
18
F. Dittrich, jw., s. 116, 149-150 (błędna data osadzenia okien 1880 r.); ADWO, sygn. AK I F 18.
16
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w cenniku Machhausena, zwłaszcza okna z przedstawieniami figuralnymi w medalionach
(140-200 marek za metr). Koszt okien ze scenami, których obramienie stanowiły elementy
architektury, był nieco niższy (120-160 marek za metr)19.
Zdaniem współczesnych

witraże Machhausena, wykonane

w XV-wiecznym stylu,

tradycyjną techniką, z angielskiego szkła antycznego, wpisały się znakomicie w gotycką bryłę
katedry20. Widać w nich (…) naysolidniejszą znayomość dawnych mistrzów (…), takich jak
np. Albrecht Dürer czy Joos van Cleve, jak również wpływ malarstwa nazareńczyków, bo
przecież i duch nowoczesnych czasów ukazać (…) musiał niepowstrzymane swe działanie 21.
Sam witrażysta,

już w trakcie pracy, dumny ze swojego dzieła w listach do kanonika

Müllera, kustosza kościoła katedralnego we Fromborku, pisał: Witraże będą z pewnością
nadzwyczaj piękne w swym oddziaływaniu, to widać już teraz, są przedmiotem istotnego
zainteresowania ze strony tutejszej Izby Sztuki (Kunstkammer) lub w innym liście:
a szeczególnie by mnie cieszyło, mieć możliwość wystawienia jakiejś ich części na tegorocznej
wystawie Generalnego Zjazdu Katolików Niemiec w Trewirze w końcu sierpnia. Czy też
kiedy praca nad witrażami dobiegała końca: Te cztery gotowe okna ustawiłem tutaj, gdzie
otrzymały bezgraniczny aplauz, niech Wasza Wielebność oczekują czegoś pięknego
i wspaniałego.22
To oszklenie również w późniejszych latach budziło

głosy

zachwytu.

Franz

Fleischer, autor wydanego w roku 1921 przewodnika po katedrze fromborskiej, chwaląc
machhausenowskie witraże o ornamentalnych witrażach wykonanych przez pracownię H.
Oidtmanna mówi: nie zatrzymaliśmy się przy oglądaniu okien nawy północnej, których
mniejsza wartość naprzeciwko witraży Machhausena nawet laikowi rzuca się w oczy23.
Po II wojnie światowej z oszklenia katedry fromborskiej pozostało niewiele. Z pięciu
trójdzielnych okien Josepha Machhausena w nawie południowej (XI s – VII s), w których
było 210 kwater, ocalały tylko dwa skrajne (XI s i VII s), a w nich 90 kwater.

Program

ikonograficzny zniszczonych okien odtworzono dzięki przechowywanej w Archiwum

19

Druk reklamowy firmy Machhausena, ADWO, sygn. AK I F 18.
F. Dittrich, Die Neue Dekoration…, jw., s. 312; F. Ditrich, Der Dom..., jw., s.150.
21
Przykładowo jako wzorzec ikonograficzny do sceny Zaśnięcie NMP posłużył obraz J. van Cleve Marientod
z 1520 r., zob. Die Malerei der Reanaissance, praca zbiorowa, Hamburg 1938; Prof. Eduard Steinle, jeden
z czołowych przedstawicieli malarstwa religijnego Nazareńczyków, współpracował wcześniej jako autor
rysunków z J. M. Machhausenem przy realizacji witraży do katedry we Frankfurcie nad Menem w 1884 r., zob.
druk reklamowy firmy Machhausena, ADWO, sygn. AK I F 18; Opinia prof. A. Linnemanna, druk reklamowy
firmy Machhausena, ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki.
22
Listy Machhausena do kanonika Müllera z 27 grudnia 1886 r., 18 lipca 1887 r. i 9 kwietnia 1888 r., ADWO,
sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki.
20

23

Franz Fleischer, Führer durch den Dom zu Frauenburg, Elbing 1921, s. 32.
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Archidiecezji Warmińskiej korespondencji (listy pisane przez: J. M. Machhausena,
przedstawicieli kapituły warmińskiej, oraz biskupa Andreasa Thiela)24. Program obejmował
tajemnice różańca świętego: radosne (w dwóch oknach),

bolesne (w jednym oknie -

środkowym), chwalebne (w kolejnych dwóch oknach). W czterech dużych oknach,
o wymiarach 11x1,80 m, umieszczono po trzy obrazy medalionowe, natomiast w oknie
mniejszym, nad kruchtą, o wymiarach 7,40x1,80 m, zmieścić się mogły tylko dwa. Okna
skrajne cyklu oraz okno środkowe (nad kruchtą) posiadały obramienie scen w postaci
bordiury z liści i pędów akantu przeplecionych wstęgą geometryczną, przy czym bordiura
była w każdym oknie inna. Natomiast w pozostałych dwóch oknach poszczególne sceny ujęte
były w neogotycką oprawę architektoniczną, również w każdym z okien inną. Bo jak pisał
Machhausen……(…) i zasady się trzymałem, że obok witrażu medalionowego także
architektoniczny się znajdzie. Pomijając to, iż każdy witraż inny w rysunku będzie, także
w przypadku architektury każdy cokół i baldachim są zróżnicowane i dokładnie do charakteru
owej w dawnych witrażach północno- i wschodnioniemieckich kościołów obowiązującej
architektury (…) dopasowane.25.
Dziś żeby prześledzić program witraży Machhausena należy obejrzeć witraże
w nawie południowej katedry oraz odwiedzić wystawę w starym pałacu biskupim gdzie
umieszczono zrekonstruowane fragmenty scen z trzech zniszczonych okien (X s, IX s, VIII s).
Zachowane w katedrze okno rozpoczynające cykl (czwarte od strony zachodniej XI s) przedstawia tajemnice radosne Matki Bożej: Boże Narodzenie, Pokłon trzech króli,
Ofiarowanie Jezusa w świątyni. W drugim oknie cyklu (piątym od zachodu X s),
stanowiącym kontynuację tajemnic radosnych, umieszczone były takie sceny, jak: Ucieczka
do Egiptu, Święta Rodzina w Nazarecie, Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni.
W trakcie rekonstrukcji udało się odzyskać spore fragmenty tych przedstawień. Szczególnie
piękne, zachowane w dużym fragmencie (dziewięć kwater), jest przedstawienie Świętej
Rodziny w Nazarecie. W mniejszych fragmentach udało się odtworzyć sceny: Ucieczka do
Egiptu (pięć kwater) i Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni (pięć kwater). Okno
środkowe cyklu (IX s) przedstawiało tajemnice bolesne Matki Bożej. Na wystawie zobaczyć
można fragmenty Ukrzyżowania (dwie kwatery) i Piety (pięć kwater). Udało się również
odtworzyć wypełnienie pomiędzy scenami z postacią anioła z banderolą w otoczeniu liści
i pędów akantu (sześć kwater). Ponieważ okno to, położone nad kruchtą, posiada mniejsze
24
25

ADWO, sygn. AK I F 18.
List kanonika Müllera z 18 lipca 1887 r., ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki.
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rozmiary, trzecią scenę, Dźwiganie krzyża, namalowano na ścianie (jak pisze Machhausen:
W oknie o 2/3 długości narysowałem takoż i dolny medalion, jako że później przy decoracji
ów na mur okienny namalowany być musi).26
W oknie czwartym (VIII s) ukazano tajemnice chwalebne Matki Bożej:
Zmartwychwstanie Chrystusa (odzyskano pięć kwater), Wniebowstąpienie (odzyskano trzy
kwatery) i Zesłanie Ducha Świętego (odzyskano pięć kwater). Sceny w ocalałym ostatnim,
piątym oknie cyklu (VII s) są kontynuacją tajemnic chwalebnych i przedstawiają: Zaśnięcie
NMP, Wniebowzięcie NMP oraz Koronację NMP.
Witraże w katedrze fromborskiej były drugą realizacją J. M. Machhausena na Warmii.
W roku 1884 wykonał on w pięciu trójdzielnych oknach prezbiterium kościoła pw. św.
Katarzyny w Płoskini witraże figuralne (trzy okna) i dywanowe (dwa okna). Szczególne
wrażenie robi okno środkowe z przedstawieniem Tronu Łaski. W pozostałych oknach
umieszczono postaci świętych w architektonicznych ramach: po prawej św. Wojciecha, św.
Andrzeja oraz św. Józefa, po lewej zaś św. Apolonię, św. Katarzynę i św. Barbarę27.
Dla kościoła pw. Nawiedzenia NMP

w Świętej Lipce, do pięciu niewielkich okien

(2x2,20 m) nawy południowej, warsztat Josepha Machhausena wykonał witraże
z przedstawieniem tajemnic bolesnych różańca świętego. Według źródeł nastąpiło to w roku
1894, jednak sygnatura w jednym z okien głosi: Jos. Machhausen Glasmalerei Coblenz
188828 Poszczególne okna przedstawiają, ujęte w architektoniczne ramy i opatrzone
objaśniającymi napisami, sceny: Modlitwa w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem koronowanie,
Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie. W Świętej Lipce nie udało się uzyskać tak udanego
wkomponowania witraży w architekturę kościoła, jak w przypadku katedry we Fromborku.
Wykonane w stylistyce neorenesansowej, stanowią one pewien dysonans w barokowym
kościele29.

26

Ibidem.
M. Arszyński, M. Kutner, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie. Braniewo, Frombork,
Orneta i okolice, T 1, Warszawa 1980, s. 180.
28
Der Wallfahrtrsort Heiligelinde in der Diozese Ermland, Braunsberg 1917, s. 55. W liście Machhausena do
fromborskiego kanonika Müllera dotyczącym witraży do katedry we Fromborku, ukończonych ostatecznie w
1888 r. czytamy: Takoż witraże dla Świętej Lipki zostaną wstawione wraz z nimi. Być może okna wykonane w
1888 r. osadzono sześć lat później (?). List Machhausena do kanonika Müllera z 27 grudnia 1886 r. , ADWO,
sygn. AK I F 18. Tłum W. Mościcki.
29
W roku 1913 prof. R. Dethlefsen, konserwator zabytków na Prusy Wschodnie, po dokonaniu oględzin
kościoła w Świętej Lipce, wysłał pismo do Ministerstwa ds. Kultury i Wyznań, w którym wspomina min.
o witrażach J. M. Machhausena zauważając, że choć same w sobie dobre, nie pasują do wnętrza i proponuje ich
zdjęcie i przeniesienie do innego kościoła. Szczęśliwie jednak nie doszło do zrealizowano tego pomysłu, zob.
J. Paszenda, Święta Lipka, Olsztyn 1996, s. 83.
27
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Pracownia witrażowa Wilhelma Mayra z Koblencji
Wilhelm Mayr urodził się 20 lipca 1824 r. w Koblencji, zmarł 16 maja 1896 r.
w Metternich k. Koblencji. W roku 1866 uruchomił w Metternich zakład witrażowy,
przeniesiony później do Rohrehof. Razem z Wilhelmem pracowali jego dwaj synowie, obaj
wykształceni malarze: Franz Joseph Maria Mayr (1852-1900) oraz Theodor Joseph Mayr
(1859-1938), którzy przejęli warsztat po ojcu30. Z rozpoznanych dotąd realizacji tego
warsztatu na terenie Niemiec wymienić można min. witraże w kościele pw. św. Severusa
w Boppard (1875), czy w kościele pw. Ignacego w Betzdorf (1891). Znany jest też jego
udział w wystawie w Düsseldorfie w 1881 r.31
Jedyna jak dotąd znana na terenie Prus Wschodnich realizacja pracowni Wilhelma
Mayra to zespół witraży w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim
pod Olsztynem, na który zwrócono uwagę w trakcie poszukiwań analogii niezbędnych do
dalszej rekonstrukcji fromborskich kwater Machhausena.
Znajduje się tu imponujący zespół złożony z 15 witraży figuralnych, dwóch ornamentalnych
oraz rozety witrażowej. Okna

figuralne przedstawiają tajemnice różańca świętego –

w prezbiterium tajemnice bolesne (Ukrzyżowanie, Dźwiganie krzyża, Biczowanie, Cierniem
koronowanie, Modlitwa w Ogrójcu), w nawie południowej tajemnice radosne (Zwiastowanie,
Nawiedzenie, Boże Narodzenie, Ofiarowanie, Znalezienie Jezusa w świątyni), w nawie
północnej zaś tajemnice chwalebne (Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha
Świętego, Wniebowzięcie NMP, Koronacja NMP). W oknie centralnym z przedstawieniem
Ukrzyżowania scena wypełnia całą jego przestrzeń, w innych natomiast sceny figuralne
umieszczono w medalionach, a kompozycję uzupełniają witraże dywanowe, barwne w dwóch
oknach prezbiterium, monochromatyczne, wzbogacone kolorowymi rozetami, w pozostałych
dwóch oknach prezbiterium i w całej nawie. Wszystkie okna ujęte są barwną bordiurą
i opatrzone napisami objaśniającymi poszczególne sceny. Uderza jednolity schemat
kompozycyjny tych witraży, ich nasycona kolorystyka, idealne dopasowanie do wnętrza
(dzięki czemu stanowią integralną część jego wystroju) oraz wysoki poziom wykonania.
Wszystko to sprawia, że jest to jeden z piękniejszych zespołów witrażowych w regionie.
Okazało się, że oszklenie w Klebarku Wielkim, wykonane w roku 1891, ma bardzo
wiele wspólnego z powstałymi kilka lat wcześniej (1884-1886) witrażami J.M. Machhausena
z prezbiterium kościoła pw. św. Cecylii w Bonn-Oberkassel.
30
31

Informacja od Hansa Josefa Schmidta z Archiwum Miejskiego w Koblencji.
J. R. Beines, jw., s. 188.
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Obie realizacje powstały w oparciu o wzorce ikonograficzne zaczerpnięte z grafik
Albrecht Dürera (Mała Pasja, 1511) i Martina Schongauera (Pasja, 1476), a także z grafiki
Juliusa Schnorra von Carlosfeld z 1860 r. i witraża ze sceną Wniebowstąpienia z 1868 r.
z katedry w Kolonii32.
Z powodu

podobieństwa witraży z Klebarka do okien Machhausena w kościele pw. św.

Cecylii w Bonn można by je mylnie przypisać właśnie jemu. W tym przypadku jednak
szczęśliwie istnieje sygnatura, która głosi, że wyszły one z innej koblenckiej pracowni,
Wilhelma Mayra (W. Maÿr Rohrerhöfe bei Koblenz 189(1).
Analogiczne oszklenie jak w Klebarku i w Bonn znajduje się także w kościele pw. św.
Kastora w Karden (lata 80.-90. XIX w.), w Nadrenii i jest dziełem pracowni Machhausena 33.
Bez wątpienia warsztaty Machhausena i Mayra musiały ze sobą współpracować, choć
niewiele jest konkretnych danych na temat tej współpracy.

Zwraca na to uwagę także

dr Wilfried Hansmann (autor publikacji na temat witraży Machhausena w kościele pw. św.
Cecylii w Bonn-Oberkassel), którego zdaniem Przypuszczalnie Mayrowie wpółpracowali
z Machhausenem. W każdym razie musiały być im znane i dostępne jego wzorniki.
Poświadczona jest dawniejsza współpraca warsztatów34 .
Podobnego zdania jest Sławomir Oleszczuk, konserwator witraży, który od dziesięciu
lat zajmuje się rekonstrukcją kwater J. M. Machhausena we Fromborku, a w roku 2006
pracował nad konserwacją okien W. Mayra w Klebarku Wielkim. Według niego porównanie
realizacji omawianych realizacji pokazuje, że: podobieństwo w wykonaniu jest niewątpliwe,
świadczy o tym prawie identyczny sposób malowania, zarówno prowadzenie konturówki, jak
obustronne zakładanie mocnej patyny. Biorąc pod uwagę związki rodzin Mayra
i Machhausena, które znały się co najmniej od dwóch pokoleń, można przypuszczać, że nad
witrażami w Klebarku i Fromborku pracował ten sam malarz. Niewielka odległość pracowni
mogła też mieć wpływ na zatrudnienie tych samych pracowników35.
W dokumentacji konserwatorskiej witraży z Fromborka i Klebarka Wielkiego opis
techniczny kwater wygląda identycznie: „wykonane klasyczną techniką, tzn. szkła barwione
w masie lub powłokowe, malowane i wypalane, a następnie złożone w ołów. Siatka ołowiana
wykonana z listew o szerokości 5-8 mm. Kwatery usztywnione trzema wiatrownicami od
wewnątrz (w Klebarku) lub dwiema poziomo od wewnątrz i jedną pionowo od zewnątrz (we
32

W. Hansmann, jw., s. 75 – il. 26, s. 77 – il. 29, s. 79 – il. 32, s. 80 – il. 33, s. 81 – il. 35, s. 82 – il. 38-39, s. 85
– il. 41, s. 86 – il. 43, s. 88 – il. 45, s. 90-91.
33
Dokumentacja fotograficzna okien kościoła w Karden wykonana podczas kwerendy w lutym 2008.
34
W. Hansmann, Chorfensterszenen aus St. Cäcilia in der Kirche zu Klebark Wielki (Polen),
Pfarr-brief der katolischen Gemeinde St. Cäcilia-Oberkassel 2008 (w przygotowaniu)
35
S. Oleszczuk, opinia konserwatorska.
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Fromborku). Szkła malowane obustronnie, konturówką i laserunkowo farbami: czarną,
ciemną brązową i jasną brązową od wewnątrz oraz jasną brązową i lazurą srebrową od
zewnątrz36.
Inne realizacje pracowni

Josepha

Machhausena Wilhelma i

Mayra z Koblencji

w Prusach Wschodnich
Jak dotąd, potwierdzonym sygnaturą, wspólnym dziełem pracowni Machhausena
(prowadzonej wówczas przez ojca Josepha - Augusta) oraz Wilhelma Mayra są witraże
z postaciami apostołów w kościele pw. św. Huberta w Müllenbach k. Kaisersesch w Nadrenii
(1854-1855). Świadczy o tym sygnatura Glasmalery Aug. Machhausen Gez. X Mayr
Coblenz 37.
Na podstawie znanych realizacji

koblenckich warsztatów Josepha Machhausena

i Wilhelma Mayra w Prusach Wschodnich i w Niemczech można zaproponować przypisanie
tym pracowniom

innych jeszcze realizacji. Jednak, jak wskazuje przykład oszklenia

w Klebarku Wielkim trudno w niektórych przypadkach z całą pewnością stwierdzić w jakiej
koblenckiej pracowni powstało dane oszklenie.
Być może za dzieło

Machhausena lub Mayra uznać należy witraże z lat 80.-90.

XIX w. w kościele pw. św. Jerzego i św. Anny w Radostowie k. Dobrego Miasta. To
skromne oszklenie

składa się z dwóch okien dywanowych w nawie południowej

z przedstawieniem św. Anny i św. Jerzego w medalionach w podłuczach oraz

trzech

okien z oszkleniem ołowiowym i przedstawieniem św. Jacka (nawa południowa) oraz św.
Mikołaja i św. Józefa (nawa północna) w medalionach. Witraże dywanowe są tu analogiczne
jak ornamentalne okna ze wzorem dywanowym autorstwa J.M. Machhausena w prezbiterium
kościoła pw. św. Katarzyny w Płoskini.
Najpewniej

dziełem któregoś z omawianych koblenckich warsztatów jest witraż

z przedstawieniem Tronu Łaski w kościele pw. św. Marcina w Ełdytach Wielkich (1886),
a także witraże w prezbiterium kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Dźwierzutach (1884),
gdzie w oknie centralnym umieszczono również przedstawienie Tronu Łaski, w oknach
bocznych zaś postaci archaniołów Gabriela i Michała ujęte w architektoniczne ramy. Być
może te same ręce wykonały również przeszklenie prezbiterium kościoła pw. św. Brunona
36

S. Oleszczuk, Dokumentacja konserwatorska witraży z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Wrocław
1995, wł. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, s. 5; S. Oleszczuk, Dokumentacja konserwatorska
witraży z sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, Wrocław 2006, wł. Parafia
Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim, s. 4.
37
E. van Treeck-Vaassen, jw., s. 121.
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w Bartoszycach (1883), ze sceną Ukrzyżowania na witrażu centralnym, postaciami św.
Brunona i św. Józefa na witrażach bocznych oraz witrażami dywanowymi w pozostałych
dwóch oknach. Przedstawienia figuralne ujmują tu architektoniczne ramy, a wszystkie okna
otacza niezwykle dekoracyjna bordiura. Wiele wskazuje też, że w którymś z omawianych
warsztatów mogło powstać oszklenie do prezbiterium kościoła pw. św. Jana Ewangelisty
w Bartągu (1886), z przedstawieniem św. Jana, św. Piotra i św. Pawła. Postaci otaczają
elementy architektury

i dekoracyjne bordiury, porównywalne z użytymi na witrażach

w Ełdytach Wielkich i w Bartoszycach.
Istnieją również pewne przesłanki, aby zaproponować włączenie do listy realizacji
koblenckich pracowni w omawianym regionie witraży w kościele pw. św. Marii Magdaleny
w Lutrach (lata 90. XIX w.) ze scenami z życia Matki Bożej w trzech oknach prezbiterium
i oszkleniem dywanowym w oknach korpusu nawowego. Zdaniem Marka Gołowacza, który
prowadzi konserwację witraży w Dźwierzutach i w Lutrach mogły one wyjść z tej samej
pracowni.
Z dużą, na tym etapie badań,

ostrożnością

zaproponować można przypisanie

pracowni Machhausena lub Mayra dwóch witraży z przedstawieniem Matki Bożej i św.
Józefa

w prezbiterium kościoła

przypominające,

pw. Narodzenia NMP w Jarandowie (k. XIX w.?)

architektonicznym

neorenesansowym

obramieniem

scen,

witraże

Machhausena w Św. Lipce i w St. Sebastian w Nadrenii. 38
Do wstępnego wykazu oszkleń wykonanych w omawianym regionie przez koblenckie
warsztaty z dużą ostrożnością zaliczyć można witraże w kościele pw. św. św. Michała
Archanioła i Apolonii w Blankach (ok. 1892) ze względu na bogatą bordiurę w oknach
figuralnych z przedstawieniem Matki Bożej i św. Józefa, a także w pozostałych czterech
oknach korpusu nawowego39.
Podsumowanie
Badania prowadzone w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nad realizacjami
Josepha Marii Machhausena i Wilhelma Mayra przyczyniły się do odkrycia na nowo tych
niesłusznie zapomnianych pracowni.

Zwróciły także uwagę na potrzebę odpowiedniego

38

Prezbiterium dobudowano w 1936 r. jednak witraże wydają się wcześniejsze.
Wstępna analiza porównawcza pokazuje, że wymienione realizacje Machhausena i Mayra w regionie Prus
Wschodnich i terenie Niemiec mają między sobą wiele wspólnego np. bordiury analogiczne w Boppaard
i Karden w Nadrenii jak i w Ełdytach, Bartągu, Bartoszycach, czy Blankach albo elementy przedstawień
figuralnych np. identyczna postać Boga Ojca w scenach Tronu Łaski zarówno w Płoskini, Ełdytach
i Dżwierzutach, jak i w Gau-Algesheim, St. Martin, Bad-Godesberg, czy Boppard .
39
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zabezpieczenia ich oszkleń w omawianym regionie. Dzięki temu witrażom we Fromborku
i w Klebarku Wielkim fachowa konserwacja przywróciła dawny blask40.
Zarówno w odniesieniu do witraży Machhausena ocalałych w katedrze fromborskiej
jak i tych które mogą dalej istnieć wyłącznie w formie ekspozycji w Muzeum Mikołaja
Kopernika, a także jeśli chodzi o zespół okien Wilhelma Mayra w kościele w Klebarku
Wielkim należy pokreślić wysoki poziom prowadzonej konserwacji, niezwykle istotny
zwłaszcza w przypadku kiedy mamy do czynienia z tak wybitnymi dziełami sztuki
witrażowej. A jak pisał Joseph Machhausena, który sam przecież podejmował się renowacji
zabytkowych witraży jest to chyba najtrudnieyszym zadaniem dla witrażownika, ponieważ
uzupełnienia muszą absolutnie pasować do części oryginalnych, co spośród wszystkich rzeczy
wymaga naybardziej r o z u m i e n i a o r y g i n a ł u , a gdzie tego brak, poprawna renowacya
wcale nie jest możliwa i z którego to powodu nayczęściej napotyka się je w formie
przerażayącey.41
Dzięki pracom rekonstrukcyjnym i konserwatorskim we Fromborku

i

Klebarku

Wielkim udało się dzieła koblenckich artystów uratować lub zabezpieczyć na wiele lat. Warto
jednak zwrócić uwagę na wiele innych przeszkleń czekających na swoją kolej. Przykładem
mogą być niszczejące witraże J. M. Machhausena w kościele pw. św. Katarzyny w Płoskini,
które wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, a

jej koszt, ze względu na

skalę zniszczeń wysoki, przerasta możliwości niewielkiej parafii.
Spuścizna znakomitej klasy warsztatów witrażowych Josepha Machhausena
i Wilhelma Mayra zasługuje na pełne opracowanie (być może przy współpracy
międzynarodowej) z uwzględnieniem ich realizacji nie tylko w Polsce (Prusy, Pomorze, czy
Śląsk) ale także w Niemczech (zwłaszcza w Nadrenii) i być może w innych krajach
(Holandia, Włochy). Na wzmianki dotyczące realizacji Machhausena poza terenem Niemiec
natykamy się w jego listach pisanych do kapituły fromborskiej. W jednym z nich czytamy:
Na święto jubileuszu Ojca Świętego piękny witraż ofiarowałem lub w innym miejscu
w żartobliwym nieco tonie: Otrzymałem ostatnio zlecenia na wykonanie pięknych
i wspaniałych prac dla Bredy, Amsterdamu i Osnabrück i jak się wydaje posuwa się wszystko
40

W 2002 r., w efekcie starań proboszcza parafii archikatedralnej we Fromborku, ks. prałata Tadeusza
Graniczki oraz dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika, Henryka Szkopa, dzięki wsparciu Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, ocalałe w katedrze okna J.M. Machhausena poddane zostały konserwacji.
Firma
witrażowa Wojciecha i Władysława Koziołów z Torunia przywróciła im niemal dawną świetność.
Natomiast do konserwacji okien Wilhelma Mayra w sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wlk. doszło w roku 2006, dzięki staraniom ks. prałata Henryka Błaszczyka, przy wsparciu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a przeprowadziła ją wrocławska pracownia Sławomira Oleszczuka wraz
z warsztatem witrażowym Jacka Grudzińskiego z Olsztyna.
41
Druk reklamowy firmy Machhausena, ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum. W. Mościcki.
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i posuwać się będzie dobrym tokiem (…) jeśli Wasza Wielebność tam tylko (u siebie) nie
wpuszczą Rosjan, a my (u nas) Francuzów42.
Konieczna więc dla dalszych badań byłaby możliwie pełna inwentaryzacja dzieł
Machhausena i Mayra, a także wnikliwsze badania archiwalne, które miejmy nadzieję rzucą
nieco światła na zagmatwaną jak dotąd historię współpracy obu pracowni.
Być może w przyszłości uda się także potwierdzić przypuszczenia, jakoby część kwater J.M.
Machhausena z katedry fromborskiej została wywieziona po zakończeniu II wojny światowej
przez Rosjan43.

42

List Machhausena do kanonika Müllera z 27 grudnia 1886 r. , ADWO, sygn. AK I F 18. Tłum W. Mościcki.
Bryła katedry uszkodzona została w czasie działań wojennych tylko w niewielkim stopniu. Bardzo
prawdopodobne, iż witraże pozostały bez większych zniszczeń. Według relacji ks. Jana Fiedorowicza, dawnego
proboszcza katedry fromborskiej, duża część witraży katedralnych została po wojnie zdjęta i wywieziona do
Związku Radzieckiego. Taką informację uzyskał on od emerytowanego rosyjskiego generała, którego
oprowadzał w latach 70. XX w. po katedrze.
43

15

Bibliografia
1. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie (dalej: ADWO), sygn. AK I F 18 (Acta
Domkapitels von Ermland betr. Gemalte Fenster in der Domkirche).
2. M. Arszyński, M. Kutzner, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie.
Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, T 1, Warszawa 1980, s. 180.
3. J. R. Beines, Materialen zur Geschichte farbiger Verglasungen von 1780 bis 1914,
vorzugsweise für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, (w:) Farbfenster in Bonner
Wöhnhausern, Landeskonserwator im Rheinland, Arbeitsheft 24, Köln 1988, s. 172, 188.
4. E. Brachvogel, Der Dom in Frauenburg, Braunsberg 1926, s. 27-28.
5. F. Dittrich, Der Dom zu Frauenburg, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde
Ermlands”, 1916, Jh.19, s. 115-117, 149-150.
6. F. Dittrich, Die neue Dekoration des Domes zu Frauenburg, Zeitschrift für Christliche
Kunst, 1892, Jh.10, s. 307-318;
7. F. Fleischer, Führer durch Frauenburg, Elbing 1921, s. 66.
8. F. Fleischer, Führer durch den Dom zu Frauenburg, Elbing 1921, s. 32.
9. W. Hansmann, Die Chorfenster von Joseph Machhausen in St. Cäcilia, „Denkmalpflege im
Rheinland, Rheinischen Amt für Denkmalpflege”, Jh. 21, 2004, nr 2, s. 70-92.
10. S. Oleszczuk, Dokumentacja konserwatorska witraży z Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, Wrocław 1995, wł. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, s. 5.
11. S. Oleszczuk, Dokumentacja konserwatorska witraży z sanktuarium Znalezienia Krzyża
Świętego w Klebarku Wielkim, wł. Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wielkim, s. 4. Wrocław 2006.
12. J. Paszenda, Święta Lipka, Olsztyn 1996, s. 83.
13. E. van Treeck-Vaassen, Bilder auf
München 1997, s. 121.

Glas, Glasgemalde zwischen 1780 und 1870,

14. Der Wallfahrtrsort Heiligelinde in der Diozese Ermland, Braunsberg 1917, s. 55.
15. W. Wojnowska, Witraże fromborskie (informator o wystawie w Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku), Frombork 1998.
16. W. Wojnowska, Witraże Josepha Machhausena w katedrze fromborskiej, „Folia
Fromborcensia”, 1999, nr 2, s. 149-162.
16

17. W. Wojnowska, Fromborskie witraże katedralne, „Cenne, bezcenne, utracone”, 2000, nr
6, s. 4-7.
18. W. Wojnowska, Der Koblenzer Glasmaler Joseph Maria Machhausen (1847-1894) im
Ermland, „Koblenzer Beiträge zur Geschichte und Kultur”, 2003, nr 13, s. 91-106.
19. W. Wojnowska, Witraże na Warmii, Przewodnik Warmiński na CD, Olsztyn 2008, nr 8,

17

Ilustracje

Druk reklamowy pracowni J. Machhausena, 1884 r. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

18

Plan rozmieszczenia okien w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP we Fromborku. Rys.
Sławomir Oleszczuk.

19

Joseph Maria Machhausen, Zaśnięcie Marii, 1888 r., katedra pw. Wniebowzięcia NMP we
Fromborku, nawa południowa. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.

Joos van Cleve, Marientod 1520 r., wzorzec ikonograficzny do sceny Zaśnięcie NMP, H.
Wiemann, Die Malerei der Reanaissance, Hamburg 1938. s.79.

20

Joseph Maria Machhausen, Koronacja NMP, 1888 r., katedra pw. Wniebowzięcia NMP we
Fromborku, nawa południowa. Fot. Paweł Chorostian.

Joseph Maria Machhausen, wypełnienie między scenami z przedstawieniem anioła, 1888 r.,
katedra pw. Wniebowzięcia NMP we Fromborku, nawa południowa. Fot. Paweł Chorostian.
21

22

. Detale witraży Josepha Marii Machhausena w katedrze pw. Wniebowzięcia NMP we
Fromborku, 1888 r. Fot. 006.1 Paweł Chorostian, 006.2.-006.4. Jagoda Semków.

23

Fragment wystawy obrazujący materiał witrażowy przed rekonstrukcją, Muzeum Mikołaja
Kopernika we Fromborku. Fot. Weronika Wojnowska.

24

25

26

27

Joseph Maria Machhausen, Święta Rodzina w Nazarecie, 1888 r., fragment sceny przed
rekonstrukcją, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Sławomir Oleszczuk.

28

29

30

31

Joseph Maria Machhausen, Święta Rodzina w Nazarecie, 1888 r., fragment sceny po
rekonstrukcji, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Weronika Wojnowska.

32

33

Joseph Maria Machhausen, Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni, 1888 r.,
fragment sceny przed rekonstrukcją, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot.
Sławomir Oleszczuk.

34

35

36

Joseph Maria Machhausen, Odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni, 1888 r.,
fragment sceny po rekonstrukcji, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Anna
Pietrzak.

37

J. M. Machhausen, Ukrzyżowanie Chrystusa, 1888 r., fragment sceny przed rekonstrukcją,
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Sławomir Oleszczuk.
38

39

Joseph Maria Machhausen, Ukrzyżowanie Chrystusa, 1888 r., fragment sceny po
rekonstrukcji, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Weronika Wojnowska.

40

41

42

Joseph Maria Machhausen, Pieta, 1888 r., fragment sceny przed rekonstrukcją,
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Sławomir Oleszczuk.

43

44

45

Joseph Maria Machhausen, Pieta, 1888 r., fragment sceny po rekonstrukcji,
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Jagoda Semków.

46

47

Wystawa Witraże fromborskie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Fot. Henryk
Szkop, Anna Pietrzak, Weronika Wojnowska.

48

49

50

51

52

Joseph Maria Machhausen, detale witraży, 1888 r., Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku. Fot. Weronika Wojnowska.
53

Joseph Maria Machhausen, Tron Łaski, 1884 r., kościół pw. św. Katarzyny w Płoskini,
prezbiterium. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.

Joseph Maria Machhausen, Św. Józef, św. Andrzej i św. Wojciech, 1884 r., kościół pw. św.
Katarzyny w Płoskini, prezbiterium. Fot. Weronika Wojnowska.

54

Joseph Maria Machhausen, okno ornamentalne ze wzorem dywanowym, 1884 r., kościół pw.
św. Katarzyny w Płoskini, prezbiterium. Fot. Weronika Wojnowska.

Joseph Maria Machhausen, Dźwiganie krzyża, 1894 r., kościół pw. Nawiedzenia NMP w
Świętej Lipce, nawa południowa. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.
55

Joseph Maria Machhausen, Modlitwa w Ogrójcu, 1894 r., kościół pw. Nawiedzenia NMP w
Świętej Lipce, nawa południowa. Fot. Weronika Wojnowska.

Sygnatura Josepha Marii. Machhausena, 1894 r., kościół pw. Nawiedzenia NMP w Świętej
Lipce, nawa południowa. Fot. Weronika Wojnowska.

56

Wilhelm Mayr, Ukrzyżowanie, 1891 r., kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wielkim, prezbiterium. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.

57

Wilhelm Mayr, Cierniem koronowanie, 1891 r., kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w
Klebarku Wielkim, prezbiterium. Fot. Sławomir Oleszczuk.

Joseph Maria Machhausen, Cierniem koronowanie, 1884 r., kościół pw. św. Cecylii w BonnOberkassel, prezbiterium. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.
58

Wilhelm Mayr, Zwiastowanie, 1891 r., kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wielkim, nawa południowa. Fot. Sławomir Oleszczuk.

59

60

Detale witraży Wilhelma Mayra, 1891 r., kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Klebarku Wielkim. Fot. Sławomir Oleszczuk.

Sygnatura Wilhelma Mayra, 1891 r., kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku
Wielkim. Fot. Sławomir Oleszczuk.
61

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausen, okno ornamentalne ze wzorem dywanowym
i przedstawieniem św. Anny w medalionie, lata. 80.-90. XIX w., kościół pw. św. Jerzego i św.
Anny w Radostowie, nawa południowa. Fot. Jagoda Semków.

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausen lub Wilhelm Mayr, Tron Łaski, 1886 r., kościół
pw. św. Marcina w Ełdytach Wielkich, prezbiterium. Fot. Stanisław Kuprjaniuk.

62

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausen lub Wilhelm Mayr, Tron Łaski, 1884 r., kościół
pw. Przenajświętszej Trójcy w Dźwierzutach, prezbiterium. Fot. Weronika. Wojnowska.
63

. Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausen lub Wilhelm Mayr, Ukrzyżowanie, 1883 r.,
kościół pw. św. Brunona w Bartoszycach, prezbiterium. Fot. Stanisław. Kuprjaniuk.

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausena lub Wilhelm Mayr, Św. Jan, 1886 r., kościół pw.
św. Jana Ewangelisty w Bartągu, prezbiterium. Fot. Weronika Wojnowska.

64

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausena lub Wilhelm Mayr, Matka Boża, k. XIX w.(?)
kościół pw. Narodzenia NMP w Jarandowie, prezbiterium. Fot. Marek Gołowacz.

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausen lub Wilhelm Mayr, Zwiastowanie, lata 90.
XIX w. , kościół pw. św. Marii Magdaleny w Lutrach, prezbiterium. Fot. Stanisław
Kuprjaniuk.
65

Przypuszczalnie Joseph Maria Machhausena lub Wilhelm Mayr, Matka Boża, ok. 1892 r.,
kościół pw. św. św. Michała Archanioła i Apolonii w Blankach, nawa południowa. Fot.
Jagoda Semków.

66

