
Część mowy pochwalnej autorstwa Hansa Schaefera przy wsp�łpracy z Hansem-Dieterem 

Marschnerem z okazji otwarcia wystawy w 110 urodziny Wilhelma Wagenfelda. 

Mowa opublikowana była w Najnowszych Wiadomościach Muzeum Szkła w Weiβwasser nr 

17.

Wilhelm Wagenfeld urodził się 15 kwietnia 1900 roku w Bremie. Zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami, po ukończeniu szkoły, rozpoczął on praktykę w biurze projektowym 

fabryki wyrob�w srebrnych w Bremie. Następnie studiował 7 semestr�w w Państwowej 

Akademii Rysunku w Hanau, po czym spędził rok w Bremie i przebywał we wsp�lnocie 

artyst�w w Worpswede. Zainspirowany pierwszą dużą wystawą Bauhausu (słynna uczelnia 

artystyczna w Weimarze – przyp. tłum.) pt. „Sztuka i technika – nowa jedność“, Wagenfeld 

postanowił kontynuować tam naukę. Pracował on gł�wnie w warsztacie obr�bki metalu i zdał 

w 1924 roku przed cechem złotnik�w egzamin czeladniczy na rzemieślnika wyrabiającego 

ozdobne przedmioty i biżuterię ze srebra, miedzi i mosiądzu oraz egzamin na cyzelatora.

1 kwietnia 1930 roku rozpoczął samodzielną działalność. 

Wykład „Maszyna i rękodzieło“ w Stowarzyszeniu Sztuki w Jenie przyni�sł Wagenfeldowi w 

1931 roku umowę wsp�łpracy z firmą produkującą szkło „Jenaer Glaswerk Schott & Gen.“. 

W roku 1935 poprzez sw�j kolejny wykład przyciągnął on uwagę doktora Karla Meya, 

przewodniczącego rady zarządu Zjednoczonych Łużyckich Zakład�w Szklarskich w 

Weiβwasser. Meyowi udało się pozyskać Wagenfelda na stanowisko artystycznego 

kierownika zakład�w. Zlecił on mu nadanie asortymentowi sięgającemu wtedy liczbie 60.000 

pojedyńczych produkt�w „smaku i dobrego stylu“. Zadanie to obejmowało fabryki w 

Weiβwasser, Kamenz, Tschernitz i F�rstenberg, gdzie sporządzano szkło dmuchane i 

szlifowane, ponadto szkło tłoczone, pojemniki i szkło oświetleniowe. Wagenfeldowi udało się 

przekonać do swoich pomysł�w najlepszych pracownik�w. Razem z nimi wytwarzał on obok 

istniejącego, dającego się trudno zmienić asortymentu, nową linię estetycznego i 

wartościowego technicznie szkła o wzorze diamentowym. Szkło to produkowano jeszcze 

częściowo do 1960 roku. Chodzi tu gł�wnie o kielichy z linii „Lobenstein“ i naczynia do 

lod�wek.

„Nawet najprostsze szkło może być piękne“, pisze Wagenfeld w doniesieniu o wytłaczanym 

szkle diamentowym i jest zdania, że „szkło powinno być tak piękne, aby każdy bogaty chciał 

je mieć, i jednocześnie takie, żeby też biedny m�gł sobie pozwolić na jego zakup.“

Zdecydowanie protestował on przeciwko pomysłowi tworzenia dw�ch r�żnych styl�w i 

wzornictw: oddzielnego dla biednych i bogatych.



Osiągnięty skok w jakości ustabilizował wyniki ekonomiczne firmy i zbudował jednocześnie 

dobry wizerunek przedsiębiorstwa. Wagenfeld poprzez „szkło diamentowe“ sprawił, że marka 

ta stała się znakiem jakości. Podstawą jego sukcesu był idealizm i kreatywizm; jednocześnie 

stosował on wirtuozersko obie biegunowości – zdolność do przekonywania i nietolerancję. 

Następująca anegdota pokazuje Wagenfelda w typowej sytuacji: Pielęgnował on 

przyzwyczajenie, jakie praktykowali też niekt�rzy nasi szklarze przy sporządzaniu nowego 

rodzaju szkła lub znanego produktu, do kt�rego wracało się po dłuższej przerwie. Chodzi tu 

o śledzenie poszczeg�lnych etap�w procesu technologicznego, nawet, gdy na przejście do 

innego działu użyte muszą być przerwy. Kiedy Wagenfeld podczas takiej przechadzki odkrył 

w szlifierni paletę z wyraźnie „na p�ł gwizdka“ obrobionym szkłem, wysypał wszystko na 

ziemię i zdeptał. Żaden inny projektant nie osiagnął sławy, kt�ra pozwoliłaby mu na podobne 

zachowanie…

Surowość prowadziła jednak w prostej linii do wielkich sukces�w: Już w 1937 roku na 

wystawie światowej w Paryżu zakład otrzymał Grand Prix za asortyment szkła 

diamentowego. Takie samo odznaczenie otrzymuje zaprojektowane przez Wagenfelda szkło 

gospodarstwa domowego; jego porcelana z F�rstenberg nagrodzona zostaje złotym 

medalem.

Wagenfeld rozwinął się w Zakładach Łużyckich do projektanta szkła XX wieku w Niemczech. 

On sam nazywa ten czas swoimi najlepszymi latami. Dodatkowo używał swojego pewnego 

wyczucia do tworzenia reklam i publikacji. Szkło z Weiβwasser obecne było na 

międzynarodowych targach i wystawach. Wagenfeld sam napisał najpiękniejsze teksty 

reklamujące zakład i rozwinął plan marketingowy dla szkła diamentowego. 

Wagenfeld rozumiał też, jak budować na sojusznikach: zachęcił on kierownictwo koncernu 

do zapraszania do dyskusji o problemach najlepszych pracownik�w, kt�rzy regularnie jako 

pierwsi realizowali jego projekty w hucie. Spotkaniom tym towarzyszyły przyjęcia u 

kierownictwa technicznego, gdzie r�wnież chętnie widziane były żony szklarzy.

Z tego kręgu znałem jeszcze:

. Arthura R�snera,

. Kurta Staricka,

. Fritza Rogenza,

. Wilhelma Kruppera,

. Jaroslava Strobla.



Naturlanie, były też punkty tarcia. Należy do nich stosunek Wagenfelda do kierownika 

technicznego, doktora Bruno Kindta: Tzw. „uszlachetnianie“ stało się metaforą dla 

tuszowania błęd�w szklarskich i obniżania ilości wybrakowanego towaru lub odwrotnie - do 

podnoszenia ilości produkt�w możliwych do sprzedania. Dodatkowo powstało pytanie o 

dalsze zatrudnienie os�b pracujących w dziale uszlachetniania. Projekty Wagenfelda 

stawiały niezwykle wysokie wymagania, co do opanowania technologii szklarkich. 

W innej sytuacji spornej kierownik do spraw sprzedaży zgłaszał, że berlińskie sklepy nie są 

zainteresowane szkłem diamentowym, bo się ono nie sprzedaje. Zbadanie tego stanu rzeczy 

zdemaskowało kłamstwo, a kierownik został zwolniony. Choć jeszcze w 1940 roku 

Zjednoczone Łużyckie Zakłady Szklarskie otrzymały Gran Prix na Triennale w Milano, 

Wagenfeld stał się w państwie nazistowskim politycznie nielubianą osobą i został w 1942 

roku powołany do wojska. Reklamacja ze strony zakład�w szklarskich zdołała tylko 

przesunąć termin poboru na 1943 rok i wtedy, wbrew woli kierownictwa koncernu, 

Wagenfelda wysłano na front wschodni jako „politycznego szkodnika“. Obdarty i totalnie 

niedożywiony Wagenfeld wr�cił z rosyjskiej niewoli do Weiβwasser jesienią 1945 roku i 

musiał zobaczyć poważnie zniszczone miasto.

Wagenfeld wspierał trudny proces wznawiania produkcji szkła w Weiβwasser kolejnymi 

dążącymi do celu pracami rozwojowymi, jak też przez głoszenie wykład�w i nauczanie. W 

1946 roku powołano go na Akademię w Dreźnie, od 1948 roku wykładał jako profesor w 

Wyższej Szkole Sztuki w Berlinie, a w 1949 roku objął stanowsiko w Referacie do 

Przemysłowego Nadawania Form w Urzędzie Wytw�rczości landu Witembergia w 

Stutgardzie. Poza tym pracował on dla przemysłu, m.in. dla takich firm jak Rosenthal/Selb, 

Peill & Putzler/D�ren i przede wszystkim dla Witemberskiej Fabryki Metalu (WMF) w 

Geislingen. Tu wyr�żnił się wyjątkowo poprzez projektowanie produkt�w z kombinacji szkła i 

stali szlachetnej. W 1954 roku Wagenfeld otworzył z małym, ale wybornym gronem 

wsp�łpracownik�w, „Warsztat Wagenfeld“  w Sztutgardzie, z zadaniami projektowania dla 

przer�żnych branż. Warsztat ten prowadził on do 1978 roku i pozostał aż do śmierci 28 maja 

1990 roku krytycznym obserwatorem narodowego i międzynarodowego rozwoju designu.

Proszę mi wybaczyć w tym miejscu kr�tką dygresję. 

Posiadam cenny prezent od krewnych z Niemiec Zachodnich z czas�w sztutgardzkiego 

„Warsztatu Wagenfelda“, z ok. 1970 roku - maselniczkę; projekt: Wilhelm Wagenfeld, 

producent: WMF/Geislingen, wykonanie: kombinacja szkła (część g�rna) – stal szlachetna 



(część dolna). Jako docent przedmiot�w technicznych w Szkole Inżynierskiej Techniki Szkła 

w Weiβwasser pokazałem ten obiekt swoim studentom kursu technik produkcji. Przyniosło mi 

to polityczną naganę od dyrektora za „reklamę produkt�w zachodnich“! Gdybyśmy przekazali 

to Wagenfeldowi, powiedziałby pewnie: „Ja miałem wrog�w wśr�d brązowych, ale są też 

wrogowie wśr�d czerwonych.“!

Szanowni Państwo, kiedy pr�bujemy w sposobie pracy tej wielkiej osobowości designu 

odkryć wśr�d wielu niezwykłości coś og�lnego, podsumowującego, to trzeba rzec, że 

Wagenfeld nigdy nie podążał za rynkiem, ale o wiele bardziej sam go kształtował! Jego 

dzieła są GRADUS  AD  PARNASSUM  projektowania i jego następcy muszą godzić się na 

por�wnywanie do niego; zaiste ciężkie to brzemię!

Dajcie się porwać temu spotkaniu ze wspaniałą osobowością, kt�rej duch jeszcze dziś faluje 

przez miasto i kt�ra w zmyśle estetycznego kształcenia tropiła „istotę i formę rzeczy wok�ł 

nas“. Jego książce o takim właśnie tytule, kt�ra ukazała się w 1947 roku, dałbym podtytuł:

Wprawdzie huty poznikały,

Pieca nie nastawia nikt, 

Lecz uważnym się pojawia,

Na tych szarych murach miasta

VLG i Wagenfeld! 


