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majowym numerze naszego pisma zamieściliśmy artykuł dr hab. inż. Krystyny
Pawłowskiej na temat witraży Stanisława Wyspiańskiego – tych zrealizowanych
za życia artysty, i tych niezrealizowanych, które genialny twórca pozostawił w postaci kartonowych projektów, przechowywanych obecnie w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego („O witrażach Wyspiańskiego”, ss. 12-16). Autorka podjęła w nim polemikę z entuzjastami wykonywania niezrealizowanych witraży w szkle, np. słynnego „Kazimierza Wielkiego”, którego, jak napisała, nie można obecnie oglądać „jako dzieła
skończonego, czyli jako szklanego obrazu w promieniach
słońca”. W zakończeniu artykułu czytamy: „[...] przedstawione uwagi nie są protestem przeciwko podejmowaniu
takich prób, ale przeciw nazywaniu tego, co powstanie,
witrażem Wyspiańskiego. Kartony rzeczywiście prowokują,
jednak śmiałkowie powinni zdawać sobie sprawę, że
rzecz może zakończyć się zupełnym fiaskiem. Może nawet
uda się osiągnąć efekt z artystycznego punktu widzenia
dobry lub nawet świetny, zawsze jednak będzie to tylko witraż inspirowany kartonem Wyspiańskiego – nic więcej.
Każdy ma prawo do interpretacji, ale nikt nie ma prawa
uważać, że robi to dokładnie tak, jak zrobiłby sam mistrz.
Zatem jako prezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży
apeluję o ostrożność w podejmowaniu takich wyzwań
i przede wszystkim nazywanie rzeczy po imieniu” (ss. 15-16).
Trudno przewidzieć, jak za dziesięć, dwadzieścia czy
pięćdziesiąt lat będziemy mówili o wykonanych właśnie
przez Krakowski Zakład Witraży S. G. Żeleńskich na podstawie kartonów Stanisława Wyspiańskiego witrażach przedstawiających Świętego Stanisława, Kazimierza Wielkiego i Henryka Pobożnego, które umieszczono we frontowej
ścianie Pawilonu Wystawienniczo-Informacyjnego Wyspiański 2000, przy placu Wszystkich Świętych w Krakowie; uroczyste odsłonięcie tego pawilonu odbyło się 2 czerwca br.
w ramach obchodów 750-lecia lokacji miasta. Na razie jednak w informacjach prasowych dotyczących tego wydarzenia rzetelnie informowano czytelników, że witraże zostały wykonane „według projektu” lub „na podstawie kartonów Stanisława Wyspiańskiego”.
A skoro tak, może warto wyjaśnić jak narodził się ten niezwykły pomysł?
O współczesnej realizacji witraży według projektów Wyspiańskiego można było przeczytać już 14 kwietnia 2000 r. w krakowskiej mutacji „Gazety Wyborczej”: „Koncepcja,
która powstała we współpracy Andrzeja Wajdy i biura projektowego „Ingarden&Ewý, architekci” [Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý] wiąże się z reprezentacyjnym charakterem
miejsca. Ekspozycja witraży Wyspiańskiego właśnie w tym miejscu ma uzasadnienie:
Grodzką, koło placu Wszystkich Świętych, przebiega Trakt Królewski. Przechodzą tędy
tłumy turystów, kierując się z Rynku na Wawel, gdzie – w katedrze – witraże miały być
przed wiekiem zrealizowane. „– Poza tym w stojącym w bardzo bliskim sąsiedztwie kościele Franciszkanów znajdują się inne witraże Wyspiańskiego” – zaznacza Andrzej Wajda. Drugim ważnym sąsiadem pawilonu będzie Urząd Miasta Krakowa, który mieści się
przy placu Wszystkich Świętych. Pawilon stanie się więc wizytówką miasta i urzędu”.
Z realizacji Pawilonu Wyspiański 2000 i witraży zdecydowanie zadowolony jest jego
pomysłodawca i inicjator. „–Te witraże – zapewnia Andrzej Wajda – są realizacją najbliższą temu, co pomyślał Wyspiański”. Tylko jak to sprawdzić? Może po prostu, jeszcze tego lata, należałoby przyjechać do Krakowa, by zobaczyć nowo otwarty pawilon, a potem
choć na chwilę wstąpić do pobliskiego kościoła Franciszkanów, aby przyjrzeć się oryginalnym witrażom Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”, „Święty Franciszek”, „Błogosławiona Salomea”, „Żywioły”...
Werdykt wydany – pora na wystawy w krakowskich muzeach. W tym numerze szczególnie polecamy wystawę na Wawelu o bursztynowej pasji Lucjana Myrty (ss. 30-31).
A wszystko to w ramach wielkich jubileuszy: Roku Stanisława Wyspiańskiego i 750-lecia
lokacji Krakowa.

