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Pejzaż industrialny w grafice Carla Riedena 
i Ernsta Wilhelma Knippela

Muzeum w Gliwicach posiada dużą i znaczącą kolekcję dzieł Ernsta Wil-
helma Knippela gromadzoną konsekwentnie od przeszło stu lat1. Kolekcja 
ta2 zawiera zarówno tak zwane produkty finalne, czyli oferowane ongiś do 
sprzedaży litografie tradycyjne, dwubarwne i kolorowane, szkice, „notatki” 
rysunkowe z danego terenu, szkice z dyspozycją co do zastosowania okre-
ślonego koloru, jak i rysunki kolorowane akwarelą na całej powierzchni lub 
kolorowane tylko częściowo, jakby „niedokończone” z zaznaczeniem wybra-
nych elementów.

Szkice studyjne zawierają dyspozycje co do koloru, rodzaju barwnika na-
kładanego następnie w technice gwaszu już na powstałą litografię wykonaną 
zgodnie z danym projektem rysunkowym. Rysunki kolorowane akwarelą są 
już bardzo bliskie kolorystyce litografii.

Kolekcja Muzeum w Gliwicach pozwala w pełni na poznanie oevre twór-
cy. Umożliwia pogłębioną percepcję grafiki Knippela i przebadanie kolejnych 
etapów powstawania poszczególnych dzieł. Łącznie obejmuje 105 zabytków 

1 W inwentarzach Oberschlesisches Museum następująca informacja z datą 10 VIII 1909 roku: 
„Nr 7580–7605 zakupiono w Kowarach z wydawnictwa E.W. Knippela widoki z lat 40. i 50. XIX wieku: 

1 litografia czarnobiała, Kotlarnia;
1 zakład hutniczy, litografia czarnobiała;
1 barwny oryginalny rysunek jw.;
1 litografia barwna, Miasto Gliwice;
1 litografia czarnobiała, Katowice;
1 litografia, Wielki piec w Ozimku;
1 litografia czarnobiała, Głubczyce;
1 litografia czarnobiała, Głubczyce;
1 litografia barwna, Opole;
1 jw., Racibórz;
1 jw., Henryków (k. Sosnowca);
1 litografia barwna, Huta Kluczborska (Zagwiździe);
1 litografia barwna, Sławęcice;
1 litografia barwna, Paruszowiec;
1 litografia barwna, Ozimek;
1 litografia barwna, Królewska Huta”.
Inwentarze prowadzone w języku niemieckim zostały przetłumaczone na język polski przez Przemy-

sława Nadolskiego dla Muzeum w Gliwicach.
2 Pełny wykaz sporządziła Anna Kwiecień, starszy kustosz i kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Arty-

stycznego Muzeum w Gliwicach, również po raz pierwszy eksponowała wybrane prace, zajęła się reklamą 
zbiorów. Powstał film „Śląski Canaletto” w reżyserii Wiesława Głowacza, znanego reżysera filmów doku-
mentalnych.
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związanych z firmą C. Rieden & E. Knippel3. Dlatego uważam, że ta ilość daje 
również podstawę do wstępnego oddzielenia roli obydwu artystów, wspólni-
ków wydawnictwa.

Górny Śląsk, jak go przedstawił Ernst Wilhelm Knippel, był zarówno te-
renem prężnie rozwijającego się przemysłu, jak i rozległym obszarem łąk, pól 
i lasów, szlaków komunikacyjnych, dróg transportowych i licznych wiej-
skich dróżek, zagubionych ścieżek prowadzących do malowniczych miejsc. 
Stanowił wyjątkową symbiozę świata przyrody i techniki, co zanotował 
skrzętnie i wykorzystał skutecznie artysta w malowniczych formach unika-
towych stylizacji.

Praca została wykonana tak rzetelnie i dokładnie, że nawet po prawie 
dwustu latach można rozpoznać miejsce, z reliktem dawnej zabudowy lub 
całkowicie zmienione w sensie nowej architektury. W przypadku zmian kra-
jobrazu przemysłowego i miejskiego, dzieła artysty stanowią świadectwo 
istnienia poprzednich budowli i dawniej wyznaczonych granic terenu. Cier-
pliwy obserwator pozostawił ikonograficzną pamięć miejsca dla przyszłych 
pokoleń, a pokolenia odwdzięczyły się dużym zainteresowaniem i senty-
mentem.

Patrząc na proponowany przez artystę zarys miast i miasteczek wraz 
z ich charakterystycznymi budynkami, wieżami ratuszy i kościołów, odnosi 
się wrażenie, że Śląsk stanowi pewną całość: ponad zasadniczym podziałem 
na Górny i Dolny wraz pomniejszymi podziałami na dane regiony, miasta 
i gminy4. Istnieje zbyt wiele analogii poprzez dzieła tych samych twórców 
i wzory kulturowe by ten wątek lekceważyć5. Knippel przedstawił także wy-
brane obiekty przemysłowe z Moraw. 

Tereny przygraniczne stanowią niewątpliwe przedłużenie śląskiego ob-
szaru kulturowego6. Pogranicze śląsko-saksońskie można uzupełnić o śląsko-
-morawskie, co zarysowuje ciekawy i bogaty w twórczość krąg kulturowy 
dawnego Śląska położonego nieodmiennie w Europie Centralnej.

3 Por. przyp. 2 – wykaz sporządzony przez Annę Kwiecień.
4 Szlakiem miejsc przedstawionych przez Knippela odbył się konkurs fotograficzny zorganizowany 

przez Muzeum w Gliwicach w 2009 roku. Bazą, punktem wyjścia była wystawa czasowa związana z eks-
ponowaniem grafiki i rysunków Ernsta Wilhelma Knippela.

5 Temat bardzo obszerny wymagający odrębnych opracowań badawczych, ale po dokładnych stu-
diach biografii i zabytków, taka refleksja jest nieunikniona. Najogólniej w kompendiach takich, jak Sztuka 
Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. E. Chojecka, Katowice ²2009, s. 8–9, 175–178 
(autorzy: Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda,). Autorzy zajmują się 
„architekturą, rzeźbą, malarstwem, założeniami przestrzennymi i urbanistycznymi” wyznaczając teren 
badawczy „na obszarze historycznego Górnego Śląska, obejmującego tereny od tzw. wielkiej przesieki na 
północy, ośrodki miejskie Kluczborka i Byczyny na wschodzie, Opawy, Karniowa, Frydka na zachodzie 
oraz Cieszyna i Bielska na południu”. Oczywiście również we wcześniejszych publikacjach niemieckich 
i polskich historyków i historyków sztuki.

6 Świadczą o tym zabytki, osoby z terenu Śląska i Moraw zakładają firmy, prowadzą ożywioną wy-
mianę, angażują tych samych artystów i twórców przemysłu. Jeden z pierwszych zajazdów gliwickich 
nazywał się Stadt Troppau, czyli Miasto Opawa.
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Panoramy szkicowane przez E.W. Knippela są tradycyjne, podkreślają 
formalnie związek z ubiegłym stuleciem. Lecz budowa zakładów przemy-
słowych wprowadza zmiany nie tylko w pejzażu rzeczywistym, ale i w spo-
sobie jego przedstawiania przez artystę (il. 1). Budynki hut z wielkimi piecami 
przypominają swoim kształtem i wystrojem zarówno imponujące rezyden-
cje współczesnej arystokracji, jak i monumentalne pomniki starożytności.

Na pewno wpłynęła na taką wizualizację oglądana przez artystę klasy-
cyzująca, oszczędna w detalach, funkcjonalna, szlachetna w formie, monu-
mentalna architektura przemysłowa Johannesa Friedricha Weddinga (il. 2)7, 
głównego projektanta najstarszej gliwickiej huty znanej jako Królewska 
Odlewnia Żeliwa. W gliwickiej odlewni zastosowano po praz pierwszy na 
kontynencie europejskim, poza Anglią, wielki piec do wytopu żelaza. Jego 
konstruktorem był, zaproszony przez rząd pruski za pośrednictwem hrabie-
go Redena, John Baildon. 

Ernst Wilhelm Knippel w wielu ujęciach przedstawiał ten zakład prze-
mysłowy będący wzorem dla innych. „Słusznie słyną dziś Gliwice…”8, czyli 

7 W bibliografii związanej z gliwicką Królewską Odlewnią Żeliwa.
8 Są to słowa poety Juliana Ursyna Niemcewicza, który jeszcze przed przyjazdem Knippela wyraził 

swój zachwyt i zdumienie skalą produkcji. Mogła by powstać Księga Gości obejmująca panteon twórców 
znanych w kulturze i nauce europejskiej, którzy ulegli urokowi tego miejsca. Cytat zawdzięczam p. An-
nie Kwiecień, która wykorzystała powyższy passus tworząc wystawę stałą w nowej siedzibie Oddziału 
Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach.

1. E.W. Knippel, Henryków, huta, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGl/SZ/1995.
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jedno z pierwszych miast w podróży artystycznej Knippela. Niebo zasnute 
dymem, żar hutniczych pieców, łuny najjaśniej oświetlonych miejsc dniem 
i nocą – wszystko to daje pretekst do nowych ujęć plastycznych i licznych 
w twórczości artysty nokturnów.

Powstaje sentymentalno rodzajowa ikonosfera cywilizacji w oprawie 
przyrody i entourage rodzajowego sztafażu (il. 3). Takie jest tło, a plan pierw-
szy zajmuje dzieło twórców przemysłu zmieniające wizerunek otaczającego 
świata. W przedstawieniach śląskiego pejzażu industrialnego, właśnie Knip-
pel jest nowatorem i prekursorem. 

Poza tym jednak prowadzi firmę9. Jest zainteresowany jej rozwojem, po-
zyskiwaniem nabywców dzieł i mecenatem. Knippel musi utrzymać swo-
ją pozycję w realiach wolnego rynku i przede wszystkim zadbać o potrzeby 
estetyczne osób ze swojej warstwy społecznej, czyli powstającej zamożnej 
klasy średniej. Jest więc ukierunkowany na tzw. powszechnego odbiorcę, po-
trafi zrozumieć gust i zamiłowanie klientów. Jego biografia świadczy o tym, 

9 O firmie pisał: J. Schmidt, Ludzie i dzieła. Artyści – plastycy związani z Gliwicami, t. IV, Gliwice 2001, 
s. 90–113; także Katarzyna Kułakowska podejmuje wątek w Słowniku Biograficznym Ziemi Jeleniogórskiej, 
http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/1042/knippel_ernst.html: „Ceny litografii były stosunkowo wysokie: 
duże (o wymiarach ok. 30×40 cm), ręcznie kolorowane kosztowały 7–9 talarów (miesiąc pracy górnika), 
mniejsze 4–6 talarów, czarnobiałe 1–3 talary. Knippel, aby poszerzyć krąg odbiorców, motywy z sygnowa-
nych grafik o większych wymiarach wydawał w formatach zbliżonych do pocztówki, często – szczególnie 
w wersji czarnobiałej – bez sygnatur”.

2. E.W. Knippel, Gliwice – Królewska Odlewnia Żeliwa, Muzeum w Gliwicach, fot. Szymon Janiczek, 
MGl/SZ/3905.
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że z potencjalnym nabywcą dzieł może się utożsamiać10. Litografia staje się 
ogólnodostępnym towarem, a nie jedynie przedmiotem unikatowych kolek-
cji. Okazuje się, że Knippel bardzo skutecznie zrealizował „zapotrzebowanie 
społeczne”, skoro od czasu pierwszych zakupów do kolekcji muzealnej Obe-
rschlesisches Museum in Gleiwitz w 1909 roku aż do ostatnio prezentowa-
nych wystaw nie słabnie zainteresowanie pracami artysty11. 

Ze względu na wielość zamówień i pragnienie poszerzenia możliwości 
warsztatowych Knippel zaangażował wspólnika Carla Riedena. Czy Rieden 
naprawdę był bardziej uzdolnionym artystą? Co z perspektywy czasu pod-
lega ocenie: biegłość warsztatowa czy tworzenie nowych syntez artystycz-
nych? Oczywiście nie ulega wątpliwości, że litografie są wspólnym dziełem, 
lecz czy rzeczywiście z dominującą rolą bardziej doświadczonego w warsz-
tacie Carla Riedena? W kolekcji muzealnej pozostają przecież rysunki, czyli 
szkice wykonywane w terenie bezpośrednio przez Knippela. One w szcze-
gólny sposób pozwalają na porównanie tego samego miejsca i motywu ujęte-
go w powyższą formę z litografią wydaną przez wspólną firmę. Okazuje się, 
że Carl Rieden mógł pomagać przy opracowaniu szczegółów, przy uzupełnia-

10 Etapy kariery i jej rozwój w pracach Katarzyny Kułakowskiej i Jacka Schmidta w polskich i nie-
mieckich źródłach.

11 Inwentarze Oberschlesisches Museum in Gleiwitz o tym świadczą. Dr Franz Heinevetter, wbrew 
powszechnej opinii nie rozpoczął kolekcji dzieł E.W. Knippela (zob. przyp.1), ale ją wzbogacił i w znaczą-
cym stopniu rozbudowywał kontynuując działalność poprzedników – założycieli gliwickiego Muzeum.

3. E.W.Knippel, Gliwice – Królewska Odlewnia Żeliwa, nokturn, Muzeum w Gliwicach, fot. Szymon Ja-
niczek, MGl/SZ/500.
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niu i przenoszeniu projektu, natomiast kompozycja, plany architektoniczne 
pozostają bez zmian, a właśnie one stanowią podstawę dzieła. Rysunki, pro-
ste w formie, mają charakter szkicu, notatki, a jednak są na tyle dokładne, 
by później kopiować je i przenosić na płytę litograficzną12. Postaci sztafażu 
w wersji finalnej są wyraźniej i barwniej przedstawione. Na pewno wyma-
gały więc dodatkowej pracy w porównaniu z ich bardzo ogólnym zarysem 
w rysunku. Carl Rieden mógł uzupełniać szczegóły dzięki większej znajomo-
ści technik malarskich, nie decydował jednak o najważniejszych walorach 
dzieła i jego podstawowych właściwościach, czyli umiejętnej stylizacji, de-
koracyjności, podkreśleniu dążenia do barwnej miniaturyzacji i rodzajowo-
ści (il. 4). 

E.W. Knippel przejął sporo elementów plastycznych od swoich poprzed-
ników w ramach szkoły kowarskiej – od Friedricha Augusta Tittela i Carla 
Theodora Mattisa13. Szczególnie charakterystyczny jest motyw malownicze-
go drzewa o gałęziach wyginanych przez wiatr z lewej strony kompozycji 
wybranych dzieł, czy element smukłych drzew tworzących mocny werty-

12 Np. porównanie widoku panoramy Gliwic w litografii barwnej i w rysunku. Analogicznie – Huty 
Hohenlohe, panoramy Ozimka i innych motywów.

13 K. Kułakowska, op. cit., A. Marsch, Die Schmiedeberger Bildverlage Fridrich August Tittel, Carl Theodor 
Mattis, Carl Julius Rieden und Ernst Wilhelm Knippel, „Berichte und Forschungen Jahrbuch des Bundesinsti-
tuts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa“, 13 (2005), s. 87–107.

4. E.W. Knippel, Gliwice – widok panoramiczny, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGl/
SZ/2010.
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kalny akcent po prawej. Oczywiście poza nimi można wyróżnić także inne 
wspólne motywy14.

Wydawałoby się, że to nie Knippel, którego panoramy są bardzo trady-
cyjnie budowane, powinien być wyróżniany, lecz jego poprzednicy i na-
uczyciele, od których przejął nie tylko umiejętności warsztatowe, ale także 
zapożyczał wybrane elementy. Jednak to właśnie prace Knippla były znane, 
popularne i uzyskały ponadczasowe znaczenie.

Nowymi tematami, poza zabudową przemysłową, były dworce i stacje 
kolejowe oraz nowoczesne mosty, w których zastosowano nowe technolo-
gie i śmiałe konstrukcje (il. 5, 6). Oczywiście poprzednicy nie mogli ich pod-
jąć, powstawały dopiero w czasie podróży Knippela15.

 Knippel nie unika także tak niezwykłego tematu, jak budowa zapory 
w Przybramie (Příbram) na Morawach, gdzie w znaczący i ciekawy kompo-
zycyjnie sposób rozbudowuje sztafaż (il. 7). Powstaje pytanie – sztafaż czy 
odrębny temat pracy pod pretekstem przedstawienia imponującego przed-
sięwzięcia budowlanego?16 Sztafaż jest interesujący również w sferze ro-

14 K. Kułakowska, op. cit., o twórczości Carla Theodora Mattisa – „Niektóre jego grafiki były natomiast 
sprzedawane później w wydawnictwie E.W. Knippla (1811–1900) do 1912 roku, czasem mając przypisane 
autorstwo tego ostatniego”, co oczywiście także wskazuje na analogie wspólnych w ramach szkoły ko-
warskiej motywów.

15 Opole – panorama z widokiem dworca, zbiory: MGl/SZ/1981; Panorama Gliwic od strony Dworca Kolejowe-
go, zbiory: MGl/SZ/2010; Stacja w Mościskach w pobliżu Sławęcic oraz inne dzieła artysty.

16 Budowa zapory w Příbram, zbiory: MGl/SZ/2003.

5. E.W. Knippel, Ozimek – most na Małej Panwi, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGl/
SZ/2000.
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dzajowości, w aspekcie przedstawienia postaci należących do różnych sfer 
i warstw społecznych. Knippel umożliwia szeroki kontekst dzieła. Przed-
stawia mieszkańców miast, osad i wiosek. Umiejętnie dobranym ubiorem, 
z troską o malowniczy szczegół ujawnia ich status społeczny. Powstają tak 
zwane typy postaci z ludu i wyższych sfer, kobiet, mężczyzn i dzieci. Moż-
na także zauważyć granice zamożnych rozwiniętych urbanistycznie obsza-
rów Śląska. Na terenach mniej zagospodarowanych budownictwo staje się 
skromniejsze, a mieszkańcy są ubrani w bezstylowe, znoszone, proste tka-
niny, charakterystyczne dla najniżej uposażonych zarówno w poprzednim 

6. E.W. Knippel, Ozimek – widok mostu, rysunek, Muzeum w Gliwicach, fot. Szymon Janiczek, MGl/
SZ/2002.

7. E.W. Knippel, Pribram – budowa zapory, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGl/SZ/2003.
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stuleciu, jak i w 1. i 2. połowie wieku XIX17. W litografiach, przy kompozycji 
z architekturą w roli głównej, postaci tworzą malowniczy, wręcz „baśniowy 
entourage”, tak jak w przedstawieniach malarskich na porcelanie czy szki-
cach osiemnastowiecznych artystów18. 

Knippel łączy realizm z dbałością o dekoracyjność. Stylistycznie pozostaje 
w granicach biedermeieru, jego sentymentalnej rodzajowości, barwnej szcze-
gółowości i pogodnej tematyki z pewnym ukierunkowaniem na pożyteczne 
prace i zajęcia. W warstwie ikonologicznej jest to apologia „stanu trzeciego”, 
jego rozrywek i stylu życia. Zastanawiająca jest widoczna demokratyzacja 
przedstawianych postaci. Artysta nie wyróżnia ani osób pracujących, ani nad-
zorujących ich pracę. Nie tworzy hierarchii. Każdy szczegół i każda postać 
ma równorzędne znaczenie. Wszystkie zostają wkomponowane w otaczają-
cy ich pejzaż, podporządkowane dominującej przestrzeni. Przestrzeń ta, na-
wet po latach, odbiorcom sztuki nieustannie kojarzy się z domem rodzinnym, 
z miejscem magicznym, z którego można być dumnym. Wszystkie przedsta-
wione osoby w równym stopniu tworzą barwną opowieść o codzienności, qu-

17 Szczególnie widoczne w przedstawieniach Paruszowca, Huty „Henryków”, Huty „Zofia” czy Huty 
„Laura”, kopalni galmanu w Scharleyu i w wielu pozostałych pracach artysty.

18 Fajans prószkowski, porcelana tułowicka i sporo innych przykładów godnych osobnego studium po-
równawczego sztafażu.

8. E.W.Knippel, huta „Zofia” w Mysłowicach, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGL/
SZ/496.
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9. E.W. Knippel, Opole – panorama z widokiem dworca, Muzeum w Gliwicach, fot. Szymon Janiczek, 
MGl/SZ/1981.

10. E.W. Knippel, Sławięcice – widok panoramiczny, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, 
MGl/SZ/497.
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asi bajkę, bo przecież nawet pokazanie nękanych przez biedę i liczne trudności 
mieszkańców chat krytych strzechą jest bardzo malownicze, „swojskie” (il. 8).

Dziewiętnaste stulecie, szczególnie około swojej połowy, to przecież nie 
tylko epoka postępu technicznego, rozwoju cywilizacyjnego, ale również 
czas bardzo burzliwych wydarzeń, wystąpień, niepokojów społecznych, 
kontrastów pomiędzy stylem życia najbardziej zamożnych i najbiedniej-
szych. E.W. Knippel w pełni reprezentuje klasę średnią, jej poglądy i sposób 
postrzegania rzeczywistości. Omija dramaty, kontrowersje, przykre zdarze-
nia, konflikty. Dokonuje apoteozy rzeczywistości, przedstawia „pracowitą 
idyllę” sielankowych postaci z przemysłem w tle. Przedstawia zwykłe ży-
cie zwykłych ludzi, które może się podobać. Nic dziwnego, że to jego twór-
czość wzbudza zainteresowanie zarówno współcześnie, jak i po latach. Treść 
zawarta w dziełach o klasycznej i malowniczej formie, ma ponadczasowe 
działanie relaksujące, które wywołuje zarówno łagodną nostalgię, jak i po-
czucie odpoczynku przy pewnej dozie zadowolenia estetycznego.

Patrząc na barwne towarzystwo przy Dworcu Kolejowym w Opolu lub 
inne tego rodzaju przedstawienia, można tak szczególne plenery, sposób uję-
cia architektury i postaci porównywać z współczesnym zamiłowaniem do 
tzw. widoków w turystyce (il. 9). Spojrzenie przechodnia, spojrzenie widza 
tropiącego nieustannie barwne miejsca i zjawiska dostarczające wyłącznie 
przyjemnych wrażeń – ten wątek wydaje się być także ponadczasowy19.

Towarzystwo przedstawione w czasach późnego biedermeieru może 
z mniejszym wysiłkiem podróżować dzięki nowym środkom transportu. 
Zwiedza daleki świat i najbliższą okolicę, a sposób pokazania grupy osób ko-
jarzy się z barwną reklamą, która przekonuje odbiorców ukierunkowanych 
na wypoczynek i „ładność” lub „śliczność”, pojmowaną jako kategorię este-
tyczną już niestety na granicy kiczu. Tak w czasach Knippel’a, jak i obecnie 
istnieje tęsknota za światem zmiennych, lecz przyjemnych widoków, ponad-
czasowej idylli wśród malowniczych form zachęcającej do odprężenia, wy-
poczynku i towarzyskiej erudycji.

Istniała, współczesna twórczości Knippela, sztuka o bardzo drama-
tycznym i ekspresyjnym wyrazie. Biografie i dzieła jej reprezentantów są 
przedmiotem wiedzy zawartej w wielu leksykonach, encyklopediach, pod-
ręcznikach historii sztuki, estetyki, kompendiach doktryn i teorii artystycz-
nych, a dzieła Knippel’a pominięte przez „akademie” dalej podobają się tak 
zwanym zwykłym ludziom20. 

19 Niewątpliwie daje tutaj o sobie znać prekursorska rola szkoły kowarskiej – zob. K. Kułakowska, op. 
cit: „Drugie wydanie przewodnika – albumu Mattisa po Karkonoszach zostało przetłumaczone na język 
polski przez J. Kołodziejskiego i wydane w latach 1827–1828 – było pierwszym przewodnikiem tury-
stycznym po górach w naszym języku”, E.W. Knippel świadomie lub intuicyjnie podjął ten wątek.

20 Niestety nie ma w języku polskim odpowiednika angielskiego zwrotu „common people” w sensie 
kategorii.
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Śląska podróż artystyczna Knippela już w 1840 roku rozpoczęła się od 
Gliwic i pobliskich Sławięcic (il. 10)21. W 1678 roku Anna Helena hr. von 
Henkel zamieniła swój majątek w Bogacicy koło Kluczborka na dobra sła-
więcickie, które w rękach rodu von Henkel znajdowały się do 1702 roku, 
kiedy to po śmierci wnuka Anny Heleny – Leona Ferdinanda hr. von Hen-
kel, spadkobiercy jego sprzedali Sławięcice baronowi Jacobowi Heinrichowi 
von Flemming, który już po dwunastu latach sprzedał je Adolphowi hra-
biemu von Hoym. Ostatnia przedstawicielka tego rodu – Amalia Luisa Ma-
rianna Charlotta w 1782 roku wyszła za mąż za Friedricha Ludwiga księcia 
von Hohenlohe-Ingelfingen. W 1782 roku dobra Sławięcice stały się własno-
ścią księcia Friedricha von Hohenlohe, który wybudował w swoim mająt-
ku pałac z parkiem w stylu angielskim. Pałac wkrótce spłonął, odbudował 
go w 1827 roku Friedrich August, książę von Hohenlohe-Ingelfingen (il. 11). 
Właśnie z tym odbudowanym, trzypiętrowym, bardziej okazałym pałacem 
i jego otoczeniem zapoznał się E.W. Knippel. Decydujące znaczenie miało 
spotkanie z fundatorem i pobyt w jego rezydencji. Dobra książęce obejmo-
wały: Sławięcice, Bierawę, Łęg, Smolnicę, Leboszowice koło Gliwic, Laso-

21 J. Schmidt, op. cit., odwołuje się do źródeł zgromadzonych w Archiwum Wojewódzkim w Katowi-
cach Oddział w Gliwicach (list do żony Augusty Tschirnhaus Knippel): „Z podróży do Gliwic w 1840 roku 
napisał 9 października do żony serdeczny list, w którym wspomina urodzonego przed wyjazdem syna 
Hermanna.” Najwcześniejszą datą w litografiach z Górnego Śląska jest „1840”.

11. E.W. Knippel, Pałac w Sławęcicach, Muzeum w Gliwicach, fot. Wojciech Turkowski, MGl/SZ/1962.
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wice Wielkie, Lasowice Małe. Książęta von Hohenlohe-Ingelfingen posiadali 
dziesięć kopalń węgla, trzy kopalnie cynku, liczne huty żelaza, stali, cynku, 
młyny parowe. Sławięcice stały się centrum olbrzymiego kompleksu mająt-
ków, których zarząd znajdował się w sąsiedniej Bierawie. Po Kanale Kłod-
nickim, również przedstawionym przez Knippela, kursowało rocznie ponad 
tysiąc statków, przewożących głównie towary z Gliwic do huty w Sławięci-
cach oraz do składnicy towarów żelaznych utworzonej przy ujściu kanału do 
Odry. Także dla gliwickiej Królewskiej Odlewni Żeliwa ta droga transportu 
miała podstawowe znaczenie22.

W Sławęcicach powstały szkice cyklu 13 grafik przedstawiających impo-
nującą rezydencję wraz z ciekawym malowniczym otoczeniem parku. Podob-
ne tematy były przedmiotem grafiki angielskiej (il. 12)23. W przeciwieństwie 
do twardej kreski angielskiego miedziorytu i stalorytu, prace Knippela wyróż-
nia miękkość prowadzenia linii w litografii. Nie można zapominać, że artysta 
zanim rozpoczął prace nad litografią, znał akwafortę. Akwaforta umożliwi-
ła „malarskość” i delikatne kontury. Wspomnienie dawnej techniki jest bar-
dzo wyraźne i widoczne w tym cyklu. Świetnym pretekstem do technicznej 
wirtuozerii były przedstawienia angielskiego parku i jego budowli trafiają-

22 T. Kudyba, N. Honke, M. Cichoń-Bitka, M. Maruszak, Opolskie zamki, pałace, dworki, Opole 1998.
23 Obszerna kolekcja w zbiorach Muzeum w Gliwicach.

12. E.W. Knippel, Gliwice – Królewska Knippel Sławęcice – widok z pałacu, Muzeum w Gliwicach, fot. 
Wojciech Turkowski, MGl/SZ/1971.
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ce na pewno w gust fundatora, skoro pałac był przebudowywany, a park już 
w 1782 roku zmienił założenie z regularnego, zgeometryzowanego francu-
skiego na angielski. W parku został zbudowany belweder jeszcze w bardzo 
tradycyjnych formach, ale absolutnym novum okazał się romantyczny pawi-
lon ogrodowy oraz pawilon na wyspie. Otoczony drzewami dał pretekst do 
szczególnego potraktowania tematu, zdecydowanie w inny sposób od póź-
niejszych opracowań drzew i krzewów o bardzo linearnych i syntetyzują-
cych akcentach. E.W. Knippel być może na życzenie fundatora w osobnej 
kompozycji przedstawił Nagrobek Ludwika Hohenlohe Ingelfingen w parku24. 
Obecnie pałac nie istnieje, został uszkodzony w 1945 roku, następnie całko-
wicie zniszczony. Pozostał jeden portyk, wyróżniony na tle parku, tworzący 
chętnie odwiedzane miejsce związane z dawnym splendorem.

Opracowując zaledwie bardzo wstępnie i szkicowo temat twórczości 
Ernsta Wilhelma Knippela pragnęłabym podziękować pani Annie Kwiecień, 
Katarzynie Kułakowskiej oraz dr Jackowi Schmidt, bez opracowań i wskazań 
wyżej wymienionych osób ten skromny artykuł nie mógłby powstać.

24 Praca w zbiorach Muzeum w Gliwicach.
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Industrielle Landschaft in der Graphik
von Carl Julius Rieden und Ernst Wilhelm Knippel 

(Rieden & Knippel)

Die Errichtung oberschlesischer Industriezentren an vielen Orten mit verschiedenen Tradi-
tionen war von besonderer Bedeutung auch für Künstler. Die Stadt- und Kurortansichten von 
Ernst Wilhelm Knippel (1811–1900) oder seinem unmittelbaren Vorgänger Friedrich Gottlob 
Endler (1763–1822) gehörten in einen allgemein bekannten und anerkannten ikonografischen 
Kontext. Eine modische Gesellschaft in einer modischen Erholungslandschaft war als Thema 
nicht nur für die letzten Jahrzehnte des 18. oder den Anfang des 19. Jahrhunderts charakte-
ristisch. In der europäischen Kunst ist eine anhaltende sentimentalisch-idyllische Tendenz zu 
beobachten, die eben zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichte. Oberschlesien wurde jedoch 
durch eine ganz andere Atmosphäre und andere Bilder geprägt. Neue Themen verlangten nach 
einer neuen Sehweise, auch wenn verfügbare Darstellungsmittel und künstlerische Techniken 
immer noch ziemlich „konservativ“ waren.

Die Sammlung des Museums in Gleiwitz (Gliwice) umfasst nicht nur Endprodukte des 
künstlerischen Schaffens d.h. traditionelle, detailliert ausgearbeitete Lithografien sondern auch 
Vorzeichnungen. Auf einigen davon hat der Schöpfer sogar vermerkt, welche Farbstoffe bei der 
weiteren Bearbeitung anzuwenden sind. Die Farbabstufung wurde dabei immer sehr präzise 
bezeichnet. Die Ansichten von oberschlesischen Industrieanlagen gehören zu den hervorra-
gendsten Werken von Ernst Wilhelm Knippel, denen er den Ruf „des schlesischen Canalettos“ 
verdankte. Er wurde oft in populären Veröffentlichungen und Zeitschriften erwähnt. Obwohl 
das Interesse des schlesischen Museumspublikums an dem Künstler schon immer groß war, 
fehlt es leider immer noch an wissenschaftlichen Beiträgen, in denen die verfügbaren Quellen 
in vollem Umfang genutzt wären.

Oberschlesisches Museum in Gleiwitz (Górnośląskie Muzeum w Gliwicach) trägt seine 
Sammlung seit dem Jahre 1905 zusammen. Von Anfang an wurden Andenken sowie Werke der 
schlesischen Kunst und des Kunstgewerbes gesammelt. Schon am 10.08.1909 erwarb das Mu-
seum von einem Erben des Verlags E.W. Knippel insgesamt 25 Zeichnungen und Lithografien, 
darunter die Panoramen von Gleiwitz, Oppeln (Opole), Eisenhütten in Kattowitz (Katowice), Mala-
pane (Ozimek), Königshütte (Chorzów), Sosnowitz (Sosnowiec) und Friedrichsthal (Zagwiździe) 
sowie interessante Ansichten von Jakobswalde (Kotlarnia) und Paruschowitz (Paruszowiec). Im 
Jahre 1922 konnte die Sammlung dank den Bemühungen von Dr. Franz Heinevetter bis auf 127 
Positionen vergrößert werden. Nach dem Jahr 1945 verzeichnete das Museum keine großen 
Verluste in seiner Sammlung, dank den erhaltenen Inventaren lässt sich heute die Geschichte 
einzelner Kunstwerke rekonstruieren und ihre Herkunft ermitteln. Ihre eigene Geschichte ha-
ben auch andere Objekte aus dem Museumsbestand wie Postkarten, Reproduktionen, Filme 
oder populärwissenschaftliche Beiträge über das Werk Knippels.

Ernst Wilhelm Knippel machte sich mit der Schmiede- und Eisenhüttenindustrie schon 
in seiner Kindheit und frühen Jugend in seinem Heimatort Steinseiffen (Ściegny) vertraut. 
Seinen Interessen weiter folgend besuchte er oberschlesische Eisenhütten, Bergwerke und me-
tallurgische Werkstätte. Ein weiteres „Avantgarde-Thema“ in seinem Schaffen, verbunden mit 
den Veränderungen im Stadtbild und der Entwicklung von Industrie und Transport, waren die 
Bahnhöfe – zu Lebenszeiten des Künstlers ein absolutes Novum, vergleichbar mit Errichtung 
von Flughäfen in unserer Epoche.

Außer der Industrie und den technischen Neuigkeiten galt Knippels Interesse dem Alltags-
leben der Schlesier. Seine Werke können einerseits als wertvolle ikonografische Quelle zu alten 
Industriebauten betrachtet werden, andererseits zeigen sie eine bunte Staffage-Welt mit viel-
fältigen täglichen Aufgaben, die dem Wechselrhythmus der Jahreszeiten und den Zyklen der 
Natur untergeordnet waren. Sie bestechen den Betrachter mit ihrer Farbenpracht und dekora-



Jolanta Wnuk

tiven Darstellungen von Menschen, ihren Häusern und der Natur. Der Mensch wird meistens 
von seinen Haus- und Nutztieren begleitet. Auch sie wurden unter Berücksichtigung ihrer 
charakteristischen Merkmale dargestellt. 

Knippel, der mit der Familie Hohenlohe befreundet war, lieferte eine sehr detaillierte Dar-
stellung ihres Schlosses in Plawniowitz (Pławniowice) und der umgebenden Parkanlage. Heut-
zutage ist diese Ansicht eine der wenigen Spuren nach diesem so interessanten Denkmal.

Seit seiner Entstehung bemühte sich das Museum in Gleiwitz um Popularisierung der 
künstlerischen Qualität von Grafiken und Landschaften, vor allem indem es das lithografische 
Werk von Ernst Wilhelm Knippel allen Generationen der Gleiwitzer und schlesischer Gesell-
schaft nahebrachte.
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Grafika dziewiętnastowiecznych artystów 
kowarskich w zbiorach Muzeum Karkonoskiego 

w Jeleniej Górze

Już na początku XIX wieku systematycznie zaczęła się zwiększać licz-
ba odwiedzających Karkonosze turystów i kuracjuszy. W tym czasie coraz 
większym zainteresowaniem zaczął się cieszyć krajobraz górski. Karkonosze 
podobnie jak Alpy, stały się natchnieniem dla tworzących jeszcze w duchu 
romantycznym artystów.

Obowiązkowym punktem programu podczas pobytu w Karkonoszach 
była wyprawa na Śnieżkę. Ten najwyższy szczyt Sudetów przyciągał przy-
byszów jak magnes. Wycieczki planowano na kilka dni z noclegiem na szczy-
cie Śnieżki w zamienionej na schronisko kaplicy św. Wawrzyńca i u podnóża 
góry – w Budzie Hampla (obecnie Strzecha Akademicka), albo w Kowarach. 
To właśnie dzięki położeniu Kowar na szlaku prowadzącym na Śnieżkę, górę 
owianą mitami, miasto stało się tak znane w XIX wieku. 

Może właśnie dlatego w dziewiętnastowiecznych Kowarach tworzy-
ło kilkunastu artystów grafików. Produkowali oni widoki mogące stanowić 
stosunkowo niedrogie pamiątki dla licznie odwiedzających Kotlinę Jelenio-
górską i Karkonosze turystów i kuracjuszy. W literaturze zwykło się ich 
określać mianem „grupa kowarska”, ale właściwsze wydaje się określenie za-
proponowane przez Kincla „szkoła kowarska”1. Przez cały XIX wiek w Ko-
warach, miasteczku liczącym niewiele ponad 3  500 mieszkańców, działało 
około dwunastu grafików w dwóch wydawnictwach. Powstało ponad tysiąc 
rozmaitych widoków przedstawiających Sudety, głównie pobliskie Karkono-
sze, a także śląskie miejscowości, pałace, zamki oraz zakłady przemysłowe 
Górnego i Dolnego Śląska, jedne z pierwszych widoków o tej tematyce. 

Grafiki te do dziś stanowią niezwykle cenne źródło dokumentacyjne dla 
badaczy, posiadając przy tym niezaprzeczalne walory artystyczne. 

W zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze znajduje się bogata 
kolekcja grafik kowarskich grafików: ponad 350 grafik, kilkanaście rysunków 
i sześć płyt akwafortowych. 

Grafikom kowarskim zawdzięczamy ustalenie już w 1. połowie XIX wie-
ku „kanonu” najważniejszych motywów górskich, a także wyznaczenie i spo-
pularyzowanie najważniejszych widoków z Karkonoszy oraz licznych miast. 

1 R. Kincel, Z życia i działalności grafików szkoły kowarskiej, „Rocznik Jeleniogórski”, 25/26 (1987/1988), 
s. 188.
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Friedrich August Tittel (1782–1836)

W tym miasteczku u stóp Karkonoszy zamieszkał Friedrich August Tittel 
– rysownik, grafik, wydawca. Jeszcze do niedawna daty jego życia podawa-
no ze znakiem zapytania. Zachowało się niewiele dokumentów związanych 
z życiem Tittla. 

W miesięczniku Der Bote aus dem Riesen-Gebirge z 6 X 1836 roku zamiesz-
czona została w rubryce o zgonach informacja, że dnia 27 IX 1836 roku Frie-
drich August Tittel rysownik i miedziorytnik zmarł w Kowarach w wieku 54 
lat 7 miesięcy i 26 dni. 2 Artysta zatem urodził się na początku II 1782 roku. 

Prawdopodobnie pochodził z Saksonii, studiował w Dreźnie u profesora 
Adriana Zingga3. Krajobraz górski malowany na podstawie obserwacji natu-
ry, szybko stał się głównym tematem w jego twórczości.

Od 1801 roku przyjeżdżał co roku w Karkonosze, zatrzymywał się w Ko-
warach, zwiedzał wówczas okolicę i obowiązkowo odbywał za każdym ra-
zem, czasem kilka razy w sezonie, wędrówkę na Śnieżkę i wpisywał się do 
Księgi Pamiątkowej wyłożonej w Budzie Hampla. W ciągu pięciu lat aż trzy-
dzieści razy wszedł na szczyt Śnieżki.

Jego wędrówki miały cel turystyczny, ale także artystyczny. Zafascyno-
wany krajobrazem wędrował ze szkicownikiem wyznaczając kolejne punkty 
widokowe i „odkrywając” dla szerokiej rzeszy turystów najpiękniejsze kar-
konoskie zakątki. 

W 1809 roku mieszkał już na stałe w Kowarach, co potwierdza napis 
umieszczony na grafice przedstawiającej Książ: Friedrich August/Tittel/Sc.; 
a Schmideberg/1809 (il. 1, 2). 

Tittel był świadkiem powodzi 23 V 1810 roku, która zniszczyła miasto i oko-
lice. Utrwalił to na rysunku dokumentując zniszczenia w Kowarach Górnych. 

W tym czasie złożył też wydawnictwo w Kowarach, w którym kształcił 
uczniów, pochodzących z okolicznych miejscowości (E.W. Knippel – ze Ście-
gien) lub z samych Kowar (C.J. Rieden, C.F. Hoppe, A. Polte, G.B. Mörtzsch-
ke, Kriegel). Było to całe pokolenie następców, którzy kontynuowali tradycje 
swego mistrza. Około 1815 roku zaczął współpracować z C. Mattisem, do 
momentu założenia przez Mattisa własnego wydawnictwa. 

Tittel wyspecjalizował się w tworzeniu pamiątkowej grafiki karkono-
skiej, przeznaczonej dla przeciętnie zamożnego turysty, przy zachowaniu 
walorów artystycznych. Wykonał wiele krajobrazów górskich (il. 3) oraz całą 
serię widoków miast: Jeleniej Góry, Gryfowa, Lwówka, Wałbrzycha, Cieplic, 
Lubomierza, Kowar i innych (il. 4).

2 „Der Bote aus dem Riesen-Gebirge“, 24 (1836), Nr. 40.
3 A. Marsch, Kotlina Jeleniogórska w grafikach XVIII i XIX w., [w:] Dolina Zamków i Ogrodów: Kotlina Jele-

niogórska – wspólne dziedzictwo, red. O. Czerner, Jelenia Góra 2001, s. 236.
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2. Zamek Książ na Śląsku, Fryderyk August Tittel, 
1809 r., akwaforta, 17,6×27,2, MJG AH 2527/14, 
fragment, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Dokładnie trudno określić wielość 
dorobku artystycznego Tittla, nie-
wątpliwie był on bardzo pracowity 
i pedantyczny w swojej twórczości. 

W zbiorach Muzeum Karkono-
skiego w Jeleniej Górze znajduje się 
124 motywy grafik autorstwa Tittla, 
sześć płyt akwafortowych, dwa szki-
ce oraz dziesięć albumów. 

Tittlowi zawdzięczamy ustalenie 
kanonu przedstawień Karkonoszy, to 
on i jego następcy odkryli miejsca, 
które najlepiej pokazują piękno gór. 
Dwaj najzdolniejsi jego uczniowie – 
J. Rieden i E.W. Knippel – godnie kon-
tynuowali tradycję wedutowej grafiki 
pamiątkowej zachowujący nadal wy-
soki poziom artystyczny. 

Tittel, chociaż czasem przedstawiany jest w literaturze jako właściciel za-
kładu litograficznego, nigdy tej techniki nie stosował. Był z wykształcenia mie-

1. Zamek Książ na Śląsku, Fryderyk August Tittel, 1809 r., akwaforta, 17,6×27,2, MJG AH 2527/14, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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3. Hampelbaude, Fryderyk August Tittel, akwaforta kolorowana, 19,7×27,6, MJG AH 2812, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.

4. Cieplice na Śląsku, Fryderyk August Tittel, akwaforta kolorowana, 11,4×15, MJG AH 2681, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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dziorytnikiem i prawie wszystkie prace wykonywał w technice akwaforty. 
Jego następcy stosowali niewiele wcześniej wynalezioną technikę litogra-
fii, która umożliwiała nadanie kresce miękkości i malarskości, a stosowany 
w niej kamień litograficzny zamiast płyty miedzianej umożliwiał uzyskiwa-
nie większych nakładów.

Dzięki działalności Tittla możemy mówić o kowarskiej szkole graficznej; 
jego pierwszym uczniem był prawdopodobnie Carl Mattis, założyciel dru-
giej oficyny wydawniczej w mieście. Najzdolniejszymi wychowankami Tittla 
byli: Ernst Wilhelm Knippel, który po śmierci Tittla prowadził jego wydawnic-
two i Carl Julius Rieden – wspólnik Knippla od 1839 roku do swojej śmierci.

Carl Mattis (1789–1881)

Carl Mattis był nie tylko zdolnym grafikiem, ale przede wszystkim przed-
siębiorcą i autorem przewodników po Karkonoszach. Nie ma żadnych in-
formacji na temat pochodzenia i wykształcenia Mattisa. Był człowiekiem 
zamożnym, aktywnie uczestniczył w życiu miasta. W 1831 roku został pod-
skarbim miejskim, w tym samym roku powierzono mu funkcję burmistrza, 
którą pełnił do roku 1834. Należał też do loży masońskiej Zu den drei Felsen, 
a w latach 1842–1848 był nawet jej mistrzem. 

W literaturze podaje się, że był jednym z pierwszych uczniów Tittla. Ich 
współpracę potwierdza wspólnie wydany w 1821 roku przewodnik Wande-
rung / im / Riesen=Gebuerge, / malerisch erlaeutert und durch 27 in Contour radirte 
Ku= / pfer abbildend dargestellt / nebst / einer Hauptansicht des Riesengebuer-
ges, mit Erklaerungen versehen./ Herausgegeben / von Friedrich August Tittel, und 
Carl Mattis, / in / Schmiedeberg. / Landeshut 1821 / gedruckt bei J. C. Neumann, 
w którym Mattis był autorem wstępu i opisów ciekawszych miejsc w Kar-
konoszach, Tittel natomiast wykonał 28 akwafort4, w tym dwie składane 
panoramy: panoramę Karkonoszy z oznaczonymi miejscami i szczytami gór 
i opisem oraz panoramę Kowar na tle Karkonoszy (il. 5).

Inny przewodnik Karkonosze i ich najbardziej godne uwagi partie przedsta-
wione w 22 widokach oraz dołączoną mapą gór, opisane przez Karola Mattisa w Ko-
warach (Das Riesen-Gebirge und dessen merkwürdigsten Parthieen der Reihe-Folge 
nach durch zwei und zwanzig Ansichten dargestellt und mit einer Gebirgs-Charte 
begleitet, beschrieben von Carl Mattis in Schmiedeberg) został opracowany i wy-
dany samodzielnie przez Mattisa na początku lat 20. XIX wieku, zapewne 
zaraz po założeniu przez niego własnej oficyny wydawniczej co nastąpi-
ło w 1822 lub na początku 1823 roku. W zbiorach Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze znajduje się jego pierwsze wydanie. O popularności tego al-

4 K. Kułakowska, E. Ratajczak, Graficy kowarscy w XIX w. Fryderyk August Tittel (1782–1836), „Kurier Ko-
warski”, 2/74 (2002), s. 16.



28

Anna Szczodrak

bumu – przewodnika świadczą kolejne wydania; drugie (przetłumaczone na 
język polski) powstało w połowie lat 20. XIX wieku (po 1826 roku), trzecie 
datuje się na początek lat 30. 

W swoim zakładzie litograficznym Mattis zatrudniał zdolniejszych ko-
warskich artystów rysowników i grafików: J.C. Riedena od 1823 roku do 
1839 roku, C.F. Hoppego oraz Polta.

Nie znamy żadnej sygnowanej przez Mattisa grafiki. Prace jemu przypi-
sywane posiadają jedynie napis: litografowane u C. Mattisa w Kowarach (litho-
graphirt bei C. Mattis in Schmiedeberg), bądź w ogóle pozbawione są sygnatur. 
Stoi to w sprzeczności z obowiązującym wówczas zwyczajem podpisywa-
nia odbitek na płycie. Prawie wszystkie grafiki Tittla i Knippla mają sygnatu-
ry autorskie. (wykonał – fc.; lub litografowane przez – lith. von …).

Pomimo wątpliwości czy Mattis był z wykształcenia artystą grafikiem, 
czy tylko dobrze wybierał zdolnych artystów by zatrudnić ich w swoim wy-
dawnictwie, jemu na pewno należy przypisać zasługę dalszej popularyzacji 
walorów turystycznych i krajoznawczych Karkonoszy. 

Około 1830 roku ulubioną na rynku grafiką stała się rycina zbiorowa, wi-
dok ogólny w dużym formacie umieszczony centralnie, obramowany poje-
dynczymi ilustracjami z motywami z najbliższego otoczenia5. 

To on jako pierwszy zaczął wydawać zbiorowe widoki pamiątkowe naj-
ciekawszych i najpiękniejszych zakątków naszych gór. W zbiorach na-
szego muzeum znajdują się dwie tego typu prace: Pamiątka z Karpnik oraz 
Świeradów i okolice (il. 6).

Podobnie jak wydawnictwo Tittla oficyna Mattisa oferowała szeroki 
asortyment grafik, często dokumentujących bieżące wydarzenia historyczne 

5 A. Marsch, Widoki Śląska od 1493 roku do końca XIX wieku a kolekcja Haselbacha, [w:] Podróże w czasie. 
Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, Marburg 2007, s. 238.

5. Kowary na tle Karkonoszy od południa, Fryderyk August Tittel, ok. 1821 akwaforta, 21×31,2, MJG AH 
3667/2, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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np. wjazd Tyrolczyków do Kowar w 1837 roku (il. 7), bądź ukazujące pała-
ce, zamki założenia parkowe, panoramy miast (il. 8). Interesujące są również 
litografie przedstawiające schroniska górskie, wnętrze kaplicy św. Wawrzyń-
ca na Śnieżce pełniącej rolę schroniska w latach 1824–1850, Strzecha Akade-
micka i wiele innych.

Z broszury z 1845 roku informującej o działających instytucjach w Ko-
warach dowiadujemy się, że w mieście działają dwa zakłady litograficzne. 
Jeden należał do Mattisa, a właścicielem drugiego, przejętego po Tittlu, byli 
Knippel i Rieden. 6

Zakład litograficzny Mattisa istniał co najmniej 40 lat (1823–1862), ostat-
nią znaną datowaną pracą jest Trzecie schronisko na Śnieżce zbudowane 1862, 
sygnowana: Lit. u C. Mattisa w Kowarach (il. 9). Mattis zmarł w 1881 roku, 
w wieku 92 lat. Niektóre z jego grafik były później sprzedawane w wydaw-
nictwie E.W. Knippla do 1912 roku, czasem mając przypisane autorstwo tego 
ostatniego. 

W zbiorach mamy 48 grafik wykonanych w wydawnictwie C. Mattisa 
oraz trzy albumy.

6 R. Kincel, op. cit., s. 198.

6. Świeradów i okolice, Carl Mattis, litografia kol, 24,2×31; MJG AH 3359, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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7. Wjazd Tyrolczyków do Kowar we wrześniu 1837, Carl Mattis, litografia kol., 19,4×24,8, MJG AH 
5319, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

8. Jelenia Góra, Carl Mattis, litografia kol., 23,9×30,7, MJG AH 2531, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej 
Górze.
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Ernst Wilhelm Knippel (1811–1900) i Carl Julius Rieden (1802–1858)

E.W. Knippel urodził się w Ścięgnach koło Karpacza jako syn piekarza. 
W 1827 roku zmarł jego ojciec, szesnastoletni wówczas Ernst posiadał 17 
talarów i sukno na ubranie, przyznane mu przez sąd po podziale majątku. 
Zaopiekował się nim starszy o 20 lat jego przyrodni brat Gottfried, który 
wyuczył się piekarstwa. Prowadził też rodzinny sklep, ale po śmierci ojca 
przeniósł się do Kowar i tam założył własną piekarnię. Zabrał ze sobą Ernsta 
i zgodnie z jego zamiłowaniami i zdolnościami oddał go na naukę do znane-
go w całej okolicy rysownika i miedziorytnika – Friedricha Augusta Tittla. 
Nauka trwała pięć lat do 1836 roku. Knippel pracował w zakładzie Tittla 72 
lata. Współpraca układała się dobrze, mistrza i ucznia połączyła nawet przy-
jaźń. Świadczy o tym fakt, że Tittel wyznaczył go na wykonawcę swojego 
testamentu i powierzył opiekę nad małoletnimi synami, którą sprawował po 
śmierci Tittla do 1852 roku, kiedy osiągnęli wiek 23 i 26 lat. Prowadził wy-
dawnictwo w ich imieniu. Chciał przejąć wydawnictwo, ale nie miał środ-
ków finansowych żeby to zrobić. Sytuacja zmieniła się w 1839 roku, kiedy 
to poślubił zamożna rozwódkę Augustę Heidrich z d. Tschirnhaus7. To mał-

7 K. Kułakowska, E. Ratajczak, op. cit., s. 13.

9. Trzecie schronisko na Śnieżce, Carl Mattis, litografia kol., 7×10,5, MJG AH 2472, Muzeum Karkono-
skie w Jeleniej Górze.
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żeństwo umożliwiło ubogiemu dotychczas artyście zmienić korzystnie sy-
tuację zawodową, w 1840 roku wykupił wydawnictwo od spadkobierców 
Tittla i zaczął prowadzić je z Carlem Juliusem Riedenem, którego ściągnął 
z zakładu Mattisa8. Od tego czasu wydawnictwo nazywało się Zakład i wy-
dawnictwo litograficzne Riedena i Knippla w Kowarach. 

C.J. Rieden był jednym z najzdolniejszych z całego grona uczniów kowar-
skich w dziedzinie grafiki. Był też bardzo skromny, choć wcześniej pracował 
już u Tittla i Mattisa, jego nazwisko pojawia się na grafikach od momentu 
jak został wspólnikiem Knippla.

Urodził się w Kowarach w 1902 roku. W latach 1817–1822 uczył się 
u Tittla, później pracował u Mattisa, a następnie pracował z Knipplem. Gra-
ficy w zasadzie kontynuowali zamierzenia wydawnicze Tittla, ale zaszły też 
zmiany. Najważniejsza dotyczyła techniki w jakiej powstawały grafiki. Uży-
waną przez Tittla akwafortę zastąpili litografią. Aby poszerzyć kręgi odbior-
ców rozszerzyli także tematykę swoich widoków. Oprócz panoram (il. 10) 
widoków górskich, śląskich miast, pałaców i zamków (il. 11), zaczęli przed-
stawiać krajobraz przemysłowy – huty, odlewnie, zakłady przemysłowe, fa-
bryki na Górnym Śląsku. W latach 1840–1845 otrzymali oni od pruskiego 
rządu wiele zleceń na wykonanie przedstawień ośrodków przemysłowych. 
Zamówienia składali także magnaci przemysłowi. Łącznie do około 1855 
roku powstał cykl ponad 60 litografii o tej tematyce9. Z naszej bliskiej okoli-
cy przedstawili np. hutę szkła Józefina w Szklarskiej Porębie, przędzalnię lnu 
w Mysłakowicach (il. 12). Do bardzo ciekawych należą nocne widoki zakła-

8 G. Leistner, Karkonosze w niemieckim malarstwie oraz grafice od okresu późnego klasycyzmu po klasyczną no-
woczesność, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX w., red. K. Bździach, 
Berlin – Jelenia Góra 1999, s. 46.

9 J. Brade, Idealizujące i romantyczne przedstawienia śląskich miast, krajobrazów oraz przemysłu od około 1800 
do 1850/1860 roku, [w:] Podróże w czasie …, s. 57.

10. Karkonosze z drogi z Cieplic do Marczyc, Ernst Wilhelm Knippel, litografia kolorowana, 2 poł. XIX w., 
34,3×60,3 cm, MJG AH 7096, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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11. Pałac w Karpnikach, Ernst Wilhelm Knippel, litografia kol., 7,8×10,9, MJG AH 3682/24, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

12. Przędzalnia lnu w Mysłakowicach, Ernst Wilhelm Knippel, litografia kol. 21×30,6 cm, 
MJG AH 2443, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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dów przemysłowych (il. 13). Efekt ten uzyskiwali w prosty sposób – rysunek 
odbijali na zadrukowanym na ciemnoniebiesko papierze, a refleksy świetlne 
takie jak płomień z pieców czy poświata zachodzącego słońca, podmalowy-
wali czerwoną barwą.

Po śmierci Riedena Knippel sam prowadził wydawnictwo, wydawał 
w dużych nakładach zarówno wcześniejsze jak i na bieżąco tworzone moty-
wy. Na przełomie lat 1881 i 1882 wykonał wyjątkowo piękne Widoki ze Śnież-
ki na cztery strony świata, na których możemy zobaczyć rozległy krajobraz 
z topograficzną dokładnością (il. 14). 

W latach 70.–80. XIX wieku coraz bardziej popularne były karty pocz-
towe, stanowiące konkurencję dla droższej grafiki. Knippel zaczął wydawać 
grafiki z motywami z większych sygnowanych grafik na małych, zbliżonych 
do pocztówki formatach. E.W. Knippel zmarł w sędziwym wieku 89  lat, 
w 1900 roku. 

Ze wspólnego wydawnictwa Rieden & Knippel w zbiorach mamy tylko 
dziesięć grafik (il. 15). Natomiast samego Knippla zbiór jest dość okazały – li-
czy 112 motywów, album z 60 litografiami oraz pięć szkiców ołówkiem. 

Po śmierci Knippla prowadzenie wydawnictwa na krótko objął jego syn 
Ludwig, a w 1908 roku właścicielem został W. Müller, nabył on również pra-
wa do posługiwania się dawną nazwą. W zbiorach Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze znajduje się kilka grafik autorstwa Müllera z lat 1913–1919.

Stare litografie Knippla i Riedena można było nabywać jeszcze w Kowa-
rach po upływie nawet kilkudziesięciu lat.

13. Huta Maria koło Orzesza, E. W. Knippel, C.J. Rieden, litografia kol., 30,5×46,7, MJG AH 2541, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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14. Widok ze Śnieżki na południe, Ernst Wilhelm Knippel, druk dwubarwny, 21,3×36,2, 
MJG AH 3207, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

15. Restauracja na Śnieżce, E. W. Knippel, C.J. Rieden, litografia, 17,7×24,2, MJG AH 2711, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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Graficy kowarscy działali nieprzerwanie przez cały XIX wiek, stworzy-
li setki motywów ilustrujących Śląsk, a także Ziemię Lubuską, Czechy i Łu-
życe. Karkonosze i Kotlina Jeleniogórska to najlepiej zilustrowany region ze 
wszystkich regionów w Europie. 

Dzięki nim możemy prześledzić zmiany w krajobrazie regionu, kolejne 
przebudowy założeń pałacowych, parkowych, kościołów czy schronisk gór-
skich. Grafiki te są nieocenionym źródłem ikonograficznym. 

Ilości, formaty i motywy przedstawień na grafikach były bardzo boga-
te. Oferta była bardzo zróżnicowana: od dużych panoram, do małych grafik 
o formacie pocztówki. Grafiki można było kupić czarnobiałe, mogły też być 
lawowane, albo ręcznie kolorowane. Te ostatnie, najbardziej wartościowe, 
osiągały wysokie ceny. 

Szczególnie korzystny klimat dla rozwoju wydawnictw graficznych w 1. 
połowie XIX wieku skończył się wraz z upowszechnieniem się w 2. poło-
wie XIX wieku fotografii. Wprowadzone w tym czasie karty pocztowe, któ-
re szybko przekształciły się w widokówki chętnie kupowane przez turystów, 
również wypierały droższe grafiki. Choć dziewiętnastowieczna grafika speł-
niała głównie funkcję dokumentacyjną i popularyzatorską, nie można jej od-
mówić walorów artystycznych. Dzisiaj jest odkrywane na nowo jej piękno 
i jest często poszukiwana przez kolekcjonerów.
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Die Graphiken der Schmiedeberger Künstler 
des 19. Jahrhunderts in der Sammlung des Riesengebirgsmuseums 

in Hirschberg 
(Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze)

Im 19. Jahrhundert waren in Schmiedeberg (Kowary), einer Kleinstadt von knapp über 
3 500 Einwohner, etwa zwölf Grafiker in zwei Verlagen tätig. Sie beschäftigten sich vor allem 
mit der Herstellung von Ansichten, die als preiswerte Andenken für zahlreiche Touristen und 
Kurgäste im Hirschberger Tal und Riesengebirge besonders geeignet waren. In der Fachliteratur 
werden diese Künstler meistens als „Schmiedeberger Gruppe“ bezeichnet. 

Die erste lithografische Anstalt in Schmiedeberg wurde von Friedrich August Tittel ge-
gründet, der auch mehrere Lehrlinge ausbildete. Die begabtesten darunter waren: sein Mitar-
beiter Carl Theodor Mattis, der später zum Eigentümer der zweiten lithographischen Anstalt 
in der Stadt wurde; Ernst Wilhelm Knippel, der nach dem Tode Tittels seinen Verlag weiter-
führte und Carl Julius Rieden – Miteigentümer des Verlags Rieden & Knippel und ehemaliger 
Mitarbeiter von Mattis. Die Verlage lieferten über eintausend verschiedene Ansichten von Su-
deten, vor allem von dem nahe gelegenen Riesengebirge, schlesischen Ortschaften, Schlössern, 
Burgen sowie ober- und niederschlesischen Industrieanlagen – die letzteren gehörten zu den 
ersten Ansichten dieser Art.

Riesengebirgsmuseum (Muzeum Karkonoskie) in Hirschberg (Jelenia Góra) besitzt eine 
umfangreiche Sammlung von Werken der Schmiedeberger Künstler, darunter 350 Grafiken, 
mehrere Zeichnungen und 6 Radierplatten. Diese Grafiken sind heute nicht nur eine sehr wich-
tige Forschungsquelle, sie zeichnen sich auch durch eine hohe künstlerische Qualität aus. 

Den Schmiedeberger Grafikern ist zu verdanken, dass schon in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts der Kanon der wichtigsten Gebirgsmotive zusammengestellt sowie die wichtig-
sten Ansichten von dem Riesengebirge und zahlreichen Städten bestimmt und popularisiert 
wurden.
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Die Graphiksammlung des Namslauer 
Brauereibesitzers 

Albrecht Haselbach (1893–1979)

Wer sich mit topographischen Ansichten von Schlesien beschäftigt, wird 
immer auf die Graphiksammlung Albrecht Haselbachs (1892–1979) stoßen, 
die im niederschlesischen Namslau (heute: Namysłów) in den 1930er und 
1940er Jahren zusammengetragen wurde. Mit rund 4200 Graphiken zählt sie 
zu den wichtigsten Sammlungen zu diesem Thema. Da sie in ihren Grundzü-
gen noch weitgehend unverändert erhalten ist, bietet sie außerdem Einblicke 
in Sammlerinteressen der Vorkriegszeit. Ich möchte im Folgenden den Samm-
ler sowie die Geschichte und das Profil der Sammlung im Überblick schildern.

Albrecht Haselbachs Sammlung gestern und heute1

Albrecht Haselbach entstammte einer wohlhabenden Familie, die im 19. 
Jahrhundert nach Schlesien eingewandert war und seit 1862 erfolgreich die 
traditionsreiche Schlossbrauerei in Namslau führte. Der junge Haselbach er-
hielt eine vielseitige Ausbildung und entwickelte Interesse für Musik, bil-
dende Kunst und Geschichte. Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
begann Haselbach in Breslau Jura und Ökonomie zu studieren, musste dies 
bei Kriegsausbruch jedoch vorzeitig abbrechen. Nach Kriegsende arbeitete er 
im Namslauer Brauereibetrieb mit, der sich trotz der schwierigen Wirtschafts-
situation zu einem der größten Bier- und Lebensmittelproduzenten Schlesi-
ens entwickelte. 1937 übernahm Albrecht Haselbach zusammen mit seinem 
Bruder Werner († 1938) die Geschäftsführung des Konzerns.

Erstaunlicherweise fand Haselbach nebenbei noch Zeit zum Komponie-
ren und Klavierspielen2 sowie zum Sammeln von Bildern und Antiquitäten. Zu 
seinem Bekanntenkreis gehörten Erich Wiese, der bis 1933 Direktor des Schle-
sischen Museum der Bildenden Künste in Breslau war, und Günther Grund-
mann, seit 1932 Provinzialkonservator für Niederschlesien3. Vermutlich besaß 

1 Die Angaben beruhen auf Recherchen von Diana Codogni-Łańcucka, vgl. D. Codogni-Łańcucka, Ein 
‘Musée imaginaire‘, Albrecht Haselbach und seine Sammlung, [in:] Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus 
der Graphiksammlung Haselbach / Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, 
Ausstellungskatalog, hrsg. von D. Popp, U. Lorenz, J. Ilkosz, M. Bauer, Marburg–Regensburg–Wrocław–
Görlitz 2007, S. 64–81.

2 Madonna! Wo bist Du? Stück in 5 Bildern, Musik von A. Haselbach nach Texten von M. Bertuch, Berlin 1932.
3 Vgl. G. Grundmann, Die Namslauer Burg und ihr musischer Besitzer Albrecht Haselbach, [in:] idem, Erleb-

ter Jahre Widerschein, München ²1974, S. 247–252.
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1. Albrecht Haselbach, Privatfoto vom 23.8.1931, Privatbesitz.

Haselbach bereits in den 1930er Jahren eine kleine Sammlung topographischer 
Graphik. Ein passionierter Sammler kann er jedoch aufgrund seiner breit ge-
streuten Interessen kaum gewesen sein. Erst der Ankauf zweier Privatkollek-
tionen machten ihn um 1940 schlagartig zum bedeutendsten Graphiksammler 
Schlesiens. 

Bei den aufgekauften Privatsammlungen handelte es sich zum einen um 
die Sammlung des Breslauer Oberbergrats Martin Witte, die 1700 Graphiken 
umfasste, zum anderen um eine Kollektion des Bolkenhainer Notars Hans Jo-
seph Klau mit 2600 Blättern. Die Unterlagen zu den Ankaufsverhandlungen 
befinden sich noch heute im Archiv des Breslauer Nationalmuseums4. Ha-
selbachs Vorgängern gebührt daher ein Teil des Ruhms für diese besondere 
Sammlung, deren Bedeutung bereits 1942 mit einer 262 Blätter umfassenden 
Ausstellung Lob der Heimat im Breslauer Schlossmuseum gewürdigt wurde5.

Da Haselbach seine Sammlung mit Unterstützung von Günther Grund-
mann noch vor Kriegsende nach Bayern brachte, bildete sie in den folgenden 
Jahrzehnten eine wichtige landeskundliche Quelle für die Schlesienforschung 

4 Angaben nach Diana Codogni-Łańcucka, vgl. D. Codogni-Łańcucka, op. cit., S. 80 (Anm. 11).
5 E. Schmidt, Lob der Heimat. Schlesiens Landschaft in Gemälden, Graphik und Handzeichnungen des 19. 

Jahrhunderts, Ausstellungskatalog Kunstsammlungen der Stadt Breslau, Schlossmuseum, April–Juni 1942, 
Breslau [1942].
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2. Ansicht von Breslau mit allegorischer Figur und lateinischem Sinnspruch, Kupferstich aus dem „Thes-
aurus Philo-Politicus. Das ist: Politisches Schatzkästlein guter Herren und bestendiger Freund“ des Daniel 
Meisner, Bd. I, Teil 2, Blatt 8, verlegt bei Eberhard Kieser, Frankfurt am Main 1625, Schlesisches Museum 
zu Görlitz, Leihgabe aus der Sammlung Haselbach.

in Deutschland. Besonders Erich Wiese, der 1950 bis 1959 das Hessische Lan-
desmuseum in Darmstadt leitete, bemühte sich um die Sammlung6. 

1961 verkaufte Haselbach rund 3200 Graphiken an das Bundesland Hes-
sen. Die Gründe dafür sind unbekannt. Möglicherweise waren finanzielle 
Probleme der Grund, da Haselbachs neu gegründete Brauerei nur wenig erfolg-
reich war. Die wertvollen Blätter gelangten als Dauerleihgabe in das Kunstfo-
rum Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Aus dem Restbestand wurde in den 
folgenden Jahren immer wieder einzelnes an Privatsammler und Museen ver-
kauft, darunter auch vieles aus Haselbachs Bibliothek. Nach seinem Tod gab 
Haselbachs Tochter, Juliane Hasse († 2010), die noch verbliebenen 890 Gra-
phiken sowie an die 600 Bücher als Dauerleihgaben in das Kulturwerk Schle-
sien in Würzburg. 2004 übernahm sie das Schlesische Museum zu Görlitz, wo 
sie sich noch heute befinden7.

6 Vgl. E. Wiese, Biedermeierreise durch Schlesien, Darmstadt 1966.
7 Der heutige Bestand an Büchern umfasst biographische, historische, volks- und landeskundliche 

Schriften zu Schlesien aus dem 18. bis 20. Jahrhundert.
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Die auf zwei Museen verteilte Sammlung ist mittlerweile sehr gut do-
kumentiert. 2005 startete ein deutsch-polnisches Kooperationsprojekt mit 
dem Ziel, diesen wertvollen Fundus zur Kunst- und Kulturgeschichte Schle-
siens zumindest virtuell wieder zusammenzuführen und für wissenschaftli-
che Zwecke nutzbar zu machen. Unter der Federführung des Herder-Instituts 
Marburg arbeiteten das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, das 
Schlesische Museum in Görlitz und das Architekturmuseum in Breslau da-
für eng zusammen. Gefördert wurde das Projekt von polnischer Seite durch 
die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und von deutscher Seite 
durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Hes-
sische Sozialministerium und das Sächsische Staatsministerium.

Im Zuge des Projekts wurden alle Graphiken einzeln datentechnisch er-
fasst, mit Ausnahme der Graphiken in den Büchern der Sammlung. Heute 
steht der gesamte Sammlungsbestand auf der Internet-Seite des Herder-Insti-
tuts für Online-Recherchen zur Verfügung. Teil des Projekts waren darüber hi-
naus zwei Parallelausstellungen, die 2007 in Regensburg und Görlitz eröffnet 
wurden. Danach ermöglichte eine weitere Projektförderung die Umsetzung 
der Görlitzer Ausstellung in eine variabel angelegte Wanderausstellung mit 139 
Faksimiles, die einen Querschnitt durch die Sammlung vorstellt. Mittlerweile 
ist sie an 15 Orten in Deutschland und Polen präsentiert worden. 

Die Sammlung

Aus den verschiedenen Ausstellungen und Publikationen geht hervor, dass 
die Sammlung sehr weit gefächert ist. Sie umfasst Graphiken aus dem 15. bis 
20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im frühen 19. Jahrhundert. 

Die Veduten aus der frühen Neuzeit bilden nur einen eher kleinen, wenn 
auch nicht unbedeutenden Teil der Sammlung. Da die von Haselbach um 
1940 aufgekauften Privatsammlungen auf das 19. Jahrhundert spezialisiert 
waren, geht dieses Konvolut möglicherweise auf sein eigenes Interesse an 
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Geschichte zurück8. Gut erkennbar ist 
das Bemühen um einen repräsentativen Querschnitt, auch wenn einige wich-
tige Werke des 15. bis 17. Jahrhunderts fehlen. So vermisst man die beiden 
frühen Ansichten von Neisse und Breslau aus Hartmann Schedels berühmter 
Weltchronik (um 1493). Dafür ist aber ein Blatt mit der Darstellung von Neis-
se aus einem Nachdruck von Johann Schönsperger mit lateinischem Text vor-
handen, gedruckt in Augsburg 1497. 

8 A. Haselbach, Goldene Jugend in Namslau, [in:] Meine schlesischen Jahre, Erinnerungen aus sechs Jahr-
zehnten von Franz Landsberger, Otto Ulitz u.a., hrsg. von H. Hupka, München 1964, S. 81–94; verschiedene 
Beiträge von Albrecht Haselbach, [in:] Namslau. Eine deutsche Stadt im deutschen Osten, Bd. 1, Euskirchen 
1966.
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3. Die Westseite des Breslauer Rings von Süden, kolorierte Radierung nach Friedrich Bernhard Werner von 
Carl Remshart, aus „Accurater Abriss und Vorstellung der merckwürdigsten Prospekte […] Breslau […]“, 
verlegt von Martin Engelbrecht, Augsburg um 1736, Schlesisches Museum zu Görlitz, Leihgabe aus der 
Sammlung Haselbach.

Erwähnenswert sind außerdem fünf Ansichten von Görlitz, Liegnitz, 
Breslau, Schwiebus, Neisse aus dem umfangreichen Kompendium Civitates 
orbis Terrarum (1572–1617) von Georg Braun und Franz Hogenberg sowie die 
Ansichten von Breslau, Liegnitz, Oels und Görlitz aus dem Politischen Schatz-
kästlein von Eberhard Kieser und Daniel Meisner, verlegt um 1625–1637. Des 
Weiteren liegen aus Matthäus Merians Werk Topographia Bohemiae Moraviae 
et Silesiae (um 1650) die beiden Ansichten von Schweidnitz, eine Planansicht 
von Görlitz sowie Panoramaansichten von Breslau, Glatz und Teschen vor.

Bei den topographischen Ansichten des 18. Jahrhunderts steht vor al-
lem die Stadt Breslau im Vordergrund. Einen Schwerpunkt bilden hier die 
rund 200 Ansichten nach Zeichnungen des herausragenden Bild-Chronis-
ten Friedrich Bernhard Werner (1690–1776), der ab 1746 in Breslau als Hof-
geometer und Königlicher Preußischer Scenographus ansässig war9. Die 
Sammlung zeigt anschaulich, dass sich Werner nicht nur mit Darstellun-
gen des Stadtpanoramas beschäftigte, sondern auch mit Ansichten einzel-
ner Gebäude und Plätze. Letztere wurden um 1736 von Martin Engelbrecht 

9 Auf Werners herausragende Bedeutung für die topographische Graphik Schlesiens hat die langjährige 
Topographie-Forscherin Angelika Marsch hingewiesen, vgl. A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner 1690–1776, 
Corpus seiner europäischen Städteansichten, illustrierten Reisemanuskripte und der Topographien von Schlesien und 
Böhmen-Mähren, Weißenhorn 2010.
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4. „Breslau= oder schlesische Kleider-Tracht“, Radierung von M. Rößler, verlegt von Martin Engelbrecht, 
Augsburg [ohne Jahr], Schlesisches Museum zu Görlitz, Leihgabe aus der Sammlung Haselbach.

in Augsburg unter dem Titel AccuraterAdriss und Vorstellung der merckwürdigs-
ten Prospekte […] publiziert. Sie vermitteln zusammen mit zehn von Georg 
Balthasar Probst verlegten Guckkastenblättern einen lebendigen Eindruck 
vom städtischen Leben und vom architektonischen Erscheinungsbild der 
Hauptstadt Schlesiens. 

Neben den Breslauer Ansichten findet man Werners großformatige Stadt-
panoramen von Brieg, Liegnitz, Neisse und Schweidnitz, gedruckt im Verlag 
Jeremias Wolff und Erben, dazu zahlreiche Blätter der 16teiligen Serie Sceno-
graphia Urbium Silesiae (um 1732–1752), die mit insgesamt 84 Ansichten ein 
breites Spektrum schlesischer Städte vorstellte. Repräsentativ vertreten ist 
auch Werners Dokumentation kirchlicher Gebäude durch zwei Bildserien, die 
um 1735 von Johann Georg Merz (Augsburg) gedruckt wurden. Sie zeigen die 
katholischen Klöster Czarnowanz, Trebnitz, Leubus und Heinrichau sowie 
die im 17. Jahrhundert errichteten evangelischen Friedens- und Gnadenkir-
chen. Mit 134 Blättern ist vor allem Werners 1748–1752 herausgegebene Serie 
über die schlesischen evangelischen Bethäuser gut vertreten10.

Ergänzt werden diese Stadtansichten durch einige wenige Graphiken mit 
Trachtendarstellungen und Porträts der Zeit. Dabei handelt es sich um eine 

10 F.B. Werner, Schlesische Bethäuser, Reprint der Ausgabe von 1748–1752, hrsg. von der Gemeinschaft 
evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) e. V., Hildesheim 1989.
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5. „Brand der Wutkeschen Häuser, den 18ten Nov. 1806“, kolorierte Radierung von Johann Gottlob Endler, 
aus: „Geschichte der Belagerung von Breslau vom 6ten December 1806 bis zum 7ten Januar 1807, ein An-
hang zur topographischen Chronik in Breslau“, Breslau 1808, vor Seite 9, Schlesisches Museum zu Görlitz, 
Leihgabe aus der Sammlung Haselbach.

Serie mit dem Titel Breslau=oder Schlesische Kleider-Tracht eines unbekannten 
Zeichners, gedruckt vom Augsburger Kupferstecher und Verleger Martin En-
gelbrecht (1684–1756) sowie um Porträts des Lyrikers Christian Hoffmann 
von Hoffmannswaldau (1617–1679) und verschiedener Personen aus dem 
Kreis der reichen Hirschberger Kaufmannschaft des 18. Jahrhunderts11. Die 
geringe Zahl sowie die eher zufällig wirkende Zusammenstellung der Graphi-
ken lassen allerdings vermuten, dass diese Themenbereiche nicht konsequent 
gesammelt wurden. 

Das gleiche gilt für die Ansichten von historischen, die Stadt- oder Lan-
desgeschichte betreffenden Ereignissen. Es liegen nur zwei Graphiken dieser 
Art vor. Eine berichtet über die Explosion eines Breslauer Pulverturms 1749, 

11 Dargestellt sind Regine Glafey (1665–1742), die Tochter des Seniors der Hirschberger Kaufmannsso-
zietät Gottfried Glafey, sowie die Hirschberger Handelsherrn Daniel von Buchs (1707–1779) und Johann 
Bernhard Linck (1717–1780).
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6. Ansicht der Schneekoppe aus dem Garten zu Buchwald bei Schmiedeberg, kolorierte Radierung von 
Friedrich August Tittel, Schmiedeberg 1824, Schlesisches Museum zu Görlitz, Leihgabe aus der Samm-
lung Haselbach.

die andere über die Huldigung der schlesischen Stände vor Friedrich II. im Jahr 
174212. Erst für die Zeit um 1800 findet man durch das mit 560 Graphiken 
sehr umfangreich in der Sammlung vertretene Werk Friedrich Gottlob End-
lers (1763–1822) mehr Darstellungen dieser Art. 

Der ab 1786 tätige Zeichner, Stecher und Verleger Endler schuf vor allem 
viele Radierungen für die 1800 bis 1809 herausgegebene Wochenschrift „Der 
Breslauische Erzähler“, die zur Zeit der napoleonischen Kriege häufig von 
den Kriegszerstörungen und den aktuellen politischen Ereignissen berichtete. 
Endler reagierte außerdem auf das wachsende Interesse an regionalgeschicht-
lichen Informationen über die Geschichte und Gegenwart Schlesiens. In einer 
Serie von 32 Blättern beschäftigte er sich mit dem Erscheinungsbild religiöser 
Orden, in anderen mit Orts- und Landschaftsansichten aus Schlesien, die er 
in den Serien Abbildungen schlesischer und glätzischer Gegenden […] 1798–1801 
(nur teilweise vorhanden) und Illuminierte Abbildung Schlesischer und Glätzi-
scher Gegenden 1803–1805 (17 Ansichten vorhanden) zusammenfasste. 

Endlers Landschaftsdarstellungen leiten zum Schwerpunkt der Samm-
lung Haselbachs über: zur Ansichtenproduktion für den um 1800 in der Rie-
sengebirgsregion und im Glatzer Land einsetzenden Tourismus. Die Qualität 
dieses Sammlungsbereichs hängt vermutlich mit dem Ankauf der Samm-

12 Vgl. die Graphiken SMG 726 KII, SMG 712 KII.
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lungen von Klau und Witte zusammen, die sich beide mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten auf Graphik des 19. Jahrhunderts spezialisiert hatten. Man 
findet hier die große Palette zeitgenössischer Handelsware von Verlegern in 
und außerhalb Schlesiens wieder. Ergänzend bemühten sich die Sammler 
um Porträts herausragender Künstler und Verleger13. Außerdem sammelten 
sie Vorzeichnungen, Blattvarianten und unvollendete Arbeiten, die Einblicke 
in die Arbeitsweise der Verlage ermöglichen und hinsichtlich der kaufmänni-
schen Strategien der Verleger aufschlussreich sind.

Die Sammlung vermittelt mit mehreren Blättern aus großformatigen, teu-
ren Bildserien den Beginn dieser Produktion, die anfangs eher exklusiv war und 
sich an ein Liebhaber-Publikum wendete, das sich Stadt- und Landschaftsan-
sichten nach höfischem Geschmack wünschte. Diesem Wunsch entsprach vor 
allem die 15teilige Bildserie von Daniel Berger, die ab 1791 nach Gemälden des 
Berliner Malers Sebastian Carl Christoph Reinhardt (1738–1827) herausgege-
ben wurde. Reinhardt lieferte ab 1789 jährlich zwei Gemälde mit regionalen 
Motiven an die Berliner Akademie, von denen 57 zur Dekoration des Berliner 
Stadtschlosses verwendet wurden. Wie die 12 in der Sammlung vorliegen Gra-
phiken der Serie zeigen, orientierte sich der Maler Reinhardt ebenso wie Endler 
an der idealisierenden Veduten- und Landschaftsmalerei des 18. Jahrhunderts. 

Andere, ebenfalls durch adlige Auftraggeber und Gönner geförderte 
Künstler zeigten dagegen bei ihren Darstellungen bereits eine gewisse moti-
vische Nähe zur romantischen Malerei, die zum einen das Gefühl für die er-
habene Größe der Natur zu wecken versuchte, zum anderen mit Ruinen- und 
Burgenmotiven zum Gedenken an Historisches aufrief. Beispiele dafür finden 
sich in der Sammlung mit Blättern aus der 1794 von Anton und Johann Balzer 
herausgegebenen Serie Das Riesengebirge nebst einigen Gegenden von Adersbach 
sowie mit Graphiken von Christian Wilhelm Tischbein (1751–1824) und Jo-
hann Gottlob Samuel Rösel (1768–1843). Die Bildserie nach Zeichnungen des 
Görlitzer Künstlers Christoph Nathe (1753–1806), welche die Chalcographi-
sche Gesellschaft in Dessau ab 1803 herausgab, spiegelt dagegen mit ihren 
detaillierten Naturbeschreibungen die geologisch-naturwissenschaftlichen 
Interessen vieler Reisender.

Besonders umfangreich ist mit etwa 1000 Blättern die parallel sich entwi-
ckelnde Ansichtenproduktion in der Stadt Schmiedeberg dokumentiert, die in 
der ersten Jahrhunderthälfte das Geschäft mit den Ansichtengraphiken domi-
nierte14. Zahlreiche Zeichnungen und Umrissradierungen von Friedrich Au-

13 Die Sammlung enthält Porträts von Christoph Nathe, Sebastian Carl Christoph Reinhardt, Carl Juli-
us Rieden und Ernst Wilhelm Knippel. Ein Selbstbildnis des Malers Philip Hoyoll (1834–1839), das mit der 
Sammlung Witte in die Sammlung Haselbach gelangte, befindet sich seit 1972 im Kunstforum Ostdeut-
sche Galerie in Regensburg.

14 Vgl. A. Marsch, Die Schmiedeberger Bildverlage Friedrich August Tittel, Carl Theodor Mattis, Carl Julius 
Rieden und Ernst Wilhelm Knippel, [in:] Berichte und Forschungen, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Ge-
schichte der Deutschen im östlichen Europa, 13 (2005), s. 87–108.
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7. Die „Alte Burg“ und das Schloss Fürstenstein, kolorierte Lithographie, verlegt von Carl Theodor Mat-
tis, Schmiedeberg um 1820/30, Schlesisches Museum zu Görlitz, Leihgabe aus der Sammlung Haselbach.

gust Tittel (1782–1836), der sich als erster um 1808/1809 in Schmiedeberg 
niederließ, veranschaulichen seine Bemühungen um ein Verlagsangebot nach 
Schweizer Vorbild. Seine Produktion wirkt zum Teil mit großangelegten Berg-
panoramen noch ganz traditionell. Gleichzeitig bemühte er sich aber auch um 
die Entwicklung neuer Motive, die ganz auf die Bedürfnisse der Reisenden zu-
geschnitten waren.

Carl Theodor Mattis (1789–1881), der ab 1821 in Schmiedeberg als Tittels 
Konkurrent auftrat, brachte ähnliche Motive heraus. Dies lag wegen der räum-
lichen Nähe und aufgrund einer kurzen beruflichen Zusammenarbeit nahe. 
Mit Blick auf größere Auflagen arbeitete Mattis aber bereits als einer der ersten 
mit der neuartigen Lithographie-Technik und passte die Ansichten geschickt 
dem Zeitgeschmack an. Mit dem um 1839/1840 gegründeten Verlag von Ti-
ttels Schülern Carl Julius Rieden (1802–1858) und Ernst Wilhelm Knippel 
(1811–1900) wurde das Motivrepertoire noch einmal um zahlreiche Motive 
erweitert. Der enge Bezug zum bereits vorhanden Angebot ist auch hier nicht 
zu übersehen, was nicht weiter verwundert, da Knippel lange Jahre im Verlag 
von Tittel mitarbeitete, während Rieden im Verlag von Mattis tätig war.

Rieden und Knippel gelang mit der Entwicklung von Industrieansichten 
jedoch auch eine ganz eigene Leistung, die in der Sammlung als Schwerpunkt 
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deutlich hervortritt. Endler, Tittel und Mattis hatten dieses Gebiet nur in ge-
ringem Umfang berücksichtigt. Der Verlag Rieden und Knippel druckte erste 
große Ansichten von Berg- und Hüttenwerken Oberschlesiens und Mährens 
im Auftrag der preußischen Regierung und der oberschlesischen Industrie-
magnaten15. Die vielen Vorzeichnungen, die sich in der Sammlung befinden, 
lassen dabei Knippel als Entwerfer hervortreten. Von ihm stammen auch vie-
le spätere Ansichten industrieller Anlagen, mit denen der junge Verlag diesen 
Zweig der Ansichtenproduktion bald erweiterte.

Die beachtliche Anzahl von Industriedarstellungen verdanken wir dem 
speziellen Interesse des Sammlers Witte. Vermutlich erwarb Witte viele Gra-
phiken von Knippels Nachfolger Wilhelm Müller16. Dies könnte zumindest 
die große Zahl an Vorzeichnungen von Knippels Hand in der Sammlung er-
klären. Möglicherweise gelangten auf diesem Weg auch einige seltene Fa-
milienporträts der Familie Knippel in die Sammlung Haselbach, ebenso ein 
seltenes Gruppenbildnis von Rieden und Knippel mit ihren Frauen und Freun-
den in der Wiesenbaude.

Der übrige Sammlungsbestand zum 19. Jahrhundert bestätigt den Vor-
bildcharakter der Schmiedeberger Produktion für andere Verleger in und au-
ßerhalb Schlesien, spätestens für die Zeit ab 1850/1860. Zwar waren auch 
andere Künstler um Motivvarianten bemüht, schufen grundsätzlich jedoch 
nichts Neues. Das belegen Zeichnungen des Breslauer Zeichenlehrers Lou-
is Ferdinand Koska (1808–1862) oder des Dresdener Landschafts- und Archi-
tekturzeichners Gustav Täubert (1817–1913) aus der Sammlung Haselbach. 

Die Breitenwirkung der Schmiedeberger Ansichten ist darüber hinaus im 
Vergleich mit Darstellung auf Ansichtengläsern, Ansichtenporzellan und Dio-
ramen zu erkennen. Möglicherweise orientierten sich sogar einzelne Maler an 
Schmiedeberger Vorbildern. Das lässt zumindest ein kleinformatiges Gemälde 
mit der Ansicht von Fischbach aus der Sammlung des Schlesischen Museums 
zu Görlitz vermuten. Es wurde um 1860 vom Schmiedeberger Maler Balduin 
Wolff (1819–1907) gemalt und ist in der Komposition und Darstellungsweise 
einer um 1820/1830 zu datierenden Graphik von Mattis ähnlich17. 

Für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ist die Sammlung Haselbach 
weniger repräsentativ. Deutlich dokumentiert ist jedoch der Niedergang der 
kolorierten Lithographie durch anonyme Billigproduktion mit kleinformati-
gen, technisch minderwertigen Nachdrucken bereits bekannter Motive. Der 

15 Vgl. Alte Eisenwerke in Schlesien und Mähren, Industrieansichten aus der Sammlung Albrecht Haselbach in 
München, ausgewählt, eingeleitet und erläutert von W. Salewski, Holzminden 1962. Aufgrund von Verkäu-
fen Haselbachs liegen heute nicht mehr alle hier aufgeführten Blätter in der Sammlung vor.

16 Vgl. D. Codogni-Łańcucka, op. cit., s. 74/75. Der Sammler Klau kaufte auch bei Müller.
17 Balduin Wolff wurde 1819 in Schmiedeberg geboren, besuchte die Schule in Hirschberg und wand-

te sich nach architektonischen Studien in Erdmannsdorf zum Studium der Malerei nach Berlin und an die 
Kunstakademie in Düsseldorf. Ab 1858 war er als Zeichenlehrer an der städtischen Realschule in Düssel-
dorf tätig und starb hier 1907., vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Balduin_Wolff.
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8. Die Flachsgarn-Maschinenspinnerei in Erdmannsdorf-Zillerthal, kolorierte Lithographie von Ernst Wil-
helm Knippel, Schmiedeberg nach 1840, Schlesisches Museum zu Görlitz, Leihgabe aus der Sammlung 
Haselbach.

Ersatz der kolorierten Lithographien durch Chromolithographien ist mit Bei-
spielen gut belegt. Sonst liegen neben einigen wenigen Xylographien vor al-
lem kolorierte und unkolorierte Stahlstiche aus dieser Zeit vor. 

Künstlerisch herausragend sind für diesen Zeitraum die Stiche nach Vorla-
gen von Theodor Blätterbauer (1823–1906), der in Liegnitz arbeitete und heu-
te zu den wichtigsten Landschafts- und Architekturzeichnern Schlesiens in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählt18. Sein Werk ist mit rund 200 
Ansichten vertreten, darunter seine bekannteste Arbeit: die Illustrationen zu 
Franz Schrollers dreibändiger Publikation Schlesien. Eine Schilderung des Schle-
sierlandes (Glogau 1885–1888). Hinzu kommen 64 Bleistiftzeichnungen, die 
ihm zugeschrieben wurden. Sie zeigen neben viel Bekanntem auch neuarti-
ge Motive.

Der Bestand an Ansichten aus der Zeit um und nach 1900 ist nicht wei-
ter nennenswert. Haselbach und seine Vorgänger hatten offenbar kein großes 
Interesse daran. Dies erstaunt vor allem, weil Haselbach 1941 den als „entar-
tet“ gebrandmarkten Künstler Otto Dix zum Malen nach Querseiffen im Rie-
sengebirge einlud. Eine Erweiterung seiner Sammlung mit Künstlergraphik 
aus dem Riesengebirge oder mit modernen Stadtansichten zog er aber offen-
sichtlich nicht in Betracht. Die Sammlung enthält lediglich einzelne Blätter 

18 Vgl. J. Brade, Theodor Blätterbauer 100. Todestag, 30. Juni, [in:] Ostdeutsche Gedenktage 2005/2006, Per-
sönlichkeiten und historische Ereignisse, hrsg. von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, Bonn 2006, 
s. 355–359.
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von Carl Ernst Morgenstern (1847–1928), Hugo Ulbrich (1867–1928), Bodo 
Zimmermann (1902–1945) und Knippels Nachfolger Wilhelm Müller, der 
1920 Knippels Verlag endgültig auflöste. Die Sammlung Haselbach steht da-
mit ganz im Zeichen landeskundlichen Interesses an der Vergangenheit Schle-
siens und ist überdies deutlich von der auch in Schlesien zu beobachtenden 
„Biedermeier“ – Rezeption in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt.
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Zbiór grafiki namysłowskiego browarnika Albrechta Haselbacha 
(1893–1979)

Najpiękniejszy i najbogatszy zbiór topograficznych widoków Śląska zawdzięczamy bro-
warnikowi z Namysłowa, Albrechtowi Haselbachowi (1892–1979). Od roku 1937 prowadził 
on z powodzeniem namysłowski Browar Zamkowy, należący do jego rodziny już od roku 
1862. Haselbach był nie tylko uzdolnionym biznesmenem, ale i człowiekiem wszechstron-
nie wykształconym oraz miłośnikiem muzyki, sztuk pięknych i historii. Komponował, kolek-
cjonował antyki i utrzymywał kontakty z historykami sztuki i konserwatorami zabytków. 
Dzięki zakupowi różnych kolekcji prywatnych Haselbach stał się około roku 1940 właścicie-
lem najbardziej znaczącego, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, zbioru 
wedut na Śląsku. W roku 1942 część jego kolekcji została po raz pierwszy zaprezentowana 
we wrocławskim Muzeum Zamkowym. W 1944 roku Haselbach przeniósł siedzibę firmy do 
Bawarii, dokąd przewiózł także swoją kolekcję. W 1961 roku sprzedał dużą część swoich zbio-
rów Krajowi Związkowemu Hesja, który z kolei przekazał je jako depozyt stały Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie (Forum Sztuki Galeria Wschodnioniemiecka) w Regensburgu. W rękach 
rodziny pozostało około 900 grafik i ponad 600 książek. W roku 2004 trafiły one jako depozyt 
stały do Schlesisches Museum (Muzeum Śląskie) w Görlitz.

W roku 2005 wystartował program współpracy polsko-niemieckiej, którego celem było 
stworzenie dokumentacji elektronicznej i wirtualne połączenie obu części kolekcji. W projek-
cie uczestniczyły następujące instytucje: Herder-Institut Marburg (Instytut Herdera w Mar-
burgu), Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Schlesisches Museum zu Görlitz oraz 
Muzeum Architektury we Wrocławiu. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Pełnomoc-
nika Rządu RFN ds. kultury i mediów, Ministerstwa Spraw Społecznych Hesji, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Saksonii i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stworzona w ra-
mach programu baza danych jest dostępna w Internecie i stanowi cenne źródło dla badaczy 
i laików zainteresowanych Śląskiem oraz historią jego kultury i sztuki. Równolegle, od roku 
2007, części kolekcji można oglądać na wystawach objazdowych organizowanych przez Schle-
sisches Museum zu Görlitz.

Obejmująca obecnie ponad 4200 widoków kolekcja Haselbacha w imponujący sposób do-
kumentuje rozwój topograficznych widoków Śląska od wczesnej nowożytności do początku 
wieku XX. Rdzeń zbiorów stanowi twórczość grafików kowarskich, której początki sięgają 
pierwszych lat XIX stulecia. Jako pierwszy osiedlił się tam w roku 1809 pochodzący z Drezna 
Friedrich August Tittel (1782–1836), który zdobył renomę dzięki wydawnictwom ilustrowa-
nym i szerokiej gamie oferowanych grafik. Już w roku 1821 zyskał konkurenta w osobie by-
łego współpracownika Carla Theodora Mattisa (1789–1881), stosującego nowatorską jak na 
owe czasy technikę litografii, która miała się potem szybko rozpowszechnić. Uczniowie Tittla, 
Ernst Wilhelm Knippel (1811–1900) i Carl Julius Rieden (1802–1858) z powodzeniem kon-
tynuowali produkcję grafik w założonym przez siebie około 1839/1840 roku wydawnictwie. 
Jednak u schyłku XIX wieku, wraz z rozpowszechnieniem się fotografii, zainteresowanie gra-
fikami znacznie spadło. Wydawnictwo zamknięto ostatecznie w roku 1920.

Dzięki wielu rzadkim okazom kolekcja Haselbacha pozwala poznać procesy produkcyjne 
kowarskich wydawnictw. Pokazuje także wyraźnie ich znaczenie dla recepcji śląskich miejsco-
wości turystycznych i wpływ, jaki wywarły także na wyroby rzemiosła artystycznego oraz 
sposób przedstawiania pejzażu w malarstwie i fotografii.
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Vor langer Zeit bei Mailand. 
Bemerkungen über die territoriale Reichweite 

der Schmiedeberger Graphik

Am 19. Mai des Jahres 1819 machte sich der Breslauer S.F. Scholtz auf den 
Weg. In einer längeren Reise wollte er Brabant, die Schweiz, die Lombardei 
und den Piemont erkunden. Bei dieser Tour kam er notgedrungen auch durch 
Mittel- und Süddeutschland und Österreich, was er alles – es war noch vor 
der Entscheidung über den groß- oder kleindeutschen Weg – einfach mit ei-
nen Theil von Deutschland apostrophierte. Alle diese Tatsachen hätten für die 
Geschichte der Schmiedeberger Graphik des 19. Jahrhunderts keinerlei Bedeu-
tung, wenn nicht er nicht in seinem Reisetagebuch unter dem 19. August be-
richtet hätte: „Gegen 4 Uhr trafen wir in Domo Dossolla ein, und stiegen im 
Hotel d‘ Espagne ab …“1, um dann auf der nächsten Seite fortzufahren: „In 
dem Speisesaal unseres Gasthauses fand ich eingerahmte Kupferstiche an der 
Wand, welche Parthien des Parks von Buchwald, welches bei Schmiedeberg 
liegt, enthielten, als Abtey, das Gärtnerhaus u. s. w.“2 zeigten.

Diese Nachricht ist ebenso sensationell wie eindeutig und trotz alledem mit 
dem bisherigen Wissensstand schwer in Einklang zu bringen. Nach unserem Au-
genzeugen hingen, so als wäre es das normalste der Welt, im besten Gasthaus am 
Ort der piemonter Kleinstadt Domodossola Darstellungen der Buchwald-Serie 
des Gründers der Schmiedebergischen graphischen Tradition, Friedrich August 
Tittel (1770–1833) an der Wand. Daran lassen die expliziten Bezeichnungen Ab-
tey (Abb. 1), das Gärtnerhaus (Abb. 2) nicht den geringsten Zweifel.

Allerdings wirft diese Nachricht auch nicht geringe Probleme auf. Bisher 
gilt als gesichert, daß die genannte Serie erst 1821 ediert wurde3. Dem gegen-
über behauptet der Autor unseres Reiseberichtes, S.F. Scholtz, unter auf den 
Tag genauer Angabe, er habe die Graphiken schon zwei Jahre vorher in einem 
Hotel im Piemont an den Wänden von dessen Gastzimmer gesehen.

1 Universitätsbibliothek Breslau, Hs. R 2468: S.F. Scholtz, Tage=Buch meiner Reise durch einen Theil von 
Deutschland, Brabant, die Schweitz, die Lombardei und Piemont vom 19t Mai bis den 8t October 1819, Bd. 2, s. 157.

2 Ibidem, s. 158.
3 Die Besitzer von Buchwald: Friedrich Wilhelm Graf v. Reden und Friederike Gräfin von Reden, [in:] Dolina 

Zamków i Ogrodów: Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, hrsg. von O. Czerner, Jelenia Góra 2001, S. 157; 
A. Marsch, Das Hirschberger Tal und seine Schlösser in der Graphik des 18. und 19. Jahrhunderts, [in:] ibidem, 
S. 237; eadem, Die Ansichten Schlesiens, [in:] Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus der Graphiksammlung 
Haselbach / Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, Ausstellungskatalog, hrsg. 
von D. Popp, U. Lorenz, J. Ilkosz, M. Bauer, Marburg–Regensburg–Wrocław–Görlitz 2007, S. 281; R.M. Łuc-
zyński, Rezydencje magnackie w Kotlinie Jeleniogórskiej w XIX wieku, Wrocław 2007, s. 239.
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1. Haus des Gärtners in Buchwald (Bukowiec), F. A. Tittel, Farbradierung, 19. Jh., Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze.

Um die Glaubwürdigkeit dieser Angabe zu überprüfen, scheint es sinn-
voll, sich erst einmal näher mit ihrem Autor zu befassen. Im schlesischen 
Schrifttum konnte bisher leider keine Biographie des Autors aufgefunden 
werden, weshalb als erstes ein Porträt seiner Persönlichkeit erstellt werden 
soll. Friedrich Samuel Scholtz, so der volle Namen des Autors, war als er die 
hier analysierte Reise antrat zirka 30 Jahre alt, hatte wohl studiert, worauf 
seine Bekanntschaft mit burschenschaftlichen Bräuchen hindeutet. Auf je-
den Fall war er überzeugter Schlesier, der sich mit seiner Heimat und ihrem 
Schicksal identifizierte, wovon nicht zuletzt seine Abneigung gegen die Wür-
tenberger zeugte. Mit „Mitwoch den 21t. Juli 1819 Früh umb 6 Uhr fuhr ich 
in einem Lohnwagen in Gesellschaft eines Würtenbergischen Hauptmanns 
und eines Apothekers, aus Mainz. Der Weg ging in der Nähe des Rheins nur 
ein kleines Stück, die Unterhaltung fing an angenehm zu werden, der Haupt-
mann war 1806/7 auch in Schlesien gewesen, und lobte die Schlesier, ich aber 
nicht die Würtenberger“4 und „Ludwigsburg, Der Postillion, der mich fuhr 
war auch in Schlesien gewesen, und als er hörte daß ich daher wäre, so rühm-

4 S.F. Scholtz, op. cit., s. 3.
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te er sich der größten Schlechtigkeiten dort als Feind begangen zu haben“5 be-
schreibt er seine Kontakte mit Vertretern der ehemaligen Rheinbundtruppen. 
Seine Sehnsucht nach seiner Heimat und ihren Bewohnern, die schon kurz 
nach der schließlich freiwillig angetreten Bildungsreise zum Ausbruch kam 
belegt folgende Situation: „Isola Bella, Zwei so eben angekommene Schlesier, 
welche in Heidelberg studirt hatten, überraschten mich nicht wenig, wir um-
armten uns als wären wir die ältesten Bekannten und hätten uns Jahre lang 
nicht gesehen. Der eine hieß Scholz, der andere v. Prittwitz“6.

Zu den weiteren Charakteristika des Autors zählt ein hohes Bildungsni-
veau, was nicht nur in einem guten Erzählstil, sondern auch in seinen weitge-
steckten Interessen zum Ausdruck kommt. Beachtliche Wirtschafsphänomene 
interessieren ihn ebenso wie gute Opern- oder Theatervorstellungen. Wissen-
schaftliche Einrichtungen und Sammlungen auf seiner Reiseroute erregen 
stets sein Interesse. Bei dem allen erfolgt seine Reise unter geradezu optimalen 
Bedingungen – Berichte von gesellschaftlichen Exzessen fehlen in seinen Auf-
zeichnungen völlig, obgleich er gewiß nicht Geld sparen mußte – nach seiner 
eigenen Aussage führte er in seinen Gürtel eingenäht die nicht unbedeutende 
Summe von 150 Rtlr. in Gold bei sich, an mehreren Orten füllt er seine Gel-
dreserven durch eingelöste Schecks auf. Besonders beeindruckend aber ist, daß 

5 Ibidem, s. 16.
6 Ibidem, s. 152.

2.  Abtei in Buchwald, F. G. Endler, Radierung, 18./19. Jh., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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er an jedem größeren Ort von Vertretern der dort ansässigen Eliten mit den 
größten Ehren empfangen wird. Wichtig für den hier aufgeworfenen Fragen-
kreis ist hierbei, daß er sich offensichtlich für Graphiken besonders interessier-
te und bei der Beschreibung seines Aufenthaltes in Bern berichtet: „Besonders 
zeichnen sich die Kunsthandlungen aus in denen man die schönsten Kupfersti-
che und Gemälde von Schweitzer Gegenden, Städten, Plänen, Karten und vor-
züglich viel Schweitzer Kostüme, meist von Mädchen sieht. Die Kostüme der 
Landmädchen in den Kantons in welchen ich gewesen war, kaufte ich für 27 
frc, sie sind von verschiedenen Preisen, von 8 frc. bis zu 25 Louisdr. Die schöne 
Elisabeth war dreimal in Kupferstich, einmal als Schiffermädchen, wie die über 
den Brienzer See fährt, und zweimal im Brustbild“7 vorhanden.

Wer war also Samuel Friedrich Scholtz? Wie gesagt, läßt sich derzeit – ein 
Zeichen für den Aufholbedarf auf vielen Gebieten der schlesischen Grund-
lagenforschung – keine geschlossene Biographie des Gesuchten vorlegen, 
aber selbst die bisher bekannten Bruchsteine seines Lebens zeigen, daß wir 
es in mit einer faszinierenden Persönlichkeit zu tun haben. Chronologisch 
am nächsten zu der hier analysierten Reise tritt er in dem Reisebericht des 
deutschen Kaufmanns und Landschaftsmalers Robert Krause (1813–1885) ge-
wissermaßen in einem Rollenwechsel zu seiner Reise von 1819 auf. Hatte er 
damals, wie bereits erwähnt, die Gastfreundschaft zahlreicher Menschen, de-
nen er durch seinen Bekanntenkreis empfohlen worden war, genossen, kann 
nun Krause 1834 über ihn berichten: „Der Chef eines deutschen Handelshau-
ses (Huth, Grüning und Co.) Herr S. F. Scholtz, dem ich besonders empfohlen 
war, liess es sich in der Gemeinschaft mit den wenigen übrigen Landsleuten 
sehr angelegen sein, mich mit der Umgebung Valparaisos bekannt zu machen, 
und mir mit Rath und That in der Formung der Pläne beizustehen“8.

Aus den soeben zitierten Worten ist zu entnehmen, daß vielleicht ge-
rade Scholtz Krause zu einer Tätigkeit angeregt, deren Bedeutung für die 
allgemeine Kulturgeschichte derzeit gerade wieder entdeckt wird – der Reise-
beschreibung. Allerdings kann er aufgrund seines einstmals in der Breslauer 
Rhedigeriana aufbewahrten, leider seit 1945 verschollenen Tage=Buchs [einer 
Reise] von … Breslau durch Mähren, Wien … Salzburg, … Triest, Venedig, Gar-
da See, Tyrol, München, Linz, Wien und von da nach Breslau zurück im Jahre 18349 
nicht, wie Klaus Weber, Deutsche Kaufleute im Antlantikhandel 1680–1830: Un-
ternehmen und Familien10 behauptet, bis 1835 der Leiter der genannten südame-
rikanischen Filiale des bekannten Hamburger Handelshauses gewesen sein. 
Einen Beweis, daß Scholtz sein Interesse an Reisen in Südamerika bewahrt 

7 Ibidem, s. 198.
8 H. Ring, R. Krause, Auf den Spuren des Landschaftsmalers durch das 19. Jahrhundert, o. O., s. 190.
9 Universitätsbibliothek Breslau, Hs. R 2463.
10 K. Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel 1680–1830: Unternehmen und Familien in Hamburg, Cá-

diz und Bordeaux, München 2004, s. 294.
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3.  Abtei in Buchwald, C. Mattis, Farblitografie, 19. Jh., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

hat, bietet die Subskribentenliste des zweiten Bandes der Beschreibung eines 
Aufenthaltes im Amazonasgebiet, den der Leipziger Professor Eduard Fried-
rich Poeppig (1798–1868) 1836 in der Buchstadt an der Elster editierte, die 
auch Scholtz unter den Vorbestellern des genannten Werkes erwähnt11. Die-
se Leidenschaft hat den schlesischen Kaufmann offensichtlich bis in sein ho-
hes Alter begleitet, denn noch 1851, dem Jahr, in dem er Ehrenmitglied der 
Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau wird12, hält er im 
April auf deren Sitzung im April den Vortrag Über die Entdeckungsreise der 
Kapitaine Franklin und Parry in den nördlichen Polargegenden in den Jahren 
1819/182713.

Noch vorher dokumentiert er jedoch, daß er nicht nur der Wissenschaft 
frönte, sondern auch den angenehmen Seiten des Lebens – und das in illustrer 

11 E. Poeppig, Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonasstrome, während der Jahre 1827–1832, Bd. 2, Leip-
zig 1836, s. III.

12 „29. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur“, 1851, s. 16.
13 Ibidem, S. 1.
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4.  Abtei in Buchwald, Stahlstich, 19. Jh., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Gesellschaft – nicht abgeneigt war. Der Rezensent der in Leipzig erscheinen-
den „Allgemeinen musikalischen Zeitung“ schätzt 1839 die Sechs fröhlichen 
Lieder für eine Basssolostimme und Chor von Männerstimmen – von B.E. Philipp. 
Op. 13 folgendermaßen ein: „Man erhält Partitur und ausgesetzte Singstim-
me. Das Pianoforte ist zum Vortrage dieser Gesänge unentbehrlich. Das ist 
schon ein Umstand, weshalb nicht alle Liedertafeln Teutschlands an dieser 
Freude Antheil nehmen können, weil manchen bei ihren Tafelunterhaltungen 
kein Klavier zu Diensten steht. Gewählt wurden: ein Ergo von Pulvermacher; 
der Korkenzieher, von Hoffmann v. Fallersleben; die Traube aus Kanaan, von 
A. Kahlert; Maiandacht, von Geisheim; die Gluckhenne, von A. Kopisch; die 
Zechbrüder vom S. F. Scholtz. – Alle mit Ausnahme des vierten besingen den 
Wein in fröhlicher Weise: doch scheint es uns, als fehle mancher dieser Me-
lodien die Spitze der Erfindung; sie ähneln sich einander in der Gesammthal-
tung so, als wären sie zu schnell hintereinander geschrieben. Um so nöthiger 
ist die Bemerkung, dass diese Sätze, wie wir hören, von mehreren Liedertafeln 
sehr gern gesungen werden“14.

14 „Allgemeine musikalische Zeitung“, 41 (1839), s. 1022.
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Als Ergebnis der obigen Untersuchungen kann festgestellt werden, daß es 
Samuel Friedrich Scholtz aufgrund seiner hohen Allgemeinbildung wohl zu-
getraut werden kann, daß er in der Tat die von ihm genannten tittelschen Gra-
phiken schon 1819 im Gasthaus L‘Espagne in Domodossola gesehen hat. Eine 
Verwechslung mit einer späteren Reise scheint deshalb eher ausgeschlossen, 
weil Scholtz nicht nur im nie durchbrochenen chronologischen Ablauf be-
richtet, sondern auch, soweit sich das aus seinen weiteren Reisetagebüchern 
erschließen läßt, Domodossola nicht noch ein zweites Mal besucht hat. Sein 
einziger weiterer, durch ein leider heute verschollenes Reisetagebuch doku-
mentierter Besuch in Norditalien im Jahre 1834 verlief über Salzburg, Triest, 
Venedig, den Gardasee und Tirol15, hielt sich also an eine Route, die dezidiert 
östlich von Domodossola verlief.

Im Zusammenhang mit der von Scholtz behaupteten Anwesenheit der ti-
ttelschen Buchwald-Ansichten in Domodossola wirft sich eine weiteres Pro-
blem auf – auf welchem Weg sind die dort hingelangt? Leider kann derzeit 
auch diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden. Familiäre Beziehun-
gen dürften wohl kaum dahinter stehen, denn hätte der Besitzer des Hotels 
diese besessen, hätte es Scholtz dies wohl kaum in seinem Reisebericht ver-
schwiegen. Mit der schönen Wirthin seines Hotels unterhielt er sich auf jeden 
Fall französisch16.

15 Universitätsbibliothek Breslau, Hs. R 2463.
16 Universitätsbibliothek Breslau, Hs. R 2468, op. cit., s. 159.
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Dawno temu pod Mediolanem. 
Uwagi na temat zasięgu terytorialnego grafiki kowarskiej

Samuel Friedrich Scholtz, wybitny, lecz dotychczas niestety bardzo słabo rozpoznany ku-
piec wrocławski, wyruszył w roku 1819 w podróż do Włoch i Szwajcarii. W trakcie podróży, 
w dniu 19.08.1819, doszło do odkrycia serii widoków z Bukowca wiszących na ścianie jadalni 
hotelu L’Espagne w Domodossolli w Piemoncie, co z perspektywy historii grafiki śląskiej na-
leży niewątpliwie do zaskakujących ustaleń. Wymienił miedzy innymi widok tzw. Opactwa 
i Domu Ogrodnika.

Informacja ta nie tylko zrewolucjonizuje nasze wyobrażenia o zasięgu terytorialnym gra-
fiki kowarskiej, ale też stwarza niemały problem – dotychczas w literaturze przedmiotu zakła-
da się rok 1821 jako datę edycji wspomnianego cyklu.

W związku z tym ocena wiarogodności sprawozdawcy odkrycia grafik nabiera znaczenie 
zasadnicze. Scholtz należał bezspornie do elity intelektualnej Śląska pierwszej połowy wieku 
XIX, a fakt że wiemy o nim bardzo mało jest raczej przykrym dowodem na szczątkowy stan 
badań nad historią kultury Śląska tegoż wieku, niż świadectwem jego małego znaczenia. Róż-
norodne zainteresowania Scholza, zwłaszcza zaś grafiką, nie ulega najmniejszej wątpliwości. 
Stąd istniejąca, przy obecnym stanie badań, sprzeczność pomiędzy jego stwierdzeniem a do-
tychczas uchodzącym za pewnik rokiem 1821. Nie należy z góry zdyskwalifikować autora, 
lecz najwyżej zachęcać do dalszych badań nad problemem zastanawiając się w jaki sposób 
grafiki tak szybko trafiły do miasteczka w Piemoncie. Kontakty osobiste są raczej wykluczone, 
gdyż o takowych Scholz na pewno by wspomniał w dzienniku zaintrygowany odkryciem, 
zwłaszcza że rozmawiał z właścicielką hotelu i co podkreślił – po francusku.



61

Andrzej Kozieł

Rysunkowe weduty Cieplic Śląskich i okolic 
w Codex Thermensis, czyli o genezie malowanej 
Panoramy Cieplic Śląskich ze zbiorów Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu*

 Gdy kilka lat temu po raz pierwszy zobaczyłem malowaną Panora-
mę Cieplic Śląskich (il. 1) na wystawie śląskiej sztuki nowożytnej w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu, to przez długi czas nie mogłem wyjść ze zdumie-
nia. Miałem bowiem przed swoimi oczami namalowany farbami klejowymi 
na płótnie monumentalny obraz ze znakomitym panoramicznym widokiem 
Cieplic znad lewego brzegu rzeki Kamiennej1. Zdumiały mnie jego ogromne 
rozmiary – długość ponad 3 metrów i wysokość 1 metra – a także niezwy-
kła precyzja i pieczołowitość w oddaniu nawet najdrobniejszych szczegółów 
wyglądu dawnych Cieplic, cechy rzadko spotykane w przedstawieniach pej-
zażowych na Śląsku przed rozpoczęciem działalności artystycznej przez Frie-
dricha Bernharda Wernera2.

Na cieplickiej weducie zostały bowiem szczegółowo ukazane wszystkie 
budynki znajdujące się w tej miejscowości: od najskromniejszych chłopskich 
chat poprzez młyn, browar, karczmę i dwie łaźnie aż po dawny zamek Schaf-
fgotschów, w latach 1784–1788 zastąpiony obecną budowlą, oraz zespół bu-
dynków probostwa krzeszowskich cystersów z kościołem parafialnym pw. 
św. Jana Chrzciciela, uchwycony w swym kształcie sprzed przebudowy po 
pożarze z 1711 roku. Drobiazgowo ukazane zostały wszystkie drogi i ścieżki, 
mosty i kładki na rzece, płoty ogradzające domy i pola, a nawet pojedyncze 
drzewa i kępy krzaków. Odtworzona została także szachownica pól z na-
niesioną siatką podziałów własnościowych oraz zróżnicowaniem na pola 
uprawne i łąki. Co więcej, w tle widoku Cieplic przedstawiona została pano-
rama otaczających tę miejscowość wzgórz z Chojnikiem i rysującym się na 

*Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego Malarstwo barokowe na Śląsku, nr 0054/
FNiTP/H11/80/2011. Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2015.

1 Muzeum Narodowe we Wrocławiu, nr inw. VIII-2396. Wymiary 104 × 308 cm, farby klejowe na płót-
nie. Obraz konserwowany w latach 2002–2003 przez Barbarę Kicielińską. Zob. M. Pierzchała, E. Houszka 
oraz B. Lejman, P. Łukaszewicz, Malarstwo śląskie 1520–1800. Katalog zbiorów, red. E. Houszka, Wrocław 
2009, s. 290, nr kat. 252 (autor noty P. Łukaszewicz).

2 Na temat początków pejzażu w malarstwie barokowym na Śląsku zob. B. Czechowicz, Problem po-
czątków śląskiego pejzażu w nowożytnym malarstwie regionu, [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika 
na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. A. Kozieł, B. Lejman, Wrocław 2002, s. 200–207.
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1. Martin Leistritz (?), Panorama Cieplic Śląskich, koniec XVII wieku, farby klejowe na płótnie, 104×308 cm, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Fot. Arkadiusz Podstawka.

jego wierzchołku zamkiem zniszczonym przez pożar z 1674 roku oraz Kar-
konoszy ze Śnieżką i stojącą już na jej szczycie kaplicą pw. św. Wawrzyńca.

Zdumiał mnie także nikły stan wiedzy o tym wyjątkowym dziele3. 
W toku dotychczasowych badań ustalono jedynie, iż pochodzi ono z biblio-
teki Schaffgotschów mieszczącej się niegdyś w budynku dawnego probostwa 
cystersów w Cieplicach, skąd zostało skradzione w 1945 roku. Odzyskany 
obraz od 1972 roku przechowywany był w Muzeum Narodowym we Wrocła-
wiu jako depozyt prokuratury powiatowej w Jeleniej Górze, a trzy lata póź-
niej został przekazany wrocławskiemu muzeum na własność. Na podstawie 
wyglądu ukazanych na obrazie kluczowych budynków wyznaczone zosta-
ły także chronologiczne ramy powstania obrazu, który został wykonany po 
1681 roku, dacie konsekracji kaplicy pw. św. Wawrzyńca na Śnieżce, a przed 
1710 rokiem, kiedy to została wzniesiona nieobecna na obrazie wieża bramna 
probostwa. Bez odpowiedzi pozostały natomiast liczne pytania, m.in. o fun-
datora i ewentualnego autora dzieła oraz przede wszystkim o to, jakie były 
okoliczności i cel powstania tego monumentalnego widoku Cieplic.

Wiele wskazuje na to, iż fundatorami malowanego widoku podkarkono-
skiego uzdrowiska byli zakonnicy z klasztoru cystersów w Krzeszowie – ów-
cześni właściciele części Cieplic i okolicznych dóbr. Natomiast bezpośrednim 
impulsem do zamówienia dzieła o tak dużych rozmiarach z precyzyjnie 
ukazanymi nawet najmniejszymi cieplickimi nieruchomościami mogła być 
podjęta przez krzeszowskich cystersów akcja prawnej rewizji porozumień 
majątkowych, które zostały zawarte z przedstawicielami rodu Schaffgot-
schów. To właśnie protoplasta tego rodu, Gotthard Schaffgotsch (Gotsche 
Schoff II) z Chojnika, sprowadził krzeszowskich cystersów do Cieplic prze-
kazując im w 1403 roku na własność folwark i część tej miejscowości, młyn 

3 Na temat tego obrazu zob. O. Baer, Die Ausstellung von bildlichen Darstellungen aus dem Riesengebirge in 
Hirschberg, „Schlesische Zeitung”, 1897, nr 283 z dnia 24 IV, s. 2; M. Pierzchała, E. Houszka oraz B. Lejman, 
P. Łukaszewicz, op. cit., s. 290, nr kat. 252 (autor noty P. Łukaszewicz).
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w Malinniku i wieś Wojcieszyce4. Gdy jednak w okresie reformacji stan fi-
nansów krzeszowskiego klasztoru się katastrofalnie pogorszył, to Schaffgot-
schowie – od 1526 roku protestanci, kiedy to Ulrich von Schaffgotsch przyjął 
luterańskie wyznanie – sytuację tę skwapliwie wykorzystali5. Choć byli skłó-
ceni z cieplickimi prepozytami i krzeszowskimi opatami, to jednak chętnie 
udzielali zakonnikom pieniężnych pożyczek pod zastaw cysterskich dóbr 
w Cieplicach i okolicach, które następnie przekazywali w wieloletnie dzier-
żawy.

Po raz pierwszy miało to miejsce w 1571 roku, kiedy to cieplickie pro-
bostwo zostało oddane na 12 lat w zastaw Hansowi von Schaffgotschowi 
za sumę 10  000 talarów. Przejęte budynki cysterskiego probostwa zosta-
ły następnie przekazane w dzierżawę protestanckiemu pastorowi z Cieplic, 
Melchiorowi Tielschowi6. W 1585 roku prepozytura w Cieplicach została za-
stawiona na kolejne 12 lat Christophowi Gotschemu. Stało się tak, ponie-
waż gdy zbliżał się ku końcowi okres poprzedniego zastawu, to w 1582 roku 
w cieplickim probostwie wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył zabu-
dowania i krzeszowskie opactwo nie było w stanie wykupić zastawionych 
dóbr. Udało się to dopiero w 1598 roku opatowi Casparowi II Ebertowi, ale 
już w 1608 roku zadłużone na sumę aż 112 000 talarów krzeszowskie opac-
two było zmuszone ponownie oddać cieplickie probostwo w dzierżawę na 
cztery lata wójtowi z Wojcieszyc, Mertenowi Süßenbachowi. Ponieważ po 
upływie tego terminu sytuacji finansowa krzeszowskich cystersów nie ule-
gła radykalnej poprawie, to cieplickie dobra ponownie zostały oddane w za-
staw, a nowy opat Martin Clave był zmuszony podpisać 26 VII 1616 roku 
z Ulrichem von Schaffgotschem tzw. Transakcję, w której krzeszowskie opac-
two dodatkowo przekazało w ręce Schaffgotschów z Chojnika i reprezen-
tujących ich wójtów prawo do sprawowania sądów na terenach cieplickich 
dóbr. Wojna trzydziestoletnia nie zmieniła tych relacji pomiędzy krzeszow-
skim klasztorem a Schaffgotschami odnośnie cieplickiego probostwa, co zna-
lazło wyraz w podpisanej w 1664 roku tzw. Punktacji7.

Dopiero gdy za rządów opata Rosy znaczącej poprawie uległ stan finan-
sów krzeszowskiego klasztoru, to przystąpiono do działań zmierzających do 
rewizji niekorzystnych porozumień i restytucji dawnego stanu majątkowe-

4 Zob. G. Grundmann, Schlesische Architekten im Dienste der Herrschaft Schaffgotsch und der Propstei Warm-
brunn. Veröffentlichung aus dem Graf Schaffgotsch Archiv, Strassburg 1930, s. 23; I. Rybka-Ceglecka, Studium 
historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Cieplicach. Wrocław 1989 (mps w archiwum Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa, Oddział we Wrocławiu, sygn. PDNW 321), s. 15.

5 Szerzej na ten temat zob. G. Grundmann, op. cit., s. 7–12; A. Rose, Abt Bernardus Rosa von Grüssau. 
Nach Notizen des P. Nikolaus von Lutterotti, Stuttgart 1960, s. 45–46; idem, Kloster Grüssau, Stuttgart und 
Aalen 1974, s. 57–66; R. Hołownia, Krzeszowskie mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich w aspekcie sukcesji 
książęcej, [w:] Krzeszów uświęcony Łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 304–305.

6 G. Grundmann, op. cit., s. 9.
7 A. Rose, Abt Bernardus Rosa…, s. 46.
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go i prawnego w cieplickich dobrach. W 1682 roku opatowi Rosie udało się 
podważyć prawomocność ustaleń z obu porozumień zawartych z Schaffgot-
schami. Starania te były kontynuowane przez jego następcę, Dominicusa 
Geyera. Sprzyjał im fakt, iż wpływowi przedstawiciele rodu Schaffgotschów, 
w tym Christoph Leopold, starosta księstwa świdnicko-jaworskiego i dy-
rektor Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu, przeszli na katolicyzm stając 
się sprzymierzeńcami krzeszowskich opatów w podejmowanych przez nich 
kontrreformacyjnych inicjatywach.

Jednym z kluczowych elementów rozpoczętej przez krzeszowskich cy-
stersów akcji było przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w której 
podważone zostały prawa Schaffgotschów do cysterskich dóbr w Ciepli-
cach i okolicach, które uzyskali oni w porozumieniach z 1616 i 1664 roku. 
Dokumentacja ta, ujęta w jeden opasły tom nazwany Codex Thermensis, 
przez ponad dwieście pięćdziesiąt lat znajdowała się w klasztorze cystersów 
w Krzeszowie, a obecnie przechowywana jest w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu8. Pierwsza część tego dzieła zawiera odpisy 
wszystkich najważniejszych aktów prawnych potwierdzających cysterskie 
prawa własności dóbr i probostwa w Cieplicach, poczynając od listów fun-
dacyjnych Gottharda Schaffgotscha z 1403 i 1404 roku oraz aktu ratyfika-
cji tych dokumentów wydanego w 1404 roku przez władcę Korony Czeskiej, 
cesarza i króla Wacława IV. Natomiast w drugiej części Codex Thermensis za-
mieszczone zostały drobiazgowe opisy wszystkich należących do krzeszow-
skich cystersów majątków w Cieplicach i okolicach. W wielostronicowych 
tekstach wyliczone zostały w chronologicznym porządku wszystkie praw-
ne podstawy cysterskiej własności poszczególnych nieruchomości, przedsta-
wiona ich majątkowa historia łącznie z nazwiskami dzierżawców, a także 
przytoczone ustalenia z dwóch porozumień z Schaffgotschami wraz z kwe-
stionującą ich prawomocność argumentacją.

Co ważne, słowne opisy zostały dopełnione dodatkowymi ilustracjami 
oraz planszami. Jest wśród nich przedstawienie drzewa genealogicznego rodu 
Schaffgotschów (s. 23/24), rozpoczynające się od Gottharda, podpisanego jako 
GOTTHARDVS FUNDATOR, a kończące na sprzyjającym krzeszowskim cy-
stersom Christophie Leopoldzie. Poprzedza je ilustracja, zatytułowana jako 
Annmerckungen über die Transaction. Ao. 1616. / und Punctation. Ao 1664., któ-
ra nie pozostawia wątpliwości, co do celu powstania zbioru Codex Thermensis 
(s. 17/18) (il. 2). Ukazuje bowiem w sposób symboliczny zakwestionowanie 
ustaleń Transakcji i Punktacji oraz przywrócenie dawnych praw cystersów do 
cieplickich dóbr. Bo to właśnie Gotthard Schaffgotsch z listami fundacyjny-
mi z 1403 i 1404 roku w ręku został przedstawiony, jak depcze leżące pod 

8 Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów w Krzeszowie, dział 
I, sygn. 72. Na temat Codex Thermensis zob. ibidem, s. 46 oraz R. Hołownia, op. cit., s. 305, przyp. 56.
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2. Martin Leistritz (?), ilustracja ukazująca symboliczne zniesienie ważności Transakcji z 1616 roku 
i Punktacji z 1664 roku, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, lawowany, [w:] Codex Ther-
mensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów w Krzeszowie, dział I, 
sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł. 
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3. Martin Leistritz (?), Plan wschodniej części Cieplic, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, la-
wowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

jego stopami dokumenty podpisane jako Transac / tion. / 1616. oraz Puncta 
/ tion / 1664. Towarzyszy mu wrocławski biskup Wacław, który w prawym 
ręku trzyma akt konfirmacji cieplickiej fundacji z 1403 roku, a lewą stopą 
depcze luterański katechizm. Pomiędzy nimi widnieje herb cieplickiego pro-
bostwa, a powyżej unosi się cesarski orzeł z wydanym przez cesarza Wacła-
wa IV aktem ratyfikacji listów fundacyjnych9. 

Natomiast kolejne ilustracje to już nic innego jak wizualny opis cyster-
skich dóbr w Cieplicach i okolicach, będący uzupełnieniem dla skorelowanych 
z nim tekstów. Rozpoczyna go szczegółowy plan całych Cieplic zaprezento-
wany na dwóch osobnych, składanych planszach. Pierwsza ukazuje Cieplice 
na wschód od mostu na rzece Kamiennej z zamkiem Schaffgotschów i mły-
nem (s. 351/352) (il. 3), druga pozostałą zachodnią część z zespołem zabudo-
wań probostwa cystersów (s. 355/356) (il. 4). Plan jest bardzo szczegółowy: 
zaznaczone na nim zostały liczne elementy topograficzne, jak rzeka, mo-
sty, drogi, ścieżki i tereny zadrzewione oraz wszystkie posiadłości. Najważ-

9 Na temat tej miniatury dotąd pisali: R. Hołownia, op. cit., s. 305, przyp. 56 oraz B. Czechowicz, Ka-
plica na Śnieżce jako akt chrystianizacji Sudetów. Nowe spojrzenie na symbolikę najwyżej położonej świątyni ziem 
Korony Czeskiej, [w:] Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, red. 
A. Kozieł, Jelenia Góra 2012, s. 42, il. 27.
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4. Martin Leistritz (?), Plan zachodniej części Cieplic, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, la-
wowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

5. Martin Leistritz (?), Młyn i sąsiednie zabudowania w Malinniku, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem 
w tuszu, lawowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cy-
stersów w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

niejsze z nich zostały oznaczone cyframi, literami lub znakami graficznymi, 
które zostały połączone z odpowiednim opisem w tekstowej legendzie. Po-
zwala to na precyzyjną identyfikację wszystkich najważniejszych posiadło-
ści w ówczesnych Cieplicach.

Na kolejnych ilustracjach w Codex Thermensis zamieszczone zostały topo-
graficzne rysunki podcieplickich posiadłości cystersów: młynu i sąsiednich do-
mów w Malinniku (s. 479/480) (il. 5), stawów i zabudowań znajdujących się 
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6. Martin Leistritz (?), Stawy i zabudowania na północnym kraju Cieplic, koniec XVII wieku, rysunek piór-
kiem w tuszu, lawowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: 
Klasztor Cystersów w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

na północnym kraju Cieplic (s. 529/530) (il. 6), resztek cysterskiego lasu z po-
laną, określaną jako Mittelwalde (s. 673/674) (il. 7), posiadłość sołtysa w Woj-
cieszycach (s. 823/824) (il. 8), posiadłość młynarza Henricha (s. 843/844) (il. 9) 
oraz przysiółek Oberhayne koło Wojcieszyc (s. 903/904) (il. 10). Poziom szcze-
gółowości topograficznych rysunków jest równie wysoki, jak w przypadku 
planu Cieplic: uchwycone na nich zostały nie tylko liczne elementy topogra-
ficzne, jak rzeka, potoki, mosty, stawy, drogi, ścieżki i tereny zadrzewione, lecz 
także wszystkie domy i pola z wyraźnie zaznaczonymi uprawami i podzia-
łami własnościowymi. Także i w przypadku rysunków topograficznych naj-
ważniejsze ich elementy zostały oznaczone literami, które zostały objaśnione 
w legendzie odpowiednim tekstem, w którym zamieszczone zostały informa-
cje o właścicielach i dzierżawcach poszczególnych nieruchomości.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż zamieszczone w Codex Thermen-
sis plany i topograficzne rysunki wykazują daleko idące analogie z malo-
waną Panoramą Cieplic Śląskich. Rysunkowe przedstawienia i obraz cechuje 
niemalże identyczna konwencja ukazywania poszczególnych zabudowań, 
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7. Martin Leistritz (?), Resztki cysterskiego lasu (Mittelwalde), koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tu-
szu, lawowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

przedstawionych przy użyciu precyzyjnej kreski i delikatnego światłocienia, 
uchwyconych z lotu ptaka z wykorzystaniem skrótów perspektywicznych 
i z niewątpliwą biegłością w tworzeniu pejzażowych widoków. Natomiast 
plan Cieplic i obraz łączy ujęcie niemalże dokładnie tego samego fragmentu 
terenu i tej samej topograficznej informacji – jeżeli jakiś dom jest na planie, 
to pojawia się także na obrazie i vice versa. Można wręcz odnieść wrażenie, 
że plan Cieplic i obraz wzajemnie się dopełniają: malowana panorama uzdro-
wiska jest źródłem wizualnej informacji o wyglądzie poszczególnych posia-
dłości w Cieplicach, natomiast ich plan w połączeniu z legendą i opisem 
stanowi źródło tekstowej informacji o poszczególnych posiadłościach. Choć 
zamieszczone w Codex Thermensis plany i ilustracje oraz malowana Panorama 
Cieplic Śląskich różnią się pod względem charakteru oraz użytych środków 
rysunkowego i malarskiego obrazowania, to jednak można przyjąć, iż dzieła 
te powstały w tym samym czasie i wykonał je najprawdopodobniej ten sam 
artysta, czynny wówczas w służbie opactwa cystersów w Krzeszowie. 

Wzoru dla zastosowanego w weducie Cieplic panoramicznego uję-
cia mogły dostarczyć pejzażowe przedstawienia Michaela Willmanna, 
a zwłaszcza powstały po 1678 roku widok opactwa cystersów w Krzeszo-
wie z graficznych tez dedykowanych opatowi Rosie10. Jednak to zapewne 

10 A. Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wrocław 2000 („Acta Universitatis Wratislavien-
sis”, 2212, Historia Sztuki, 14), kat.: Grafiki, nr A.4.
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8. Martin Leistritz (?), Posiadłość wójta w Wojcieszycach, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, 
lawowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.
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10. Martin Leistritz (?), Przysiółek Oberhayne koło Wojcieszyc, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, 
lawowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.

9. Martin Leistritz (?), Posiadłość młynarza Henricha, koniec XVII wieku, rysunek piórkiem w tuszu, la-
wowany, [w:] Codex Thermensis, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół akt: Klasztor Cystersów 
w Krzeszowie, dział I, sygn. 72. Fot. Andrzej Kozieł.
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nie Willmann był autorem cieplickiego obrazu i ilustracji w Codex Ther-
mensis. Przeczy temu zarówno poziom artystyczny malowanej panoramy 
oraz odmienna od rysunkowych prac Willmanna stylistyka topograficz-
nych przedstawień, jak i ich czas powstania, który na podstawie dat po-
jawiających się w tekście Codex Thermensis należy sytuować po 1696 roku, 
a więc w okresie, w którym Willmann już nie współpracował z krzeszow-
skimi cystersami. Nadal czynny w służbie klasztoru w Krzeszowie był jed-
nak miejscowy malarz Martin Leistritz (1639–1710)11, który specjalizował 
się w obrazach olejnych na płótnie i to do niego mogło trafić zlecenie na 
wykonanie rysunkowych ilustracji do Codex Thermensis oraz malowanej pa-
noramy Cieplic. A że Leistritz potrafił malować weduty najlepiej świadczy 
jego obraz Koronacja św. Józefa z widokiem uroczystości założenia bractwa św. Jó-
zefa w Krzeszowie, na którym artysta poprawnie przedstawił wedutę krze-
szowskiego kościółka pw. św. Andrzeja12.

W 1707 roku krzeszowski opat Geyer zawarł z hrabią Johannem Anto-
nem Leopoldem von Schaffgotschem układ, który zakończył majątkowe spo-
ry, usankcjonował anulacje niekorzystnych dla krzeszowskich cystersów 
porozumień i na ponad wiek zabezpieczył ich własność w Cieplicach13. Nie 
wiemy w jakim stopniu powstanie monumentalnej panoramy Cieplic przy-
czyniło się do tego sukcesu. Nie ulega jednak wątpliwości, iż jej powstanie 
było elementem szeroko zakrojonych propagandowych działań krzeszow-
skich cystersów, których innym artystycznym wyrazem było wykonanie 
w latach 1687–1689 we wnętrzach budynku cieplickiego probostwa niezwy-
kle bogatej freskowej dekoracji o programie ikonograficznym gloryfikującym 
zakon cystersów i krzeszowskie opactwo jako prawowitych właścicieli Cie-
plic14. Wymieńmy te najważniejsze. Na parterze w korytarzu w zachodnim 
skrzydle budynku na wschodniej ścianie nad wejściem do budynku umiesz-
czona została rozbudowana scena apoteozy zakonu cystersów. Poniżej 
figuralnego przedstawienia po lewej i prawej stronie w dwóch kartuszach in-
skrypcyjnych oraz powyżej przedstawienia w czterech banderolach na gli-
fie otworu wejściowego umieszczone zostały obecnie w dużej części zatarte 
inskrypcje z tekstami bulli papieży, m.in. Mikołaja IV, Klemensa IV, Miko-
łaja V i Benedykta XII, które dotyczyły zakonu cystersów i sankcjonowały 

11 Na temat artystycznej działalności Martina Leistritza zob. N. von Lutterotti, Kloster Grüssau in den 
Zeitaltern des Barock, Rokoko und Klassizismus, [w:] Heimatbuch des Kreises Landeshut i. Schl., Bd. 2, Landeshut 
1929, s. 405; A. Rose, Abt Bernardus Rosa…, s. 83; N. von Lutterotti, Vom unbekannten Grüssau, Wofenbüttel 
1962, s. 40, 50; H. Dziurla, Krzeszów, Wrocław 1974, s. 84; R. Grimkowski, Michael Willmann. Barockmaler 
im Dienst der katholischen Konfessionalisierung. Der Grüssauer Josephszyklus, Berlin 2005, s. 131.

12 Zob. A. Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w cza-
sach baroku, Wrocław 2006 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2872, Historia Sztuki, 23), s. 119–120, il. 26.

13 A. Rose, Kloster Grüssau…, s. 98.
14 A. Kozieł, O nowo odkrytych malowidłach freskowych w budynku dawnego probostwa w Cieplicach Śląskich-

-Zdroju, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 20 (2012), s. 71–90.
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szczególną pozycję zakonu w strukturze organizacji kościelnej. W tym sa-
mym przęśle korytarza po przeciwnej stronie na zachodniej ścianie tarczowej 
znajdowało się malowidło freskowe o podobnej tematyce, ale zostało znisz-
czone wraz z usunięciem muru ściany tarczowej i powiększeniem otworu 
wejściowego. Zachowało się jedynie sześć banderol umieszczonych na glifie 
otworu wejściowego z niemal całkowicie zatartymi i nieczytelnymi obecnie 
inskrypcjami. Po przeciwnej stronie budynku w pobliżu dwóch wejść na ścia-
nach umieszczone zostały aż trzy malowidła freskowe o tematyce związanej 
z krzeszowskimi cystersami jako właścicielami probostwa w Cieplicach. Na 
południowej ścianie korytarza, nad przejściem do skrzydła wschodniego, wy-
konane zostało przedstawienie unoszonego przez dwa anioły herbu opactwa 
cystersów w Krzeszowie w ornamentalnym obramieniu. Poniżej namalowa-
ny został kartusz inskrypcyjny, na którym wypisana została czarną i czerwo-
ną farbą inskrypcja z chronostychem (1689) o treści sławiącej krzeszowskie 
opactwo15. Na wschodniej ścianie korytarza, powyżej wejścia do budynku, 
umieszczone zostało malowidło – jak można stwierdzić przy obecnym stanie 
zachowania – przedstawia cysterskiego mnicha klęczącego w pozie adoracji 
przed siedzącą postacią w ciemnej sukni, być może Marią z Dzieciątkiem. 
Mogło ono ukazywać scenę dedykacyjną, na której przed Marią Dzieciątkiem 
przedstawiony został w pozie adoranta opat Rosa16. Natomiast w skrzydle 
wschodnim, nad przejściem z północnego korytarza, namalowany został 
Maryjny herb cieplickiej prebendy, poniżej którego na kartuszu inskrypcyj-
nym wypisana została czarną i czerwoną farbą inskrypcja z chronostychem 
(1689) o treści sławiącej przymioty Marii17.

Nie mniej istotną propagandową funkcję pełniły malowidła na ścianach 
korytarza ukazujące sceny z legendy św. Bernarda z Clairvaux. Wybór jako 
tematu tych malowideł życia akurat tego cysterskiego świętego był świado-
my i znakomicie wpisywał się w ideowy program dekoracji freskowej w ko-
rytarzu budynku probostwa. Św. Bernard z Clairvaux był bowiem nie tylko 
wybitnym teologiem, mistykiem i opatem klasztoru w Clairvaux, lecz tak-
że jednym z najbardziej wpływowych ludzi w ówczesnej Europie, którego 
woli podporządkowywali się nawet koronowani władcy. Można rzec, że oso-
ba „miodopłynnego Doktora”, jego autorytet i pozaklasztorna działalność 

15 SoLeM attenDIt Irretorte Vt aqVILa / tVetVr fortIter Vt Leo / foVet Paterne Vt Pastor. Dokładnie po prze-
ciwnej stronie korytarza na jego północnej ścianie usytuowane zostało przedstawienie unoszonej przez 
anioła ornamentalnej ramy z pustym polem. Jego wielkość i kształt pozwalają przypuszczać, że pierwot-
nie miał tam zostać namalowany lub też umieszczony w formie mobilnego obrazu na drewnianym lub 
blaszanym podobraziu herb zakonu cystersów.

16 W taki właśnie sposób został on ukazany w ufundowanym przez siebie modlitewniku dla krzeszow-
skiego bractwa św. Józefa Grüssauisches Joseph-Buch (1694), gdzie przed stroną tytułową na frontyspisie 
znalazło się zaprojektowane przez Willmanna graficzne przedstawienie sceny jak klęczący opat wręcza 
ufundowaną książkę św. Józefowi oraz towarzyszącej mu Marii z Dzieciątkiem. Zob. A. Kozieł, Rysunki 
Michaela Willmanna…, kat.: Grafiki, nr A.80.

17 POSSIDEAT / ET AVGEAT QVOS SIBI IVNXIT / VIRGO INTEMERATA / COELI REGINA.
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zostały bowiem wykorzystane przez krzeszowskich cystersów jako swoisty 
historyczny precedens uprzywilejowanej pozycji zakonników wobec świec-
kich możnowładców i legitymizacja ich praw do raz już przekazanej cyster-
som własności.

Przyjęty jako wzorzec dla cieplickich fresków cykl 54 graficznych ilustracji 
z dzieła Sancti Bernardi Melliflui Doctoris Ecclesiae Pulcherrima et Exemplaris Vi-
tae Medulla, które zostało opublikowane w Antwerpii w 1653 roku sumptem 
opactwa cystersów w Baudello we Flandrii z okazji 500. rocznicy śmierci św. 
Bernarda z Clairvaux18, znakomicie oddawał ten wątek jego publicznej dzia-
łalności i relacje z przedstawicielami świeckiej władzy. W zespole graficz-
nych ilustracji Jacoba Neeffsa według Philipa Fruytiersa znalazły się bowiem 
wszystkie kluczowe sceny ukazujące wyższość „miodopłynnego Doktora” 
nad światem świeckim oraz podporządkowanie się jego woli przez możnych 
a nawet także koronowanych władców. Wśród odsłoniętych malowideł są 
zatem przykłady fundacji przez królów i książęta nowych klasztorów cyster-
skich „dla św. Bernarda” (Roger II, król Sycylii, funduje dla św. Bernarda klasz-
tor cystersów, Św. Leopold funduje klasztor dla św. Bernarda), świadectwa 
przywództwa św. Bernarda z Clairvaux nad świecką władzą (Św. Bernard 
apeluje o podjęcie wyprawy krzyżowej), a także pokaz duchowej siły „mio-
dopłynnego Doktora” wobec tych władców, którzy sprzeciwali się jego woli 
(Św. Bernard nawraca księcia Wilhelma Akwitańskiego).

Co ważne, wykonane w budynku probostwa malowidła freskowe nie 
były adresowane tylko do zakonników, jak miałoby to miejsce w klasztorze, 
lecz przede wszystkim do szerokiej rzeszy osób świeckich odwiedzających 
probostwo i nawet mieszkających w tym miejscu. Cieplicka prepozytu-
ra pełniła bowiem rolę zarówno plebanii dla obsługujących cieplicką parafię 
zakonników, jak i swego rodzaju domu uzdrowiskowego, w którym miesz-
kali goście leczący się w tzw. proboszczowskich łazienkach, rozbudowa-
nych w latach 1662–1664 staraniem opata Rosy19. W budynku probostwa 
znajdowały się pokoje gościnne, usytuowane najprawdopodobniej na pię-
trze w północnym skrzydle20. Każdy, kto z nich mieszkał, musiał skorzystać 
z korytarza i zapoznać się ze znajdującymi się tam malowidłami, których 
treść nie pozostawiała wątpliwości, kto jest prawowitym właścicielem Cie-
plic i okolicznych dóbr.

18 Sancti Bernardi Melliflui Doctoris Ecclesiae Pulcherrima et exemplaris Vitae Medulla, Antwerpia 1653. Na 
temat ilustracji do tego dzieła zob. A. Paffrath, Bernhard von Clairvaux: Leben und Wirken – dargestellt in den 
Bilderzyklen. Von Altenberg bis Zwettl, Köln 1984, s. 392.

19 G. Grundmann, op. cit., s. 12.
20 W 1691 roku tygodniowe zakwaterowanie w „starym konwencie” kosztowało 1,5 talara a korzy-

stanie z tzw. proboszczowskich łazienek 2 talary. Zob. A. Rose, Abt Bernardus Rosa…, s. 46. By odciążyć 
budynek probostwa od tej funkcji w latach 1689–1693 został wybudowany nawet nowy budynek, tzw. 
Długi Dom, którego projektantem był architekt Martin Urban z Lubawki. Zob. G. Grundmann, op. cit., 
s. 14.
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Malowana panorama Cieplic najprawdopodobniej także była ekspono-
wana w jednej z sal budynku probostwa krzeszowskich cystersów w Ciepli-
cach, być może nawet w sąsiedztwie zdobiących je freskowych malowideł. 
Oczywiście, znamy wiele podobnych obrazów z epoki baroku, które z topo-
graficzną wiernością ukazywały miasta, wiejskie posiadłości, a nawet także 
uzdrowiska, czego najlepszym przykładem są graficzne i malowane wedu-
ty Kuksu z widokiem na szpital i pałac21. Na ich tle Panorama Cieplic Śląskich 
jawi się jednak jako realizacja szczególna, bowiem ukazując z niezwykłą 
szczegółowością niemalże każdą nieruchomość w tej miejscowości stanowi-
ła ona malarskie dopełnienie aktów prawnych, opisów, planów i rysunków 
zawartych w Codex Thermensis i była swego rodzaju wizualnym potwierdze-
niem cysterskiej własności. Jednocześnie jako wierne odtworzenie wyglądu 
Cieplic pełniła rolę ich wizualnego substytutu, była rodzajem obrazowego 
ekwiwalentu realnej miejscowości, który znajdował się w rękach krzeszow-
skich cystersów budując ich dumę i prestiż jako właścicieli Cieplic w myśl 
zasady: kto posiada obraz świata, ten ma władzę także nad samym światem.

21 Zob. František Antonín hrabě Špork, významný mecenáš barokní kultury v Čechách, katalog wystawy, 
[b.m.w.] 1999, il. 21, 24, 25 oraz P. Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Cechách, Praha–
Litomyšl 2003, il. 85, 94–98.
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Zeichnerische Veduten von Bad Warmbrunn (Cieplice Śląskie) 
und Umgebung im Codex Thermensis – über die Genese 

des gemalten Panoramas von Bad Warmbrunn aus der Sammlung 
des Nationalmuseums in Wrocław

Das aus der ehemaligen Schaffgotschen Bibliothek in Warmbrunn (Cieplice) stammende 
und heutzutage im Nationalmuseum in Wrocław aufbewahrte Panorama von Warmbrunn ist 
ohne Zweifel ein außerordentliches Werk. Dieses mit Leimfarben auf der Leinwand gemalte 
Monumentalgemälde (über 3 Meter breit und 1 Meter hoch) ist eine der größten und detailge-
treusten Veduten, die in Schlesien vor Friedrich Bernhard Werner entstanden sind. Lange haben 
sich Forscher an dieses besondere Werk nicht gewagt, so ist es bis heute nicht gelungen, die 
Umstände seiner Entstehung zu klären oder die Aufgabe zu ermitteln, die es zu erfüllen hatte.

Die Entstehung des monumentalen Panoramas von Warmbrunn dürfte mit den Bemühun-
gen der Zisterzienser aus Grüssau (Krzeszów) um die Revision ungünstiger Vereinbarungen 
(sog. Transaktionen und Punktationen) verbunden sein, die die Mönche – ehemalige Eigentümer 
von Warmbrunn – mit der Familie von Schaffgotsch in den Jahren 1616 und 1664 abgeschlos-
sen haben. Im Rahmen dieser Aktion entstand um das Jahr 1682 der sog. Codex Thermensis, der 
heutzutage in Staatsarchiv in Breslau (Wojewódzkie Archiwum Państwowe Wrocław) aufbe-
wahrt wird. Neben den Abschriften aller wichtigsten Rechtsakte, die das Eigentumsrecht der 
Zisterzienser an den Besitzungen und dem Pfarrhof in Warmbrunn nachweisen, beinhaltet 
das Werk eingehende Beschreibungen und zahlreiche topografische Zeichnungen aller dortigen 
Gütern der Zisterzienser sowie detaillierte Pläne von dem ganzen Ort und dem Pfarrhof. Die 
Zeichnungen und Pläne im Codex Thermensis weisen so weitgehende inhaltliche und stilistische 
Analogien zum Panorama von Warmbrunn auf, dass sie mit Sicherheit als dessen Quelle betrach-
tet werden können.

Es ist also anzunehmen, dass das monumentale Panorama von Warmbrunn auf Anregung 
der Grüssauer Zisterzienser entstanden ist und im ehemaligen Pfarrhaus in Warmbrunn prä-
sentiert wurde. Da das Gemälde fast alle Gebäude in dem Ort sehr detailgetreu zeigt, lieferte 
es eine Art visueller Bestätigung zisterziensischer Eigentumsrechte und eine malerische Ergän-
zung der Rechtsakte, Beschreibungen, Pläne und Zeichnungen aus Codex Thermensis. Etwa um 
die gleiche Zeit entstanden auch die Freskomalereien in den Innenräumen des Pfarrhauses in 
Warmbrunn, deren ikonografisches Programm auf die Glorifizierung des Zisterzienserordens 
abzielte. Beide Werke gehörten zu den Mitteln des von Zisterziensern geführten Propaganda-
feldzuges, der letzten Endes mit Erfolg gekrönt wurde – der alte Besitzstand des Ordens in 
Warmbrunn wurde wiederhergestellt und der Grüssauer Abt Dominicus Geyer konnte im Jah-
re 1707 ein günstiges Abkommen mit der Familie von Schaffgotsch abschließen, mit dem die 
zisterziensischen Besitzungen in Warmbrunn für die nächsten hundert Jahre gesichert wurden.
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Z Saksonii na Śląsk. 
Wczesne prace Ericha Fuchsa

Tradycja obrazowania Sudetów, a wśród nich najwyższego pasma Kar-
konoszy, sięga daleko w głąb historii. Procesy poznawania i przedstawia-
nia ich przebiegają dość podobnie do innych gór europejskich, szczególnie 
Alp. Należy również pamiętać o szczególnej roli Karkonoszy jako pasma gra-
nicznego. Dla narodu czeskiego były to najwyższe góry na ziemiach Korony 
Czeskiej, podobnie jak po drugiej stronie granicy w państwie pruskim. Przed-
stawiano Karkonosze począwszy od romantycznych wizji Caspara Davida 
Friedricha po liczną produkcję szkoły kowarskiej nastawiona głównie na rze-
szę turystów, a właściwie kuracjuszy przybywających do tutejszych uzdro-
wisk1. W 1. połowie XX wieku szczególna rola przypadła kolonii artystycznej 
św. Łukasza oraz szeregowi malarzy i grafików mieszkających lub związa-
nych z górami2. 

Na ich tle wyróżnia się Erich Fuchs3. Nie pochodził ze Śląska. Urodził się 
w 1890 roku w Magdeburgu, mieście w Saksonii, gdzie jego ojciec był szew-
cem, a matka wychowywała liczne potomstwo. W dzieciństwie zachorował 
na paraliż dziecięcy, który pozostawił po sobie trwałe kalectwo. Uczył się po-
czątkowo na kursach w magdeburskiej Kunst- und Gewerbeschule. Pierwszy 
raz w Sudety przyjechał w 1909 roku do brata do Lubawki, aby spędzić tu 
wakacje. Taki był początek fascynacji Sudetami. Po studiach w lipskiej Kun-
stakademie, gdzie uczył się grafiki u Aloisa Kobla i założeniu rodziny, osiadł 
w górach. Mieszkając u podnóża Karkonoszy, początkowo w Gruszkowie, 
później w kilku innych miejscowościach w okolicach, a wreszcie od 1938 

1 I. Rylska, Krajobraz śląski w grafice grupy kowarskiej XIX wieku, „Roczniki Sztuki Ślaskiej”, 1 (1959), 
s. 97–106; G. Leistner, Karkonosze w niemieckim malarstwie oraz grafice od okresu późnego klasycyzmu po kla-
syczną nowoczesność, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. 
K. Bździach, Berlin–Jelenia Góra 1999, s. 46–63; K. Bartnik, Malarze wrocławscy i Karkonosze, [w:] Wspania-
ły krajobraz …, s. 171–183.

2 Kolonia artystyczna Szklarskiej Poręby do 1945 r., [w:] Artyści w Szklarskiej Porębie. Historia kolonii arty-
stycznych XIX – XX w. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów. Przewodnik, red. B. Danielska, K. Kułakowska, 
E. Ratajczak i inni, Jelenia Góra 2007, s. 24–47.

3 Erich Fuchs. Festschrift zum 80. Geburtstag, Darmstadt 1970; Erich Fuchs (1890–1983). Leben und Brauch-
tum im Riesengebirge, hrsg. von H. Trierenberg, Würzburg 1993 (zbiór artykułów i starsza literatura); 
K. Bartnik, K. Kułakowska, Twórczość Ericha Fuchsa (1890–1983) ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocła-
wiu i Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, katalog wystawy Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Jelenia 
Góra 1999; (EP), Utrwalił odchodzący świat, „Sudety”, 2003, nr 8, s. 20–22; D. Trier, Fuchs Erich, [w:] Allgeme-
ines Künstlerlexikon die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. 46, München–Leipzig 2005, s. 41 (tam 
starsza literatura); H. Švecová, Erich Fuchs. Grafiky z Krkonoš, teka 36 reprodukcji grafik, Vrchlabí 2011.
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roku we własnym domu w Przesiece, poświęcił całą swą twórczość śląskim 
górom. Z powodów finansowych zdobycie wykształcenia i początki jego ka-
riery nie były łatwe, szczególnie z powodu kryzysu gospodarczego i miej-
sca osiedlenia. Jednak już w drugiej połowie lat 20. XX wieku zdobył wysoką 
pozycję dzięki niemal corocznym wystawom we wrocławskim i jeleniogór-
skim muzeum. Pracował samodzielnie, związany był jedynie z powołanym 
w 1922 roku Vereinigung bildender Künstler St. Lukas (Stowarzyszenie Artystycz-
ne Twórców św. Łukasza) w Szklarskiej Porębie, którego celem „była opieka 
nad rodzimą śląską sztuką ludową oraz popieranie artystów, którzy tworzyli 
w Karkonoszach”4. W późniejszym czasie bliższe kontakty utrzymywał tak-
że z noblistą Gerhardem Hauptmannem, do którego dzieła Tkacze stworzył 
w 1927 roku ilustracje. 

Wyjątkowość Fuchsa na tle innych artystów malujących w górach lub 
w nich mieszkających, polegała na podejmowanej przez niego tematyce. Za-
interesowania swe skupił na ludziach żyjących w górach – ich losie, zajęciach, 
ubiorach, zwyczajach. Obserwowani i pokazywani byli przez niego z au-
tentyczną fascynacją „śląskimi góralami”, realistycznie, a jednocześnie z ak-
ceptacją i miłością dla nich. Pozwalało mu to dotrzeć do istoty tożsamości 
mieszkańców tych gór. Znacznie mniej od innych interesował go pejzaż gór-
ski. Krajobraz pojawia się w jego pracach wtedy, gdy ma bezpośredni związek 
z człowiekiem lub przekształcaniem przez niego gór. Są to więc chaty, wsie 
w których żyją, narzędzia którymi się posługują, wozy, sanie, w tym charak-
terystyczne sanie rogate. Duża część scen pokazywanych przez artystę odby-
wa się także we wnętrzach chat, karczmach, pomieszczeniach gospodarczych 
lub w ich pobliżu. Zainteresowania te moglibyśmy określić jako etnograficzne. 

Erich Fuchs był też jednym z najbardziej znanych i artystycznie dojrza-
łych grafików pracujących w śląskich górach. Jego akwaforty niekiedy uzu-
pełniane akwatintą cechuje znakomite opanowanie warsztatu i niezwykle 
wysoki poziom wykonania. Rzadziej posługiwał się litografią i akwarelą. Sła-
wę zdobył sobie głównie dzięki kilku graficznym cyklom wydanym w posta-
ci tek przedstawiających z realistyczną dokładnością warunki życia, zajęcia, 
ubiory i zwyczaje ludzi mieszkających w śląskich górach. Przyniosły mu one 
rozgłos, miejsce w historii grafiki śląskiej, a także ustabilizowanie sytuacji 
materialnej. Osiem tek grafik pod wspólnym tytułem Schlesisches Bergvolk 
było wielokrotnie omawianych i prezentowanych, przypomnę więc tyl-
ko podstawowe dotyczące ich fakty. To monumentalne dzieło zaplanowane 
zostało przez artystę na wiele lat. Powstały teki I – Schlesisches Dorf (25 ry-
cin), II – Schlesische Spinn u. Webstube (32 ryciny), III – w dwóch częściach: 
1 – Das häusliche- u. Berufs- Leben; 2 – Das häusliche- u. Berufs- Leben (łącznie 
83 ryciny), IV – Glashütte (9 rycin), V – Gestalten u. Typen (50 rycin) i VII – 

4 P. Wiater, „Stowarzyszenie Artystyczne Twórców św. Łukasza”, [w:] Wspaniały krajobraz …, s. 186.



79

Z Saksonii na Śląsk. Wczesne prace Ericha Fuchsa

Das Bauden-Leben (37 rycin) oraz nieokreślona numerem Aus einem schlesischen 
Grenz-Städtel (30 rycin)5. Cykl obejmował niemal 270 rycin, głównie akwa-
fort. Poszczególne części powstawały równocześnie, a nie kolejno po sobie – 
czego dowodzi chronologia grafik. Gros płyt powstało w latach 20. i 30. XX 
wieku, najwcześniejsza jednak w 1917 roku, a najpóźniejsze w 1941 roku. 
Niewielki był nakład, zaledwie 20 numerowanych egzemplarzy. W przypad-
ku grafik artystycznych świadczy to o tym, że artysta przykładał dużą wagę 
do zachowania bardzo wysokiego poziomu odbitek. Każda z tek opatrywa-
na była kartami zawierającymi napisane ręcznie, tuszem, nazwisko autora, 
tytuł oraz spis rycin w tece. Egzemplarze znajdujące się obecnie w zbiorach 
ossolińskich dodatkowo wyposażone są w kartonowe teki z półskórkowym 
grzbietem, pokryte płótnem na których wytłoczone jest nazwisko i tytuł. 
W ramach cyklu pokazano zgodnie z tytułami głównie, prace, zajęcia, na-
rzędzia, którymi posługiwali się mieszkańcy. Ubijanie masła, praca przy kro-
snach, przed domem czy w pomieszczeniach gospodarczych, ale również 
przedstawienia w karczmie, zabawy, odpoczynek, sceny rodzajowe. Wy-
różnia się teka pierwsza, zawierająca wyjątkowo dużo przedstawień w któ-
rych pejzaż jest jedynym tematem. Ta „Śląska wieś” (jak głosi podtytuł6) to 
zresztą ryciny pokazujące w większości Gruszków7 niezwykle malowniczą 
osadę, w której jako pierwszej w Sudetach zamieszkał Fuchs. Najmniejsza 
pod względem ilości grafik teka oznaczona numerem czwartym, poświęco-
na jest wyłącznie, jakże ważnemu podkarkonoskiemu rzemiosłu, jakim było 
wytwarzanie i zdobienie szkła. Oprócz samego pieca hutniczego, hutników 
i dmuchaczy, pokazał artysta pracę grawera, szlifierza czy malarza. Ostat-
nia część cyklu – jako jedyna – stworzona została w całości w 1927 roku. 
Dotyczy miasteczka – Chełmska Śląskiego i powstała z inicjatywy tamtej-
szego burmistrza. Przeważają w niej widoki fragmentów miasta, zaułków, 
uliczek, scenki rodzajowe: bawiące się dzieci, rozmawiające kobiety, mężczy-
zna z kwiatami pukający do drzwi mieszkania (Der Gratulant). 

5 Podane ilości rycin pochodzą z kompletu tek będącego własnością Ericha Fuchsa, obecnie przechowy-
wanego w Gabinecie Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu; Muzeum Książąt Lubomirskich (dalej: MKL) A.gr. 195–202. Ponieważ spisy tek były wy-
konywane ręcznie, piórem, tuszem przez autora, a poszczególne teki uzupełniane również rysunkami 
i akwarelami zawartość poszczególnych kompletów różni się między sobą. Por. Werkverzeichnis Erich Fuchs, 
[w:] Erich Fuchs (1890–1983) …, s. 49–50. W zbiorach Bildarchiv Foto Marburg zachowała się, zapewne 
przekazana tam przez samego Ericha Fuchsa karta tytułowa całości Schlesisches Bergvolk. Według niej – 
również pisanej ręcznie, tuszem – całość dzieła powinna składać się z ośmiu tek i zawierać 291 grafik, 28 
akwarel i cztery rysunki. Do cyklu zaliczały się również akwarele z serii Bunte schlesische Bauernstuben und 
Dorfkirchen, przechowywane niegdyś w Schloss Museums Breslau (dwie z nich były dostępne w handlu 
antykwarycznym w 2010 i 2011 roku, http://www.arcadja.com/auctions/en/fuchs_erich/artist/405557/ 
[dostęp: 28 XI 2013]).

6 W innych egzemplarzach tytuł teki brzmi: Gebirgsdorf, Werkverzeichnis …, K. Bartnik, K. Kułakow-
ska, op. cit., s. 9.

7 Świadczy o tym napis na pierwszej akwaforcie: du mein Bärndorf, jak i topograficzna rozpoznawal-
ność wielu motywów, m.in. karczmy, widoku na Sokoliki, Karpniki, Śnieżkę.
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W niniejszym tekście chciałem wskazać na kilka innych mniej lub zgo-
ła nieznanych aspektów działalności artysty. Podstawą do tego będą zbiory 
znajdujące się obecnie w Gabinecie Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jest to komplet 
wspomnianych wcześniej tek graficznych, kilkadziesiąt rycin luźnych i czte-
ry szkicowniki. Na wstępie muszę wyjaśnić w jaki sposób znalazły się one 
w tutejszym muzeum. Według zachowanej dokumentacji i zapisom w księ-
dze akcesyjnej trafiły do Wrocławia wraz ze znacznie większą jeszcze ilością 
rysunków i grafik Fuchsa w 1948 roku z Biblioteki im. Bandkiego w Cie-
plicach Śląskich. Nie pochodziły jednak z Majorackiej Biblioteki Schaffgot-
schów, której zbiory cieplicka książnica przejęła, ale pozyskano je wskutek 
nielegalnej konfiskaty przez Milicję samemu artyście8. W 1958 roku w wy-
niku wieloletnich zabiegów Ericha Fuchsa, większość znajdujących się we 
Wrocławiu rysunków i grafik zostało autorowi zwróconych9. Decyzję podję-
to w Ministerstwie Kultury i Sztuki10. W Ossolineum znajdowało się łącznie 
2969 prac, jednak bez szczegółowego ich spisu. Nie wszystkie dzieła zosta-
ły zwrócone. Zgodnie z pismem do Ministerstwa Kultury i Sztuki z 11 XII 
1957 roku „(…) Dyrekcja zawiadamia, że po uznaniu przez władze polskie 
prac Fuchsa za dobro państwowe [podkreślenie moje A.D.], wydzielono dla 
zbiorów Ossolineum z jego prac graficznych po jednej odbitce (bez rysun-
ków, obrazów, fotografii i płyt miedzianych, które nie posiadają wartości dla 
naszych zbiorów)”11. Fuchs próbował jeszcze odzyskać komplet tek Schle-
sisches Bergvolk, odmówiono mu jednak12. Na marginesie warto zauważyć, 
że w ówczesnych realiach politycznych jest to jedyny znany mi przypadek 
zwrotu dzieł sztuki przez socjalistyczne władze polskie obywatelowi Repu-
bliki Federalnej Niemiec. Obecnie w Ossolineum zachowany jest największy 
w polskich zbiorach publicznych zespół prac artysty.

Najbardziej interesujące światło na wczesną twórczość Ericha Fuchsa 
rzuca analiza rysunków znajdujących się w tekach szkiców. Jest to mate-
riał w pewnym sensie źródłowy. W historii sztuki rysunki i szkice artystów 
stanowią bowiem nie tylko dowód ich studiów tematów, doskonalenia ob-
serwacji i wyboru motywów, niekiedy intymnych wypowiedzi, ale przede 
wszystkim zapis sposobu myślenia, który w bardziej przetworzonej formie 

8 M. Iwanek, Biblioteka Schaffgotschów w Cieplicach Śląskich Zdroju, „Rocznik Jeleniogórski”, 24 (1986), s. 
56 – określa kolekcje Fuchsa jako cenne zbiory zabezpieczone. Na ten temat szerzej J. Skowroński, W po-
szukiwaniu Ericha Fuchsa, [w:] idem, Zapomniane tajemnice Karkonoszy, Warszawa 2012, s. 321–339; idem, 
Taka spokojna, górska wieś Hain, „Odkrywca. Skarby, wojna, historia“, nr 2 (157), luty 2012, s. 25–26.

9 K. Bartnik, K. Kułakowska, op. cit., s. 7; A. Tyrell, „Byliśmy jak rozbitkowie“. Los niemieckich artystów po-
chodzących z Karkonoszy po roku 1945, [w:] Wspaniały krajobraz …, s. 284; J. Skowroński, op. cit., s. 321–339.

10 Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, XXIV 6 Depozyty 1946–1960, s. 192, 193; XXIV 
2 Rewindykacje 1948–1969, s. 146.

11 Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, XXIV 6 Depozyty 1946–1960, s. 193.
12 Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, XXIV 2 Rewindykacje 1948–1969, s. 146, 147.
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znajduje odzwierciedlenie w „skończonych” pracach. Mówiąc w najwięk-
szym skrócie rysunki i szkice dają wgląd w warsztat i proces artystyczny 
twórców, pozwalają dostrzec metody dochodzenia ich do zaprezentowanych 
później rozwiązań artystycznych. Notatowa obserwacyjność rysunków, ich 
wrażeniowość, wariantywność mówi niekiedy więcej o artyście niż dzieło 
przez niego skończone. Tego typu zapisy, co warto dodać, nie były przezna-
czone do oglądania przez inne osoby.

Ponad dwieście nieznanych dotąd rysunków Ericha Fuchsa pomieszczo-
nych jest w czterech niewielkich rozmiarów teczkach, zawierających luźne 
karty. Tworzyły je podkładki z „pakowego” papieru na które naklejone zo-
stały jedna lub dwie kartki białego papieru albo kartonu zawierające szkice, 
wykonane miękkim ołówkiem, rzadziej tuszem. Kartki pochodziły w części 
z brulionu z perforacją jednej z krawędzi, w części z różnych jakościowo ar-
kuszy lub ich wyciętych fragmentów, wreszcie makulaturowych fragmen-
tów brystolu zawierających na odwrociu rysunki techniczne. Naklejone na 
podkładki kartki zawierały niekiedy także szkice na stronie verso – uznane 
widocznie przez artystę za mniej istotne – skoro zostały zasłonięte przez 
naklejenie. Obecnie w wyniku działań konserwatorskich zostały one odsło-
nięte. W sposób typowy dla tego typu prac, na jednym fragmencie papieru 
znajdować się może po kilka autonomicznych, niezwiązanych ze sobą szki-
ców, dowolnie umieszczonych. 

Wszystkie cztery szkicowniki powstały w tym samym czasie w okre-
sie wakacji Fuchsa w lipcu 1909 roku, które spędził u brata w Lubawce. 
Tylko nieliczne prace są sygnowane i opatrzone napisami, które pozwoliły-
by identyfikować miejsce pracy artysty. Już jednak one pozwalają zakreślić 
topografię jego działań. Dwukrotnie wymieniana jest restauracja Leipzi-
ger Speise Hain (Przesieka)13, rysunek dwóch niewiast na ławce oznaczony 
został Liebenthal (Lubomierz) i precyzyjną datą: 30 Julii 190914. Natomiast 
zbiór kilku osobnych szkiców na jednej karcie ukazujących siedzących na 
ogródkowych kawiarnianych krzesełkach postaci opatrzono inskrypcją: Be-
thlehem (Betlejem k. Krzeszowa) Ferien 190915. Miejsce i czas powstania ry-
sunków stanowi klucz do zrozumienia ich zawartości tematycznej. Młody 
człowiek, aspirujący do tego aby zostać artystą, zapamiętale szkicuje na-
potkane w czasie ferii motywy. Co niezwykle istotne – poza kilkoma szki-
cami przyrody (las16, pnie, drzewa17, snopki siana18), głównym elementem 
studiów i przedstawień są postacie ludzkie. Typowym elementem ówcze-

13 Teka 2, rys. 36, 45.
14 Teka 2, rys. 62.
15 Teka 2, rys. 21.
16 Teka 1, rys. 10.
17 Teka 3, rys. 29; teka 4, rys. 19, 24.
18 Teka 4, rys. 17v.



82

Arkadiusz Dobrzyniecki

snej turystyki podsudeckiej są kuracjusze przybywający do licznych mniej 
lub bardziej znanych uzdrowisk, wypoczywający w pensjonatach, wresz-
cie udający się w góry. Wszystkich tych przybyszów z Saksonii z Dreznem 
na czele, z Berlina, Czech i innych stron łączy sposób podróżowania kole-
ją. Bardzo rozbudowana wówczas sieć dróg żelaznych i nadgraniczne po-
łożenie Lubawki jest istotne. Przyszły grafik spotyka swoich potencjalnych 
modeli na dworcach kolejowych, w poczekalniach tychże i nieodzownych 
dworcowych restauracjach. Kolejnymi miejscami są kawiarnie, ogródki 
piwne, miejsca szumnie zwane établissements, ale i karczmy czy zajazdy. 
Modelami stają się więc nie wynajęte osoby w pracowni, ale nieświadomy-
mi, mimowolnie napotkani wypoczywający lub podróżujący w okresie ka-
nikuły ludzie. Dlatego większość szkicowanych postaci ujętych jest od tyłu 
lub bokiem19 (il. 1). Tylko większe grupy widziane z pewnego oddalenia 
przedstawione są przodem. Wspólną cechą prawie wszystkich rysunków 
jest ich punkt obserwacji – niemal z tej samej wysokości co obserwowa-
nej sceny czy modela. Taki punkt obserwacji rysownika nie zwracał w pu-
blicznych miejscach niczyjego zainteresowania. Był bezpieczny. Tematyka 
i stan wykończenia poszczególnych rysunków jest różna. Począwszy od 
ledwo uchwyconych fragmentów np. głów, draperii, butów, przez studia 
pojedynczych postaci lub ich części. Rzadziej zobrazowane są stany emo-
cjonalne smutek, rozpacz, zamyślenie20. Artysta stara się studiować figury 
ludzkie – różne sposoby siedzenia, ułożenia rąk i nóg oraz elementy stroju 
lub typy ludzkie i rodzaje fizjonomii konwersujących przy kawiarnianym 
stoliku21. Szkicuje pojedyncze kobiety i mężczyzn siedzących na krzesłach 
lub przy stołach. Kilka rysunków pokazuje osoby czytające prasę, siedzące 
i stojące w różnych pozycjach22, śpiącego w poczekalni opierającego głowę 
o blat stołu23. 

Kolejnym często pojawiającym się motywem są mniejsze i większe gru-
py zazwyczaj siedzących postaci. W innych szkicach postacie uchwycone są 
zaledwie szkicowo – tematem zainteresowania młodego Fuchsa są relacje za-
chodzące między nimi np. obserwacja rozmowy, gry w karty. Przykładowo – 
dwie kobiety siedzące przy restauracyjnym stoliku czy grupy rozmawiających 
mężczyzn lub kobiet siedzących na składanych kawiarnianych krzesełkach, 
albo mężczyzna opierający rękę na oparciu krzesła siedzącej obok kobiety24. 
Interesujące są studia kilkunastu głów męskich i kobiecych umieszczonych 
na jednej karcie25 (il. 2), czy studia kobiet w rozłożystych kapeluszach. Wśród 

19 Np. teka 1, rys. 11; teka 2, rys. 6, 9, 38, 47–49; teka 3, rys. 9.
20 Teka 3, rys. 8.
21 Np. teka 2, rys. 8, 17, 18, 40, 43; teka 3, rys. 23, 26; teka 4, rys. 44.
22 Teka 1, rys. 16; teka 2, rys. 5; teka 3, rys. 11, 28, 31.
23 Np. teka 2, rys. 20, 67; teka 3, rys. 5, 48.
24 Teka 2, rys. 42.
25 Teka 1, rys. 8.
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1. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 3, rys. 35.

szkiców pokazujących życie i zachowania typowe dla przebywających w ku-
rorcie wczasowiczów wskazać można rysunek tuszem kobiet wsiadających 
do dyliżansu26, bawiące się dzieci na huśtawce27. Znacznie mniejszą spraw-
ność rysunkową wykazuje Fuchs w kilku studiach uchwytujących postacie 
w ruchu np. tańczące28.

Jednym z najciekawszych w tej grupie jest niemal wykończone studium 
(rysunek przygotowawczy do grafiki?) przedstawiających trójkę wieśniaków 
siedzących przy stołach w poczekalni kolejowej przeznaczonej dla pasażerów 
niższych klas (il. 3)29. (Miejsce akcji określone zostało przez napis na szybie 
widoczny od wnętrza w lustrzanym odbiciu). Zwraca uwagę, dostrzegalny 
i w innych szkicach zmysł obserwacji Fuchsa. Jest to swoiste studium oczeki-
wania – postacie siedzą statycznie, podpierając głowę rękoma, patrząc przed 
siebie, w bezrefleksyjnym oczekiwaniu pory przyjazdu pociągu.

Najbardziej jednak zadziwia, nietypowy w późniejszej jego twórczo-
ści zmysł obserwacji satyryczno-socjologicznej. Widoczny jest on szczegól-
nie w dwóch rysunkach. Pierwszy wykonany piórem i tuszem ukazuje scenę 

26 Teka 1, rys. 19.
27 Teka 2, rys. 1.
28 Teka 2, rys. 32, 34.
29 Teka 4, rys. 44.
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3. Erich Fuchs, rys. ołówkiem i kredą, teka 4, rys. 44.

2. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 1, rys. 8.
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postoju pociągu na stacji kolejowej (il. 4)30. Ukazano fragment wagonu naj-
niższej klasy z okien którego wyglądają znużeni podróżni. Dwóch wysiadają-
cych przygląda się scenie na peronie. Urzędnik kolejowy poprawiając binokle 

30 Teka 4, rys. 46.

4. Erich Fuchs, rys. tuszem, piórem, podkład ołówkowy, teka 4, rys. 46.
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sprawdza bilety dwóch jegomościów, z których jeden z podwiniętymi ręka-
wami koszuli dzierży flaszkę. Komiczną sytuacje, tym razem rozgrywającą 
się w poczekalni kolejowej, przedstawia również drugi rysunek (il. 5)31. Męż-
czyzna, poważny ojciec rodziny, zapewne urzędnik (w mundurze?), z sumia-
stym wąsem trzyma na rękach niemowlę. Starsza córka hasa w tym czasie 
nieprzystojnie po krześle, co wzbudza zgorszenie dwóch siedzących kobiet 
i reakcje trzeciej starszej. Sceny dopełnia drzemiący na krześle na pierwszym 
planie mężczyzna z sakwojażem i parasolem. Wątek autoironiczny dostrzec 
można w szkicowniku w zestawieniu (naklejeniu) obok siebie antytetycznie 
dwóch rysunków osób przy pracy: wieśniaczki i rysującego artysty (il. 6)32. 
Choć być może porównanie prac należy odczytywać moralizatorsko. Nie-
wątpliwie obyczajowo-satyryczno-erotyczną wymowę ma rysunek tuszem 

31 Teka 4, rys. 48.
32 Teka 3, rys. 33.

5. Erich Fuchs, rys. tuszem, piórem, ołówkiem, podkład ołówkowy, teka 4, rys. 48.
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przedstawiający siedzącego mężczyznę z rozpiętym mundurze, któremu to-
warzyszą trzy kobiety z których jedna siedzi mu na kolanie (il. 7)33.

Prócz kuracjuszy widoczne jest zainteresowanie postaciami ludowymi 
w tym dziećmi. W tym przypadku artysta nie musiał stosować wspomnia-
nego wcześniej kamuflażu. Wiejskie kobiety, bawiące się dzieci34, niosący 
szpadel. Są również postacie przy pracy: kopiące35, kujące kamienie, stu-
dium ręki kręcącej korbą kołowrotu36. I tu nie brakuje studiów powstałych 
w karczmach i zajazdach (il. 8). Są to grupy zazwyczaj siedzących w obe-
rży, pijących, grających w karty, wznoszących kufel piwa37 czy śpiących przy 
stole38. Dobrym przykładem jest rysunek piórem, tuszem przedstawiający 
na dwóch a nawet trzech planach biesiadujących w karczmie (il.  9)39. Na 
planie pierwszym po prawej widzimy jegomościa z rękami w kieszeniach 
opierającego się o stół, po lewej trzech biesiadujących przy stole pod którym 
siedzi mały piesek, w głębi kolejnych z których jeden z lubością pali cyga-
ro. Studia w wiejskiej karczmie w Haim (w którym zresztą wiele lat póź-
niej Fuchs zamieszkał) mogły być prowadzone znacznie bardziej otwarcie 

33 Teka 4, rys. 42.
34 Teka 3, rys. 52.
35 Teka 4, rys. 9, 11, 12.
36 Teka 4, rys. 13.
37 Teka 4, rys. 22.
38 Teka 3, rys. 48.
39 Teka 4, rys. 45.

6. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 3, rys. 33.
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7. Erich Fuchs, rys. tuszem, piórem, teka 4, rys. 42.

niż w związanym etykietą środowisku drobnomieszczańskim40. Stąd bliż-
sze (również w sensie dosłownym) i precyzyjniejsze charakterystyki twarzy 
prostych ludzi i ich zachowań. Nawet tych najprostszych – jak jedzenie41, 
starego wieśniaka palącego fajkę42 czy z kuflem piwa śpiącego wspartego na 
dłoni43. Łatwość i otwartość obserwacji przynosi zresztą ciekawsze arty-
stycznie efekty niż wcześniej omawiane prace. Zmysł satyrycznej obserwa-
cji widać także w rysunku dużej wieśniaczki i stojącego za nią mniejszego 
mężczyzny w geście usprawiedliwiającym się44.

40 Teka 2, rys. 36.
41 Np. teka 2, rys. 16, 19.
42 Teka 2, rys. 2.
43 Teka 2, rys. 3.
44 Teka 4, rys. 39.
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8. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 2, rys. 36.

Terenem obserwacji młodego Ericha nie były wyłącznie dworce kolejowe 
i przybytki gastronomiczne. Osobną grupę stanowią szkice ilustrują tury-
stów wybierających się w góry. Ubiór ówczesnego turysty pokazuje przed-
stawienie siedzącego człowieka z niewielkim plecakiem i nieodzownym 
parasolem (il. 10)45. Wolno sądzić, że i to przedstawienie odpoczywającego 
na szlaku czy przed schroniskiem powstało jako wynik obserwacji nieświa-
domego modela. Inny rysunek przedstawia uczęszczających na wysokogór-
skie wędrówki turystów w trakcie przygotowań46. Kolejny dwóch turystów 
w górach z których jeden patrzy przez lornetkę (il. 11)47. Odziani są w cha-
rakterystyczne ubiory składające się ze spodni do kolan na szelkach, kurtki, 
kapelusza z piórkiem i laski.

Omawiając teki rysunkowe artysty warto również zwrócić uwagę na 
dwa szkice na które wpływ miało współczesne malarstwo francuskie. Arty-
sta zapewne nie znał go z autopsji, ale wszechobecne reprodukcje pokazujące 
osiągnięcia impresjonistów i postimpresjonistów dostępne były w całej Eu-
ropie. Chodzi o szkic ukazujący od strony werandy pokój w którym trzech 
mężczyzn gra w karty przy stole i kobietę zajętą swoją pracą po prawej 

45 Teka 4, rys. 64.
46 Teka 3, rys. 32.
47 Teka 3, rys. 16.
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(il. 12)48. Oraz o wspomniany już datowany i topograficznie określony rysu-
nek dwóch kuracjuszek siedzących na ławce (il. 13)49. Szkic ten musiał sam 
artysta również uważać za jeden z najbardziej udanych, skoro stał on się 
wzorem dla wykonanej w kolejnym roku przez niego akwaforty (il. 14)50. 
To jedyny stwierdzony przypadek tak bezpośredniego wykorzystania rysun-
ku z omawianych szkicowników w twórczości graficznej Fuchsa.

Podsumowując omówienie wakacyjnych szkicowników dziewiętnasto-
letniego artysty, trzeba stwierdzić, że nie wyszły one poza schemat i ka-
non ćwiczeń rysowniczych. Studia figur i postaci dla których okazją było ich 
anonimowe obserwowanie są typowymi ćwiczeniami warsztatowymi. Po-
trzebnymi i wskazanymi – poprawnymi, ale będącymi jedynie punktem wyj-
ściowym do dalszego rozwoju. Niejakie zdolności satyrycznych obserwacji 
młodzieńca nie znalazły odzwierciedlenia w dalszej twórczości.

48 Teka 4, rys. 65.
49 Teka 2, rys. 62.
50 MKL, I.g. 22366.

9. Erich Fuchs, rys. piórem, tuszem, podkład ołówkowy, teka 4, rys. 45.
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10. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 4, rys. 64.

Zupełnie inny obraz fascynacji i zainteresowań Ericha Fuchsa jawi się gdy 
patrzy się na nie przez pryzmat jego wczesnych dokonań graficznych. Waka-
cyjne prace rysunkowe z 1909 roku poświęcone ćwiczeniom postaci ludzkiej, 
jak już wspomniałem, nie obejmowały niemal zagadnienia pejzażu. Stał on 
się jednak tematem jego zainteresowań niemal równocześnie. Wskazać moż-
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11. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 3, rys. 16.
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13. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 2, rys. 62.

12. Erich Fuchs, rys. ołówkiem, teka 4, rys. 65.
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14. Erich Fuchs, akwaforta, MKL I.g. 22366.

na grafiki powstałe niewiele później ukazujące pejzaże górskie. Nie odwołu-
ją się one do kanonu pokazywania gór z ich szczytami, zboczami i głębokimi 
dolinami. W kolekcji ossolińskiej zachowało się kilka wczesnych pejzaży. 
Wolno sądzić, że są one wynikiem akademickich ćwiczeń i prób przedsta-
wień gór. W trzech akwafortach powstałych w 1911 roku (Taunenmorgen, das 
Tal, Am Weiher?51) widać jeszcze pewne nieporadności warsztatowe (il. 15). 
Zakomponowane w postaci leżących prostokątów ukazują panoramiczne 
widoki. Wszystkie ze starannie określonymi planami. Niski punkt obserwa-
cji, umieszczenie obserwatora niemal na poziomie ziemi, sugeruje pierwszy 
plan tworzony przez roślinność łąkową z licznymi kwiatami. Potraktowana 
została ona jednak tak, jakby dodano ją w formie płotku, tworzącego kurty-
nę. Na drugim i trzecim planie ukazującym pagórkowaty teren operuje arty-
sta dość długimi, niemal prostymi kreskami, co potęguje wrażenie rozległości 
i głębi. W partii nieba kopulaste chmury usytuowane zostały w miejscach 
dokładnie kompozycyjnie przemyślanych, jednak w sposób który razi sche-

51 MKL, I.g. 22372, 22373, 22368.
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15. Erich Fuchs, Das Tal, akwaforta, MKL I.g. 22373.

16. Erich Fuchs, Kornfelder, akwaforta, MKL I.g. 22370.

matycznością. Powstała w tym samym roku Kornfelder52 przedstawia polną 
drogę z ustawionymi wzdłuż niej drewnianymi słupami linii energetycznej 
i polami obsadzonymi zbożem po obu jej stronach (il. 16). W sposób bar-
dzo interesujący przedstawiono łany po lewej stronie drogi. Łodygi oddane 
zostały za pomocą szeregu zagęszczonych, równoległych, grubych linii, kło-
sy widziane od góry niemal pustą, białą plamą. Uzyskał Fuchs dzięki temu 
zabiegowi, za pomocą środków typowych dla grafiki, głęboki światłocień 
i efekt kontrastu. W datowanej rok później Kirschallée53, element zdynami-
zowania pejzażu umiejętnie wprowadził artysta poprzez pokazanie obsadzo-
nej drzewami drogi biegnącej w dół i zakręcającej w prawo. Jej fakturę oddał 

52 MKL, I.g. 22370.
53 MKL, I.g. 22375.
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nerwowymi, łamiącymi się liniami. Niespokojne są również młode drzew-
ka z rozłożonymi gałązkami. Całości dopełnia zachmurzone niebo. W ryci-
nie Bergstrasse54 niemal połowę powierzchni odbitki zajmuje przedstawienie 
pustego, zaoranego pola na pierwszym planie. Podobnie jak w poprzednim 
przykładzie, dla pokazania powierzchni pola zastosował artysta liczne skrę-
cone, wykonywane dynamicznymi ruchami linie. W Felden55, w której pola 
uprawne stanowią główny element zainteresowań artysty, prócz wspomnia-
nych już zabiegów dynamizujących zastosowano ruletkę (radełko?) wpro-
wadzającą regularne pasy punktów. Natomiast w powstałym w 1914 roku 
pejzażu leśnym56 zdynamizowaniu formy posłużyło artyście zdecydowa-
ne użycie krótkich linii poziomych lub pionowych w oddaniu długich, cien-
kich pni i wysoko umieszczonych koron drzew iglastych. Efekty kontrastu 
zobaczyć możemy w Park-Ausgang57 z 1920 roku. Zacieniona łąka na pierw-
szym planie z potężnymi, ciężkimi iglastymi drzewami przeciwstawiona zo-
stała jasnemu krajobrazowi pól i łąk na planie drugim i trzecim. Umiejętnie 
wprowadzony na dalszym planie pionowy akcent – w postaci przydrożne-
go krzyża – nadaje całej kompozycji cech zadumy i melancholii. W innych 
wczesnych pracach eksperymentuje też autor z efektem sepii w odbitkach 
dla oddania efektu zmierzchu czy zachmurzonego nieba58. 

We wszystkich tych pejzażach widać poszukiwania odpowiednich środ-
ków wyrazu służących ukazaniu przyrody. Pokazują one ewolucję, artysta 
doskonali warsztat tak w poszukiwaniach kompozycyjnych jak i formal-
nych. Przy tych próbach traktuje krajobraz autonomicznie, jakby nie chciał 
rozpraszać widza dodatkowymi elementami sztafażu. Zapewne wynika to 
również w dużej mierze z ćwiczeniowego charakteru i zadania akademickie-
go jakie otrzymał.

W kolejnych akwafortach pojawia się już postać ludzka. Na przykład 
w Philosoph59 z 1912 roku zadumany człowiek stoi w lesie nad brzegiem 
strumyka przy ogromnym głazie. Artysta wykorzystał przyrodę, góry, za-
chmurzone niebo, głęboki światłocień dla pokazania zadumy, melancholii 
człowieka. Autonomiczny pejzaż górski będzie się pojawiał w późniejszej 
twórczości Fuchsa coraz rzadziej. Najczęściej – jak w przypadku serii przed-
stawień z okolic Karpnik60 – znajdować się w nim będą elementy architektu-
ry (kaplica w Karpnikach, samotne domy w śniegu) czy działalności ludzkiej 
(droga rozjeżdżona przez wozy61). Późniejsze pejzaże są zawsze topograficz-

54 MKL, I.g. 22367.
55 MKL, I.g. 22371.
56 MKL, I.g. 22378.
57 MKL, I.g. 22389.
58 MKL, I.g. 22376.
59 MKL, I.g. 22374.
60 MKL, I.g. 22383–22385.
61 MKL, I.g. 31955.
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nie określone, można powiedzieć fotograficzne, w tych z lat szkolnych moż-
na domyślać się pewnego doboru elementów, kreacji. Efekty poszukiwań, 
eksperymentów i ćwiczeń widoczne w tych wczesnych studenckich pra-
cach będą później w dojrzalszej znacznie formie wykorzystane wirtuozer-
sko przez artystę.

Na zakończenie chciałem wskazać na inną jeszcze, niemal nieznaną twarz 
mistrza z pod Karkonoszy. Mam na myśli prace o charakterze religijnym za-
warte w uznanej za zaginioną tece Die drei Bäume des Lebens (1930–1931)62. 
Barwne grafiki ukazały się (wg informacji autora) w wyjątkowo niewiel-
kim nakładzie dwunastu sztuk. Do Ossolineum trafił egzemplarz oznaczony 
numerem piątym. Ryciny oprawione zostały we wspólną kopertę wykona-
ną z żółto-brązowego papieru, opisaną ręcznie, piórem, tuszem. Na stronie 
zamkniętej koperty znalazł się tytuł oraz informacja o autorze dzieła. Na 
wewnętrznych pionowych skrzydełkach dane dotyczące nakładu, numer 
konkretnej teki oraz tytuły poszczególnych rycin. Tytuły, sygnatura arty-
sty i nakład zostały powtórzone, zgodnie z wymogami dotyczącymi grafiki 
artystycznej, w zapisie ołówkowym pod poszczególnymi grafikami. Pierw-
sza plansza zatytułowana Der Baum der Erkenntnis, przedstawia ogród rajski 
pod Śnieżką (il. 17). W szerokim pejzażu, nad trzecim planem którego do-
minuje najwyższy szczyt Karkonoszy, ukazano po lewej, na pierwszym pla-
nie rozrośniętą rajską jabłoń, z oplatającym jej konary wężem, pod którą leżą 
nadzy Adam i Ewa. Po prawej widoczne jest jezioro ze zgromadzonymi na 
jego brzegach licznymi zwierzętami, m.in. sarnami, jeleniem, pawiem. Drugi 
plan zajmuje łagodnie pagórkowaty teren porośnięty drzewami. Kolorystyka 
przedstawienia zbliżona jest do dzieł prymitywistów. Już ten pobieżny opis, 
mam nadzieję, pozwala zauważyć daleko idącą dosłowność i prostotę zasto-
sowania metafory. Umiejscowienie raju w Karkonoszach nie pozostaje żad-
nych niedomówień co do preferencji autora. Kolejne drzewo Der Baum der 
Aufopferung również nie pozostawia szerokiego pola do interpretacji. W pa-
noramie grzbietu Karkonoszy po lewej ukazano duży, drewniany krucyfiks ze 
zwieszonym, martwym ciałem Chrystusa, po prawej półleżącą na kamieniu, 
wspartą na prawej ręce postać człowieka. Ostatnie Der Baum der Menschenliebe 
– to udekorowana choinka umieszczona na stole w wiejskiej, drewnianej cha-
cie tkacza, wokół której zgromadzona jest ukazana od tyłu wpatrzona w nią 
trzypokoleniowa rodzina. Matka na rękach trzyma nowonarodzone dziecko, 
ojciec gra na skrzypcach, staruszkowie wpatrują się w choinkę. Głęboki kon-
trast światłocieniowy uzyskany został przez oświetlenie wnętrza wyłącznie 
przez lampki umieszczone na choince. To przedstawienie najbliższe jest et-

62 Die drei Bäume des Lebens. Drei farbige Radieruugen von Erich Fuchs (Von dieser Mappe wurden nur 12 nu-
merierte Exemplare hergestellt. Dieses Exemplar trägt die Nummer 5), ZNiO sygn. 314814. Werkverzeichnis …, 
s. 50. 
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17. Erich Fuchs, Der Baum der Erkenntnis, akwaforta barwna, ZNiO sygn. 314814.

nograficznym rycinom artysty63. Cały cykl drzew życia przez dobór tema-
tów, jak i ich interpretacje nie należy do najbardziej udanych dzieł artysty. 
Razi jednoznaczność i dosłowność, brak finezji – swoista ciężkość w narracji. 
Tematy przedstawione zostały w interpretacji ludowej filozofii, która jednak 
w ujęciu autora wydaje się dość sztuczna. Naiwność ceniona w sztuce ludo-
wej dla Fuchsa staje się raczej obciążeniem. 

Znacznie lepszą realizacją idei mistycznych w dziełach artysty wydaje się 
dwukrotnie podejmowany przez niego temat: ręce matki. Pierwsza powsta-
ła w 1920 roku, jej znacznie bardziej dojrzała, ekspresyjna forma – siedem 
lat później. Grafika z 1927 roku pokazuje złożone na biblii w modlitewnym 
geście spracowane ręce starej kobiety (il. 18). Sposób skadrowania motywu, 
zastosowanie głębokiego światłocienia, techniki miękkiego werniksu, wyko-
nanie odbitki w kolorze sangwinowym, tytuł – pozwoliły w znakomity spo-

63 Znany jest nieco emocjonalny komentarz autora do tej ryciny: „Es ist auch ein wirklich festlicher 
Glanz in der armseligen Weberhütte; wenn man bedenkt, wie wurde die Stube gründlich gescheuert und 
geschrubbt! Die Fenster- und Ofenbankvorhänge wurden gewaschen, Wände und Balkendecken abgefegt. 
Die linnenen Bendecken und die mit Reisig geschmückten Bilder, der Lichterbau und die „Geburt“ geben 
eine weihevolle Stimmung in der niedrigen Stube. Sind es nicht die glücklichsten Leute trotz aller Not, die 
Reichsten wohl, da sie alles entbehren können!“ – Erich Fuchs (1890–1983) …, s. 106.
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18. Erich Fuchs, Mutterhände, miękki werniks, odbitka w kolorze sangwinowym, MKL I.g. 22399.
Wszystkie reprodukcje wykonała: Pracownia Reprograficzna Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu.

sób pokazać głębie przeżycia religijnego i wiary. Jest to jednak odosobnione 
dzieło związane z religią w twórczości artysty, jeśli nie liczyć grafik z ży-
czeniami świąteczno-noworocznymi. Wydaje się, że nieodłącznie związana 
z życiem ludu śląskiego religijność – głęboka, naturalna i nieco mistyczna, 
która być może także była doświadczeniem Fuchsa nie stała się tematem, 
który udałoby mu się zbyt dobrze przekazać. Zapewne zresztą zdawał sobie 
z tego sprawę tak rzadko podejmując tę jakże istotną tematykę.

Na podstawie mało lub w ogóle dotąd nieznanych prac autora starałem 
się pokazać jego mniej znane oblicza. Dowcipnego, wnikliwego obserwato-
ra rzeczywistości, studiującego postacie ludzkie (w rysunkach zamieszczo-
nych w szkicownikach), grafika, pejzażystę doskonalącego swój warsztat 
formalny i kompozycyjny oraz twórcę zaangażowanego religijnie (Trzy drze-
wa). Autonomiczny pejzaż, podobnie jak studium postaci w późniejszej 
jego twórczości staje się rzadsze, w cyklach poświęconych górom i ludziom 
w nich mieszkających konglomerat tych dwóch elementów stał się wyznacz-
nikiem jego twórczości.
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Aus Sachsen nach Schlesien.
Das Frühwerk von Erich Fuchs

Der im sächsischen Magdeburg geborene Künstler Erich Fuchs besuchte das Riesengebirge 
zum ersten Mal in den Ferien im Jahr 1909. Fasziniert von diesem Gebirge, ließ er sich hier 
nach dem Studium an der Leipziger Kunstakademie nieder. Er gehörte zu den bekanntesten 
schlesischen Grafikern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, seine Werke wurden mehrmals 
ausgestellt. Berühmt wurde er vor allem dank dem grafischen Zyklus Schlesisches Bergvolk, 
in dem er die Lebensbedingungen, tägliche Aufgaben, Kleidung und Bräuche der Bewohner 
des schlesischen Gebirges sehr realitätsnah darstellte. Diese ethnografischen Blätter wurden 
schon mehrmals erörtert und präsentiert. Das Museum der Fürsten Lubomirski im Ossoliński-
Nationalinstitut in Breslau (Wrocław) besitzt die größte polnische Sammlung der Werke von 
Fuchs. Sie stammen aus seiner Privatsammlung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
beschlagnahmt und im Jahr 1958 größtenteils zurückgegeben wurde. 

Anhand der in Ossolineum aufbewahrten Blätter sollte auf einige weniger bekannte As-
pekte des Schaffens von Erich Fuchs hingewiesen werden. Vier Skizzenbücher mit über 200 
Zeichnungen des Künstlers entstanden im Jahre 1909 – also noch vor seinem Kunststudium 
– in der Umgebung von Liebau (Lubawka), Grüssau (Krzeszów) und Hain (Przesieka). Als The-
ma seiner Zeichnungen wählte Fuchs vor allem Menschen und Beziehungen zwischen ihnen, 
er fertigte mehrere Studien von Köpfen, Kleidung, Kopfbedeckung, Körperhaltung. Seine Mo-
delle suchte er unter Kurgästen, die sich im Riesengebirge aufhielten, und der einheimischen 
Bevölkerung. Er zeichnete überall: in Bahnhöfen, Restaurants, Biergärten und Wirtshäusern, 
manchmal in Bauden und deren Umgebung. Die Zeichnungen lassen das Interesse des jungen 
Künstlers an Sitten und Bräuchen sowie seine Neigung zu satirischen Kommentaren zum Vor-
schein kommen. Zeichnerische Studien der Bergbewohner klingen noch in seinem späteren 
Werk nach, während die Skizzen der Touristen und Kurgäste nur als akademische Zeichnungs-
übungen zu betrachten sind. Eine Ausnahme bildet die Darstellung von zwei Frauen auf der 
Bank, die als Vorzeichnung für die im Jahre 1909 angefertigte Radierung diente. 

Die während des Grafikstudiums beim Professor Alois Kolb in Leipzig geschaffenen Ge-
birgslandschaften zeigen die Entwicklung und Erweiterung der grafischen Fertigkeiten von 
Fuchs. Er perfektioniert sein künstlerisches Können und sucht nach geeigneten Ausdrucks-
formen zur Darstellung der Natur. Die ersten Landschaften sind konventionell, der Vorder-
grund scheint „aufgeklebt“ zu sein und bildet eine Art Vorhang, die Wolken sind schematisch 
angeordnet. Seine späteren Werke weisen bessere Komposition und sicheren Einsatz formeller 
Darstellungsmittel auf – der Künstler macht jetzt besseren Gebrauch vom Helldunkel (in Korn-
felder die Getreidefelder links), dynamisiert die Darstellungen (Kirschallee), die Oberflächen-
struktur der Äcker und Wege wird mit nervösen, gewundenen Linien dargestellt, Abzüge in 
Sepia dienen zur Widergabe einbrechender Dämmerung. 

Alle Fertigkeiten, die er dank Studien der menschlichen Gestalt und Übungen in Land-
schaftsdarstellung erworben hatte, nutzte Fuchs in seinem späteren grafischen Schaffen. 
Sein Frühwerk bietet Einblicke in seinen künstlerischen Werdegang. Interessanterweise tritt 
die Landschaft oder auch der Mensch als selbstständiges Thema in seinem späteren Schaffen 
kaum auf. Sein Interesse gilt vielmehr dem untrennbaren Konglomerat beider Elemente – der 
Mensch im Gebirge wird zum Hauptthema seiner Werke.

Zum Schluss sollte noch auf religiöse Werke von Fuchs aus der als verschollen geltenden 
Sammelmappe Die drei Bäume des Lebens (1930–1931) aufmerksam gemacht werden, darunter 
auf die Blätter: Der Baum der Erkenntnis (Garten Eden im Riesengebirge, mit Schneekoppe), Der 
Baum der Aufopferung (das Kruzifix und der Wanderer auf dem Berggipfel), Der Baum der Men-
schenliebe (Weberfamilie in ihrer Hütte, versammelt um den Weihnachtsbaum). Die Wortwört-
lichkeit der Darstellungen weist darauf hin, dass der Künstler mit diesem Themenkreis – der 
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von ihm übrigens nur selten aufgegriffen wurde – nicht vertraut war. Eine Ausnahme bildet 
hier die Radierung Mutterhände (1927), auf der die zum Gebet gefalteten abgearbeiteten Hände 
einer alten Frau dargestellt wurden. Dank Verwendung bestimmter Darstellungsmittel (die 
Wahl des Bildausschnitts, tiefes Helldunkel, das Durchdruckverfahren, Abzüge in Rötel) gelang 
es ihm, die Tiefe des religiösen Erlebnisses und des Glaubens gekonnt darzustellen.
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Widoki Jeleniej Góry i okolic
w grafikach portretowych jeleniogórskich mieszczan 

doby baroku1

Okres od zakończenia wojny trzydziestoletniej aż do końca XVIII wieku 
to w historii Jeleniej Góry czas gospodarczej prosperity naznaczony różne-
go rodzaju artystycznymi przedsięwzięciami, które były podejmowane przez 
wzbogaconych na produkcji i handlu płótnem jeleniogórskich mieszczan. 
Jednym z przejawów tej fundatorskiej działalności są liczne portretowe ryci-
ny ukazujące przedstawicieli najbogatszych rodów mieszczańskich z Jeleniej 
Góry. Obecnie znamy tego typu przeszło czterdzieści wizerunków wykona-
nych w technice miedziorytu, które są przechowywane w polskich i zagra-
nicznych kolekcjach. 

W siedemnastu grafikach jako tło portretów wykorzystane zostały przed-
stawienia pejzażowe. Jedenaście z nich ukazuje posiadłości lub  ogrody bę-
dące własnością jeleniogórskich rodzin mieszczańskich. Przedstawienia te 
umożliwiają badania szeroko rozumianej ikonosfery Jeleniej Góry i jej oko-
lic. Zajmując się tymi widokami nie można zapomnieć o tym, iż są one nie 
tylko tłem dla portretów, ale stanowią uzupełnienie charakterystyki modela, 
a losy zarówno tych wspaniałych majątków, jak i ich właścicieli, są nieroze-
rwalnie ze sobą złączone.

Rodzina Mentzlów wywodziła się z Kopańca, gdzie ich obecność datuje 
się na 1500 rok. Tam też w 1635 roku urodził się Georg Mentzel (zm. 1715), 
który to przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie ożenił się z Magdaleną (1637–
1708), córką Georga Wentzla (1602–1670) – ławnika miejskiego i kowala. 
Ich syn Christian Mentzel (9 IX 1667–25 II 1748)stał się wkrótce jednym 
z najbardziej szanowanych jeleniogórskich kupców. Był on trzykrotnie żona-
ty, a jego ostatnią połowicą została Christiane Elizabeth Legner (1 III 1702–
12  IX 1766). W dniu ślubu Mentzel miał skończone 64 lata (22 VII 1732). 
Ze wszystkich związków doczekał się siedemnastu potomków. Zmarł w wie-
ku 80 lat na zawał serca2.

Christian Mentzel posiadał liczne nieruchomości w Jeleniej Górze – m.in. 
dom położony przy rynku nr 27 zwany Pod Złotym Mieczem, w którym spę-

1 Tekst ten jest zmodyfikowanym fragmentem mojej pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem dra 
hab. Andrzeja Kozieła, prof. UWr., któremu w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za okazaną pomoc.

2 O. Nafe, Christian Mentzel, [w:] Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, hrsg. von F. Andreae, M. Hippe, 
P. Knötel, O. Schwarzer, Breslau 1928 („Schlesische Lebensbilder“, Bd. 3), s. 161–166.
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dzał większość czasu, oraz dawną bielarnię Glafeyów3 na ÄußerenBurgstra-
ße (ul. Podwale 27)4. Jednakże jako tło do swojego portretu Christian wybrał 
dwa majątki – Dziwiszów Dolny i Łomnicę.

Rodzina Mentzlów weszła w posiadanie Dziwiszowa Dolnego i Górnego 
w 1738 roku, kiedy to Christian odkupił majątek od Karola von Festenberga5. 
Na  rycinie ukazano renesansowy pałac, założony na  rzucie litery L z fasa-
dą podzieloną pilastrami (il. 1). Budynek zwieńczony był dwiema facjatkami 
o bogato rozczłonkowanych szczytach. W 1778 roku, gdy jego właścicielką 

była Christiana TheodoraThomann 
z d. Mentzel, pałac został przebudo-
wany w stylu klasycystycznym. Całe 
założenie powiększono, podwyższo-
no o mezzanino, a wschodnie skrzy-
dło boczne poszerzono o trójosiowy 
ryzalit, w którym mieściła się szero-
ka klatka schodowa. Kolejna przebu-
dowa miała miejsce na początku XIX 
wieku – elewacje zostały wówczas 
gruntownie przebudowane, a po-
środku starego skrzydła ustawiono 
wieżę.

W tym samym roku co  Dzi-
wiszów Mentzel nabył również 
Łomnicę od  Johanna Josepha von 
Tomagniniego6. Syn Mentzla, Chri-
stian Gottfried, odziedziczył majątek 

po  śmierci ojca w 1748 roku. W posiadaniu tej rodziny posiadłość znajdo-
wała się do 1809 roku, kiedy to ostatni męski potomek Christiana Mentzla 
– jego wnuk, przekazał go swojej rozwiedzionej żonie. Ta z kolei dwa lata 
później sprzedała go kupcowi Georgowi Flachsowi z Kowar.

Miedzioryt Johanna Martina Bernigerotha ukazuje wczesnobarokowy 
dwór (il. 2) powstały prawdopodobnie w 2. połowie XVII wieku po  jednej 
przebudowie z ok. 1720 roku, która swoimi zmianami objęła głównie wystrój 

3 Johann Gottfried Glafey poza bielarnią posiadał również Staniszów Dolny, Staniszów oraz kilka bu-
dynków w mieście, które posiadały następujące numery hipoteczne: 164 przy ulicy DrahtZieher (ob. ul. 
Druciana), 168 przy DunkleBurg (ob.ul. Grodzka), dwa domy ogrodowe – 797 przy Sechs-Städte (ob.oko-
lice ul. Grunwaldzkiej), 1025 przy Langgassen-Vorstadt (ob. Przedmieście ul. Długiej). M. Vogt, Ilustrowana 
kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku zawierająca jego historyczno-topograficzny opis od jego początku aż po cza-
sy obecne, tłum. T. Pryll, E. Mendyk, Jelenia Góra 2008, s. 186–200.

4 Jest to dawny budynek Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, obecnie mieści się tam m.in. 
Ośrodek Szkolenia Kierowców KOSZAK.

5 Dolina Zamków i Ogrodów:  Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, red. O. Czerner, Jelenia Góra 
2001, s. 351–352.

6 W. Kapałczyński, P. Napierała, Zamki, pałace i dwory Kotliny Jeleniogórskiej, Wrocław 2005, s. 94–99.

1. Johann Martin Bernigeroth wg Christopha Wil-
helma Seidla, Portret Christiana Mentzla – fragment 
ukazujący Dziwiszów, 1749, miedzioryt, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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elewacji i wnętrz. Jej autorem miał być pracujący wówczas w Jeleniej Górze 
architekt Martin Frantz. Na  rycinie przedstawiony jest budynek z dwoma 
alkierzami, ukazane są jeszcze zewnętrzne sztukaterie i naczółki okienne, 
nie ma zaś doryckich kolumn dodanych w czasie przebudowy rozpoczętej 
w 1838 roku. Właścicielem Łomnicy był wówczas Carl Gustaw Ernst von 
Küster, który w tym celu zatrudnił architekta z LegnicyAlberta Tollberga.

Christian Gottfried Mentzelprawdopodobnie założył park, który był do-
stępny dla publiczności. Także na jego polecenie powstał w latach 1803–1804 
tzw. Dom Wdowy. Był to dwór znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
pałacu, przeznaczony dla kogoś ze starszych członków rodziny. Dwukondy-
gnacyjny budynek dworu został założony na planie prostokąta z płytkimi 
ryzalitami na osi od południa i północy. Obecnie fasadę zdobi portyk z lize-
nami w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym tympanonem. 

Córka Christiana Mentzla i jego pierwszej żony Anny z d. Gerstmann 
(9 XI 1671–12 VIII 1726) – Anna Mariana (1 XI 1699–27 III 1775) wyszła 
za mąż za Johanna Martina Gottfrieda (13 II 1685–26 VII 1737),burmistrza 
Jeleniej Góry i „królewskiego kupca”. Pochodził on z Saksonii, skąd w 1710 
roku przeniósł się do Jeleniej Góry. Początkowo pracował u swojego przyszłe-
go teścia, dopiero później założył własny interes7. Był on właścicielem Pako-

7 S. Kühn, Die Kaufleute, ihre Kultur und Wirtschaftsgesinnung, [w:] idem, Der Hirschberger Leinwand- und 
Schleierhandel von 1648–1806, Breslau 1938, s. 118.

2. Johann Martin Bernigeroth wg Christopha Wilhelma Seidla, Portret Christiana Mentzla – fragment ukazu-
jący Łomnice, 1749, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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3. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela Treschnacka, Portret Johanna Martina Gottfrieda – fragment uka-
zujący Pakoszów, 1738, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

szowa, który to odkupił od rodziny von Schaffgotsch8. Powstała tu w 1725 
roku budowla była prawdopodobnie pierwszym takim rozwiązaniem w ar-
chitekturze przemysłowej Europy (il. 3). W jednym założeniu połączono 
bielarnię płótna i część reprezentacyjno-mieszkalną, w której kupiec przyj-
mował m.in. swoich partnerów handlowych. Pałac założony został na rzu-
cie prostokąta z bocznymi ryzalitami. Na  parterze znajdowały się składy, 
a na  pierwszym piętrze kilka sal reprezentacyjnych, częściowo dekorowa-
nych sztukateriami i marmurowymi kominkami. Znajdowało się w nim tak-
że pomieszczenie dekorowane kafelkami z Delft, ukończone ok. 1770 roku. 
Najważniejszą Salę Balową zdobił plafon z alegorycznymi malowidłami Jo-
hanna Franza Hoffmanna (zrekonstruowany ostatnio przez Christopha We-
tzela). Lustrzanym odbiciem kształtu plafonu jest parkiet o iluzjonistycznym 
charakterze z wmontowaną na środku rozetą– symbolizującą tarczę słonecz-
ną. Natomiast wnęki okienne tej sali zdobiły iluzjonistyczne dekoracje z mo-
tywami wazonów i obliczami putt, a na  ścianach znajdowały się portrety 
jeleniogórskich patrycjuszy, m.in. zachowany portret Heinricha Hessa.

Na miedziorycie autorstwa Johanna Martina Bernigerotha ukazany został 
nie tylko pałac, ale także znajdujące się przed nim pole z bielącymi się płótna-
mi. Do jego ogrodzenia zaś od strony wschodniej przylegał ogród z ustawio-
nym w części północnej pawilonem założonym na  rzucie ośmioboku oraz 
nakrytym cebulastym dachem. Na południe od ogrodu zlokalizowane były-
zabudowania gospodarcze. 

8 W. Kapałczyński, P. Napierała, op. cit.,s. 113–115.
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4. Johann Martin Bernigeroth, Portret Georga Friedricha Smitha – fragment ukazujący Barcinek, 1758, mie-
dzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Córka Gottfrieda – Margaretha Elisabetha9 (6 I 1725–21 III 1779) wy-
szła za mąż 25 IV 1741 roku za Georga Friedricha Smitha (20 VII 1703–12 
VII 1757). Był on angielskim kupcem pochodzącym z Herford, który osiadł 
na stałe w Jeleniej Górze. Po ślubie został on właścicielem Pakoszowa, który 
w 1771 roku przeszedł w ręce Heinricha Hessa – zięcia Smitha. Od tego mo-
mentu posiadłość zwana była „Bielarnią Hessa”. W posiadaniu tej rodziny 
znajdowała się ona aż do 1945 roku.

Smith był właścicielem jeszcze dziesięciu innych majątków. Uwiecznio-
ny został na tle swych dwóch posiadłości: Barcinka (il. 4) i Starej Kamienicy 
(il. 5). W posiadanie tej pierwszej miejscowości wszedł w 1756 roku, odku-
pując ją od barona von Richthofen10. Istniał tam wówczas renesansowy dwór 
wzniesiony ok. 1565 roku przez Petera von Redewitza i to właśnie jego za-
budowania ukazane zostały w portrecie Smitha. Wokół dworu, z niewielką 
wieżyczką, założonego na planie litery L znajdowały się zabudowania fol-
warczne z dwoma bramami. Po ich zachodniej stronie wydzielony był teren 
na ogród z dwoma altankami. Miał on prostokątny kształt i był podzielony 
na cztery kwatery, a w centrum znajdowała się prawdopodobnie fontanna. 

Po śmierci kupca wdowa w 1770 roku sprzedała wieś wraz z dworem ba-
ronowi von Rothkirch, który to  w dwa lata później dokonał przebudowy 
rezydencji na barokowy pałac. Około 1870 roku, kiedy to właścicielem ma-
jątku był Sigismund Gebhard, doszło do kolejnej neorenesansowej przebudowy. 

9 Genealogiczna baza danych, gedbas.genealogy.net [dostęp: 06.05.2013r.].
10 Dolina Zamków i Ogrodów …, s. 325–326.
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5. Johann Martin Bernigeroth, Portret Georga Friedricha Smitha – fragment ukazujący Starą Kamienicę, 
1758, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Wzniesiona została wówczas m.in. kwadratowa wieża oraz zmieniono wy-
strój wnętrz pomieszczeń powyżej parteru. Obecnie zachowały się ściany 
elewacji południowej i wschodniej. Natomiast elewacja zachodnia jest moc-
no uszkodzona. 

Również w 1756 roku Smith kupił Starą Kamienicę, której poprzednim 
właścicielem był hrabia Johann Ludwig von Zierotin und Lilgenau11. W 1757 
roku odziedziczyła go Margaretha Elisabetha – żona kupca. Jednakże już rok 
później wybuchł wielki pożar, po którym zamek nie został już nigdy odbudo-
wany, a same włości zostały odkupione w 1770 roku przez Królewski Urząd 
Przytułków w Legnicy. 

Prawdopodobnie widok Starej Kamienicy uwieczniony przez Bernigero-
tha jest ostatnim materiałem ikonograficznym ukazującym świetność tego 
założenia, które pierwotnie w średniowieczu było zamkiem-warownią. Zo-
stał on jednak w 1562 roku przebudowany przez Hansa Ulricha von Schaf-
fgotscha w stylu renesansowym. Najprawdopodobniej w tym też czasie 
powstały budowle towarzyszące. Kolejna przebudowa, która nadała mu 
kształt przedstawiony na  miedziorycie, miała miejsce w rok po  pożarze, 
jaki wybuchł 20 VIII 1616 roku. Odbudowano wówczas zamek, dodatkowo 
podwyższając go o jedną kondygnację. Ta trójkondygnacyjna budowla była 
założona na planie prostokąta z wewnętrznym dziecińcem. Obok, po pół-
nocno-zachodniej stronie, znajdowało się mniejsze gospodarstwo, a od po-

11 Ibidem, s. 401–403.
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6. Maciejowiec, tablice herbowe nad portalem; fot. Joanna Błoch.

łudniowego-wschodu przylegał do zabudowań kościół pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela, znajdujący się tam do dzisiaj12. 

Jak już wspomniano Smith posiadał jeszcze kilka innych majątków: 
Wrzeszczyn i Janice oraz te ukazane na miedziorycie autorstwa Johanna 
Martina Bernigerotha noszącego nazwę Smithiani, mianowicie: Maciejowiec, 
Nową Kamienice, Strzyżowiec, Rybnicę, Małą Kamienicę i Pasiecznik. 

Maciejowiec kupiec nabył od hrabiego von ZierotinundLilgenauw tym sa-
mym roku, co Barcinek i Starą Kamienicę. Od 1652 roku, kiedy zakończyła 
się odbudowa dworu pod kierunkiem mistrza budowlanego Müllera z Dzi-
wiszowa, nie dochodziło tutaj do żadnych większych zmian architektonicz-
nych. Dwór jest budowlą składającą się z trzech skrzydeł, bryła głównego 
budynku jest trzykondygnacyjna, skrzydła mają zaś po dwie kondygnacje. 
Założenie to otwiera się na trzy arkadowe podcienia otaczające wewnętrz-
ny dziedziniec. Całą budowlę otacza niski mur, w którym znajduje się por-
tal herbowy, w którym to żona Smitha nakazała umieścić istniejące do dzisiaj 
herby: po prawej rodziny Gottfried, z której się wywodziła, a po lewej swo-
jego drugiego męża i dawnego rządcy – Christiana Benedicta Kahla (il. 6)13.

12 J. Wrabec, Kościoły barokowe na Pogórzu Izerskim pomiędzy dominium Schaffgotschów i Gallasów, Krzeszo-
wem i Lubomierzem, [w:] Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu, 
red. A. Kozieł, Jelenia Góra 2012, s. 14–15.

13 W. Kapałczyński, P. Napierała, op. cit., s. 372–373.
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Na fragmencie ukazującym Nową Kamienice, po prawej stronie, widoczny 
jest istniejący do dzisiaj kościół filialny pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Po dru-
giej stronie rzeki przedstawiono zaś pałac wraz z otaczającymi go budynkami. 
Bryła samego pałacu była bardzo prosta, założona na planie prostokąta, dwu-
kondygnacyjna, z wejściem ozdobionym prawdopodobnie portalem. Fronto-
wa ściana otoczona była ogrodem, którego oś wyznaczała aleja prowadząca 
do drzwi wejściowych. Obie części ogrodu podzielone były na cztery kwatery 
wydzielone przez dwie alejki przecinające się pod kątem prostym.

Rybnica była kolejną posiadłością Smitha odkupioną od hrabiego von Zie-
rotin und Lilgenau. Powstały w XIII wieku zamek był wielokrotnie prze-
budowywany14. W XVIII stuleciu znajdował się w złym stanie, dlatego też 
poddano go remontom w latach 1750, 1786 i 1794. Na rycinie zamek ukaza-
ny jest jako budowla dwukondygnacyjna, dwuskrzydłowa, nakryta stromy-
mi dachami. Dodatkowo na grafice przedstawione jest założenie folwarczne 
znajdujące się po stronie wschodniej zamku.

Na fragmencie grafiki ukazującym Małą Kamienicę przedstawione są wy-
łącznie znajdujące się tam założenie folwarczne na  rzucie prostokąta oraz 
na północ od niego kościół pw. św. Barbary, który istnieje do dzisiaj. Analo-
gicznie ukazany został Pasiecznik. W oddali po prawej stronie znajduje się 
kościół pw. św. Michała Archanioła, a na pierwszym planie folwark. 

Drugi mąż Margarethy Elisabethy był synem magistra Christiana Kah-
la oraz Juliany z d.Glafey (28 IV 1699–26 V 1754), najmłodszej córki Johan-
na Gottfrieda Glafeya. Siostra Christiana Benedicta Kahla – Johanna Regina 
(7 XI 1727–14 IX 1749) poślubiła 28 IV 1744 roku jeleniogórskiego kupca Jo-
hanna Gottfrieda Tietzego (31 III 1715–19 IV 1770)15.

Rodzina Tietzów była w posiadaniu pięknego ogrodu (il.7) od  wscho-
du przylegającego do  muru cmentarnego kościoła Łaskiw Jeleniej Górze16. 
Od  strony ulicy znajdował się zachowany do  dzisiaj budynek mieszkalny 
(obecnie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), który w 2. połowie XVIII wie-
kupełnił funkcję miejskiego arsenału. Kompozycja ogrodu podporządkowana 
była głównej alei, stanowiącej jego oś, wzdłuż której ustawione były rosną-
ce w pojemnikach drzewka. Przestrzeń po obu jej stronach podzielona była 
na  kwadratowe płaskie partery, zaś jej zwieńczenie stanowił uformowa-
ny z drzew bindaż. Na skarpie zamykającej ogród od wschodu znajdowały 
się uprawy w układzie tarasowym. W ogrodzie znalazło się miejsce na licz-

14 Dolina Zamków i Ogrodów …, s. 389–390.
15 G. Grundmann, Gruftkapellen des achtzehnten Jahrhunderts in Niederschlesien und der Oberlausitz, 

Strassburg 1916(„Studien zur Deutschen Kunstgeschichte“, H. 193), s. 174–177.
16 Zastanawiające jest czy kościół Łaski ukazany został w tle portretu Tietzego ze względu na poło-

żenie jego ogrodu, czy też jak zauważa Piotr Oszczanowski, jego ukazanie miało podkreślić, iż głównym 
atrybutem portretowanego jest Wiara. P. Oszczanowski, Śląskie Kościoły Łaski – pomiędzy wiernością 
Bogu i sumieniu a lojalnością wobec władzy doczesnej, [w:] Agresorzy-Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie 
Środkowej XVII–XVIII wieku, kat. wyst., red. A. Dobrzyniecki, A. Seidel-Grzesińska, Wrocław 2003, s. 33.
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7. Johann Christian Gottfried Fritzsch wg Paula Antona Salicego, Portret Johanna Gottfrieda Tietzego – frag-
ment ukazujący ogród, 1771, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

ne trejaże, a w północno-zachodniej jego części ustawiony został namiot. 
Uroda tego ogrodu urzekła Johanna Daniela Hensela, który w swoim dziele 
napisał: „ogród Tietza przed Bramą Zamkową nie tylko z pięknym domem 
ogrodowym, ale także pięknym założeniem ogrodowym, miłymi pergolami 
i z ładnymi widokami we wszystkich kierunkach”17.

Jednakże właścicielami najpiękniejszego ogrodu w Jeleniej Górze była rodzi-
na von Buchs. Wrocławski kupiec Daniel Buchs (15 lub 16 II 1649–8 XII 1712) 
przybył do Jeleniej Góry niedługo przed wstąpieniem w 1675 roku do Kon-

17 J.D. Hensel, Historyczno-topograficzny opis miasta Jeleniej Góry w Śląsku od jego czasów najdawniejszych 
do roku 1797, tłum. T. Pryll, Jelenia Góra 2005, s. 397–398.
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fraterni Kupieckiej, która od tego momentu przyjęła nazwę Towarzystwa Ku-
pieckiego w Jeleniej Górze18.Jego syn Daniel von Buchs (10 XII 1676–14 VII 
1735) poślubił w 1706 roku Marię Rosinę Glafey (10 VII 1689–13 II 1755). 
Najsłynniejszym przedstawicielem tej rodziny został ich syn – Daniel Got-
tlieb (13 III 1707–6 IV 1779). W1730 roku zawarł pierwszy związek mał-
żeński z Johanną Reginą Baumgarth (25 XI 1712–22 X 1736). Niestety, jego 
małżonka zmarła sześć lat po ślubie, dała ona jednak Danielowi Gottliebo-
wi dwie córki – Marię oraz Johannę Reginę. Dwa lata później Daniel Got-
tlieb ożenił się powtórnie z Christianą von Beuchell (3 VI 1720–30 IV 1796). 
Wywodziła się ona, podobnie jak von Buchsowie, z rodziny o kupieckich ko-
rzeniach. Jej matka Anna Regina (16 VIII 1692–22 IV 1735)(il. 8) została wła-
ścicielką Radwanowadzięki małżeństwu z Eliasem von Beuchellem. 

Rodzina von Buchsów w 1731 roku otrzymała tytuł szlachecki. W leksy-
konie szlachty pruskiej została podkreślona ich działalność dobroczynna oraz 
wspaniałe posiadłości, na czele z ogrodem, w którym to rosły niezwykle rzad-
ko występujące rośliny19. Przedstawiony został on w tle portretu Daniela von 
Buchsa (il. 9), opiewany w poemacie Pochwała niemieckich, a przede wszystkim 
śląskich ogrodów C.G. Lindnera, a jego opis można odnaleźć w Kronice miasta 
Hensela. Ogród ten był własnością rodziny von Buchs do  1806 roku, kiedy 
to został odsprzedany lekarzowi Johannowi Ernstowi Wilhelmowi Schuber-
towi. W latach 30. XX wieku w domu ogrodowym swoje atelier miała malar-
ka Katharina Kosack. Dzięki jej akwareli ukazującej salon na piętrze pawilonu 
można odtworzyć jego wystrój (il. 10). Sklepienie salonu było ozdobione ma-
lowidłami o tematyce religijnej. Na  filarach między oknami znajdowały się 
portrety rodzinne, a przy bocznych ścianach ustawione były loże, służące 
prawdopodobnie do spoczynku przy toczeniu burzliwych dysput. 

W posiadaniu von Buchsów były także trzy sąsiadujące ze sobą kamienice 
położone przy Rynku nr 21, 22 i 23, a ponadto kilka posesji usytuowanych za 
murami miejskimi20. Należał do nich także pałacyk przy ob. ul. Kilińskiego 16 
(Zapfengasse 530), w którym to mieściła się późniejsza siedziba jeleniogórskie-
go sierocińca21, ukazana w tle portretu Marii Rosiny von Buchs (il. 11). Bryła 

18 Jelenia Góra: zarys rozwoju miasta, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1989, s. 75.
19 Neues preussisches Adels-Lexicon: oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der preussischen 

Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen 
Häusern, Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthuns, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil- 
und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Künstler, hrsg. von L. Zedlitz-Neukirch, Bd. 1, Leipzig 1836, s. 324.

20 M.  Vogt, Ilustrowana kronika miasta Jelenia Góra  na  Śląsku zawierająca jego historyczno-topograficzny 
opis od jego początku aż po czasy obecne, tłum. T. Pryll, E. Mendyk, Jelenia Góra 2008, s. 186–200.

21 Instytucja zajmująca się sierotami powstała w Jeleniej Górze ok. 1717 roku, jednakże największe 
wsparcie otrzymała dzięki testamentowi Buchsa z 3 VII1775 roku. Podarował on jej budynek swojego 
domu wraz z otaczającym go terenem. Zastrzegł jednak, że kuratorami tej instytucji mają być wyłącz-
nie jego potomkowie. Dlatego też po jego śmierci kuratelę przejęła żona (Christiana Rosina von Beuchell), 
a następnie syn Daniel Gottlieb von Buchs.J.K. Herbst, Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847, 
tłum. T. Pryll, wiersze przetł. M. Białokryty, E. Mendyk, Jelenia Góra 2007, s. 413–414.
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8. Johann Martin Bernigeroth, Portret Anny Reginy von Beuchell s. d. Adolph – w tle pałac w Radwanowie, po 
1736, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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9. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela Tre-
schnacka, Portret Daniela von Buchsa – fragment 
ukazujący ogród, 1749, miedzioryt, Muzeum Kar-
konoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.

10. Katharina Kosack, Wnętrze sali w domu ogrodowym Daniela von Buchsa, przed 1945, akwarela, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.

pałacyku przypomina założenie wy-
budowane przez Gottfrieda w Pako-
szowie. Fasady bocznych ryzalitów 
ozdobione są doryckimi kolumna-
mi. Na grafice zauważyć można rów-
nież, iż za budynkiem znajdował się 
niewielkiej wielkości ogród o ozdob-
nym charakterze z pawilonem zało-
żonym na planie wieloboku.

Zaś na portrecie Daniela Gottlie-
ba (il. 12) ukazane zostały trzy ma-
jątki wiejskie – plan przebudowy 
Dąbrowicy, Wojanów oraz Bobrów.

Dąbrowica była pierwszym ma-
jątkiem, który nabyli von Buchso-
wie22. Odkupili  ją w 1750 roku od 
rodziny von Frenkenberg. W tym 

22 W. Kapałczyński, P. Napierała, op. cit.,s. 60–61.
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11. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela Treschnacka, Portret Marii Rosiny von Buchs z d. Glafey – frag-
ment ukazujący pałacyk przy ul. Kiliańskiego 16, 1740, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; 
fot. Andrzej Kozieł.

czasie budowla prawdopodobnie nie posiadała wyraźnych cech reprezen-
tacyjnych. Dlatego też w 1751 roku przystąpiono do barokizacji pałacu, 
co zostało upamiętnione umieszczeniem rodzinnego herbu von Buchsów 
na  do  niedawna jeszcze zachowanym portalu. W 1817 roku kolejnymi 
właścicielami posiadłości został ród von Rothkirch, którego przedstawi-
ciele ok. 1835 roku dokonali przebudowy dworu w stylu neogotyku tudo-
rowskiego.

Cztery lata po kupieniu Dąbrowicy Daniel Gottlieb von Buchs odkupił 
od Clary z d. baronówny von Matuschka und Toppeltschau, wdowy po hra-
bim von Frankenberg, za 30 000 talarów Wojanów23. Pałac łączył w sobie 
wówczas elementy renesansowe (zachowany został do dzisiaj portal pocho-
dzący z 1607 roku) oraz te z odbudowy dokonanej po 1643 roku, kiedy to po-
siadłość została spalona przez Szwedów w czasie wojny trzydziestoletniej. 
Kiedy właścicielem Wojanowa był von Buchs dokonana została kolejna prze-
budowa pałacu. Na portrecie dostrzec można elementy zarówno przebudowy 
po pożarze (ryzalit frontowej klatki schodowej nakryty ozdobnym dwuprze-
świtowym hełmem), jak i późniejszej barokizacji mającej miejsce już za rzą-
dów von Buchsa – pałac przykryto dachem mansardowym, a wieńczące go 
szczyty otrzymały nowe formy stylistyczne. 

23 P. Napierała, Pałac Wojanów, Wrocław 2008, s. 133–136.
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12. Johann Christian Gottfried Fritzsch wg Ignaza Russa Starszego, Portret Daniela Gottlieba von Buchsa 
– w tle po lewej – Bobrów, po prawej – Wojanów, na dole plan przebudowy Łomnicy, 1781, miedzioryt, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.



117

Widoki Jeleniej Góry i okolic w grafikach portretowych jeleniogórskich mieszczan doby baroku

13. Johann Martin Bernigeroth wg Johanna Daniela Preislera, Portret Johanna Jägera – fragment ukazujący 
ogród, 1752, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.

W 1776 roku, w wyniku licytacji, von Buchsowie nabyli Bobrów za 
10 000 talarów24. W tym czasie renesansowy dwór miał już za sobą przebu-
dowę po zniszczeniach wojennych. Pierwotnie, kiedy właścicielem był Nic-
kel von Zedlitz, był to wybudowany ok. 1607 roku kamienny pałac na planie 
prostokąta z krótszym bokiem zwróconym w stronę rzeki Bóbr. Mury tej 
dawnej rezydencji nadal są widoczne w budowli istniejącego pałacu, który 
swoją formę zawdzięcza Hansowi Rudolfowi von Deckerowi, a właściwie 
architektowi, którego zatrudnił – Paulowi Roetgerowi. Powstała wówczas 
(ok. 1894 roku) budowla w duchu niemieckiego neorenesansu. 

Johann Jäger (il. 13), szwagier Daniela von Buchsa, był synem kupca zaj-
mującego się rozwijającą się wówczas w Norymberdze produkcją ołówków 
–MatthäusaJägera i Ursuli z d. Bunzel. W Jeleniej Górze posiadał on jeden 
z najwcześniej powstałych ogrodów znajdujący się pomiędzy Schildauer 
Graben (ob. ul. Bankowa) i Hirten Gasse (ob. ul. Piłsudskiego). Ogród podzie-
lony był na cztery rzędy po trzy prostokątne kwatery. Główna aleja prowa-
dziła do pawilonu założonego na planie ośmioboku i przykrytego cebulastym 
dachem. Całe założenie ogrodowe otoczone było aleją drzew. Na wysokości 
alei pierwszego rzędu (patrząc od strony zachodniej), a połową rzędu drugiego 

24 W. Kapałczyński, P. Napierała, op. cit., s. 137–140.
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znajdował się niewielki domek ogrodowy. Założony na  planie prostokąta 
z wieżyczkami od strony zachodniej, nakryty dwuspadowym dachem łama-
nym. W rogu południowej kwatery trzeciego rzędu znajdowała się mała al-
tanka. 

Także Johann Bernhard Linckh posiadał wspaniały ogród położony 
przy ob. ul. Piłsudskiego. Ogród ten powiązany był funkcjonalnie z domem 
mieszkalnym. Placyk przed wejściem wydzielony był ogrodzeniem z bra-
mą, po której obu stronach rosły trzy symetrycznie rozmieszczone drzewa. 
Główną oś ogrodu stanowiła aleja z fontanną. Rozdzielała ona dwa rzędy, 
w każdym po sześć kwadratowych kwater z formowanymi drzewkami ro-
snącymi w narożach. Linckh zapisał się na  kartach jeleniogórskiej historii 
dzięki swojemu synowi, także Johannowi Bernhardowi, i jego  korespon-
dencji z prezydentem Benjaminem Franklinem. Zachował się m.in. jego list 
nadany z Jeleniej Góry 12 II 1783 roku, w którym to porusza kwestie han-
dlu pomiędzy Jelenią Górą, Amsterdamem, Hamburgiem, Lipskiem a Stana-
mi Zjednoczonymi25.

Friedrich Wilhelm Winckler oraz Izaak Jacob Hienlin także sportretowa-
li się na tle swoich wiejskich posiadłości. Niestety, dotąd nie udało się usta-
lić, gdzie się one znajdowały. Krajobraz w konterfekcie Hienlina przedstawia 
zabudowania wiejskie na tle pejzażu górskiego (il. 14). Widok ten może do-
tyczyć zarówno nieokreślonej miejscowości w okolicach Jeleniej Góry, jak 
i może prezentować Aigle – rodzinne miasto Hienlina. Natomiast posia-
dłość Wincklera to zabudowania folwarczne założone na planie prostokąta 
obejmujące w północno-zachodniej części niewielki dwór (il. 15). Również 
iw tym wypadku nie zostały dotąd odnalezione żadne dokumenty, które mo-
głyby ułatwić wskazanie, gdzie owe obiekty się znajdują. Także  na  ziden-
tyfikowanie nadal czekają krajobrazy ukazane w tle konterfektów Barbary 
Dorothei Kahl, Christiana Benjamina Mantzla, ChristianyElisabethMentzel, 
Sophii Rosiny Weinmann oraz Johanny Marianny Weinmann. 

Dworska konwencja inspirowana francuskim malarstwem portretowym 
jest charakterystyczna dla barokowych portretów graficznych. Zwykle jed-
nak uwieczniani byli na nich władcy, urzędnicy królewscy, dostojnicy świeccy 
i duchowni, magnaci, szlachta oraz uczeni. W przypadku mieszczan fundację 
portretów odnaleźć można wśród wysokich urzędników miejskich: burmi-
strzów, wiceburmistrzów i rajców miejskich. Natomiast w Jeleniej Górze ko-
lekcja graficznych konterfektów ukazywała głównie mieszczan związanych 
z Towarzystwem Kupieckim oraz kościołem Łaski. Co ważniejsze w wy-
padku portretów przedstawiających mieszczan rzadko można spotkać rów-
nie bogatą formułę ukazywania portretowanych, z jaką mamy do czynienia 
w Jeleniej Górze. Niezwykle elegancki i modny ubiór, wyszukana snycerka 

25 L.C. Olson, Benjamin Franklin’s vision of American community, University of South Carolina 2004, s. 295. 
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14. Johann Martin Bernigeroth wg Paula Antona Salicego, Portret Izaaka Jacoba Hienlina – fragment ukazu-
jący jego majątek ziemski, 1749, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.

15. Johann Martin Bernigeroth wg Christopha Wilhelma Seidla, Portret Friedricha Wilhelma Wincklera – frag-
ment ukazujący jego posiadłość, 1740, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.
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mebli, rodowe herbarze, a przede wszystkim wspaniałe posiadłości ziemskie 
ukazywały bogactwo, jakie stało się udziałem jeleniogórskich mieszczan. Ele-
gancja i luksus emanująca z omawianych grafik miała za zadanie stworzenie 
określonego wizerunku współgrającego z dążeniami protestanckiego miesz-
czaństwa, podkreślonymi właśnie przez ich wspaniałe pałace i ogrody. Uka-
zanie się w roli pana na włościach, i dodatkowe zwrócenie uwagi na to, że 
źródło ich bogactwa tkwi w handlu, tworzyło nowy wizerunek mieszczani-
na, który poza urodzeniem we wszystkim pozostałym dorównywał szlach-
cie, a może czasami nawet ją przewyższał. Portret stał się nośnikiem nowego 
obrazu mieszczanina, w tym przypadku mieszkającego w Jeleniej Górze. 

Na przełomie XVII i XVIII wieku wizytówką Jeleniej Góry stali się kup-
cy, a właściwie ich domy handlowe sławiące zarówno w Europie, jak i poza 
nią nazwiska Buchsów, Glafeyów czy Tietzów. Przykładowo – w 1745 
roku Christian Mentzel posiadał pięć domów handlowych w Hamburgu, 
trzy w Londynie, po dwa w Amsterdamie i we Wrocławiu oraz po jednym 
w Lüneburgu, Lipsku i Pradze26. Kontakty handlowe nie obejmowały jed-
nakże wyłącznie południowo-zachodnich krajów europejskich. Jeleniogórscy 
kupcy posiadali rynki zbytu dla swojego płótna także w Ameryce oraz Afry-
ce, m.in. w Gwinei czy Senegalu. 

Ówczesna sytuacja gospodarcza Jeleniej Góry pozwoliła najbogatszym 
z kupców stać się nowymi patronami miasta. To dzięki ich fortunom doszło 
do  jego odbudowy po  zniszczeniach wojny trzydziestoletniej i to  właśnie 
one pozwoliły przetrwać miastu w czasie kolejnych wojen śląskich. Swo-
ich pieniędzy jeleniogórscy mieszczanie nie przeznaczali jednak wyłącznie 
na pokrycie kosztów wynikających z toczonych wojen. Dzięki nim nadeszła 
w mieście epoka baroku i rokoka, którą ukazywały m.in. fasady odbudowy-
wanych kamienic mieszczańskich znajdujących się w Rynku. Nowe kamie-
nice wznoszono z kamienia i cegły, a dzięki zastosowaniu pięknych detali 
architektonicznych – zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz – w swojej for-
mie przypominały one pałace. Urody miasta dopełniały, wspomniane wcze-
śniej, zakładane na przedmieściach wspaniałe ogrody utrzymane w stylu 
francuskim. Były one nie tylko wyrazem pozycji ekonomicznej bogatego ku-
piectwa, ale także ich zmysłu estetycznego.

Jak zauważył Siegfried Kühn Jelenia Góra w XVIII wieku była jednym 
z najpiękniejszych, najlepszych i najbogatszych miast handlowych na  Ślą-
sku27. Jeżeli dodamy do tego sposób, w jaki to miasto pojmował Johann Karl 
Herbst, czyli idealną, homogeniczną wspólnotę obywateli28, uzyskamy obraz 

26 S. Kühn, Welthandelstadt Hirschberg, „Der Wanderer im Riesengebirge“, 58 (1938), s. 102
27 S. Kühn, Welthandelstadt Hirschberg, „Der Wanderer im Riesengebirge“, 58 (1938), s. 100.
28 P.Wiszewski, Płótno, reformacja i poezja. Współczesne rozważania historyków wokół wczesnonowożytnych 

dziejów Jeleniej Góry, [w:] Jelenia Góra i Jeleniogórzanie – 900 lat tradycji: materiały z sesji naukowej Jelenia 
Góra, 19–20 czerwca 2008 r., red. M. Zawiła, I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2008, s. 87.
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miasta oraz jego mieszkańców. Byli to wspaniali ludzie, którzy swoją ciężką 
pracą współtworzyli Jelenią Górę, a na ich czele stali najzamożniejsi z nich, 
którzy uwiecznili siebie i swoje życie na graficznych portretach.

Era kupców trwała niewiele ponad wiek, jednakże to, co najbogatsi 
z mieszczan wówczas osiągnęli zapewniło im wieczną pamięć poprzez ich 
posiadłości, kościół Łaski, cienki woal, a przede wszystkim portrety. Epoka 
baroku zakładała pamięć o nieuniknionej śmierci, lecz dzięki ówczesnej ar-
chitekturze, malarstwu i grafice pozwoliła fundatorom, którzy przyczynili 
się do powstania tych wspaniałych dzieł, żyć wiecznie. 

Kolekcja miedziorytniczych konterfektów ukazujących jeleniogórskich 
mieszczan jest zbiorem wyjątkowym na Śląsku. Jej niezwykłość opiera się na 
kilku aspektach. Po pierwsze liczbie dzieł wchodzących w jej skład. Po dru-
gie, iż prezentuje ona osoby, które łączy nie tylko wspólne miasto, ale także 
bliższe więzy pokrewieństwa. I na koniec należy także podkreślić wysoką ja-
kość artystyczną tych grafik, zwłaszcza w przypadku dzieł autorstwa warsz-
tatu Bernigerothów. 

Nie ulega wątpliwości, iż portretowe grafiki jeleniogórskich mieszczan 
z widokami ich posiadłości w tle pełniły reprezentacyjną funkcję. Przedsta-
wione na grafikach majątki nim weszły w posiadanie mieszczan z Jeleniej 
Góry i stały się ich „dziedzicznymi dobrami” były bowiem własnością szla-
checkich rodów. Zubożenie szlachty szło wówczas w parze z bogaceniem się 
mieszczaństwa, i tylko ich nowo powstałe fortuny ratowały wspaniałe dwo-
ry przed bankructwem. Graficzne wizerunki dokumentują tę swoistą „za-
mianę miejsc” w społecznej hierarchii i są wyrazem nobilitacyjnych aspiracji 
mieszczańskich elit Jeleniej Góry. 
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Die Ansichten von Hirschberg (Jelenia Góra) 
und Umgebung auf graphischen Porträts der Hirschberger Bürger 

aus dem Zeitalter des Barocks

Der Zeitraum zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Ausgang des 18. 
Jahrhunderts ist in der Geschichte von Hirschberg eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. 
Auch die Kunst profitierte vom wachsenden Wohlstand der Bürger, die ihre Vermögen durch 
Leinenproduktion und –Handel erheblich vermehrten und einen Teil davon für Finanzierung 
von künstlerischen Vorhaben bestimmten. Ein Ausdruck dieser stifterischen Tätigkeit waren 
die grafischen Porträts von Mitgliedern der reichsten bürgerlichen Familien aus Hirschberg. 
Heutzutage sind uns einundvierzig in Kupfer gestochene Bildnisse dieser Art bekannt, sowohl 
aus den polnischen als auch ausländischen Sammlungen. Sie sind eine sehr wichtige Quelle 
nicht nur für Forschungen zur Genealogie der Hirschberger Bürgerfamilien sondern auch zur 
barocken Ikonosphäre von Hirschberg und Umgebung. 

Auf siebzehn dieser Porträts sind im Hintergrund Landschaften abgebildet. Auf elf davon 
wurden Landgüter oder Gärten dargestellt, die den Hirschberger Bürgerfamilien gehörten. Die 
Analyse dieser Ansichten, ergänzt durch Angaben aus Chroniken, Archivquellen sowie anderen 
überlieferten Schriftstücken, vermittelt einen tiefen Einblick in die Schicksäle der porträtierten 
Bürger, die sich in der Landschaft von Hirschberg und Umgebung abspielten. Was die Famili-
en Gottfried, Buchs, Mentzel oder Smith miteinander verband, waren nicht nur komplizierte 
Verwandtschaftsbeziehungen sondern auch die Vorliebe für das Schöne und das Prachtvolle. In 
die Geschichten einzelner Mitglieder dieser Familien schrieben sich nicht nur zahlreiche Han-
delsreisen und ehrenvolle Ämter ein, die sie innerhalb der „Kauffmanns-Societät“ bekleideten, 
sondern auch die Schicksäle ihrer prächtigen Landgüter, die bis heute als Zierde des Hirschber-
ger Tales gelten. So werden die Güter in Berbisdorf (Dziwiszów), Schildau (Wojanów) oder 
Berthelsdorf (Barcinek) immer mit Christian Mentzel, Daniel von Buchs und Georg Friedrich 
Smith in Verbindung gebracht.

Ohne Zweifel hatten die grafischen Porträts der Hirschberger Bürger mit den Ansichten 
ihrer Güter im Hintergrund eine repräsentative Funktion zu erfüllen. Bevor die abgebildeten 
Landgüter in den Besitz der Hirschberger Bürger übergingen und zum vererbbaren Eigentum 
dieser Familien wurden, hatten sie dem Adel gehört. Die graphischen Bildnisse dokumentieren 
diese Änderung in der gesellschaftlichen Hierarchie und das Streben der reichsten Bürger aus 
Hirschberg nach Nobilitierung.
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Śladami wedutystyki i wedutologii śląskiej. 
Od Friedricha Bernharda Wernera do grupy 

kowarskiej

Czy najpiękniejszą krainą europejską na północ od Alp jest Kotlina Je-
leniogórska? Oto wypowiedzi autorów, które implikują to pytanie. Według 
Angeliki Marsch „Już w okresie romantyzmu, gdy wraz z zafascynowaniem 
przyrodą stawały się coraz modniejsze wędrówki górskie, Karkonosze wraz 
z Kotliną Jeleniogórską cieszyły się szczególną popularnością jak prawie ża-
den inny krajobraz na północ od Alp”1. I Tejże: „Chyba nie ma drugiego takie-
go krajobrazu kulturowego na północ od Alp, który cieszyłby się w okresie 
romantyzmu tak dużą popularnością, jak Karkonosze z Kotliną Jeleniogór-
ską”2. I raz jeszcze: „Ulubione cele podróży na północ od Alp w okresie ro-
mantyzmu stanowiły Karkonosze oraz ziemia kłodzka”3. Według Johanny 
Brade „Po legendarnym zdobyciu Śnieżki, najwyższego szczytu Karkonoszy, 
przez królową Luizę 18 sierpnia 1800 roku, Śląsk już ostatecznie stał się mod-
nym celem podróży”4. Na tym poprzestańmy, gdyż odpowiedź jest oczywi-
sta, a sprawę zamyka lista gości ówczesnej Kotliny, a były to głowy cesarskie, 
królewskie, prezydenckie i arystokratyczne z najpotężniejszych mocarstw 
świata5. Jedno nazwisko wypada wymienić, gdyż jego właściciel na piękno 
Kotliny, Śląska i Europy wpłynął nietuzinkowo – Johann Wolfgang Goethe6. 

Cytaty opiewają dawną świetność Kotliny, a pytanie dotyczy teraźniej-
szości. Co zatem sprawiło o przewodnictwie Kotliny, jako najatrakcyjniejszej 

1 A. Marsch, Kotlina Jeleniogórska dawniej i teraz / Blick auf das Hirschberger Tal einst und jetzt, Łomnica 
2007, s. 9.

2 Ibidem, s. 14.
3 A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens / Widoki Śląska, [w:] Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus 

der Graphiksammlung Haselbach / Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, 
Ausstellungskatalog, hrsg. von D. Popp, U. Lorenz, J. Ilkosz, M. Bauer, Marburg–Regensburg–Wrocław–
Görlitz 2007, s. 228.

4 J. Brade, Der „schöne Blick”. Idealisierung und Romantisierung schlesischer Stadt-, Landschafts- und Indus-
trieansichten um 1800 bis 1850/60 / „Piękny widok”. Idealizujące i romantyczne przedstawienia śląskich miast, 
krajobrazów oraz przemysłu od około 1800 do 1850/1860 roku, [w:] Zeit-Reisen …, s. 43.

5 I. Rylska, Krajobraz śląski w grafice grupy kowarskiej XIX wieku, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 1 (1959), 
s. 98; J. Brade, op. cit., s. 44, 46; A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens…, s. 228, 231; eadem, Kotlina Jeleniogórska 
dawniej…, s. 16, 32; eadem, Das Hirschberger Tal und seine Schlösser in der Graphik des 18. und 19. Jahrhunderts 
– Kotlina Jeleniogórska i jej pałace w grafikach XVIII i XIX wieku, [w:] Dolina Zamków i Ogrodów: Kotlina Jele-
niogórska – wspólne dziedzictwo, red. O. Czerner, Jelenia Góra 2001, s. 232.

6 J. Brade, op. cit., s. 49, 56; A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens…, s. 228, 231; eadem, Kotlina Jeleniogór-
ska dawniej…, s. 16, 26, 32.
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krainy Europy XIX wieku, na północ od Alp? A gdzie doliny Renu i Loary? 
Spójrzmy na mapę. Na północ od Alp nie znajdziemy drugiego takiego miej-
sca, nie tylko w Niemczech, tak malowniczego, stanowiącego wręcz pewien 
typ idealnego widoku naturalnego. Na czym on polega? To przestrzeń bę-
dąca funkcją organicznego zespolenia i estetycznego współdziałania dwóch 
płaszczyzn prostopadłych wypełnionych formacjami elementów przyrody: 
poziomej – narastającej łagodnie pofałdowanej Kotliny z równomiernie roz-
rzuconymi miejscowościami ze stolicą w centrum i pionowej – narastającej 
dynamicznie – Karkonoszy wraz z ich niecodziennymi formami skalnymi 
i kulminacją Śnieżki. Ale przecież podobną topografię posiada Kotlina Zako-
piańska i Tatry, bliższa Alpom, choćby przez przewyższenie Sudetów o nie-
mal kilometr(!). A jednak to nasza Kotlina ukształtowana została naturalnie 
spełniając niejako wymóg artystycznego decorum – stosowności, dzięki har-
monii pośrednich wzniesień rozrzuconych kulisowo, tworzących autono-
miczne węzły pejzażu przed Karkonoszami, jak Sokoliki i niedany każdemu 
regionowi kontrapunkt na przedpolu – Chojnik z najbardziej znanym zam-
kiem śląskim. A to przecież nie wszystkie i nie najistotniejsze czynniki este-
tyczne, tworzące z okolic Jeleniej Góry wzorzec piękna.

Nie będąc stronniczym autor, wrocławianin za najpiękniejsze góry uważa 
Beskid Śląski z prospektami z Ochodzitej i Koczego Zamku. Właśnie wido-
ki perspektywiczne z podwyższonego punktu, w przeciwieństwie do wido-
ku panoramicznego zwanego profilowym (sylwetowym), którego istotą jest 
zarys konturowy, to właściwe określenia dla widoków ze Śnieżki na czte-
ry strony świata, litografowanych przez Ernsta Wilhelma Knippla7. Mimo 
jego wysiłku, w przeciwieństwie do w/w naturalnego pejzażu beskidzkiego, 
te widoki to … „mapy”8. 

Zdaniem Marsch „Nie ma chyba takiego regionu kulturowego w Europie, 
który byłby tematem tak wielu rycin jak Kotlina Jeleniogórska i graniczące 
z nią góry, prawdopodobnie ich ilość przekroczyła znacznie liczbę tysiąca. 
Piękno krajobrazu tych najwyższych na północ od Alp gór z ich majesta-
tycznym grzbietem górskim, łagodnymi wzgórzami, osobliwymi formami 
skalnymi i imponującymi wodospadami górskimi całkowicie odpowiadały 
ideałowi okresu romantyzmu”9. „Wzorcowy” wizerunek naturalny Kotliny 
z Karkonoszami został zdjęty znacznie wcześniej w widoku perspektywicz-
no-panoramicznym przez Friedricha Bernharda Wernera10. Odwzorowanie 
z lat 1732/1733 to nietypowe dzieło największego wedutysty europejskiego, 
gdyż wbrew jego nieposkromionemu temperamentowi i żonglowaniu prze-

7 Por. H. Waniek, Cztery strony świata / Die vier Himmelsrichtungen, [w:] Zeit-Reisen …, s. 19–29.
8 J. Brade, op. cit., s. 50.
9 A. Marsch, Das Hirschberger Tal …, s. 230.
10 F.B. Werner, Scenographia Urbium Silesiae, Johann Baptist Homanns Erben, Nürnberg [1733–1752], 

tabl. XI (1752).
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strzenią, charakteryzuje się wyjątkową u niego dyscypliną, regularnością 
i rzetelnością. To pierwszy, tak precyzyjny topograficzno-artystyczny widok 
najpiękniejszego, jak uznaliśmy, zakątka Europy północnej XIX wieku „Śląski 
Robinson” sztuką wyprzedził życie antycypując ogólnoświatową fascynację 
pięknem tej ziemi narodzoną pół wieku później.

Werner wykształcony w tradycji średniowieczno-nowożytnej był proto-
plastą widoku perspektywiczno-panoramicznego inicjującego wedutystykę 
nowoczesną11. Jego odwzorowanie zawiera cechy, które dla naturalnego wi-
zerunku Kotliny są zasadniczym warunkiem piękna: malowniczość, przy-
tulność i ostoja mieszkańców i gości. To niemal hortus conclusus – ogród 
zamknięty, tu tylko od południa, stanowiąc rajską Kotlinę oddzieloną bez-
piecznie od tego, co jest po drugiej – przecież równorzędnej – stronie Śnież-
ki. Przytulność jaką zapewniają Kotlinie Karkonosze znajdziemy w Kotlinie 
Zakopiańskiej i innych, ale brak im elementu danego wyłącznie okolicom Je-
leniej Góry, bez którego mimo naturalnego piękna, nie byłaby najpiękniejszą 
na północ od Alp, ale o tym za chwilę.

W wizerunku Karkonoszy Werner zaznaczył, że są własnością wszech-
potężnego rodu Schaffgotschów, co koresponduje z naszymi rozważaniami. 
„Śląski Robinson” w pejzażu Niziny Śląskiej odkrył Masyw Ślęży, włącza-
jąc święta górę śląską do widoku miejskiego Wrocławia jako element sine 
qua non, również stanowiący gwarancję przytulności i bezpieczeństwa ślą-
skiej stolicy, choć tu jako barokowego konceptu iluzji wzrokowej. Kotlinę Je-
leniogórską odkrył dla sztuki wcześniej niż jej piękno docenili wielcy świata 
w końcu XVIII wieku, ale to oni zainspirowali wedutystykę jeleniogórsko-
-karkonoską z apogeum w 1. połowy XIX wieku. W tym przypadku arty-
styczno-estetycznemu odkryciu piękna natury towarzyszyły spektakularne 
osiągnięcia kultury12. Kiedy w 2. połowy XVIII wieku przybywali tu i odkry-
wali nota bene również cały Śląsk, Goethe, Caspar David Friedrich, August 
Hoffmann von Fallersleben czy Johann Gottlieb Schummel powodowały 
nimi cele wzniosłe13. Zainteresowali Kotliną i Karkonoszami, jeszcze suro-
wymi, arystokrację, szlachtę, mieszczaństwo i nową klasę – burżuazję, któ-
re stały się mecenasami działalności artystycznej i to dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze niemal dziewiczy krajobraz ze starymi zamkami zaczęły prze-
kształcać kulturowo i ciągnąć kolejnych mecenasów, ingerujących w naturę 
i zastane wytwory pokoleń, tworząc symbiozę natury, kultury i sztuki, czyli 
budując i przebudowując zamki i pałace oraz wprowadzając tu sztukę świa-

11 Por. R. Len, Friedrich Bernhard Werner – śląski Europejczyk doby baroku, [w:] Friedrich Bernhard Werner 
(1690–1786) – życie i twórczość. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Muzeum Miedzi w Legnicy 21–23listopada 2002 r., red. J. Harasimowicz, A. Marsch, Legnica 2004, s. 73.

12 Por. A. Marsch, Kotlina Jeleniogórska dawniej …, s. 6, 9, 12, 32, 36, 38, 40, 48–56.
13 J. Brade, op. cit., s. 49, 50, 56; A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens…, s. 228; eadem, Kotlina Jeleniogórska 

dawniej…, s. 114; I. Rylska, op. cit., s. 98.
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domego przekształcania natury, czyli sztukę ogrodową. Pobyt arystokracji, 
burżuazji i zamożnego mieszczaństwa w górach implikował komfort życia, 
stąd kulturowe uzupełnianie natury, którą przekształcano w krajobraz idyl-
liczny. Nawet jeśli była to sztuka kompensacji, gdyż ekonomiczno-gospo-
darcza i społeczna sytuacja Śląska była całkowicie odległa od paradyjskiego 
wizerunku Kotliny14, to drugiego takiego rajskiego, czy arkadyjskiego pejza-
żu, w północnej Europie końca XVIII i 1. połowy XIX wieku nie znajdziemy. 
O pierwszym etapie aktywności artystycznej mecenasów Klaus Bździach 
twierdzi, że „Kotlina Jeleniogórska, po śląskiej stronie Karkonoszy wywie-
ra ogromne wrażenie zarówno na mieszkańcach, jak i na turystach nie tylko 
naturalnym pięknem, ale również zamkami, pałacami i dworami z otaczają-
cymi je ogrodami i parkami. Ten krajobraz kulturowy, z jedynym w Europie 
tak dużym skupieniem obiektów powstawał przez długi czas”15.

Piękny pejzaż wywołał eksplozję turystyki, co pociągnęło natarcie grafiki 
i początki przemysłu pamiątkarskiego. Świadomi mecenasi inspirowali roz-
wój grafiki idący w parze z wynalezieniem nowych technik. To był drugi ro-
dzaj ich aktywności artystycznej – twórcy mieli ułatwione zadanie, wiedząc 
dokładnie, czego trzeba klasie rządzącej i klasie średniej, a zdaje się to wszyst-
ko zadowoliło i pozostałe warstwy społeczeństwa śląskiego, niezależnie od 
jego położenia społeczno-ekonomicznego16. Oczywiście nie zanikła wybit-
na twórczość malarska, ale była domeną przybyszów, dając wzory według 
wskazówek sponsorów do multiplikacji dzieł mniejszego formatu. Tematem 
rycin nie były zatem już tylko dzikie, osobliwe, bądź zjawiskowe formy na-
turalne, jak wodospady i grupy skalne, czy rozległe pejzaże, ale atrakcyjne 
zamki podkarkonoskie, zwłaszcza te przekształcane lub powstałe w nowych 
stylach, i ich naturalne i nowe otoczenie przyrodnicze projektowane przez 
samego Petera Josepha Lenné. Okazało się, że trójwymiarowe dzieła archi-
tektury i sztuki ogrodowej trzeba było uwiarygodnić poprzez sztukę dwóch 
wymiarów. Nawet instytucjonalnie narzucono ich programowych inspira-
torów – specjalnie do Kotliny sprowadzonego Carla Sebastiana Christiana 
Reinhardta i Christopha Nathe, którzy tworzyli wzorce idealnych pejzaży 
na wzór najwybitniejszych dzieł szwajcarskich, francuskich, niderlandzkich, 
włoskich i niemieckich17, przede wszystkim dla oficyn, które jak okoliczne 
fabryki przemysłowe, a zdaje się, że jeszcze efektowniej i efektywniej wdra-
żały do subtelnej twórczości artystycznej merkantylne zasady tworzącej się 
prężnie formacji kapitalistycznej na Śląsku.

14 P. Dietlinde, „Es ist viel Armut und Noth hier…“ Pauperismus im Hirschberger Tal 
/ „Panuje tu straszne ubóstwo i bieda. Pauperyzm w Kotlinie Jeleniogórskiej, [w:] Dolina 
Zamków i Ogrodów …, s. 128–139.

15 K. Bździach, Vorstellung des Projekts – Prezentacja projektu, [w:] Dolina Zamków i Ogrodów …, s. 15.
16 J. Brade, op. cit., s. 54–55, 59–60.
17 Ibidem, s. 46; A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens…, s. 228–231.
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Pośród licznych twórców którzy odwzorowywali obraz ziemi jeleniogór-
skiej, a w równym stopniu całego Śląska i nie tylko, poza wieloma zagra-
nicznymi, łącznie z Anglikami, którzy niekoniecznie musieli tu przybywać18 

byli artyści z Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy, jednak od końca XVIII do 
początku XX wieku, a nawet ściśle do 1920 roku, apologia piękna Kotliny Je-
leniogórskiej to domena jednego podmiotu – bardzo nielicznej – tzw. gru-
py kowarskiej. Spróbujmy określić istotę fenomenu wszechstronnej, bo nie 
tylko graficznej twórczości zaledwie czterech charyzmatycznych obywate-
li małej mieściny pod Śnieżką – Friedricha Augusta Tiettla (1782–1836), ro-
dowitego drezdeńczyka o manierach europejskich, absolwenta tamtejszej 
Akademii, kolegi Carla Daniela Friedricha Bacha i Christiana Wilhelma Ti-
schbeina, przybyłego tu w 1801 roku, i po odkryciu żyły złota, czyli piękna 
Kotliny, osiadłego w 1809 roku, Carla Theodora Mattisa (1789–1881), Carla 
Juliusa Riedena (1802–1858) i Ernsta Wilhelma Knippla (1811–1900), którzy 
nie tylko zawładnęli na 120 lat(!) wizerunkiem artystyczno-estetycznym re-
gionu, ale panują nad nim zdaje się do dziś, budzą emocje i absolutnie uza-
sadniony szacunek, czego dowodem niniejsza konferencja19.

Największe zasługi dla pierwszego odkrycia i utrwalenia w historii sztu-
ki grupy kowarskiej poczyniła Eva Schmidt20. Podstawowa do dziś jest praca 
Ireny Rylskiej, choć anachroniczna to analizująca warsztat i środki artystycz-
ne, w tym technologię, co dla grupy kowarskiej jest jednym z tajników suk-
cesu21. Ostatnio wzrosło zainteresowanie grupą, zwłaszcza w instytucjach, 
które posiadają znaczące zasoby dzieł oraz badaczy, wykazujących aktualny 
pragmatyzm twórczości kowarskich mistrzów22. Johanna Brade sygnalizu-
je bogactwo treściowe grafik w kontekście powiązania intencji i oczekiwań 
mecenasów i odbiorców z możliwościami twórców23.

Na czym polega fenomen czterech wspaniałych? Trwając od schyłku 
XVIII wieku aż do roku 1920 (z synem Knippla Louisem i Wilhelmem Mülle-

18 Ibidem, s. 234.
19 I. Rylska, op. cit., s. 98, 102, 103, 105, 106; A. Marsch, Die Ansichten Schlesiens …, s. 279–286; J. Brade, 

op. cit., s. 47, 50, 53, 55–59.
20 E. Schmidt, E.W. Knippel, einer der ersten Maler des schlesischen Industriegebietes in den Sudetenländern, 

„Schlesisches Jahrbuch“, 9 (1937), s. 143; eadem, Ein Künstlerbild des Biedermeiers aus dem Schmiedeberger Ma-
lerkreise, „Der Wanderer im Riesengebirge”, 61 (1941), s. 83; eadem, Lob der Heimat. Schlesiens Landschaft in 
Gemälden, Graphik und Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts, Ausstellungskatalog Kunstsammlungen der 
Stadt Breslau, Schlossmuseum, April–Juni 1942, Breslau [1942].

21 I. Rylska, op. cit., s. 98, 99, 102.
22 P. Mrass, Der Erkenntniswerth der oberschlesischen Industrieansichten 1804–1860 – Wartość poznawcza gór-

nośląskich widoków przemysłowych z lat 1804–1860, [w:] Von der Dampfmaschine zur Eisenbahn. Bildquellen 
und Dokumente zur Frühindustrialiesierung in Oberschlesien 1780–1860 – Od maszyny parowej do kolei żelaznej. 
Źródła ikonograficzne i dokumenty do wczesnego uprzemysłowienia Górnego Śląska 1780–1860, Obe-
rschlesisches Landesmuseum Ratingen und Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze. Ausstellung und 
Katalog / Wystawa i Katalog: A. Śnieżyński, P. Mrass, Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze 03.06.–
18.08.2004 Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen, 05.09.–07.11.2004. hrsg. von / red. P. Chmiel, u. a., 
Ratingen–Zabrze 2004, s. 130.

23 J. Brade, op. cit., s. 43.
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rem), główni twórcy zetknęli się ze sobą wszyscy razem, choć jeszcze więk-
szym pewnikiem ich wspólnoty, jest styl artystyczny, twórczo uzupełniony 
przez każdego z osobna, wspólne cele i siedziba – nie podkarkonoska me-
tropolia, a Kowary. Co ciekawe grupa, która idealnie utrafiła w poczucie 
piękna i gusty estetyczne śląskiego (i nie tylko) społeczeństwa wszystkich 
warstw okresu biedermeieru, a przecież doznania estetyczne wzbudza do 
dziś, w swej działalności kierowała się, co najmniej na równi z artystyczny-
mi – pobudkami merkantylnymi. Co więcej, poza nestorem F.A. Tittlem, któ-
ry zdjął weduty Wrocławia m. in. przy okazji kontaktów z Carlem Bachem 
i jego żoną Antoinette grupa omijała jako temat Wrocław, a co tym bardziej 
kuriozalne dokonała w dziejach sztuki Śląska, czegoś, na co zdobyli się jedy-
nie Werner i Friedrich Gottlob Endler – ogarnęła cały region, a więc Dolny, 
Górny i czesko – morawski Śląsk. Mimo tej i wielu innych „oryginalności” 
grupa kowarska nie była wcale kreatorem nowatorskiej idei estetyczno – tre-
ściowej, lecz ostatnim etapem procesu przemian artystycznych zapoczątko-
wanych przez „śląskiego Robinsona”.

Wykorzystując wynalazek Johanna Ludwiga Aberliego – miękki kontur, 
początkowo, co oczywiste w akwaforcie na miedzi, a potem na kamieniu 
litograficznym redukując go do linii przerywanej, w końcu kresek i stop-
niowo eliminując szrafowanie, artyści osiągnęli w sferze technologicznej 
założony, zdaje się apriori cel – zamiany grafiki – w ostatnim długim eta-
pie litografii kredką, ołówkiem i piórkiem – na „malarstwo”, czyli jego iluzję. 
Widać to w nabytym w 2002 roku do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu (dalej: BUWr.) widoku perspektywiczno-panoramicznym Ka-
miennej Góry (sygn. Inw. graf. 9635) (il.1), zapewne Knippla, powstałym po 
1869 roku(?), czyli inauguracji linii kolejowej – ulubionym motywie twórcy. 
Substancja litograficzna zredukowana do minimum, a obraz robi wrażenie 
akwareli. Panorama miasta jeszcze w konwencji Wernera, z aktualizacją ar-
chitektury, a więc dominującymi budynkami fabrycznymi.

A co słychać u „śląskiego Robinsona”, który nie rejestrował fabryk, bo 
ich jeszcze nie było, lecz w Topographia Silesiae umieścił skromny wizeru-
nek kościoła w Bogucicach, dziś centrum Katowic (BUWr., sygn. IV F 113 b, 
t. 3 s. 151), czyli pierwszą wedutę metropolii Górnego Śląska? W Muzeum Re-
gionalnym w Jaworze autor zidentyfikował rysunkowy widok Jawora z lotu 
ptaka – wszak nie zachował się żaden tom Topographia Silesiae z wedutami 
księstwa jaworskiego, a w prywatnych zbiorach wrocławskich imponujący 
widok aksonometryczny kompleksu kościelno-klasztornego augustianów na 
Piasku, dziś siedziby Zbiorów Specjalnych BUWr. – źródło do badań architek-
tury klasztornej i sztuki ogrodowej. 

Naturalny następca Wernera Friedrich Gottlob Endler stworzył typ wido-
ku, nadający absolutną podmiotowość pejzażowi (il.2). Spuściznę „małego 
Robinsona” wypada powiększyć o znaleziony w prywatnych zbiorach opol-
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1. E.W. Knippel(?), Kamienna Góra (Landeshut) – panorama miasta od północy, ok. 1850, litografia ko-
lorowana (26,3×41,8 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9635.

2. F.G. Endler, Jelenia Góra-Sobieszów (Hermsdorf) – zamek na wzgórzu Chojnik (Kynast), przed 1805, 
akwaforta z akwatintą barwną (22,0×27,5 cm / 15,6×20,0 cm) z cyklu Illuminierte Abbildungen va-
terländischer Gegenden. Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 6927.
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3. F.C. Stuckart, Jelenia Góra (Hirschberg) – panorama od północy, 1819, akwaforta kolorowana (14,9×20,0 cm) 
zamieszczona w: C.F.E. Fischer, C.F. Stuckart, Zeitgeschichte der Städte Schlesiens, Bd. 1, Schweidnitz 1819, 
s. 36/37. Zbiory: BUWr., OZŚl-.Ł., sygn. 10747 II.

skich widok zamku w Rogowie Opolskim, nawiązujący do owalnych akwa-
fort „Der Breslauische Erzähler”. Carl Friedrich Stuckart, jego niesforny uczeń 
i plagiator, ale nietuzinkowy wydawca świdnicki, „ujawnia” wersje akwatin-
towe i kolorowane akwafort, w tym Jeleniej Góry (il. 3)24. To kolejny etap na 
drodze do kompozycji kowarskich, skądinąd dowodzący, że monochroma-
tyczna akwatinta nie dawała oczekiwanych efektów malarskich, jakie nota 
bene w następnej epoce osiągnęli Friedrich Iwan i Erich Fuchs w akwatincie 
barwnej. 

Tittel stworzył widoki Wrocławia, ale Mattis fascynował się Sudetami, 
dotarł wprawdzie do Zielonej Góry i Opola, najbliżej stolicy Śląska był chyba 
w Legnicy, a Knippel i Rieden, głównie poświęcili się Górnemu i czesko-mo-

24 Ch.F.E. Fischer, C.F. Stuckart, Zeitgeschichte der Städte Schlesiens, Schweidnitz 1819, Bd. 1, s. 36/37: 
Jelenia Góra, akwaforta kolor.,15,0×20,0 cm; s. 74/75: Świebodzice, akwaforta z akwatintą kolor., 
14,7×20,4  cm; s. 124/125: Nowa Ruda, akwaforta z akwatintą kolor., 14,9×20,0 cm; po s. tyt.: Opole, 
akwatinta monochr. 15,0×20,0 cm, sygn. 10747 II.
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rawskiemu Śląskowi. Żarów tylko dzięki W. Vogtowi z Kowar doczekał się 
artystycznego widoku przemysłowego. Górnośląskie weduty Knippla i Rie-
dena, tworzone głównie na zamówienie rządu pruskiego, na pierwszy rzut 
oka sielskie, straszą jednak pióropuszami czarnych dymów.

Grupa kowarska „opanowała” Śląsk permanentnie (również w „noktur-
nach”). Ku zaskoczeniu autora Knippel zdjął widok jego miejsca wybranego 
– beskidzkiego Ustronia – a przecież w Mysłakowicach, „Arkadii” pałaco-
wo-kościelno-parkowej, powstał imponujący widok perspektywiczny, w ty-
pie folwarku barona Hansa Friedricha von Rotha ze Scenographia… Wernera 
(tabl. III, 1737), w którym atrybutów piękna trudno się doszukać, a który się 
podoba, będąc też źródłem ikonograficznym – przędzalnia czesankowa lnu. 
Krajobraz przemysłowy, jako marka Knippla i Riedena nie był ich wymy-
słem, lecz rządu pruskiego i właścicieli fabryk, niemniej dwaj młodsi człon-
kowie grupy potrafili z koszmarnej acz interesującej architektury stworzyć 
motyw dorównujący widokom zamków w Kotlinie, realistyczny i co najwy-
żej malowniczy. Właściciel tej fabryki był zadowolony z dzieła Knippla, któ-
re stanowi gotowy wzór dla reklamówek przemysłowych końca XIX wieku, 
a może i dzieł … Pawła Stellera. Jaki był jednak stosunek do tego wizerunku 
ciemiężonych prządek?

Od 1994 roku BUWr. posiada jedenaście kolorowanych litografii 
(7,9×11,5 cm) Grodną, wodospadami Kamieńczyka, Szklarki, Przesieką, hutą 
Józefiny, zamkiem w Bukowcu, kościołem i zamkami w Mysłakowicach 
i Karpnikach, i cottage’em ks. Marianny tamże (sygn. Inw. graf. 9069–9077, 
9099–9080) autorstwa Knippla z około 1845 roku (il. 4 –14). Zamek w Wo-
janowie należy do innej serii (Inw. graf. 9078, 6,9×10,8 cm). A oto tableau 
„Breslau von der Abendseite” (36,7×44,2 cm, BUWr., sygn. Inw. graf. 1798) 
z panoramą stolicy Śląska od zachodu w klasycystycznej ramce otworu sce-
nicznego, w otoczeniu 53 widoczków o symetrycznych formach geome-
trycznych z dwoma wedutami śródmiejskimi Wrocławia i innymi miastami 
Dolnego Śląska i Kotliny Kłodzkiej (ubytki jedenastu miejscowości kotlin), 
ilustrujące podróż dyliżansem z przygodami z ul. Świdnickiej we Wrocławiu 
przez Javornik na Śląsku Czeskim, Kotlinę Kłodzką, Jeleniogórską, z powro-
tem do stolicy przez bramę Mikołajską, kończąc na panoramie głównej nr 
„54” (il.15). To litografia (po 1830) promująca okolicę podkarkonoską, nawią-
zująca do maniery Mattisa, zdaje się twórcy tableau w ogóle, sugerując po-
trzebę kolorowania. A grupa kowarska? Zbiory BUWr. są proporcjonalne do 
jej związku ze stolicą Śląska. Czy Rieden i Knippel mieli tyle zamówień z Ko-
tliny, Górnego Śląska i Moraw, że omijali Wrocław, czy dlatego, że działali tu 
bardziej utalentowani Wölffl, Koska i Blätterbauer?

Grupa kowarska dysponowała najbogatszym repertuarem środków w ca-
łej wedutystyce śląskiej owego czasu posiadając schematy odpowiednie do 
każdego zadania poprzez manipulowanie modułami kompozycyjnymi dla 
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4. E.W. Knippel, Grodna (Heinrichsburg) w pow. jeleniogórskim – dwór, widok od frontu, litografia 
kolorowana (7,7×10,9 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9069.

5. E.W. Knippel, Szklarska Poręba w pow. jeleniogórskim – wodospad Kamieńczyka, litografia ko-
lorowana (7,8×11,6 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9070.
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6. E.W. Knippel, Szklarska Poręba w pow. jeleniogórskim – wodospad Szklarki, litografia kolorowa-
na (7,9×11,5 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9071.

7. E.W. Knippel, Przesieka (Hain) w pow. jeleniogórskim – wodospad, litografia kolorowana, 
(7,9×11,5 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9072.
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8. E.W. Knippel, Szklarska Poręba (Schreiberhau) w pow. jeleniogórskim – Huta Szkła Józefina, lito-
grafia kolorowana (7,9×11,6 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9073.

9. E.W. Knippel, Mysłakowice (Erdmannsdorf) w pow. jeleniogórskim – kościół, widok od frontu, lito-
grafia kolorowana (7,6×11,1 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9075.
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10. E.W. Knippel, Mysłakowice (Erdmannsdorf) w pow. jeleniogórskim – pałac, wdok od frontu, litogra-
fia kolorowana (7,8×11,1 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9077.

11. E.W. Knippel, Wojanów (Schildau) w pow. jeleniogórskim – pałac, widok od frontu, litografia kolo-
rowana (6,9×10,8 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9078.
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12. E.W. Knippel, Mysłakowice (Erdmannsdorf) w pow. jeleniogórskim – Szwajcarka przy gospodzie, 
widok od frontu, litografia kolorowana (7,8×11,1 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9076.

13. E.W. Knippel, Karpniki (Fischbach) w pow. jeleniogórskim – zamek, widok od frontu, litogra-
fia kolorowana (7,8×11,0 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9080.



137

Śladami wedutystyki i wedutologii śląskiej. Od Friedricha Bernharda Wernera do grupy kowarskiej

14. E.W. Knippel, Karpniki (Fischbach) w pow. jeleniogórskim – Cottage (chatka) Marianny, widok od 
frontu, litografia kolorowana (7,8×11,2 cm). Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 9079.

różnych podmiotów. Mając zleceniodawców z najwyższych sfer grupa była 
świadoma swojej wartości tak, że sama portretowała się w działaniu. Przy-
gotowana nie tylko artystycznie, ale intelektualnie do sprzedawania swojej 
sztuki publikowała własne teksty do albumów z widokami. Nie było pro-
blemów ze zbytem dzieł i zadowolenia nimi wszystkich(?) klas społecznych 
– wyższych – zamawiających widoki, niższych – umieszczonych w sztafa-
żu, czy akcji obok pierwszych. Czy te infantylne sztafaże zmuszają do głę-
bokich analiz ikonologicznych? Wydaje się, że to jeden z fenomenów grupy 
– podobanie się wszystkim niezależnie od wymagań mecenasów, do których 
kowarzanie elastycznie się dostosowywali, dbając o kategorię swoistej ideali-
zacji, niezależnie od ciężkich realistycznych tematów przemysłowych i kom-
pensując pesymistyczny wizerunek Śląska XIX wieku. Przetrwanie grupy 
przez 120 lat, mimo zmian stylów, manier, konkurencji, zawieruch społecz-
no-politycznych XIX i początku XX wieku, świadczy o racjonalnym pomy-
śle na sztukę dla każdego, opartym o idealizowany realizm i merkantylizm, 
stworzeniu obrazów, które podobają się nadal, które ze względu na powyż-
sze walory wypada otoczyć szczególną opieką, a przecież nie tylko estetyka 
i ikonografia decydują o fenomenie grupy kowarskiej. Wśród autorów pierwo-
wzorów jest inny wielki syn niewielkich Kowar Christian Wilhelm Tisch bein, 
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15. Wrocław i okolice – panorama od południa (14,5×18,8 cm) w otoczeniu 53 widoków śródmiejskich Wro-
cławia i panoram miast i miejscowości Dolnego Śląska: 1. Wrocław. Perspektywa ulicy Świdnickiej w kierunku 
rynku 2. Pocztylion w drodze. 3. Sobótka. 4. Świdnica. 5. Zagórze Śl. – zamek. 6. Jedlina Zdrój. 7. Bardo Śląskie, 
8. Kłodzko, 9. Lądek Zdrój, 10. Bystrzyca Kłodzka, 11. Kraksa pocztyliona w drodze do (12.) Długopola, 13. Ja-
vornik (Czechy), 14. Duszniki, 15. <W drodze do...>, 16. [...], 17. [...], 18. [...], 19. Wü[nschelburg] – Radków, 
20. Kudowa, 21. Adrspach, Czechy. Wodospad, 22. Adrspach, pejzaż, 23. Wrocław, okolice bramy Mikołajskiej, 
24. Karkonosze, Cukrowy kapelusz, 25. Krzeszów, 26. Kamienna Góra, 27. Kowary, 28. Bukowiec, opactwo, 29. 
Karpniki, 30. W drodze. 31. Szwajcarka, 32. Mysłakowice, 33. Karpacz, 34. Śląska chata, 35. Plan pod Śnieżką, 
36. Śnieżka, 37. Wielki Staw, 38. Śnieżne Kotły, 39. Wodospad Łaby w Czechach, 40. Kamieńczyk, 41. Wodospad 
Szklarki, 42. Sobieszów, Zamek Chojnik, 43. Cieplice Śląskie, 44. Staniszów, 45. Jelenia Góra, 46. Bolków, zamek, 
47. Wałbrzych-Stary Zdrój, 48. Szczawno Zdrój, 49. Wałbrzych-Książ, zamek, 50. Wałbrzych-Książ, „Stary zamek”, 
51. Świebodzice, 52. Strzegom, 53. Wrocław, Brama Mikołajska, litografia (destrukt), 36,7×44,2 cm, ok. 1830. 
Zbiory: BUWr., OZG, sygn. Inw. graf. 1798.

gwarantujący znaczące treści intelektualne i duchowe, o którym na konfe-
rencji otrzymaliśmy materiał przyczynkowy25.

Grupa kowarska ma udział w nadaniu Kotlinie Jeleniogórskiej europej-
skiego miana Doliny Zamków i Ogrodów. Symbioza piękna naturalnego 
ze wspaniałą architekturą od średniowiecza, przeobrażeniami tejże i sztu-
ką ogrodową XIX wieku, wzbogacona o niekonwencjonalną sztukę pejzażu 

25 P. Oszczanowski, Christian Wilhelm Tischbein (zm. 31 VII 1824 w Kowarach) – przyczynek do biografii ar-
tysty, w niniejszej książce.
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XIX wieku, a przede wszystkim o spektakularną grupę kowarską oraz ak-
tualne działania kulturotwórcze i rewaloryzacyjne krajobrazu kulturowego 
sprawiają, że można twierdząco odpowiedzieć na inicjujące pytanie. Daleko 
jednak do ogarnięcia zasobów państwowych i prywatnych, by wspomnieć 
o określeniu rzeczywistej wielkości spuścizny Tittla, Mattisa, Knippla i Rie-
dena.

Reasumując stwierdzić wypada, że grupa miała optymalne warunki two-
rzenia, zapewnione przez stały bogaty mecenat, a jednocześnie pewność 
sprzedaży swych dzieł, nawet zrazu niepopularnych26. Długotrwałe jej ist-
nienie świadczy o powodzeniu jej sztuki. Jedyny akademik i protoplasta wy-
posażył swoich uczniów nie tylko w artystyczno-estetyczny i techniczny 
zespół środków wyrazu, ale i merkantylno-komercyjne zasady kupiecko-han-
dlowe, które się sprawdziły27. Główną korzyścią akademickiego doświadcze-
nia Tittla, było przejęcie przez grupę maniery Aberliego na miedzi, która na 
kamieniu uległa modyfikacjom u poszczególnych członków, którzy nada-
li litografii istotę malarską. W kompozycji byli na tyle biegli, że klasyczny 
pejzaż w recepcji zachodnioeuropejskich tuzów wykorzystywali przedmio-
towo i elementarnie, głównie w dyspozycji stref zielonych obrazu co decy-
dowało o malowniczości. Najbardziej „malowniczy” Mattis kształtowaniem 
zieleni kompensował niedostatki aksonometrii i perspektywy.

Grupa pewna wysokiej jakości artystycznej swoich dzieł mogła porów-
nywać się z Antonem Balzerem, Danielem Bergerem, przewyższała Stadle-
ra, choć te paralele są bezprzedmiotowe, gdyż kolejny wyróżnik fenomenu 
to fakt, że dla większości kompozycji Tittel, Mattis, Knippel i Rieden byli nie 
tylko grafikami, ale i autorami pierwowzorów rysunkowych, a nawet mala-
rzami, ponieważ przy redukcji substancji graficznej, każda odbitka posiada 
indywidualny wyraz. Zastanawia, jak „wykolorowywanie”27 litografii wpły-
wało na wielkość produkcji, bo „fabryczna” istota artystyczna też charak-
teryzuje grupę. Niezależnie od przyjętych zachodnich rozwiązań „idealnego 
pejzażu” grupa kończy ewolucję weduty śląskiej ukształtowanej przez Wer-
nera, przekształconej przez Endlera i Stuckarta. Wbrew opinii Grundman-
na grupa nie zaniechała widoków górskich28, lecz w odpowiednim momencie 
przeszła na tematy atrakcyjniejsze wobec nużącej tematyki górskiej. Wraca-
jąc do widoku Kotliny Wernera powiedzieć wypada, że każdy z członków 
grupy stworzył analogiczną nowoczesną panoramę. Niewątpliwym osiągnię-
ciem Mattisa jest pomysł tableau – formy atrakcyjnej do dziś. Głębszej ana-
lizy w zakresie wartości artystycznych grupy wymagają estetyczno-ideowe 
kategorie „piękna” i „wzniosłości”. Realizacja przez kowarzan ideałów bie-

26 J. Brade, op. cit., s. 60.
27 I. Rylska, op. cit., s. 99, 100.
28 G. Grundmann, Das Riesengebirge in der Malerei der Romantik, Breslau 1931, s. 113–115.



140

Ryszard Len

dermeieru, przedłużonych przez Knippla nie tylko do około 1860, ale do 1920 
roku, a nawet do dziś, sprawia, że sztuka grupy kowarskiej nadal fascynuje. 
Zamiast nadużywać wobec sztuki grupy słowa „piękno” zauważmy, że nie 
zdobyła się nigdy na dzieło w stylu Christiana Augusta Günthera „Zamek 
Stary Książ”, w którym na pierwszy plan wysuwa się „król puszczy” z im-
ponującym porożem, choć wyjątkową „inspiracją” do tejże akwaforty była 
inna, z lat 1809–1815, autorstwa samego protoplasty grupy F.A. Tittla we-
dług rysunku C.W. Tischbeina. 

Artyści kowarscy kreowali koncepty manierystyczno-fantastyczne, jak 
„nokturny”, czy sztafaż w „Szarleyu” i karkołomne, choć może pożytecz-
ne jak cztery „panoramy” Knippla z 1889 roku – pomysł stosowany do dziś 
w mapach i prospektach reklamowych. Forma zdaje się przedstawiać zatem 
rewelacyjnie, choć jak się ma „idealizowany” widok Wałbrzycha Knippla, do 
idealnych i wzniosłych kompozycji karkonoskich Reinhardta i Bergera? Wy-
daje się, że ważniejszą kwestią są zagadnienia treściowo – ikonologiczne. Czy 
było tak, że widoki górskie i piękne pejzaże miały trafiać do bardziej intelek-
tualnie wyrobionej arystokracji kompensując jej rozterki życiowe i duchowe, 
a kompozycje architektoniczne, bardziej jednoznaczne, w tym przemysło-
we, do burżuazji, dokumentując jej realne sukcesy?29 

I jeszcze jedno. Nieporozumieniem jest kwestionowanie określenia „gru-
pa” i zastępowanie niefortunnym „szkoła” przez Kincla, który w całym 
„wywodzie” eksplikuje fenomen tejże właśnie jako … grupy30. Kowarzanie 
stworzyli trzecią po Wernerze i Endlerze bazę ikonograficzną Śląska. To na-
rodowe dobro o wymiarze europejskim, wydaje się zatem, że pierwszym 
wnioskiem z naszego spotkania, jest potrzeba ogarnięcia całego pozostałego 
dziedzictwa grupy. Po drugie – ilu naprawdę twórców uczestniczyło w nie-
codziennych dokonaniach, tego wzorowo(?) działającego przedsiębiorstwa? 
Czy oprócz czterech wspaniałych byli to tylko Böhmer, Carl Friedrich Hop-
pe, T. i W. Vogtowie, C. Hauptamann, Christian Wilhelm Tischbein, August 
Polte, Gottfried Benjamin Mörtzschke i Kriegel?

Kończąc wypada powiedzieć, że Kotlina Jeleniogórska, mogąca obecnie 
pochwalić się rewitalizacją zamków, w niektórych z nich międzynarodową 
działalnością i wymianą kulturalną, szczycąc się uznanym mianem Doliny 
Zamków i Ogrodów, a przede wszystkim dziedzictwem grupy kowarskiej, 
która nadal epatuje, fascynuje, wzbudza doznania estetyczne, emocjonalne, 
intelektualne, poznawcze i kształcące, zasługuje na miano najpiękniejszej na 
północ od Alp, choćby w kontekście odwzorowań graficznych.

29 I. Rylska, op. cit., s. 103.
30 R. Kincel, Z życia i działalności grafików szkoły kowarskiej (nieznane materiały i nowe ustalenia), „Rocz-

nik Jeleniogórski”, 25/26 (1987/1988), 187–216.
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Auf den Spuren der schlesischen Vedutistik und Vedutologie.
Von Friedrich Bernhard Werner bis Schmiedeberger Gruppe

Wie kaum ein anderes Land nördlich der Alpen steht das Hirschberger Tal in einer unge-
wöhnlichen Symbiose mit der Kunst, die seine Schönheit nicht nur hervorhebt und glorifiziert, 
sondern auch zahlreiche ungewöhnliche – wenn auch eindeutige – Implikationen sowie diver-
se Parallelen entstehen lässt. Zum Ersten wurde die natürliche Schönheit des Tales schon seit 
dem Mittelalter nach dem Decorum-Prinzip (dem Prinzip der Angemessenheit) durch archi-
tektonische Werke vervollständigt. Dieser Prozess erreichte seinen Höhepunkt im 19. Jahrhun-
dert. Den damals durchgeführten Umbauten alter Schlösser und dem Bau neuer Residenzen 
verdankt das Tal der Schlösser und Gärten seinen einmaligen Namen. Zum Zweiten haben das 
wirkliche Bild und die Emanation der Schönheit dieser Gebirgsgegend ihren Ausdruck und ihr 
Pendant in der Malerei und vor allem in der Grafik gefunden. Zum Dritten, als das wirkliche 
Bild des Tales mit der Zeit seinen ästhetischen Reiz wegen Verfalls der Denkmalsubstanz zu 
verlieren anfing, wurden die zweidimensionalen Kunstwerke nicht nur zu einer unschätzba-
ren ikonografischen Quelle für die Restitution und Sanierung von Denkmälern sondern auch 
zu einem pragmatischen Werbemedium. Zum Vierten wurde die grafische Kunst, die als Lob 
auf die Schönheit dieses Landes gedacht war, fast drei Jahrhunderte hindurch grundsätzlich 
durch einen künstlerischen Träger gefördert – die Schmiedeberger Gruppe. Es war keine in-
formelle Gruppe – in Hinsicht auf Lebensdaten der einzelnen Künstler bestand sie vom Ende 
des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1920 und ihre vier Hauptvertreter kamen miteinander in 
Berührung. Was sie aber noch mehr miteinander verband, war der künstlerische Stil, von je-
dem schöpferisch ergänzt, die gemeinsamen Ziele und der gemeinsame Sitz – und zwar nicht 
in der Metropole des Riesengebirges sondern eben in Schmiedeberg. Beachtenswert ist, dass 
die Beweggründe dieser Gruppe, die dem Geschmack und den Schönheitsvorstellungen aller 
gesellschaftlichen Schichten im Zeitalter des Biedermeiers – und das nicht nur in Schlesien 
– entsprochen und ihren ästhetischen Reiz auch bis heute beibehalten hat, nicht nur künst-
lerischer sondern auch merkantiler Natur waren. Noch interessanter ist, dass sich die Grup-
pe, bis auf ihren Nestor Friedrich August Tittel, in ihrer einige Jahrzehnte langen Geschichte 
nicht einmal mit Wrocław als künstlerischem Thema beschäftigte. Sie vollbrachte aber etwas 
Außergewöhnliches in der Geschichte der schlesischen Kunst, was früher nur Friedrich Bern-
hard Werner gewagt hatte: sie umfasste in ihrem Schaffen die ganze Region – d.h. Ober- und 
Niederschlesien und den böhmisch-mährischen (österreichischen) Teil Schlesiens. Trotz dieser 
„Originalitäten“ schuf die Schmiedeberger Gruppe keine neuen bahnbrechenden Ideen, weder 
im Hinblick auf die Ästhetik noch auf den Inhalt. Vielmehr ist sie als die letzte Etappe in dem 
durch Friedrich Bernhard Werner, den „schlesischen Robinson“, ausgelösten Prozess künstle-
rischer Veränderungen zu verstehen. Dieser bedeutendste Vedutenkünstler aller Zeiten fasste 
die Errungenschaften der mittelalterlich-neuzeitlichen Vedutistik zusammen und schuf die 
Grundlagen für die moderne Stadtansicht der Aufklärung und der Romantik. Werner war der 
Autor der wahrscheinlich frühesten perspektivisch-panoramischen Ansicht des Riesengebirges, 
die durch seinen Mitarbeiter Bartholomäus Strahowsky verbreitet wurde. 

Das Riesengebirge gehörte zu den Hauptthemen der Schmiedeberger Gruppe und beschäf-
tigte auch viele andere Künstler, wie z.B. Friedrich Gottlob Endler, den Nachfolger des „schlesi-
schen Robinsons“, seinen „übermutigen“ Schüler Carl Friedrich Stuckart, die Plagiatoren vom 
„Zittauischen Tagebuch”, andere schlesische und europäische Schöpfer, davon auch die Bres-
lauer Konkurrenten der Schmiedeberger Gruppe. Trotz Versuche des Autors konnte die Rolle 
Werners, die er nicht nur als Künstler in der Geschichte der schlesischen Vedutistik aber auch 
als eine Persönlichkeit in der Geschichte Schlesiens und Europas im Zeitalter des Barocks ge-
spielt hatte, nicht eindeutig bestimmt werden. Immer wieder tauchen seine Werke in privaten 
und öffentlichen Sammlungen auf. Das betrifft auch die Grafiken der Schmiedeberger Gruppe 



Ryszard Len

und stilistisch ähnliche, die hier im Zusammenhang mit gewählten Problemen der schlesischen 
Vedutologie präsentiert werden. Hierzu zählt auch das Phänomen der Gruppe, die anderen 
begabteren Landschaftsmalern, der sehr populären Holzstich-Technik oder der neu entdeckten 
Polygraphie standzuhalten vermochte und den modernen Schöpfern wie Friedrich Ivan und 
Erich Fuchs das Feld ehrenhaft räumte.
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Die künstlerische Entdeckung des Riesengebirges 
in den Ansichten des Görlitzer Landschaftsmalers 

Christoph Nathe (1753–1806)

Am 25. Januar 1800 schrieb der oberlausitzische Maler Christoph Nathe 
(Abb. 1) aus Kodersdorf an seinen Freund und Auftraggeber Adolf Traugott 
von Gersdorf (1744–1807) auf dem Gut Meffersdorf (Unięcice): „Ich bin jetzt 
durch den hessischen OberstLieut. von dem Busche ganz in das Riesengebür-
ge getrieben worden. Er wollte den Kuchelsfall und auch noch einige andre 
willkührl. Parthien, gezeichnet haben, darum habe ich denn auch jetzt den 
Kuchelsfall, das schwarze Wog, einen Wasserfall an der Trenke beym Backo-
fenstein über Flinsberg (auf dem Wege nach Schreiberhau) und den kleinen 
Teich gezeichnet, und ohne zu prahlen, denk ich, mit Ueberlegung. Noch will 

ich aus dem Auperthale eine Ansicht 
auf die Kuppe eben anfangen. Ich 
freue mich auf das Frühjahr und wer-
de wohl zeitig nach Hirschberg rei-
sen: denn ich werde in den Thälern 
genug Unterhaltung zum Zeichnen 
finden, wenn auch das Gebirge noch 
voll Schnee seyn sollte“1.

Nathe war einer der besten Ken-
ner dieser Landschaft, und zwar ihrer 
herausragenden Gipfel und weit hin-
gebreiteten Täler (Abb. 2 und Abb. 3) 
ebenso wie versteckter Plätze und 
Schönheiten abseits des Wegesran-
des. 82 Werke von seiner Hand mit 
eindeutig zuordenbaren Motiven aus 
dem Riesengebirge sind heute noch 
überliefert; hinzu kommen mehrere 
verlorene Werke, von denen teilwei-
se noch Nachrichten oder sogar alte 
Schwarzweiß-Fotografen überliefert 

1 Christoph Nathe, Brief vom 25. Januar 1800 aus Kodersdorf an Gersdorf auf Meffersdorf, Oberlausit-
zische Bibliothek der Wissenschaften (OLB), Archiv der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften 
(OLGdW).

1. Christoph Nathe im Profil, Silhouette, 1779, 
Kulturhistorisches Museum Görlitz, Graphisches 
Kabinett.
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sind, sowie Druckgraphik nach seinen Vorlagen. Auch unter den bisher topog-
raphisch nicht identifizierten Gebirgs- und Wiesenlandschaften sind vermut-
lich noch zahlreiche, die im Vorland und im Riesengebirge selbst entstanden 
waren. 

Eine Mischung aus künstlerischer Empfindsamkeit und wissenschaftli-
chem Anspruch machte Nathe besonders dafür empfänglich. So war er nicht 
allein Landschaftsmaler und -radierer, sondern auch Buchillustrator, Autor so-
wie Zeichenlehrer und zeitweise sogar Klavierlehrer. Zu Geologie und zur Ge-
schichte hatte er eine ebenso starke Affinität wie zur Physik und zur Musik 
und Literatur. Dies alles bezeugen seine Werke in zahlreichen europäischen 
Sammlungen, vor allem jedoch im Kulturhistorischen Museum Görlitz, wo 
u.a. die Sammlungen der Oberlausitzischen Gesellschaften der Wissenschaf-
ten aufbewahrt werden. Andere größere Werkgruppen befinden sich heute in 
im Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, sowie im Muze-
um Narodowym w Warszawie2.

2 Von der Autorin erschienen unter anderem folgende Beiträge zu Christoph Nathe: A. Fröhlich, „… dann 
will ich auch noch ein Buch Pappier hier voll zeichnen … “. Der Landschaftszeichner Christoph Nathe (1753–1806) 
als künstlerischer Entdecker des Riesengebirges, „Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte“, 
2 (2007), Nr. 4, S. 28–39; eadem, „… zeigt er sich als einen mit der Natur Innigvertrauten.“ Der Landschaftsmaler 
Christoph Nathe aus kunsthistorischer Sicht, [in:] Mit der Natur innig vertraut. Christoph Nathe Landschaftszeich-

2. Christoph Nathe, Panorama des Riesengebirges (bei Hirschberg?) mit Spaziergängern und Schafherde, 
1803, Pinsel in Braun und Wasserfarben über Graphit, 54,1×84 cm, Gabinet Rycin Polskiej Akademii Um-
ietętności, Kraków.
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Allerdings ist Nathe, der die Zentren der damaligen Kunstwelt nur vorü-
bergehend besuchte und sich gegen Ende seines Lebens nach Lauban (Lubań), 
gleichsam in die Provinz zurückzog, noch immer weithin unbekannt, deshalb 
sei er kurz vorgestellt: 

Am 3. Januar 1753 wurde er in Nieder-Bielau (Bielawa Dolna) nördlich 
von Penzig (Pieńsk) im damaligen Kreis Görlitz als zweiter Sohn des Bauern 
Christoph Nathe geboren. Er kam nach der Volksschule 1765 an das Görlit-
zer Gymnasium Augustum, wo er – im Hinblick auf eine geplante Ausbildung 
zum Theologen – eine solide humanistische Bildung genoss und u.a. Latein 
und Griechisch und später auch Italienisch und Englisch lernte. 

Während seiner Schulzeit erhielt er Zeichenunterricht bei dem Land-
schaftszeichner und Architekten Johann Gottfried Schultz (1734–1819), ei-
nem Mitglied der Herrnhuter Brüderunität, der 1758 bis 1773 eine private 
Zeichenschule führte. Neben einigen Bauten ist Schultzens größtes Projekt 
ein Werk von mehreren Alben mit aquarellierten Federzeichnungen aller Se-
henswürdigkeiten sowohl historischer, architektonischer als auch naturwis-

ner der Vorromantik. Ausstellungskatalog zu den Ausstellungen im Kulturhistorischen Museum Görlitz und 
der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, hrsg. von N. Michels, M. Winzeler, Dessau 2007, S. 9–20; eadem, 
„Einer der denkendsten Künstler unserer Zeit“. Der Landschaftszeichner Christoph Nathe (1753–1806) – Monographie 
und Werkverzeichnis der Handzeichnungen und Druckgraphik, Bautzen 2008, passim. 

3. Christoph Nathe, Panorama des Riesengebirges (bei Hirschberg?) mit Schnittern und Rinderherde, 1803, 
Pinsel in Braun und Wasserfarben, stellenweise mit der Feder sowie mit Tempera in Braun akzentuiert, 
über Spuren von Graphit, 53,2×84,1 cm, Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umietętności, Kraków.
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senschaftlicher Art, gleichsam eine Art Enzyklopädie der Oberlausitz und 
ihrer Umgebung mit ausführlichen Kommentaren – ein Schatz für heutige 
Historiker. Darin finden sich bereits zahlreiche Aquarelle und Gouachen mit 
Sujets – wie z.B. Der Blick von Schreiberhau oder aus großer Entfernung über das 
Riesengebirge sowie Zacken- und Kuchelfall –, die später auch Nathe darstellte. 
2005 widmete das Görlitzer Museum diesem Künstler, der sich unter den Be-
dingungen des Siebenjährigen Krieges nur autodidaktisch ausbilden konnte, 
eine Ausstellung mit Katalog3.

Diesem ersten künstlerischen Lehrer folgten in Leipzig seit 1774 der Aka-
demiedirektor Adam Friedrich Oeser (1717–1799), ein Lehrer zahlreicher 
bedeutender Künstler, im Zeichnen4. Schon Oeser, der eine Vorliebe für Sa-
lomon Gessners (1730–1788) idyllische Dichtungen hegte5, legte bei Nathe 
einen Schwerpunkt auf die Landschaft, besonders auf idyllische und arka-
dische Landschaften. Zu seinen Freunden gehörte in Leipzig sein jüngerer 
Mitschüler Johann Christian Reinhart (1761–1847), mit dem ihn noch in 
Reinharts italienischer Zeit ein Briefwechsel verbinden sollte; und Oesers 
Lieblingsschüler Johann Sebastian Bach der Jüngere (1748–1778) war ihm 
ein verehrtes Vorbild6.

Zudem lernte Nathe bei dem berühmten Kupferstecher Johann Friedrich 
Bause (1738–1814) das Radieren, worin er sich ebenfalls auszeichnen sollte – 
er selbst schuf ein Radierwerk von gut 100 Platten, das neben Landschaften, 
die den größten Teil ausmachen, auch Porträts und Illustrationen umfasst. 
Ähnlich wie als Zeichner wurde Nathe dabei mit der Radiernadel immer frei-
er und fand auch mit der tonigen Aquatinta reizvolle Lösungen.

Nach drei Jahren wechselte er nach Dresden und bildete sich im Kontakt 
mit Adrian Zingg (1734–1816) und Johann Christian Klengel (1751–1824) 
weiter, zwei auch überregional bekannten Landschaftsmalern seiner Zeit, die 

3 Johann Gottfried Schultz (1734–1819). Görlitzer Stadtbeamter, Oberlausitzer Zeichner, Herrnhuter Bruder, 
hrsg. von der Stadtverwaltung Görlitz, Städtische Sammlungen für Geschichte und Kultur, Kulturhistori-
sches Museum, Görlitz 2005.

4 Zu Oeser vgl. A. Dürr, Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 
1879, sowie: A. Kurzwelly, Die Leipziger Kunstakademie unter Oeser und ihre ersten Schüler, „Leipziger Kalen-
der. Illustriertes Jahrbuch und Chronik“, hrsg. von G. Merseburger, 11 (1914), S. 32–72; v.a. J. Timo, Adam 
Friedrich Oeser (1717–1799). Studie über einen Künstler der Empfindsamkeit, Beucha 2001; T. Friedrich, Das 
Porträtwerk Adam Friedrich Oesers (1717–1799). Ein Beispiel der Selbstverortung des Künstlers in einer sich aus-
differenzierenden Gesellschaft, Weimar 2005; sowie: R. Hüttel, Das Evangelium des Schönen. Zeichnungen von 
Adam Friedrich Oeser, Ausstellungskatalog, Leipzig 2008.

5 Zu den engen Beziehungen zwischen sächsischen Künstlern wie Oeser, Nathe u.a. und Gessner siehe: 
Idyllen in gesperrter Landschaft. Zeichnungen und Gouachen von Salomon Gessner (1730–1788), hrsg. von B. von 
Waldkirch, München 2010, S. 169–189. 

6 Zu Reinhart siehe I. Feuchtmeyer, Johann Christian Reinhart (1761–1847), Monographie und Werkver-
zeichnis, München 1956, sowie: Johann Christian Reinhart. Ein deutscher Landschaftsmaler in Rom, hrsg. von 
M. Bertsch u.a., H.W. Rott, A. Stolzenburg, Katalogbuch zur Ausstellung in Hamburg und München, 
München 2012; zu Bach d. J. siehe: A. Fröhlich, Zwischen Empfindsamkeit und Klassizismus. Der Zeichner und 
Landschaftsmaler Johann Sebastian Bach d. J. (1748–1778). Œuvre-Katalog. Mit einem Beitrag von M. Hüb-
ner, Leipzig 2007.
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mit ihrem Schaffen der frühromantischen Landschaftsauffassung in Sachsen 
den Weg bereiteten7.

Während Nathe bei Oeser die weich tupfende Pinselführung und das 
reduzierte Kolorit erlernte, das er auf individuelle Weise weiterentwickel-
te, lernte er bei Zingg die topographisch exakte Wiedergabe der Gegenden 
innerhalb eines noch spätbarocken Kompositionsmusters mit gestaffelten 
Bildgründen und seitlich rahmenden ´Repoussoirs`; Nathe sollte diese Seh-
muster auf einfallsreiche Weise variieren und schließlich in seinen weiten 
Überblickslandschaften wie in den Einblicken z.B. in Talkessel hinter sich 
lassen. Von Klengel übernahm er das Interesse für unscheinbare und den-
noch malerische Bildgegenstände wie Hütten, Zäune und Feldwege, eine 
Senke, eine Lichtung oder einige Felsbrocken, atmosphärisch gleichsam 
´aufgeladen` und damit koloristisch wie für den Betrachter emotional in ei-
ner bestimmten Stimmung.

Nathe unternahm zahlreiche Reisen, darunter mehrfach ins Elbsandstein-
gebirge, nach Böhmen, in den Harz und 1783–1784 in die Schweiz, wovon 
einige großformatige Aquarelle zeugen. Nach Italien, wohin ihn Reinhart ein-
lud, kam er zu seinem Bedauern allerdings nie, und es bleibt eine reizvolle 
Spekulation, wie er beispielweise auf die Campagnalandschaft und das südli-
che Licht mit seinen Mitteln ästhetisch reagiert hätte.

Zumeist arbeitete Nathe als freier Künstler für Buchverleger, als Porträtist, 
gelegentlich als Restaurator und für vor allem für den Kunstmarkt. Seit 1787 
war er einige Jahre lang als Zeichenlehrer in Görlitz tätig, wovon dort noch 
einige Mappen mit Schülerarbeiten aus seiner Zeit zeugen. Sein bedeutends-
ter Schüler und Nachfolger war hier der hochbegabte, doch jung verstorbene 
Heinrich Theodor Wehle (1778–1805), dessen Hauptwerke temperamentvol-
le Federzeichnungen aus dem Kaukasus sind8.

Besonders wichtig als Förderer waren in seinem Fall die Begründer der 
Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz. Dabei han-
delt es sich um den hochgelehrten Adolph Traugott von Gersdorf, der sich 
als Astrologe, Meteorologe, Geologe und Topograph sowie als Physiker ver-
dient machte9. Für Nathe war er der wichtigste Freund und Auftraggeber, der 

7 Zu Zingg siehe: S. Weisheit-Possél, Adrian Zingg (1734–1816). Landschaftsgraphik zwischen Aufklärung 
und Romantik, Münster 2010; sowie: Adrian Zingg. Wegbereiter der Romantik, hrsg. von P. Kuhlmann-Hodick, 
C. Schnitzer, B. von Waldkirch, Dresden 2012. 

Zu Klengel siehe: A. Fröhlich, „Glücklich gewählte Natur“. Der Dresdner Landschaftsmaler Johann Christian 
Klengel (1751–1824) zwischen Spätbarock und Romantik. Monographie und Werkverzeichnis der Gemälde, Zeich-
nungen, Radierungen und Lithographien, Hildesheim–Zürich–New York 2005.

8 Zu Wehle siehe: E.H. Lemper, Heinrich Theodor Wehle. 1778–1805, Bautzen 1978; sowie: Im Reich der 
schönen, wilden Natur. Der Landschaftszeichner Heinrich Theodor Wehle 1778–1805, hrsg. von Ch. Bogusz, 
M. Winzeler, Bautzen 2005.

9 Siehe: E.-H. Lemper, Adolf Traugott von Gersdorf. 1744–1807. Naturforschung und soziale Reformen im 
Dienste der Humanität, Berlin 1974.
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selbst das Riesengebirge intensiv bewanderte10. Doch auch mit Karl Gottlob 
von Anton (1751–1818), Carl Adolph Gottlob von Schachmann (1725–1789) 
und Karl Andreas von Meyer zu Knonow (1744–1797) stand Nathe in engem 
persönlichen und brieflichen Kontakt11.

Interessant ist seine Regelung mit ihnen, gegen regelmäßiges Honorar 
Zeichnungen nach Themen ihrer Wahl zu liefern: „Am 30. Oktober 1786 war 
er bereits mit Gersdorf und Meyer zu Knonow übereingekommen, gegen ein 
jährliches Fixum diesen beiden Sammlern nach eigener Preistabelle Zeichnun-
gen und Aquarelle zu liefern. Gersdorf bestellte am 12. November jährlich 
Blätter im Wert zu 40 Talern. Als Illustrator seiner wissenschaftlichen Ab-
handlungen erscheint Nathe seit 1793. Darüber hinaus beauftragt der Wis-
senschaftler den Künstler, bestimmte Landschaften topographisch genau zu 
erfassen“12 – und zwar überwiegend in der Oberlausitz und im Riesengebirge. 
Deshalb schuf Christoph Nathe Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre des 
18. Jahrhunderts eine große Zahl solcher Überblickslandschaften wie dieser 
mit dem Blick aufs Isergebirge. Sie kamen aus den Nachlässen der Empfänger 
in die Sammlung der Oberlausitzischen Gesellschaften der Wissenschaften 
nach Görlitz, wo sie den Grundstock für das Graphische Kabinett des Kultur-
historischen Museums bildeten13. 

Zweimal stand der Künstler kurz vor Anstellungen als Zeichenlehrer am 
Philanthropin in Dessau bzw. am Weimarer Hof, doch kam es jeweils nicht 
dazu, sodass Nathe den größten Teil seines Lebens als freier Künstler tä-
tig und deshalb selten frei von Geldsorgen war. 1795 heiratete er seine Zei-
chenschülerin, die Nichte von Karl Andreas von Meyer zu Knonow, Johanna 
Caroline von Meyer zu Knonow (1796–1798), mit der er ein Töchterchen be-
kam; er verlor beide aber schon nach drei Jahren. Von Rheumatismus geplagt 
und zunehmend menschenscheu, wanderte er tagelang herum und zeichne-
te dabei bis zur Erschöpfung; so schrieb er beispielsweise am 18. Juni 1800 
an Gersdorf: „Ich zeichnete 14 Tage lang an der Kuchel und Zacken herum, 
(…) Meinen Plan nach Oberschlesien gab ich bald auf, weil mirs in den Nie-
dern Gegenden des Riesengebürges so gut gefiel, dass ich den ganzen Sommer 
bloss da herum zeichnen wollte. Aber ich hatte mich ganz zuschanden ge-
zeichnet, und wurde ohnmächtig über einer Parthie bey Fischbach…“14. Seine 

10 A.T. von Gersdorf, Beschreibung aus meinem Tagebuche über meine lezte Riesengebirgsreise im Septbr. 1800, 
„Lausitzische Monatsschrift“, 1801, Th. 1, Erstes bis Sechstes Stük, S. 168–180; sowie: idem, Bitte an Bestei-
ger der Riesenkuppe, „Schlesische Provinzialblätter“, hrsg. von Streit und Zimmermann, 33 (1801), Januar 
bis Juny, S. 149–152.

11 Zu Schachmann siehe: E.-H. Lemper, Carl Adolf Gottlob von Schachmann, Görlitz–Zittau 2001.
12 E.H. Lemper, Heinrich Theodor Wehle …, S. 62 f. und 65–68.
13 Zur Sammlungsgeschichte vgl.: A. Fröhlich, K. Wenzel, Meisterwerke auf Papier. Das Graphische Ka-

binett zu Görlitz, hrsg. von den Städtischen Sammlungen für Geschichte und Kultur Görlitz sowie der 
Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, Görlitz 2009. 

14 Christoph Nathe, Brief vom 18. Juni 1800 aus Görlitz an Gersdorf auf Meffersdorf, OLB, Archiv 
OLGdW.
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überlieferten Werke machen offensichtlich nur ein Bruchteil seines eigentli-
chen Schaffens aus. 1805 starb Christoph Nathe auf einer Reise in Marklissa 
(Leśna) an einer Lungenentzündung.

Nathe als Landschaftsmaler

Innerhalb seines Schaffens als Landschaftsmaler sind verschiedene Werk-
gruppen festzustellen, darunter empfindsam-arkadische Parklandschaften, 
mit denen Nathe noch dem Einfluss seines Leipziger Professors Adam Fried-
rich Oeser folgte. Von seinen vor Ort entstandenen Skizzen, von denen er 
Hunderte schuf, sind leider nur wenige erhalten. Doch zeigen einige locker 
skizzierende Federzeichnungen, was für ein souveräner Zeichner mit eige-
nen Blick und absolut eigener Handschrift er war. Vergleicht man Christoph 
Nathes Werke mit denen seiner Zeitgenossen, wirken seine Skizzen und man-
che seiner Aquarelle in der Art und Weise ihrer Pinselführung wie in ihrer 
Komposition überraschend modern. So stellte er zumeist nur wenig Perso-
nenstaffage in den Vordergrund seiner Landschaften, und diese meistens von 
geringer Größe. In einigen Werken verzichtete er sogar gänzlich darauf, so 
dass eine menschenleere Lichtung als wahrer locus amoemus, vollständig ih-
ren Zauber als ein „Geborgenheitsraum in der Natur“ entfalten kann15. Damit 
wie auch z.B. mit dem reduzierten Kolorit zwischen Grau, Braun und Grün 
war Nathe seiner Zeit voraus und fand zu einer ganz eigenen ´Bildsprache`.

Dies wussten auch seine Förderer in der Oberlausitzischen Gesellschaft der 
Wissenschaften. Seinem umfangreichen Briefwechsel mit ihnen ist zu entneh-
men, dass er ein belesener und grüblerisch veranlagter Künstler war, der über 
seine – nicht immer befriedigende – Stellung in der Gesellschaft reflektierte und 
der in seinem Werk Gelehrsamkeit, wissenschaftlichen Anspruch an topogra-
phische Genauigkeit sowie an ´Vollständigkeit` mit einem feinen Gefühl für 
Stimmungswerte in der Natur verband. Dabei wurde er der Eigenart der weit-
gespannten Hügel, der scharf abstürzenden Hänge, der kargen Vegetation und 
des häufig rauen Wetters im Riesengebirge als Erster wirklich gerecht.

Neben Hilfsmitteln wie dem Fernrohr und seiner selbst konstruierten, so 
genannten ´optischen Glastafel`, die er vor Ort einsetzte, dienten ihm dazu 
im Atelier beim Vollenden der bildmäßig ausgeführten Pinselzeichnungen vor 
allem Wasserfarben in einem fein nuancierten, grünlichen oder bräunlichen 
Kolorit. Nur in seinen großformatigen, bildmäßig komponierten und ausge-
führten Gouache steigerte er es zu einer kontrastreichen, dunkel-glühenden 
Farbigkeit.

15 Zu diesem Begriff vgl.: H.J. Neidhardt, Gefährdung und Geborgenheit. Zur Psychologie der romantischen 
Landschaft, [in:] idem, Caspar David Friedrich und die Malerei der Dresdner Romantik. Aufsätze und Vorträge, 
Leipzig 2005, S. 43–53.
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Nathes Riesengebirgsansichten

Mehrfach verbrachte Chriostph Nathe ganze Sommerwochen wandernd 
und zeichnend im Riesengebirge, und schilderte z.B. auch als Literat seine Be-
obachtungen in einer Reise in das Riesengebirge und die umliegenden Gegenden 
Böhmens und Schlesiens16. Darin hatte er einige Vorgänger, unter denen Johann 
Gottfried Schultz für ihn der wichtigste war: Dieser stelle unter anderem den 
Zackenfall aus zwei Perspektiven, den auch Nathe in den Jahren 1797 bis 
1800 mehrfach als Motiv wählte (Abb. 4). Dieselben Kaskade erscheint aus 
Nathes Sicht allerdings weitaus grandioser, wozu die verhältnismäßig kleinen 
Staffagefiguren sowie der entferntere Betrachter-Standpunkt beitragen. Auf 
diese Weise überhöhte der Künstler die Landschaft demnach zu einem allge-
meingültigem ´Bild` von Wasserfällen.

Im Jahr 1800 fertigte er speziell eine Reihe von sepiabraunen Pinselzeich-
nungen an; dazu schrieb er an Gersdorf: „Ich habe den ganzen vorgen Som-
mer und Herbst für den Grafen v. Reden und v. Maltzan gezeichnet, und 
zum Anfange dieses Jahrs bestellte der Graf v. Maltzan noch eine Partie Blät-
ter vom Riesengebürge, welche die Plätze bezeichnen sollten, wo die Königin 
von Preussen vorgen Sommer gewesen war, weil er der Königin diese Zeich-
nungen versprochen hatte. Damit bin ich nun fertig und kann nach einer lang 
dauernden und oft schwierigen Beschäftigung wieder ausruhen”17. Wie daraus 
hervorgeht, hatte diese Serie von Riesengebirgsansichten 1799 der preußische 
Berghauptmann Friedrich Wilhelm Graf von Redern (1752–1815) bei Nathe 
in Auftrag gegeben, und zwar als Geschenk für die preußische Königin Luise 
(1776–1810). Um den schlesischen Teil ihres Landes kennen zu lernen, hatte 
die Königin im Sommer 1800 die neu hinzugewonnen Gebiete durchreist, wo 
sie mit ihrem Gefolge überall enthusiastisch empfangen worden war. Ihr Auf-
enthalt rückte die Region endgültig in das öffentliche Bewusstsein, und in der 
Folge nahm die Anzahl jener Landschaftsansichten zu, die das neue Territo-
rium bekannt machten, damit ein beginnendes Nationalbewusstsein wider-
spiegelten und es zugleich beförderten.

Für diesen Auftrag zeichnete Nathe im Sommer und Herbst 1801 bis zur 
Erschöpfung; im Winter stellte er die Blätter zu Hause fertig. Bis auf eines be-
finden sie sich heute im Besitz der Graphischen Sammlung und Plankammer 
der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Abb. 5). 
Zu den landschaftlichen Attraktionen, auf die der Künstler sich dabei kon-
zentrierte und die als Hauptsehenswürdigkeiten bis heute von den Riesenge-
birgsreisenden aufgesucht werden, gehörten der Kochel- und der Zackenfall, 

16 Christoph Nathe, Reise in das Riesengebirge und die umliegenden Gegenden Böhmens und Schlesiens. Im 
Jahre 1796, Gotha 1799.

17 Christoph Nathe, Brief vom 23. März 1801 aus Görlitz an Gersdorf auf Meffersdorf, OLB, Archiv 
OLGdW.
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4. Christoph Nathe, Der Zackenfall bei Oberschreiberhau, 1797, Pinsel in Braun, Wasserfarben und Goua-
che; 61,7×50 cm, Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umietętności, Kraków.

die Riesenkoppe und die Schneekoppe, die Dreisteine und vor alle die Schnee-
grube, ein Kessel von unwirtlich kargen Charakter und ehrfurchtgebietenden 
Ausmaßen, die er mehrfach zeichnete.

Vor allem waren es die großzügig auf Grundformen reduzierten, dabei in 
ihren Konturen genauestens wiedergegebenen Gegenden um die Riesenkup-
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5. Christoph Nathe, Der Riesengrund westlich der Schneekoppe, Pinsel in Braun und Rötlichbraun über 
Spuren von Graphit, 20,5×30,5 cm, Potsdam, Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Branden-
burg, Grafische Sammlung/Plankammer.

pe, in denen sich eine neuartige Sicht auf die Natur ausdrückte und die trotz 
des nur mittleren Formats eine großartige Wirkung entfalteten. Der schein-
bar tief in die Bildwelt vordringende, raumschaffende Blick wirkt auch in je-
nen Ansichten, in denen erst in mittlerer Entfernung einige Büsche, ein Baum 
oder zwei winzige Figuren erscheinen und die Hauptattraktionen – die cha-
rakteristischen Gebirgszüge – jeweils das Bild im Hintergrund abschließen. 
Mit der Ansicht der wie Wellen aufeinander folgenden Felder, Anhöhen, Ebe-
nen und Ortschaften vom Hausberg bei Hirschberg aus erwies sich der Künst-
ler hier als souveräner Topograph und Geologe ebenso wie als Wegbereiter der 
romantischen, sehnsuchtsbesetzten Fernlandschaften; man denke an Caspar 
David Friedrichs Erinnerung an das Riesengebirge18.

Diese von Christian Haldenwang (1770–1821) in Aquatinta reproduzierte 
Folge für die Königin Luise von Preußen wurde 1803 und nochmals 1806 he-
rausgegeben und erlangte eine große Breitenwirkung19. Etwa gleichzeitig mit 
Sebastian Carl Christoph Reinhardts (1738–1827) und Anton Balzers (1771–
1807) schlesischen Gebirgsbildern verbreiteten sie in Deutschland die ersten 
klaren Vorstellungen vom Riesengebirge und machte es als Reisegegend für 
sächsische Künstler wie preußische Adlige schlagartig bekannt.

18 Caspar David Friedrich, Erinnerung an das Riesengebirge, um 1835, Öl auf Leinwand, 73,5×102,5 cm, 
St. Petersburg, Ermitage.

19 Zu Schaffen dieses bedeutenden Kupferstechers vgl. H. von Haldenwang, Christian Haldenwang, Kup-
ferstecher (1770–1831), Frankfurt/Main 1997.
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6. Christoph Nathe, Die Riesenkuppe, auf dem Kuppenplane, Pinsel in Braun; 21,0×33,5 cm, Potsdam, 
Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Grafische Sammlung/Plankammer.

Auf diese Weise tat Christoph Nathe für das Riesengebirge, was Adrian 
Zingg für die „Sächsische Schweiz“ leistete: Er stellte die einzelnen touristischen 
Sehenswürdigkeiten geologisch und topographisch genau und dennoch in über-
höhenden ́ Bildern` dar, gleichsam als Summe ihrer geologischen Eigenart sowie 
ihrer eigenwilligen Schönheit und ihres Stimmungswertes, also ihrer emotio-
nalen Wirkung auf den Betrachter. Damit prägte er die Erwartungshaltung 
und den Blick der Reisenden auf diese charakteristische Landschaft bis heute.

Vor allem solche Blätter wie Der Riesengrund bei der Kuppe (Abb. 6) waren 
von einer neuartigen, zunächst womöglich befremdlich anmutenden, sugge-
stiven Wirkung. Offenbar nahm Nathe hier und besonders in seinen Riesen-
gebirgslandschaften intuitiv vorweg, was Carl Gustav Carus (1789–1869) in 
seinen Briefen zur Landschaftsmalerei erst 1831 zur Idee und Methode einer neu-
artigen „Erdlebenkunst“ ernennen sollte, nämlich Landschaften mit der genau-
en Kenntnis ihrer geologischen Beschaffenheit darzustellen und sie bei aller 
naturgetreuen Beobachtung der Details dann wieder auf die ihnen zugrun-
de liegenden innewohnenden Grundformen zurückzuführen, auf einen Typus 
– des alpinen, des Riesengebirgstypus –, also auf ein ideelles Modell. Nathes 
Zeichnungen leben von der Reduktion, ja der Abstraktion, von dem Mut zu 
ausgedehnten kahlen Flächen, um das erhabenene Raumerlebnis in diesem 
Gebirge nacherlebbar zu machen. 

Günther Grundmann, einer der kenntnisreichsten Autoren zu Nathe, ver-
öffentlichte 1931 erstmals sein Werk Das Riesengebirge in der Malerei der Ro-
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mantik, in dem er Nathe einen zentralen Platz als Zeichner des Riesengebirges 
einräumte20. Sein Buch blieb lange Zeit die einzige, sehr treffende Würdigung 
des Malers. Dieser Autor sprach im Zusammenhang mit seinen Riesenge-
birgs-Pinselzeichnungen von Nathe als „Interpreten des Außergewöhnlichen 
dieser erhabenen Tristheit“21; – und er bemerkte zu derartigen Darstellungen: 
„Allen diesen Arbeiten ist eine feine Lineatur der Gebirgszüge eigen – jene 
träumerische Weite, jene unendlich beruhigende Harmonie des Linienspiels 
– so dass man das Auf und Ab der Bergkämme wie das zarte Atmen der Erde 
zu spüren meint“22. Damit fand Nathe zu einer Ästhetik, an der frühromanti-
sche Landschaftsmaler Caspar David Friedrich (1774–1840) anknüpfen konn-
te, der ja 1810 ebenfalls das Riesengebirge bereiste und in den anschließenden 
Jahren immer wieder thematisierte23.

Andere Bilder dieser Folge waren Die Ruine im Park bei Fürstenstein, Die 
Burg Kynast, Die Dreisteine, Die Schneekoppe von Süden oder die Aussicht vom 
Hochstein bei Schreiberhau. Haldenwangs Aquatinta-Reproduktion davon, 
ein besonders schönes Blatt, zeigt, dass es nicht allein Nathes, sondern auch 
Haldenwangs Verdienst war, der neuartigen Ästhetik von Caspar David Fried-
rich in dessen Sepiablättern mit den ausgedehnten leeren Bildflächen und den 
unmerklichen Helligkeitsverläufen im Himmelsraum den Weg gewiesen zu 
haben.

Von der Aussicht von Hochstein und der Ansicht der Schneegruben so-
wie vom Hausberg bei Hirschberg schuf Haldenwang zudem nicht nur die 
Aquatinta-Ansichten, sondern auch jeweils Extradrucke mit Horizontlinien, 
bei denen landschaftliche Details beiseitegelassen waren, so dass der Wande-
rer das vor und unter ihm gelegene Gelände jeweils blickend und benennend 
selbst in Besitz nehmen konnte: damit wurde der Gebrauchswert der Folgen 
über das ästhetische Vergnügen hinaus selbstverständlich sehr erhöht.

Aus kunsthistorischer Sicht ist es vor allem die neuartige Sicht von oben 
auf die Welt, die neben dem rationalen Überblick über die Welt auch die emo-
tionale Distanz zu dem Gewimmel, den Eitelkeiten und den Kämpfen in den 
menschlichen Siedlungen im Tal ermöglichte (Abb. 7). Dies war dem Künst-
ler sehr bewusst, der in einem seiner Briefe an Gersdorf äußerte: „Aber ein-
sam in der leblosen schönen Natur befind ich mich doch am wohlsten, und 
zeichne bey ernstem Speculiren über die Natur mit mehrern und ruhigern 
Enthusiasmus als je“24. Im Vordergrund ist am Rande und in bescheidener 
Rückenansicht häufig ein Selbstporträt des Zeichners zu sehen. Damit be-

20 G. Grundmann, Das Riesengebirge in der Malerei der Romantik, Breslau o. J. (1931); weitere überarbei-
tete Auflagen folgten 1958 und 1965.

21 Idem, Das Riesengebirge in der Malerei der Romantik, München 1958, S. 67.
22 Ibidem, S. 65.
23 Siehe hierzu: F. Richter, Caspar David Friedrich. Das Riesengebirge und die böhmischen Berge, Husum 2012.
24 Christoph Nathe, Brief vom 23. März 1801 aus Görlitz an Gersdorf auf Meffersdorf, OLB, Archiv 

OLGdW.
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zeugt er gleichsam persönlich die realitätsgetreue Wiedergabe des dargestell-
ten Landschaftsauschnitts (Abb. 8).

Auch der Blick von oben in ein Tal hinein reizte ihn mehrfach, weil er so 
schöne ´Perspektiven` erlaube: darunter mehrfach der Blick in die Schneegru-
ben. In seinem Blatt von 1789 fand er außer für die gewaltige Form des Talkes-
sels auch für die Binnenstrukturen wie Eis, Geröll und Felsschichten und vor 
allem auch für das sogenannte Knieholz, die nur kniehoch wuchernden Büsche 
von Krüppelkiefern, eine suggestive Darstellungsweise mit dem Pinsel (Abb. 9).

In einem leider verlorenen Aquarell hat der Künstler – dem Schwarzweiß-
foto nach zu urteilen – dieses grandiose Naturerlebnis zu einer Art Ge-
birgs-Apotheose gesteigert25. Ja, in Blättern wie diesen scheint Nathe über 
die Wiedergabe der natürlichen Gegend vor allem mit koloristischen Mit-
teln weit hinausgegangen zu sein und gleichsam über das Thema prälu-
diert und es in eine großartig-phantastische Richtung gesteigert zu haben, 
wenn man Grundmanns Beschreibung folgt, wo es heißt: „Was er in zartem 
pastellfarbenen Kolorit mit Bleistiftzeichnungen hier gibt, ist die Vision ei-
ner Märchenarchitektur, deren Säulen, Dome und Kuppeln weit über das 

25 Siehe A. Fröhlich, „Einer der denkendsten …, S. 335, Nr. ZV 75.

7. Christoph Nathe, Prospekt von der Tafelfichte nach dem Riesengebirge mit fünf Männern am Feuer 
im Vordergrund, Pinsel in Wasserfarben und über Spuren von Graphit, mit Feder in Schwarz übergangen, 
47,2×65,2 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie.
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9. Christoph Nathe, Die kleine westliche Schneegrube an der Nordseite des großen Rades im Rie-
sengebirge, 1789, Pinsel in Braun, mit der Feder in Braun übergangen, und schwarze Kreide, braun 
laviert und aquarelliert, 62,1×91,6 cm, Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umietętności, Kraków.

8. Christoph Nathe, Blick von der kleinen Sturmhaube gen Westen, Pinsel in Wasserfarben über 
schwarze Kreide, stellenweise zart mit Graphit übergangen, 39,8×57,1 cm, Muzeum Narodowe 
w Warszawie.
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Wirkliche hinausgehen. In übersteiler Untersicht löst sich der Absturz der 
Grubenwände in jene phantastische Wunderwelt auf, die wie die Vision ei-
nes Schatzgräbers wirkt und in ihren grünvioletten, roten und rosa Tönen 
mit dem Schimmern geheimnisvoller Gesteinsfarben umspielt ist. Dieses zar-
te Kolorit der rückwärtigen Felspartie gibt dem ´Felsenzirkus` jene visionä-
re Weite, aber auch jenen Mangel an Substanz, daß man jeden Augenblick 
glaubt, er müsse sich wie eine Spiegelung der Natur im Licht auflösen“26.

In Christoph Nathes Werken ist immer wieder das charakteristische Ko-
lorit bewundert worden, das sich zumeist in einem schmalen Spektrum 
zwischen Braun, Grün und Türkis bewegte und teilweise regelrecht dunkel 
glühte. Er fing damit nicht nur die geologische Beschaffenheit des Naturaus-
schnitts ein, sondern auch die charakteristische Stimmung dieser jeweiligen 
Gegend, die auf ihre besondere Lage, ihre Wetterverhältnisse sowie die Tages- 
und Jahreszeit zurückzuführen ist (Abb. 10). Darin wurde erst dieser Künstler 
mit seiner individuellen Handschrift dem geologischen Formencharakter so-
wohl des Gebirges als auch der atmosphärischen Stimmung, die dort herrschte, 

26 G. Grundmann, Das Riesengebirge in … (1958), S. 66.

10. Christoph Nathe, Wiesental nordwestlich der Schneekoppe im Riesengebirge, 1792, Pinsel in Was-
serfarben, weiß gehöht, auf blauem Büttenpapier, 44,5×62,7 cm, Gabinet Rycin Polskiej Akademii 
Umietętności, Kraków.
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wirklich gerecht: sicher kann man dies mit Grundmann vor allem auf die 
Übereinstimmung der Seelenlage des Künstlers mit der Stimmung dieser spe-
ziellen Landschaft zurückführen27. Sie blieb in Nathes Schaffen zeitlebens ein 
Leitmotiv: Noch ein Jahr vor seinem Tode, 1805, unternahm er eine letzte 
Wanderung in das Riesengebirge28.

Es ist nur ein gewisser Teil seiner Darstellungen überliefert; von einigen 
kennt man wenigstens noch alte Fotos, andere sind nur in der Literatur oder 
in Nathes Briefen erwähnt. Umso wertvoller erscheinen heute die erhaltenen 
Blätter von Nathes Hand als Zeugnisse der Entdeckung einer grandiosen Na-
tur im Zeitalter der Aufklärung und Empfindsamkeit, als exaktes Messen, Be-
obachten und Beschreiben mit ganz subjektiver, empfindsamer Beobachtung 
einhergingen.

27 Ibidem, S. 52.
28 Brief vom 6. Januar 1805 aus Lauban an Gersdorf auf Meffersdorf, OLB, Archiv OLGdW. Dazu kopier-

te er auch Riesengebirgsansichten nach Gersdorfs Zeichnungen und Tagebuchnotizen.
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Artystyczne odkrycie Karkonoszy w widokach zgorzeleckiego 
malarza pejzażu Christopha Nathe (1753–1806)

Pochodzący z Görlitz Christoph Nathe pozostaje artystą szerzej nieznanym, mimo iż po-
zostawił po sobie bardzo liczne, oryginalne i niezwykle interesujące dzieła o dużej wartości 
artystycznej. Należy go także uznać za jednego z trzech wielkich odkrywców piękna rodzime-
go, północnego krajobrazu w czasach przed romantyzmem, wymieniając jego nazwisko obok 
Johanna Christiana Klengla (1751–1824), którego był uczniem, oraz Adriana Zingga (1734–
1816). Nathe przez wiele lat systematycznie przemierzał Łużyce Górne, Czechy, Śląsk, Kotlinę 
Jeleniogórską i przede wszystkim Karkonosze. W kręgu jego mecenasów i przyjaciół znaleźli 
się twórcy założonego w roku 1779 Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego (Oberlausit-
zische Gesellschaft der Wissenschaften), m.in. Adolph Traugott von Gersdorf (1744–1807). Towa-
rzystwo prowadziło szeroko zakrojone badania naukowe nad Łużycami Górnymi i sąsiednimi 
regionami, artyście powierzając wykonywanie odpowiednich widoków topograficznych. 

Nathe od czasów swojej młodości znał każde wzniesienie w Karkonoszach. I tak na przy-
kład w lipcu 1782 roku wyruszył z Görlitz w podróż badawczą, której celem była Kotlina 
Jeleniogórska, gdzie rysował widoki gór i miejscowości widzianych z Kowar i Jeleniej Góry. 
Szkice sporządzone w podróży dopracowywał później w swoim atelier przy użyciu farb 
akwarelowych i kryjących. Powstałe w ten sposób widoki do dzisiaj wywierają głębokie wra-
żenie na odbiorcach, między innymi dzięki charakteryzującemu artystę doskonałemu wyczu-
ciu powściągliwej kolorystyki gór, którą potrafił tak wiernie oddać w swoich pracach. 

W grudniu roku 1790 wraz z Gersdorfem zdobył karkonoski szczyt znany jako Smrek 
(Tafelfichte), a wrażenia z tej wyprawy zawarł w Opisie spaceru na Smrek (Beschreibung eines 
Spazierganges auf die Tafelfichte). Seria widoków powielonych w technice aquatinty przez Chri-
stiana Haldenwanga (1770–1821), która ukazała się w roku 1803 pod tytułem Widoki Śląska 
i Karkonoszy (ANSICHTEN /von /SCHLESIEN UND DEM RIESENGEBÜRGE), przyniosła ar-
tyście ponadregionalną sławę i przyczyniła się do odkrycia Karkonoszy przez artystów wcze-
snego romantyzmu, skupionych wokół Caspara Davida Friedricha (1774–1840).

Nathe interesował się nie tylko samą topografią, ale i geologią. Z podróży przywoził za-
wsze próbki skał, a w listach dzielił się geologicznymi spostrzeżeniami. W jego twórczości 
gruntowna, naukowa znajomość geologicznej historii danego obszaru i jego pierwotnych 
form spotkała się z niezwykle rozwiniętą wrażliwością na nastrojowe wartości natury.
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Wilhelm Müller. 
Zmierzch Grupy Kowarskiej

„Jeszcze niektórzy naoczni świadkowie widzieli tego ostatniego pracow-
nika z zakładu Knippla, osiemdziesięciolatka, jak w tradycyjny sposób po-
krywał litografie białkiem i własnoręcznie je kolorował. Lecz jakości rycin 
Knippla z przedstawieniami Górnego Śląska nie udało mu się osiągnąć”1. Ta 
dostarczona przez Evę Schmidt w 1936 roku wzmianka o Wilhelmie Mülle-
rze przynosi obraz anachronicznego, zapomnianego jeszcze za życia rzemieśl-
nika-artysty, który w czasach pierwszej wojny światowej, komunistycznej 
rewolucji i upadku wielkich monarchii, wierny dawnym praktykom swego 
fachu, pragnął podtrzymać upadający zakład, będący ucieleśnieniem starszej 
o co najmniej pół wieku artystycznej tradycji. 

Dzieła Müllera można znaleźć w zbiorach kilku muzeów związanych ze 
Śląskiem, lecz karty katalogowe podają jednak zwykle bardzo skrótowe in-
formacje na temat tego twórcy, ograniczając się zwykle do dat przepisanych 
z sygnatur prac. Właściwie ten stan rzeczy nie dziwi, próżno bowiem szukać 
nazwiska artysty w jakimkolwiek leksykonie, a również dość skąpa litera-
tura przedmiotu podaje niewiele wiadomości o pracującym w Kowarach li-
tografie, obdarzonym w dodatku, co utrudnia poszukiwania źródłowe, tym 
samym nazwiskiem co jego niemal współcześni: Wilhelm Müller-Rüders-
dorf (1889–1945?), pisarz i nauczyciel czynny w Górach Izerskich oraz Willy 
Müller-Lückendorf (1905–1969), malarz urodzony w Żytawie i wykształco-
ny w Dreźnie, malujący m.in. motywy karkonoskie2. 

Opracowania na temat szkoły kowarskiej wspominają Müllera jedynie 
jako ostatniego właściciela zakładu Ernsta Wilhelma Knippla. Najobszer-
niejszych informacji o litografie dostarczyła Eva Schmidt w cytowanym 
powyżej artykule o Knipplu z 1936 roku, pisząc: „W znacznej mierze 
zmniejszona, pod względem artystycznym niewiele już znacząca firma 
przeszła w roku 1908 w posiadanie księgarza Wilhelma Müllera, który spo-
rządzał litografie najróżniejszych rodzajów, również wzory dywanów, lecz 
ostatecznie w 1920 roku zmuszony został do całkowitego rozwiązania sta-

1 E. Schmidt, Ernst Wilhelm Knippel, einer der ersten Maler des oberschlesischen Industriegebiet, „Der Ober-
schlesier“ 18 (1936), s. 13. 

2 Temu ostatniemu twórcy przypisuje się błędnie (aczkolwiek ze znakiem zapytania) grafiki naszego 
artysty przechowywane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, por.: Sztuka XX wieku. Prace artystów za-
granicznych. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, kat. zbiorów, red. M. Hermansdorfer, Wrocław 2002, s. 344. 



162

Diana Codogni-Łańcucka

rego zakładu Tittla”3. Ten obraz Müllera nie został w późniejszym czasie 
uzupełniony. Grafik był traktowany w literaturze przedmiotu jedynie jako 
ostatnie ogniwo zakładu „Knippel i syn” i dziedzic spuścizny jego firmy4. 
W ten sposób Müller nie znalazł się nawet w grupie dwunastu zidentyfiko-
wanych przez Ryszarda Kincla grafików z Kowar, mimo że osobno umiesz-
czeni byli na niej pracujący w większych warsztatach litografowie, którym 
nie można przypisać żadnych samodzielnych dzieł. Tymczasem dla Wil-
helma Müllera udało się zidentyfikować 11 litografii, zachowanych w 28 
egzemplarzach i jedną akwarelę. Prace te przechowywane są w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu i w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Muzeum w Gli-
wicach oraz Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Ratyzbonie (zbiór Hasel-
bacha). Przypuszczalnie nie są to wszystkie zachowane dzieła kowarskiego 
grafika. Niniejszy referat nie rości sobie pretensji do prezentacji całości do-
robku Müllera, lecz będąc pierwszym przyczynkiem do naszego stanu wie-
dzy na jego temat, pragnie ukazać postać litografa w nieco innym świetle 
niż dotychczas.

Nazwisko Müllera pojawia się w rozpoznanych źródłach po raz pierwszy 
w 1908 roku, kiedy to 15 V kupił litograficzny zakład i drukarnię Knippla. 
Zakład ów czasy swojej świetności miał za sobą. Badacze zgodnie twierdzą, 
że Knippel już od czasu śmierci swego wspólnika Riedena w 1858 roku nie 
oferował litografii na tak wysokim poziomie, jak wcześniej. Data 1870 przyj-
mowana jest jako zamknięcie twórczego okresu wtedy sześćdziesięciolet-
niego artysty. Potem oficyna wydawała głównie małoformatowe odbitki na 
podstawie starych wzorów, a jedynym istotnym nowym dziełem były Wido-
ki ze Śnieżki na cztery strony świata, datowane na lata 1881/1883, niemal sym-
boliczne ukoronowanie wieloletniej działalności grafika z Kowar. Wiadomo, 
że prace Knippla wystawiono jeszcze na „Wystawie obrazowych przedsta-
wień z Karkonoszy“ w Jeleniej Górze w roku 18975. Po śmierci Ernsta Wil-
helma w 1900 roku zakład przejął jego syn Louis. Gdy zmarł w IV 1908 roku 
w wieku 63 lat, lokalna gazeta poświęciła mu dość długi nekrolog. Nazwa-
no go „litografem i właścicielem zakładu litograficznego” i pisano, że „po-
święcił firmie, zarówno za życia swego ojca, jak i potem jako właściciel, 
swe wielkie zawodowe zaangażowanie i umiejętności”, podnoszono jednak 
głównie jego zasługi jako aktywnego i powszechnie szanowanego obywate-
la miasta6. Pozwala to domniemywać, że Louis nie wydał żadnych istotnych 

3 E. Schmidt, op. cit., s. 13.
4 W tym kontekście wzmiankują Müllera – Ryszard Kincel i Angelika Marsch, zob.: R. Kincel, Z ży-

cia i działalności grafików szkoły kowarskiej, „Rocznik Jeleniogórski”, 25/26 (1987/1989), s. 209; A. Marsch, Die 
Schmiedeberger Bildverlage Friedrich August Tittel, Carl Theodor Mattis, Carl Julius Rieden und Ernst Wilhelm Knippel, 
„Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“, 13 (2005), s. 99. 

5 „Der Wanderer im Riesengebirge“, 17 (1897), s. 106n. 
6 „Schmiedeberger Stadtblatt”, Nr. 42 z 1908 (9 IV 1908). 
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1. Reklama zakładu Knippla, listopad 1908.

prac7. Po  śmierci Louisa firmę miała prowadzić jego żona Anna, ale i ona 
zmarła nieoczekiwanie zaledwie miesiąc później8. Wówczas to zakład „Lito-
graphie- und Steindruckereigeschäft E.W. Knippel”, położony w Kowarach 
przy Rynku 18, kupił Wilhelm Müller9. 

Wyobrażenie o tym, co wytwarzała firma „E.W. Knippel” przez niemal 
cztery dziesięciolecia swego istnienia po 1870 roku dają ogłoszenia zamiesz-
czane co roku w prasie lokalnej. Reklamują one karty wizytowe, jadłospi-
sy, dyplomy, plakaty, druki okolicznościowe zdobione techniką litografii lub 
akwareli (il. 1, 2). Wiadomo, że zakład wytwarzał też szczególne wzory dy-
wanów. Takie właśnie zlecenia, a nie produkcja widoków, były główną gałę-
zią późnej działalności firmy Knippla, która zresztą na polu prac drukarskich 
miała w Kowarach sporą konkurencję w zakładzie Emila Mosiga (Rynek 36), 
drukującego kilka codziennych gazet w regionie („Schmiedeberger Anze-
iger“, „Anzeiger für Krummhübel“) oraz przede wszystkim w wydawnictwie 

7 Tego zdania była Eva Schmidt (E. Schmidt, op. cit., s. 12n.), a za nią Angelika Marsch (A. Marsch, op. 
cit., s. 99).

8 Por. nekrolog w „Schmiedeberger Stadtblatt”, Nr. 56 z 1908 (14 V 1908).
9 „Schmiedeberger Stadtblatt”, Nr. 57 z 1908 (16 V 1908).
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Alwina Kaha, który wydawał lokalny tytuł „Schmiedeberger Stadtblatt“. Oba 
zakłady, a zwłaszcza firma Kaha, oferowały wszelkie usługi litograficzne, 
a nawet gumowe pieczęcie, prawdopodobnie też z widokami turystycznych 
obiektów, używane przez gospodarzy schronisk i handlarzy pamiątkami.

Wilhelm Müller nie był, jak go określiła Schmidt, księgarzem, lecz zapewne 
jednym z pracowników zakładu Knippla. Nic nie wiadomo o jego pochodze-
niu. W chwili przejmowania zakładu był mieszkańcem Kowar i prawdopo-
dobnie stamtąd pochodził, choć w spuściźnie Knippla zachował się rysunek 
podpisany „Dom w którym urodził się Müller w Starych Sadach”10. Być 
może Knippel, który rzadko rysował tamte okolice, uwiecznił w ten sposób 
dom rodzinny swojego pracownika? Nieznana jest dokładna data urodzin 
Müllera. Jeżeli wierzyć przekazowi Schmidt, litograf musiałby mieć najpóź-
niej w 1935 roku około 80 lat, urodził się więc około roku 1850/1855. 

Bezpośrednio po przejęciu zakładu Müller usiłował wprowadzić kilka 
zmian – poświadczają to ogłoszenia z prasy lokalnej z 1908 roku o wysta-

10 Grafika przechowywana w Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Ratyzbonie, sygn. P 3547; por.: http://
www.herder-institut.de/bildkatalog/index/pic?searchfield_parameter=3547&id=56fa205227c564c75ce-
baa6a909b7953 [dostęp 10 X 2013]. 

2. Reklama zakładu Knippla, 1913 rok.
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wionych na sprzedaż witrynach czy o poszukiwaniu ucznia litografii i pra-
cownika drukarni11. Brak reklam w kolejnych latach nasuwa przypuszczenie 
o problemach finansowych albo o pracy nad zmianą profilu firmy12. W tym 
czasie można zauważyć wzmożone próby sprzedaży dawnych, składowa-
nych w firmie akwafort i litografii Tittla, Mattisa i Knippla z lat 1840–1870. 
Owe prace miały wówczas już wartość antykwaryczną i znajdowały na-
bywców raczej wśród kolekcjonerów, niż masowych odbiorców13. Jednocze-
śnie jednak Müller zdecydował się wydawać odbitki z dawnych płyt jako 
pocztówki oraz jako większe ryciny14. Zapewne była to próba dostosowa-
nia oferty do gustu publiczności, która już od lat 90. XIX wieku częściej 
niż typowe graficzne widoki wybierała kartę pocztową, tanią i łatwo do-
stępną. Pocztówki były zresztą popularne nie tylko wśród turystów, lecz 
także wśród kolekcjonerów. W Karkonoszach dużym zainteresowaniem 
bardziej wysublimowanych odbiorców cieszyły się karty fotograficzne lub 
artystyczne, powielające litografie obrazy olejne śląskich artystów. Te najpo-
pularniejsze pochodziły z założonego w 1884 roku w Cieplicach wydawnic-
twa artystycznego Maxa Leipelta, które oferowało pocztówki m.in. według 
prac Carla Ernsta Morgensterna (1847–1928), Friedricha Iwana (1889–1967) 
i Paula Austa (1866–1934). Popularne były też nieco droższe artystyczne 
teki, przynoszące serie reprodukcji według obrazów lub oryginalnych gra-
fik, sprzedawane jako konkurencja dla „bezdusznych“ fotografii. Prasa sys-
tematycznie informowała o nowych motywach i dokładnie je omawiała15. 
W tym kontekście propozycja Müllera, by sprzedawać biedermeierowskie 
motywy w nowej formie, mogła znaleźć zainteresowanie jedynie wśród na-
bywców kierowanych sentymentalnymi pobudkami.

Być może właśnie te zmiany, jakie nastąpiły na rynku grafiki topogra-
ficznej, dały asumpt do wprowadzenia przez Müllera zupełnie nowej oferty 
wydawnictwa. Decyzja ta jest nieco zaskakująca w kontekście anachro-
nicznego charakteru firmy, która – przypomnijmy – nie wydawała nowych 
motywów od bez mała półwiecza. W 1913 roku Müller zaoferował „arty-

11 Zakład ciągle zatrudniał jeszcze kilka osób, a jednym z litografów był Friedrich Liebig; o 50. jubile-
uszu jego pracy w firmie wspomina „Schmiedeberger Stadtblatt”, Nr. 5 z 1911 (12 I 1911). Uzupełnieniem 
podanych przez Kincla listy dwunastu grafików może być jeszcze mistrz litografii Jerschke, pochodzący 
z Karpnik (por. „Schmiedeberger Stadtblatt”, Nr. 11 z 1917 (27 II 1917). 

12 Podczas gdy do końca 1908 roku zakład publikował w lokalnej gazecie po kilka reklam rocznie, w la-
tach 1909–1910 nie pojawiło się ani jedno ogłoszenie. Pierwsza reklama po przerwie pojawiła się dopiero 
przed Bożym Narodzeniem w 1911 roku i informowała o wyprzedaży dawnych grafik.

13 W tym czasie zakupów dokonało po raz pierwszy Muzeum w Gliwicach (informacja od p. Jolanty 
Wnuk, za którą składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie). 

14 H. Höpfner, Die Knippelschen Karten, „Der Wanderer im Riesengebirge”, 29 (1909), s. 159.
15 Np. obrazy Paula Linkego wydane w technice heliograwiury przez wrocławskie wydawnictwo 

C.T. Wiskotta w 1898 roku oraz dwie serie Dr. Scheffer‘s Landschaftsmappen z 1907 i 1908 roku z litografia-
mi, których autorem był Ernst Müller-Bernburg (omówienie: „Der Wanderer im Riesengebirge“, 18 (1898), 
s. 187n., 27 (1907), s. 119n. oraz 28 (1908), s. 28n.). 
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3. Widok z Wysokiej Łąki w stronę Kowar, sygn. l. d.: WM 1914, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław, I. g. 20589.
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styczne litografie na prezenty, w tym widoki Kowar i okolic”. Najprawdo-
podobniej chodziło już wtedy o jego własnoręczne prace. Spośród znanych 
dziś prac Müllera pierwsza pochodzi właśnie z 1913, ostatnia z 1919 roku. 
Litografie te obejmują dwa kręgi tematyczne: pierwszy to motywy z oko-
licznych miejscowości, drugi – motywy karkonoskie. Do pierwszej grupy 
należą dwa Przedstawienia Gruszkowa (1913, 1915), Motyw z Podgórza (1919), 
dwa Przedstawienia Kowar ujmujące fragmenty miasta położone nad Jedlicą (b.d. 
i 1919) i akwarela z Widokiem kaplicy św. Anny w Kowarach (b.d.). Drugą 
grupę tworzą: Widok z Wysokiej Łąki w kierunku Kowar (1914), Buda Teich-
manna (1915), Widok na Śnieżne Kotły (1915), Dolina Olbrzymia (Obrzi dul, 
1916), Teichbaude (Schronisko Samotnia, b.d.) oraz Formacje skalne w Karkono-
szach (1919), (il. 3–10).

Większość, bo osiem z tych dwunastu prac, jest sygnowana albo mono-
gramem WM, albo skrótem imienia i pełnym nazwiskiem, a wszystkie sy-
gnowane grafiki opatrzone są roczną, a jednym przypadku nawet dzienną 
datą. Niektóre grafiki są kolorowane, utrzymane w niezwykle stonowanej 
gamie barwnej, w której dominują szarości, brązy, zgaszone zielenie z ak-
centami stłumionych czerwieni. Jedynym wyjątkiem jest egzemplarz prze-
chowywany w Gliwicach; koloryzacja świetlistymi, nasyconymi brązami 
i żółcieniami, podkreślenie niektórych elementów kryjącą bielą przypomina-
ją litografie Knippla z połowy XIX wieku. Wszystkie prace mają stosunkowo 
duże wymiary ok. 35×25 cm. 

Prace Müllera, choć stylistycznie niejednorodne, mają kilka cech wspól-
nych. Grafik wybiera zwykle motywy nieoczywiste, czasem niemal słabo 
rozpoznawalne topograficznie. W przypadku przedstawień miejscowości nie 
są to typowe turystyczne „widoki”, lecz malownicze zakątki, których nastrój 
współtworzą kamienne schody i mostki, szachulcowe chałupy, krzywe pło-
ty, sprzęty wystawione przed dom. Sztafaż, tak typowy dla poprzedników 
Müllera, pojawia się tylko na dwóch wczesnych jego pracach. Również pej-
zaże karkonoskie, choć obrazują znane motywy, nie ukazują ich (wyjątkiem 
jest tu przedstawienie Budy Teichmanna16), w sposób utrwalony przez nie-
zliczone ryciny i fotografie. Przejawia się tu, czasami technicznie nieporadna, 
ale widoczna próba indywidualnego ujęcia pejzażu. 

Müller ukazuje dość wąskie wycinki krajobrazu; nie spotkamy u niego 
pojawiającego się u niemal wszystkich pejzażystów karkonoskich tego okre-
su – panoramicznego ujęcia gór17. Artysta całkiem odchodzi od tradycyjnej 
budowy pejzażowej przestrzeni, jaką wprowadził Tittel i której reminiscen-

16 Nr kat. 4. Por. niemal identyczne ujęcia u Austa oraz Iwana. 
17 Jak zauważyła Anna Kozak, panorama gór pojawiała się u niemal wszystkich śląskich pejzażystów wy-

rosłych z tradycji XIX wieku. Zob.: A. Kozak, Śląskie malarstwo krajobrazowe w XIX wieku. Problemy badawcze, 
[w:] Międzynarodowe Sympozjum pt. „Kotlina Jeleniogórska – Powrót Romantycznego Krajobrazu” w Łomnicy, 10–12 
września 1998, red. A. Michałowski, A. Sulimierska, M. Świątkowski, Warszawa 2000, s. 84. 
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4. Buda Teichmanna (Hotel Orlinek), sygn. l. d.: WM 15, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Ratyzbo-
na, P 3019.

5. Riesengrund, sygn.: W: Müller / 1916, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Ratyzbona, P 3176.
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6. Kowary, widok zimowy na kamienny most 
z figurą św. J. Nepomucena,  sygn.: W. Müller 
Schmdbg. i/R 1919, Kunstforum Ostdeutsche Ga-
lerie, Ratyzbona, P 5148.

cje można znaleźć w większości prac 
Knippla: przejętego jeszcze z estety-
ki barokowej kulisowego budowa-
nia przedstawień za pomocą trzech 
horyzontalnych pasów – pierwsze-
go planu, głównego motywu oraz 
tła. Większość przedstawień ukaza-
na jest natomiast z nieco podwyż-
szonego punktu widzenia. Często 
ich oś stanowi prowadząca lekką 
diagonalą droga od krawędzi przed-
stawienia w jego głąb. W pejzażach 
karkonoskich zwraca uwagę kadro-
wany z bliska gęsty, niemal przery-
sowany pierwszy plan. Nie jest on 
jednak, jak w klasycznych widokach, 
zaproszeniem dla widza do wejścia 
w obraz, lecz stanowi barierę, złożo-
ną z dość szczegółowo przedstawia-
nych głazów lub roślin. Drugą zaporę 
dla wzroku widza tworzą fragmen-
ty gór zamykające całe pole widze-
nia, wypierające partię nieba poza 
przedstawienie, co nadaje kompozy-
cjom monumentalny i ciężki charak-
ter. Müller czasami wprowadza efekt 
pozornie nieestetyzowanego ujęcia, tam gdzie krawędź płaszczyzny przed-
stawienia ucina przedstawione obiekty: okno lub konar drzewa18.

Bez wątpienia Müller nie był wybitnym artystą. Widoczne są jego trudno-
ści ze swobodnym oddaniem trójwymiarowych stosunków przestrzennych, 
a zwłaszcza odległości pomiędzy oddalonymi od siebie planami. Razi u nie-
go pewna toporność kreski oraz kontrast między rysowaną sztywną linią 
architekturą, a gęstą, mięsistą manierą przedstawiania partii kamieni i roślin-
ności. Müller uczył się zapewne sztuki rysunku u Knippla, zgodnie z roz-
powszechnioną ówcześnie praktyką warsztatową. Jednak zarówno dobór 
motywów, jak i cechy formalne prac Müllera różnią się od dzieł jego poten-
cjalnego nauczyciela, tkwiących w dużej mierze w estetyce 1. połowy XIX 
wieku. Dużo bliżej im natomiast do współczesnego malarstwa krajobrazowe-
go w Karkonoszach i to często twórców, urodzonych pokolenie później niż 

18 Warto zauważyć, że takie wycinkowe kadrowanie pojawiało się często u Knippla i wynikało zapew-
ne ze stosowania przez artystę różnych instrumentów optycznych. 
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7. Kowary – Podgórze, sygn.: W. Müller / Schmiedeberg i/R. / 1919, Kunstforum Ostdeutsche Ga-
lerie, Ratyzbona, P 4759.

8. Schronisko Samotnia (Teichbaude), Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG AH 2842.
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9. Widok Kowar od strony rzeki, Kunstforum Ost-
deutsche Galerie, Ratyzbona, P 3017.

Müller. Nie sposób tu wskazać pier-
wowzorów określonych kompozycji, 
ale można zobrazować podobny spo-
sób myślenia i podobne intencje for-
malne. Müller z pewnością zetknął 
się z dziełami głównych postaci ślą-
skiego malarstwa krajobrazowego: 
Adolfa Dresslera (1833–1881), Car-
la Ernsta Morgensterna (1847–1928) 
czy choćby Georga Müllera-Breslau 
(ur. 1856), który w 1911 roku zmarł 
w Kowarach.

To właśnie w pokoleniu Dres-
slera pojawiały się trudno rozpo-
znawalne zakątki, a przedstawienia 
malowniczych chat, pozbawione 
sztafażu, częste były u Eugena Bur-
kerta (1866–1922) czy Gertrud Staats 
(1859–1938)19. Drobiazgowe przed-
stawienia kamieni i gęstej roślinno-
ści na pierwszym planie, można znaleźć u Theodora Blachego (1864–1910) 
i Arthura Blaschnika (1823–1918). Można przypomnieć, że Dressler zalecał 
swoim uczniom analizę wybranych fragmentów natury w studiach pierw-
szego planu i stąd przedstawienia głazów są często obecne i w ich pracach, 
zwłaszcza u Georga Müllera-Breslau20. Kompozycja wielu grafik kowarskiego 
litografa przypomina rozpowszechniony wśród śląskich pejzażystów sche-
mat z widoczną pośrodku obrazu drogą prowadzącą do pasma przedgórza 
i gór21. Również nastrojowy widok Kowar w śniegu wpisuje się w ciąg zi-
mowych widoków okolic Jeleniej Góry, popularnych głównie dzięki obrazom 
Paula Weimanna (1867–1945) a przede wszystkim gra ficznym pracom Iwana.

Szczególnie interesujący w kontekście tych rozważań jest widok Grusz-
kowa (Bärndorf im Riesengebirge) z 1915 roku (il. 11). Przedstawienie wiejskiej 
drogi z idącym samotnie, podpierającym się laską mężczyzną w niczym nie 
przypomina widoków Knippla, choć to jego nazwa firmy widnieje na sygna-
turze. U Müllera panuje zupełnie inny, nieco mroczny nastrój, determino-
wany pustką pierwszego planu i wycinkowym kadrowaniem, spychającym 

19 Por. np. Wieś śląska Eugena Burkerta, reprodukcja w: P. Łukaszewicz, A. Kozak, Obrazy natury. Adolf 
Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy wieku XIX, kat. wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Mu-
zeum Narodowe w Warszawie, Wrocław 1997, s. 105, nr 124.

20 Por. też Alfred Nickisch, Widok na Śnieżne Kotły, reprodukcja w: P. Łukaszewicz, A. Kozak, op. cit., 
s. 125n., nr 181.

21 Anna Kozak łączy ten schemat kompozycyjny z recepcją twórczości drezdeńskich romantyków, 
zwłaszcza Caspara Davida Friedricha (A. Kozak, op. cit., s. 88).
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10. Kowary, kaplica św. Anny, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Ratyzbona, P 3262.
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elementy zabudowy, konstytutywne 
dla widoku miejscowości, ku bocz-
nym krawędziom grafiki. Płasko 
przedstawione sylwetki drzew oraz 
przede wszystkim „uciekająca” prze-
strzeń, przenosząca – mimo wysokie-
go punktu ujęcia – linię horyzontu ku 
górnej krawędzi obrazu mają typowo 
modernistyczne cechy. Grafika przy-
pomina wyraźnie typ obrazowania, 
który rozpowszechnił się w malar-
stwie europejskim po fazie recepcji 
francuskiego impresjonizmu, pozo-
stającego z kolei pod wpływem foto-
grafii i japońskiej grafiki22. 

W konfrontacji z niejednorodną 
i wymykającą się jednoznacznym oce-
nom stylistycznym produkcją arty-
styczną Müllera powstaje wiele pytań, 
na które przy obecnym stanie badań 
trudno znaleźć przekonujące odpowie-
dzi. Zdumiewa fakt, że Müller – jeżeli 
wierzyć zwykle bardzo skrupulatnej Schmidt – w momencie rozpoczęcia dzia-
łalności artystycznej był człowiekiem ponad sześćdziesięcioletnim. Czy była to 
próba ratowania upadającego przedsiębiorstwa, podjęta głównie z powodów 
ekonomicznych? Czy raczej (może również?) późna manifestacja artystycznych 
ambicji? O tej drugiej opcji świadczyć może zaniechanie posługiwania się nazwą 
wydawnictwa Knippla, obecnej wszakże na jednej z pierwszych grafik oraz po-
sługiwanie się wypracowaną sygnaturą. Zastanawia obecność elementów aktu-
alnego modernistycznego obrazowania, które nieco kontrastują z przejawiającą 
się w innych pracach estetyką realistyczną. Jeżeli przyjąć, że są one intencjonal-
nym, a nie przypadkowym efektem, to widzieć w nich należy chyba świadome 
nawiązanie do aktualnych tendencji w sztuce i odpowiedź na zapotrzebowanie 
odbiorców. Dobór motywów, a przede wszystkim dość duży rozmiar grafik, ofe-
rowanych, jak wiadomo z przekazów23, pojedynczo i w tekach, nasuwają przy-
puszczenie, że produkcja artystyczna Müllera pretendowała do statusu grafiki 
artystycznej i miała stanowić konkurencję dla uznanych artystów. 

22 Por. Georg Müller-Breslau, Późna jesień w Karkonoszach (1896), reprodukcja w: P. Łukaszewicz, A. Ko-
zak, op. cit., s. 123, nr 177.

23 H. Hauck, Kunstblätter vom Gebirge, „Wanderer im Riesengebirge“, 34 (1914), s. 160. Być może Mül-
ler chciał powrócić do tradycji firmy jako reputowanego zakładu artystycznego i, by skoncentrować się na 
produkcji artystycznej, zrezygnował z wykonywania usług litograficznych i drukarskich.

11. Gruszków, sygn. l. d.: W. Müller 1915; p. d.: Ver-
lag E.R. Knippel Schmiedeberg i/R., Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie, Ratyzbona, P 4755.
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Ta fluktuacja produkcji artystycznej miała miejsce w krótkim okresie. 
Ostatnia znana grafika datowana jest na 1919 rok, a rok później prawdo-
podobnie zakład przestał działać. Wprawdzie Müller jeszcze w 1934 roku 
w spisie mieszkańców Kowar figurował pod starym adresem, jako właściciel 
jedynego w mieście sklepu sprzedającego dzieła sztuki (Kunsthandlung)24, ale 
zapewne jedynie wyprzedawał w dalszym ciągu stare grafiki zakładu, głów-
nie szkice i rysunki przygotowawcze Knippla25. Ostatnie lata życia Müller 
miał spędzić w ubogich warunkach w Nowej Wsi Legnickiej, dokąd wywiózł 
ostatnie pamiątki ponad stuletniej historii kowarskiej firmy26. 

Müller został dość szybko zapomniany, skoro już Eva Schmidt pisała 
o nim tonem raczej wspomnieniowym, a na niektórych grafikach w latach 
40. XX wieku umieszczono informującą notkę „Müller – letzter Inhaber von 
Knippels Geschäft“27. Jego prace nie zostały nawet wspomniane na dwóch 
wielkich wystawach grafik i obrazów karkonoskich organizowanych w la-
tach 40. poprzedniego stulecia we Wrocławiu28.

Dziś wydaje się, że przywoływany do tej pory jako ostatni właściciel upa-
dającej firmy litograf zasługuje na status samodzielnego artysty, lecz podsta-
wowym postulatem badawczym jest ciągle jeszcze rozpoznanie kolejnych 
prac Wilhelma Müllera w zbiorach publicznych i prywatnych. 

KATALOG
Dzieła sygnowane: 
 1. Gruszków (ze sztafażem). Il. 3. 
  Sygn. l. d.: WM Bärndorf 20./7.13.
  KOG, P 4754
  MJG AH 2848

24 Por. Adressbuch/Einwohnerbuch Landkreis Hirschberg i. Rsgb. einschliesslich der Stadt Schmiedeberg, 
Liegnitz 1927, 1930, 1934, 1937. Dopiero księga adresowa z 1937 roku podaje inny adres Müllera (Lande-
shuterstr. 12) i nie wzmiankuje o jego sklepie. 

25 Większego zakupu w tym czasie (w 1922 roku) dokonał Franz Heinevetter, dyrektor Górnośląskiego 
Muzeum w Gliwicach. E. Schmidt, op. cit., s. 13; eadem, Ernst Wilhelm Knippels Ansichten von Industriestätten 
in den Sudetenländern, „Schlesisches Jahrbuch“, 1937, s. 143. Wśród sprzedawanej spuścizny Knippla zna-
lazły się też prywatne obrazy, jak na przykład akwarela z podobizną żony i córki Knippla, kupiona przez 
nadradcę górniczego Martina Wittego, którego zbiór grafik stworzył potem jeden z dwóch filarów kolekcji 
Albrechta Haselbacha. Na przechowywanej w Kunstforum Ostdeutsche Galerie w Ratyzbonie rysunku 
(P 3251) znajduje się napis ołówkiem: „erworben von Müller; (Witte)“.

26 Informacja ta znajduje się wśród materiałów do wystawy Lob der Heimat z 1942 roku (Archiwum 
MNWr, sygn. I/393, s. 50) oraz na grafice przechowywanej w MJG, sygn. AH 2843. 

27 Nota taka znalazła się na akwareli ze zbioru Haselbacha (nr kat. 12) oraz na dwóch grafikach z mu-
zeum w Jeleniej Górze (por. nr kat. 1, 3).

28 Te wystawy to Karkonosze w sztuce XIX wieku w Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych w 1937 roku 
(pokazano tam kilka grafik Knippla) oraz Pochwała Kraju. Krajobraz śląski w obrazach, grafice i rysunkach 
w 1942 roku w Muzeum Zamkowym (wystawa prezentowała kolekcję Albrechta Haselbacha) Por. kata-
logi: Das Riesengebirge in der Kunst des 19. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog, Schlesisches Museum der Bildenden 
Künste mit Auszügen aus Ludwig Richters Tagebuch seiner Reise ins Riesengebirge im Jahre 1838, Breslau, Novem-
ber 1937, hrsg. vom Schlesischen Museum der Bildenden Künste, Breslau 1937; Lob der Heimat. Schlesiens 
Landschaft in Gemälden, Graphik und Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog, Kunstsamm-
lungen der Stadt Breslau, Schlossmuseum, April–Juni 1942, Breslau [1942].
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  MJG, AH 2841 (recto). Na odwrocie napis:  Lith. Von W: Müller, dem letzten Inhaber der Fa. 
Knippel, Schmiedeberg i/R. Das Blatt Bärndorf b/Buchwald Rgbs ist M. ihn selbst koloriert.

  MNWr, nr inw. VII 330
  Muzeum w Gliwicach, 
  Oss., I. g. 14927
 2. Widok z wysokiej Łąki w stronę Kowar. Il. 4.  
  Sygn. l. d.: WM 1914
  Oss., I. g. 20589. Na odwrocie napis: Blick v. Hohenwiese nach Schmiedeberg i/R
 3. Gruszków (z odwróconą postacią). Il. 5. 
  Sygn. l. d.: W. Müller 1915; p. d.: Verlag E.R. Knippel Schmiedeberg i/R. 
  KOG, P 4755
  MJG, AH 2839 (kolorowana) (u dołu napis: W. Müller war der letzte Besitzer der Fa. Knippel 

in Schmiedeberg i. Rgb)
 4. Buda Teichmanna (Hotel Orlinek). Il. 6.  
  Sygn. l. d.: WM 15
  KOG, P 3019
 5. Widok na Śnieżne Kotły 
  Sygn.: WM 15
  MJG, AH 2690 (na odwrocie napis: Firle; owalna pieczęć: E. W. Knippel)
  MJG, AH 2840 (kolorowana)
  MJG, AH 2846 (kolorowana)
 6. Riesengrund. Il. 7.
  Sygn.: W: Müller / 1916
  KOG, P 3176
  Oss., I. g. 20588. 
 7. Kowary, widok zimowy na kamienny most z figurą św. J. Nepomucena. Il. 8. 
  Sygn.: W. Müller Schmdbg. i/R 1919
  KOG, P 5148
  MJG, AH 2926 (dopisek na odwrocie Firle, Bl. 28 Nr. 731d III)
 8. Skały w Karkonoszach
  Sygn.: W. Müller 1919
  MJG, AH 2845 
  MJG, AH 2843 (kolorowana) „lebte zuletzt ziemlich ärmlich in Neuhof bei Liegnitz“ 

Dzieła niesygnowane: 
 9. Kowary – Podgórze. Il. 9 
  Sygn.: W. Müller / Schmiedeberg i/R. / 1919.
  KOG, P 4759
  MJG, AH 2844
  MJG, AH 2847 (kolorowana)
  MJG, AH 2838 (kolorowana)
  MNWr, VII 677.  
 10. Schronisko Samotnia (Teichbaude). Il. 10 
  MJG, AH 2841 (verso)
  MJG, AH 2842 (kolorowana)
 11. Widok Kowar od strony rzeki. Il. 11. 
  KOG, P 3017
 12. Kowary, kaplica św. Anny (akwarela). Il. 12. 
  KOG, P 3262

Skróty: 
KOG: Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Ratyzbona
MJG: Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra
MNWr: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Oss.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław



Diana Codogni-Łańcucka

Wilhelm Müller.
Die Dämmerung der Schmiedeberger Schule

Einige der mit Schlesien verbundenen Museen besitzen in ihren Sammlungen die Lithogra-
fien von Wilhelm Müller aus Schmiedeberg (Kowary), dem in der zweiten Dekade des 20. Jahr-
hunderts tätigen Grafiker. In der Fachliteratur wird er nur als rückschrittlicher und vergessener 
letzter Eigentümer der lithografischen Anstalt von Knippel erwähnt. Er hatte den Verlag im 
Jahre 1908 übernommen und führte ihn bis zu seiner Schließung im Jahre 1920, den Nachlass 
von Knippel an öffentliche und private Sammler allmählich ausverkaufend. 

Dieser Beitrag ist der erste Versuch einer Auseinandersetzung mit dem grafischen Schaffen 
von Müller. Auf den ihm bisher zugeschriebenen zwölf Blättern sind Motive aus Schmiedeberg 
und Umgebung sowie dem Riesengebirge dargestellt. Diese Werke zeigen keine Ähnlichkeit mit 
dem Schaffen von Knippel. Die Auswahl der Motive sowie die formalen Merkmale einzelner 
Blätter, vor allem die Gestaltung des Bildraumes lassen, eher auf den Einfluss zeitgenössischer 
Landschaftsmalerei schließen.

Es scheint, Müller wollte mit erfolgreichen Verlagen konkurrieren und seine Formen-
sprache an aktuelle Tendenzen anpassen. Obwohl er höchstwahrscheinlich nur 6 Jahre lang 
schöpferisch tätig war und keinen Erfolg verzeichnen konnte, so ist doch selbst die Tatsache 
interessant, dass sich Müller gegen Ende der über hundert Jahre langen Geschichte der An-
stalt und nach knapp fünfzig Jahren Stagnation der Firma entschlossen hat, den Kunden neue 
künstlerische Druckgrafiken anzubieten.



177

Piotr Oszczanowski

Christian Wilhelm Tischbein 
(zm. 31 VII 1824 w Kowarach)

 – przyczynek do biografii artysty

 Już na wstępie należy zastrzec, że ta wypowiedź jest tylko rodzajem 
przyczynku czy też komunikatu, który raczej traktować należy jako swo-
iste upomnienie się o pamięć dla ciekawej indywidualności twórczej, a nie 
widzieć w nim próbę pełnego zaprezentowania dorobku Christiana Wilhel-
ma Tischbeina1. To jest jeszcze niemożliwe. Zatem od razu pojawić się musi 
w tej wypowiedzi zastrzeżenie – więcej tu będzie tak naprawdę stawia-
nych pytań, niż dawanych na nie odpowiedzi. To te szczególne losy Śląska 
w XX wieku (w tym zwłaszcza II wojna światowa) sprawiły, że świadomość 
przeszło 40-letniej aktywności zawodowej Christiana Wilhelma Tischbeina 
w tym regionie prawie nie funkcjonuje. Jego bogaty i różnorodny dorobek ar-
tystyczny uległ nie tyle, jak się okazuje zniszczeniu i bezpowrotnej utracie, 
ale egzemplarycznemu dla historii dzieł sztuki na tym terenie wręcz całkowi-
temu rozproszeniu. Dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w Muzeum Miejskim we Wrocławiu, w Muzeum w Pszczynie, w pałacach 
w Łańcucie czy też w Nieborowie i jeszcze kilku placówkach muzealnych – 
odnajdujemy kolejne dzieła tego artysty. Co ciekawe – najmniej jest ich tam, 
gdzie artysta przez lata stworzył ich najwięcej, czyli na Zamku Książ, w Roz-
toce czy też w Oleśnicy lub być może także w Kowarach. 

Zatem celem wypowiedzi jest tylko i wyłącznie przypomnienie artysty, 
którego nazwisko należy do tych, po których pamięć – jakby się nam wy-
dawało – nigdy nie zaginie, a sława nigdy nie przebrzmi. Christian Wilhelm 
Tischbein był bowiem członkiem czteropokoleniowej rodziny, której liczni 
reprezentanci z powodzeniem oddawali się sztuce, a niektórzy z nich osią-
gnęli w niej niebywałe też sukcesy i stali się sztandarowymi reprezentantami 
środkowoeuropejskiego późnego baroku, klasycyzmu i romantyzmu. Do nich 
należy np. Johann Heinrich starszy zw. Tischbeinem z Kassel (1722–17892, 

1 Nadal aktualna i jedyna pozostaje monografia twórczości Christiana Wilhelma Tischbeina autorstwa 
Konrada Nonna powstała przeszło 100 lat temu – zob. K. Nonn, Christian Wilhelm Tischbein, Maler und Ar-
chitekt 1751–1824, Straßburg 1912 („Studien zur deutschen Kunstgeschichte”, H. 148).

2 Na jego temat m.in.: F.E. Peters, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829), Schleswig 1949; Jo-
hann Heinrich Tischbein der Ältere (1722–1789), Ausstellung, 25. November 1989–11. Februar 1990, Neue 
Galerie, Staatliche und Städtische Kunstsammlungen Kassel, hrsg. von Staatl. Kunstsammlungen Kassel 
und Stadtsparkasse Kassel, Ausstellung und Katalog bearb. von M. Heinz, E. Herzog, Kassel 1989; 
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Johann Friedrich August zw. lipskim Tischbeinem (1750–1812)3, czy wresz-
cie też przyjaciel Johanna Wolfganga Goethego i rówieśnik bohatera naszej 
wypowiedzi Johann Heinrich Wilhelm, znany również jako Goethe-Tischbe-
in (1751–1829)4.

Dzieła malarskie, a zwłaszcza konterfektowe, członków tej rodziny 
uznawane są za szczytowe osiągnięcie – dzielone wspólnie z Antonem Gra-
fem (1736–1813) – osiągnięć portretowych 2. połowy XVIII wieku. Co warto 
podkreślić – osiągnięć, w których odchodzono powoli od barokowego pa-
tosu i ekspresji na rzecz realistycznej konwencji portretu mieszczańskiego 
i rodzącej się intymności biedermeieru. Jednym słowem zaliczani są oni do 
przysłowiowych artystów „czasów przełomu”. I to czyni ich atrakcyjnymi 
i na swój sposób – wybitnymi. 

Nie oznacza to, że twórczość Tischbeinów ogranicza się na Śląsku do po-
czynań wyłącznie bohatera naszej wypowiedzi (tj. Christiana Wilhelma), 
który wszak był – bo co do tego nie mamy wątpliwości – jednym z mniej 
utalentowanych reprezentantów tej malarskiej familii.

Otóż okazuje się, że dzieła Tischbeinów były nie dość, że chętnie zbierane 
i pozyskiwane przez śląską arystokrację i szlachtę, to jeszcze w ich rezyden-
cjach stanowić musiały niewątpliwą atrakcję. Tak na przykład było z dzie-
łem Johanna Friedricha Augusta Tischbeina, tj. Portretem pary aktorów (z lat 
1795–1805)5, będącym de facto kryptoportretem Antoniego Radziwiłła i jego 
żony, a bratanicy króla pruskiego, Luisy von Hohenzollern, pochodzącym 
zapewne ze śląskiej siedziby Radziwiłłów, z pałacu w Cieszycy koło Kowar 
(dzisiaj obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 
nr inw. VIII–2316) (il. 1)6. Mniej wiedzy mamy na temat innych obrazów 
wiązanych z Tischbeinami: sceny mitologicznej autorstwa Johanna Heinri-
cha starszego Tischbeina z Kassel (1722–1789) zatytułowanej Rozstanie czy 
też Pożegnanie Marka Antoniusza i Kleopatry z 1773 roku (il. 2)7 (do 1945 roku 

A.-Ch Flohr, Johann Heinrich Tischbein d.Ä. (1722–1789) als Portraitmaler: mit einem kritischen Werkverzeichnis, 
München 1997 („Tuduv-Studien“, Reihe Kunstgeschichte, Bd. 77).

3 Na jego temat m.in.: A. Stoll, Der Maler Johann Friedrich August Tischbein und seine Familie. Ein Le-
bensbild nach den Aufzeichnungen seiner Tochter Caroline, Stuttgart 1923; M. Franke, Johann Friedrich August 
Tischbein: Leben und Werk, Frankfurt a.M.–Köln–New York 1993 („Deutsche Hochschulschriften”, Bd. 698).

4 Na jego temat m.in.: P. Maisak, Goethe und Tischbein in Rom, Frankfurt a.M.–Leipzig 1994; K. Langen-
feld, Wilhelm Tischbein, Goethe-Maler in Rom und herzoglich oldenburgischer Hofmaler, Oldenburg 2008.

5 Na jego temat ostatnio – P. Łukaszewicz, Malarstwo niemieckie. Od klasycyzmu do symbolizmu. Katalog 
zbiorów. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 214, nr kat. 244 (tu podana wcześniejsza litera-
tura i historia obrazu).

6 L. Krzywka, Domniemany portret Antoniego Radziwiłła z żoną jako aktorów z dramatu Szekspira, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, 50 (1988), nr 1–2, s. 83–91; idem, Le »Portrait d’acteurs« dans les collections du Musee National 
de Wrocław, „Annales Silesiae”, 18 (1988), s. 79–96. Reprodukowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archi-
wum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr neg. 
IS PAN 0000031242.

7 Reprodukowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr neg. IS PAN 0000031244.
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1. Johann Friedrich August Tischbein, Portret pary aktorów, 1795–1805. Zbiory: Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, nr inw. VIII–2316. Repr. wg Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr neg. IS PAN 0000031242.
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2. Johann Heinrich st. Tischbein z Kassel, Rozstanie (Pożegnanie Marka Antoniusza i Kleopatry), 1773 r. Zbio-
ry: do 1945 r. Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, od 1954 Muzeum Narodowe we Warszawie, d. nr 
inw. 211612. Repr. wg Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie, nr neg. IS PAN 0000031244. 
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3. Napis umieszczony na negatywie zdjęcia obrazu Johanna Heinricha st. Tischbeina z Kassel, Rozstanie 
(Pożegnanie Marka Antoniusza i Kleopatry), 1773 r. Repr. wg Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych 
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr neg. IS PAN 0000031244.

4. Johann Heinrich st. Tischbein, Rezydencja Antona Alexandra von Magnis (1751–1817) w Bożkowie (Eckers-
dorff) w Hrabstwie Kłodzkim, 1781 r. Zbiory: do 1945 r. kolekcja rodziny Magnis w Bożkowie. Repr. wg 
Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
nr neg. IS PAN 0000031530. 

w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu (il. 3)8, a od 1954 roku 
w zbiorach Muzeum Narodowego we Warszawie, d. nr inw. 211612)9, czy 
też wreszcie – nie budzącego przed II wojną światową wątpliwości, co do 
swojej oryginalności – dzieła przypisywanego temuż samemu Johannowi 

8 O wrocławskim pochodzeniu obrazu zaświadcza napis umieszczony na negatywie zdjęcia archiwal-
nego (zob. przyp. 7): „Tischbein, Joh. Heinr. 1722–1789. – Abschied des Antonius von Kleopatra, 1773. 
Bes[itzer] Mus.[eum] d.[er] b.[ildende] K.[ünste] / Breslau.“.

9 Obraz – sygnowany u dołu, pośrodku: J.H. Tischbein. pinx / 1773. – został przekazany do Muzeum 
Narodowego w Warszawie przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego – zob. Malarstwo austriackie, cze-
skie, niemieckie, węgierskie 1500–1800. Muzeum Narodowe w Warszawie. Galeria Malarstwa Obcego, katalog 
zbiorów, oprac. A. Chudzikowski przy współudziale W. Dreckiej, I. Kulejowskiej, T. Mielniczuk, Warsza-
wa 1964, s. 94, nr kat. 210; Malarstwo europejskie, katalog zbiorów, Muzeum Narodowe w Warszawie, katalog 
opracowany pod kierunkiem kuratora J. Białostockiego z zespołem, red. A. Chudzikowski, t. 2, Warszawa 
1967, s. 147, nr kat. 1303.
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5. Napis umieszczony na negatywie zdjęcia obrazu Johanna Heinricha st. Tischbeina z Kassel, Rezydencja 
Antona Alexandra von Magnis (1751–1817) w Bożkowie (Eckersdorff) w Hrabstwie Kłodzkim, 1781 r. Repr. wg 
Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
nr neg. IS PAN 0000031530.

Heinrichowi starszemu Tischbeinowi z przedstawieniem rezydencji należą-
cej od 1771 roku do Antona Alexandra von Magnis (1751–1817) w Bożkowie 
w Hrabstwie Kłodzkim (Eckersdorff, tam też obraz był przechowywany do 
1945 roku) (il. 4)10, które to namalowane zostało w roku 1781 (il. 5)11. Gdy-
by ta informacja mogła zostać – a póki co nie może, bo obraz uchodzi za 
zaginiony – kiedykolwiek potwierdzona oznaczałaby ona, że być może bo-
hater niniejszej wypowiedzi – czyli Christian Wilhelm Tischbein – nie był je-
dynym członkiem tej rodziny, który zawitał na Śląsk. Podobnie – pytaniem 
pozbawionym odpowiedzi pozostanie – czy nie było to jedno z pierwszych 
dzieł, jakie namalował przybyły w 1781 roku na Śląsk Christian Wilhelm Ti-
schbein?

Wspomniani powyżej reprezentanci familii Tischbeinów byli artysta-
mi powszechnie hołubionymi i uznawanymi. W ich życiorysach znajdzie-
my szereg informacji na temat ich popularności czy też dowodów szacunku 
w postaci akademickich laurów. Aż tak wieloma zaszczytami, czy też zna-
jomościami na pewno nie mógł się pochwalić śląski Tischbein, zwłaszcza 
u początków swej kariery artystycznej. Urodził się 2 V 1751 roku w Mar-
burgu a.d. Lahn w Hesji, gdzie wcześnie osierocony wychowany został przez 
dziadka, piekarza klasztornego w Haina. Edukacją artystyczną młodego Ti-
schbeina zajęli się w Hamburgu, dokąd on trafił, jego wujowie parający się 
malarstwem: Johann Jacob zw. Tischbeinem Lubeckim (1725–1791) oraz Jo-
hann Anton Tischbein (1720–1784) – założyciel Szkoły Rysunków. Po ośmio-
letniej nauce „nasz” Tischbein powrócił na teren Hesji i oddał się malarstwu 
sakralnemu, wykonywał także liczne portrety. Podjęta przez niego podróż 
edukacyjna po terenie Niemiec doprowadziła go do Pszczyny, gdzie zetknął 
się z księciem Anhalt-Köthen-Pless. Od tego czasu – podobnie jak jego licz-
ni malarze-kuzyni – udało mu się także doświadczyć swoistego rodzaju wy-
różnienia i pędzić dość komfortowy żywot jako nadworny artysta. Najpierw 
Hansa Heinricha V von Hochberg auf Fürstenstein (1741–1782), potem jego 
następcy Hansa Heinricha VI von Hochberg auf Fürstenstein und Rohnstock 
(1768–1833) – właścicieli Zamku Książ i pałacu w Roztoce, a w międzycza-

10 Reprodukowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Fotografii i Rysunków Pomiarowych Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr neg. IS PAN 0000031530.

11 O wrocławskim pochodzeniu obrazu zaświadcza napis umieszczony na negatywie zdjęcia archi-
walnego (zob. przyp. 10): „Tischbein, Joh. Heinr[ich] »Schloss Eckersdorff. 1781« Bes.[itzer]: Graf Magnis, 
Eckersdorf 31530”.
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sie też księcia Karla Christiana Erdmanna von Braunschweig-Oels (1716–
1792), władcy Oleśnicy i Bierutowa12. 

Twórczość tego wszechstronnego artysty – nauczyciela rysunku, malarza 
i kuratora malarstwa (Malerey Inspector), dyrektora galerii obrazów (Galerie-
director), architekta i budowniczego (Baudirector), inżyniera wodnego, sceno-
grafa – do dzisiaj pozostaje jednak pewną zagadką. O tym zaświadcza fakt, 
iż jego dzieła nie dość, że permanentnie przypisywane są innym reprezentan-
tom jego rodziny, to pozostają w dalszym ciągu bardzo słabo znane, a jesz-
cze mniej – rozpoznane. Jednak podejmując się nawet takiego „wirtualnego” 
scalenia spuścizny po tym artyście możemy stwierdzić, że jego dorobek jest 
nie tylko interesujący, ale nawet intrygujący. Znany jest przede wszystkim za 
sprawą licznych portretów – jak na przykład będącego jego wieloletnim me-
cenasem Hansa Heinricha VI von Hochberg (1768–1833) (Zamek w Pszczynie, 
pierwotnie w kolekcji rodziny von Hochberg w Zamku Książ) (il. 6)13; Dzie-
ci z rodziny von Hochberg(?) z około 1800 roku (obecnie prezentowany na wy-
stawie stałej „1000 lat Wrocławia” w Pałacu Królewskim Muzeum Miejskiego 
Wrocławia jako depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie, w mało przeko-
nywujący sposób przypisany Johannowi Friedrichowi Augustowi Tischbeino-
wi i datowany na rok około 1810) (il. 7)14; Damy z chłopcem jako amorem z 1803 
roku (obecnie: Pałac w Łańcucie, depozyt Muzeum Narodowego w Warsza-
wie); w tych samych zbiorach prezentowany jako depozyt w Pałacu w Nie-
borowie – namalowany w 1805 roku całopostaciowy Portret Hansa Heinricha 
VI von Hochberg (il. 8)15. Do tego dochodzą liczne dzieła zaginione, które atry-
buowali naszemu artyście jego monografista Konrad Nonn w roku 1912 (np. 
Portret Anny Aemilii von Hochberg z d. von Anhalt-Köthen-Pless) (il. 9)16 oraz au-

12 Informacje biograficzne powtórzona za – K. Nonn, op. cit., passim; Lexikon der Bildenden Künstler von 
der Antike bis zur Gegenwart, begr. von U. Thieme, F. Becker, hrsg. von H. Vollmer, Bd. 33, Leipzig 1939, 
s. 206–207; L. Kruczek, M. Nyga, S. Smolarek-Grzegorczyk, Portrety. Katalog zbiorów. Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie, Pszczyna 2012, s. 56.

13 Numer inwentarza MP/S/1774; sygnowany: CW Tischbein pinxit i datowany przez obecnego właści-
ciela na rok 1800. Na jego temat zob. – L. Kruczek, M. Nyga, S. Smolarek-Grzegorczyk, op. cit., s. 56–57, 
nr kat. 67 (autorka noty: L. Kruczek).

14 Nieznane jest pochodzenie obrazu, od 1945 roku znajduje się on w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie i tytułowany jako Dwoje dzieci na tle pejzażu uchodzi za domniemaną pracę Johanna Frie-
dricha Augusta Tischbeina (d. nr inw. 164264) – Malarstwo austriackie …, s. 95, nr kat. 214; Malarstwo 
europejskie …, s. 147, nr kat. 1302.

15 Nieznany jest powód określania w literaturze tego portretu mianem „Podobizny Hansa Heinricha 
von Reuß”. Brak w historii rodu von Reuß zu Köstrin na początku wieku XIX reprezentanta o takich 
imionach. Teoretycznie mógł nim być książę Heinrich XXXVIII von Reuß zu Köstrin (1748–1835), będą-
cy od 1784 roku właścicielem Staniszowa (Stonsdorf). Portret sygn.: Tischbein / p. 1805. Obraz pochodzi 
ze zbiorów rodziny von Hochberg zgormadzonych w pałacu w Roztoce (Rohnstock), w gminie Dobro-
mierz; od 1945 roku znajduje się on w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (d. nr inw. 186933), 
dokąd trafił ze składnicy Paulinum w Jeleniej Górze. Portret uznawany jest w polskiej literaturze błędnie 
za dzieło Johanna Friedricha Augusta Tischbeina [Malarstwo austriackie …, s. 95, nr kat. 213; Malarstwo eu-
ropejskie …, s. 146, nr kat. 1300]. Poprawne określenie tożsamości modela zamieścił już – K. Nonn, op. cit., 
s. 59, tabl. XVIII; Lexikon der Bildenden Künstler …, s. 207.

16 K. Nonn, op. cit., s. 59–63, tabl. XX.
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6. Christian Wilhelm Tischbein, Portret Hansa Heinricha VI von Hochberg (1768–1833), ok. 1800 r. Zbiory: 
pierwotnie kolekcja rodziny von Hochberg w Zamku Książ, ob. Zamek w Pszczynie, nr inw. MP/S/1774. 
Repr. wg L. Kruczek, M. Nyga, S. Smolarek-Grzegorczyk, op. cit., s. 56–57, nr kat. 67.



185

Christian Wilhelm Tischbein (zm. 31 lipca 1824 w Kowarach) – przyczynek do biografii artysty

7. Christian Wilhelm Tischbein, Dzieci z rodziny von Hochberg(?), ok. 1800 r. Zbiory: Muzeum Narodowe 
w Warszawie, ob. depozyt w Muzeum Miejskim Wrocławia. Fot. Muzeum Miejskie Wrocławia. 
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8. Christian Wilhelm Tischbein, Portret Hansa Hein-
richa VI von Hochberg, 1805 r. Zbiory: Muzeum 
Narodowe w Warszawie, depozyt w Pałacu w Niebo-
rowie. Repr. wg K. Nonn, op. cit., s. 59, tabl. XVIII.

9. Christian Wilhelm Tischbein, Portret Anny Aemilii 
von Hochberg z d. von Anhalt-Köthen-Pless, ok. 1810 r. 
Repr. wg K. Nonn, op. cit., s. 59–63, tabl. XX.

tor noty biograficznej zamieszczonej 
w popularnym leksykonie Thieme-
-Beckera w 1939 roku (np. obrazy 
religijne i portret dr. Marcina Lutra 
z 1774 roku w ewangelickim koście-
le w Bad Arolsen-Shmillinghausen 
w Północnej Hesji) (il. 10, 11, 12)17. 

Powyższa prezentacja dowodzi, 
że twórczość portretowa Tischbeina 
była wykonywana przede wszyst-
kim w celu zaspokojenia próżności 
jego mecenasów (przede wszystkim 
Hochbergów) i nie może robić na 
nas jakiegoś wyjątkowo pozytywne-
go wrażenia. To, co zapewne zosta-
ło artyście za to zapamiętane, to jego 
twórczość jako scenografa, a jeszcze 
bardziej architekta. Nie tylko projek-
ty romantycznych nagrobków (np. 
znajdujący się niegdyś w parku pa-
łacu w Roztoce wyrzeźbiony zapew-
ne przez młodego Johanna Gottfrieda 
Schadowa pomnik zmarłego w 1791 
roku hrabiego Gottloba Hansa Lu-
dwiga von Hochberg, pana na Roz-
toce), ale przede wszystkim tzw. 
Stary Zamek w Książu (romantycz-
na budowla wzniesiona w latach 
1794–1797 z inicjatywy Hansa He-
inricha VI von Hochberga i służąca 
tylko rozrywce, turniejom oraz zaba-
wom plenerowym), czy też dekora-
cja z 1799 roku tzw. Sal Grodzieckich 
czy też Sal Grodźca (Groedzitberger 
Zimmer) na samym Zamku Książ (na 
jego III kondygnacji) uczyniły go za-

17 Lexikon der Bildenden Künstler …, s. 207. Repro-
dukcja wg: http://www.myheimat.de/bad-arolsen/
kultur/kirche-zu-schmillinghausen-waldeck-noeske-
orgel-wurde-1990-von-christine-brueckner-gestiftet-
das-orgelprospekt-wurde-nach-einer-alten-ansicht-
wieder-hergestellt-m1246377,801271.html (dostęp 
30 XII 2013).
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10. Christian Wilhelm Tischbein, Portret dr. Marcina 
Lutra, fragment dekoracji malarskiej stropu w ewan-
gelickim kościele w Bad Arolsen-Shmillinghausen 
w Północnej Hesji, 1774 r. Repr. wg http://www.
myheimat.de/bad-arolsen/kultur/kirche-zu-
schmillinghausen-waldeck-noeske-orgel-wurde-1990-
von-christine-brueckner-gestiftet-das-orgelprospekt-
wurde-nach-einer-alten-ansicht-wieder-hergestellt-
-m1246377,801271.html (dostęp 30 XII 2013).

11. Christian Wilhelm Tischbein, dekoracja malarska stropu w ewangelickim kościele w Bad Arolsen-Shmillinghausen 
w Północnej Hesji, 1774 r. Repr. wg http://www.myheimat.de/bad-arolsen/kultur/kirche-zu-schmillinghausen-
waldeck-noeske-orgel-wurde-1990-von-christine-brueckner-gestiftet-das-orgelprospekt-wurde-nach-einer-
alten-ansicht-wieder-hergestellt-m1246377,801271.html (dostęp 30 XII 2013).

pewne artystą znanym w regionie. 
Zaprojektowanie, a w tym drugim 
przypadku wykonanie tych dwóch 
znakomitych realizacji sprawiło, że 
stał się ona artystą utożsamianym 
z nowym duchem sztuki. 

Zważywszy na to, co już zosta-
ło powiedziane, to można stwierdzić, 
iż mimo tego, że Christian Wil-
helm Tischbein jako jeden z nielicz-
nych artystów czynnych na Śląsku 
(a przebywał tutaj od wspomniane-
go już roku 1781 do śmierci w 1824 
roku) już w 1912 roku doczekał się 
w prestiżowej serii „Studien zur 
deutschen Kunstgeschichte” swojej 
monografii autorstwa Konrada Non-
na, to nadal trudno go ostatecznie 
identyfikować z licznymi realizacja-
mi. O ile jego twórczość dla Hoch-
bergów w Książu i Roztoce wydaje 
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12. Christian Wilhelm Tischbein, Chrystus jako Dobry 
Pasterz, fragment dekoracji malarskiej stropu w ewan-
gelickim kościele w Bad Arolsen-Shmillinghausen 
w Północnej Hesji, 1774 r. Repr. wg http://www.
myheimat.de/bad-arolsen/kultur/kirche-zu-
schmillinghausen-waldeck-noeske-orgel-wurde-1990-
von-christine-brueckner-gestiftet-das-orgelprospekt-
wurde-nach-einer-alten-ansicht-wieder-hergestellt-
m1246377,801271.html (dostęp 30 XII 2013).

się być – chociaż w ograniczonym 
zakresie i bardzo obecnie rozproszo-
na – dość czytelna, to zarówno jego 
pobyt we Wrocławiu, jak i ostatnie 
lata spędzone w Kowarach pozosta-
ją swoistą zagadką i rodzajem wy-
zwania badawczego. Warto bowiem 
zastanowić się, dlaczego dojrzały, 
zapewne w znacznym stopniu już 
spełniony, ale także chyba rozgory-
czony i zmęczony życiem (Hochberg 
zarzucał mu bowiem, że jego pomy-
sły i realizacje są za drogie, także wy-
magają licznych korekt i napraw) 
artysta na miejsce swojego ostatnie-
go etapu ziemskiej wędrówki wy-
biera w 1809 roku właśnie Kowary. 
Tu przeżył blisko 15 lat, a po śmierci 
(31 VII 1824 roku) został pochowany 
na tutejszym cmentarzu luterań-
skim. Czy Kowary były dla niego 
przysłowiowym przedsionkiem Eli-
zjum, czy też liczący sobie blisko 60 
lat artysta wiązał z tym miastem ja-
kieś nadzieje? Nie było mu tu łatwo 
– szybko umarła żona, a syn (urodzo-

ny we Wrocławiu w 1791 roku i zmarły przed ojcem – 18 VII 1819 roku) Wil-
helm Eduard nie był dla niego wsparciem na stare lata. 

Wydaje się zatem, że to być może własna świadomość rangi pozostawio-
nych dzieł w Książu pozwalała Tischbeinowi mieć pewną jeszcze nadzieję 
na przyszłość. Wszak rok pojawienia się malarza w Kowarach nie jest tak do 
końca być może przypadkowy. W tym samym dokładnie roku (o ile nawet 
nie wcześniej) na stałe osiedla się tutaj Friedrich August Tittel (1782–1836) 
(il. 13)18. Zapewne już w następnym roku zakłada własną oficynę wydawni-
czą oraz rozpoczyna kształcić miejscową młodzież; kilka lat później (około 
1815 roku) współpracuje już z Carlem Theodorem Mattisem (1789–1881)19. 

18 Za udostepnienie reprodukowanej ryciny dziękuje uprzejmie p. Wojciechowi Menclowi z Jeleniej Góry.
19 Na temat grupy kowarskich grafików przede wszystkim zob. – R. Kincel, Z życia i działalności gra-

fików szkoły kowarskiej (nieznane materiały i nowe ustalenia), „Rocznik Jeleniogórski”, 25/26 (1987/1988), 
187–216; K. Kułakowska, E. Ratajczak, Graficy kowarscy w XIX w. Fryderyk August Tittel (1782–1836), „Ku-
rier Kowarski”, 12 (2002), nr 2 (74), s. 13–16; A. Marsch, Die Schmiedeberger Bildverlage Friedrich August 
Tittel, Carl Theodor Mattis, Carl Julius Rieden und Ernst Wilhelm Knippel, „Berichte und Forschungen, Jahr-
buch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“, 13 (2005), 
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13. Friedrich August Tittel wg rysunku Christian Wilhelm Tischbeina, Zamek Książ. Zbiory: prywatne. 
Repr. archiwum autora.

Być może wybór przez Tischbeina Kowar na miejsce spędzenia ostatniego 
etapu swojego życia był związany z obietnicą złożoną mu przez Tittela zało-
żenia wspólnej „spółki artystycznej i wydawniczej”? Dla młodego i ambitne-
go Tittela gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia było samo nazwisko 
Tischbein, które posiadało tak wielu artystów popularnych w 1. ćwierci XIX 
wieku. Było ono bowiem doskonale znane nie tylko na samym Śląsku20, ale 
także licznym gościom karkonoskich kurortów, którzy zjeżdżali tutaj nawet 
z odległych stron Niemiec. A na taką właśnie klientelę i nabywców swoich 
rycin Tittel liczył zapewne szczególnie.

Dzieła Tischbeina utrwalone przez kolejne pokolenie twórców kowar-
skich – Carla Juliusa Riedena (1802–1858), wspomnianego Carla Theodora 
Mattisa (1789–1881), czy też Ernsta Wilhelma Knippela (1811–1900) – dowo-
dzą, że stary malarz miał rację. Tischbeinowskie Widoki Starego Książa z lat 
1809–1819 stają się niezwykle popularne. Ugruntowują modę na tego typu 
rodzaj przedstawienia, należą też do jednych z pierwszych – jeżeli wręcz nie 

S. 87–108; eadem, Die Ansichten Schlesiens / Widoki Śląska, [w:] Zeit-Reisen. Historische Schlesien-Ansichten aus 
der Graphiksammlung Haselbach / Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, 
Ausstellungskatalog, hrsg. von D. Popp, U. Lorenz, J. Ilkosz, M. Bauer, Marburg–Regensburg–Wrocław–
Görlitz 2007, s. 83–310.

20 Zob. początek tego artykułu.
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pierwszych – w konwencji wedutowej tak charakterystycznej dla grafików 
tzw. grupy kowarskiej. 

Stąd też może warto – chociaż w dalszym ciągu tak mało wiemy o roli, 
znaczeniu i dorobku artystycznym bohatera naszej wypowiedz – włączyć 
Christiana Wilhelma Tischbeina do przysłowiowego „panteonu” twórców 
tzw. grupy kowarskiej, jej założycieli i kto wie, czy nie jednak – uznać za 
jednego z ciekawszych reprezentantów? I z tego pytania czynimy rodzaj 
dezyderatu skierowanego w stronę przyszłych badaczy twórczości tego cie-
kawego artysty. 
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Christian Wilhelm Tischbein 
(gest. am 31.07.1824 in Schmiedeberg / Kowary)

– ein Beitrag zur Biographie des Künstlers

Der Beitrag sollte dem Leser einen Künstler nahebringen, dessen Familienname wohl nie 
in Vergessenheit geraten wird. Christian Wilhelm Tischbein entstammte nämlich einer über 
vier Generationen reichenden Malerfamilie. Einige ihrer Mitglieder waren sehr erfolgreich und 
wurden zu führenden Vertretern des Spätbarocks, Klassizismus und der Romantik in Mittel-
europa – wie z. B. Johann Heinrich der Ältere, genannt Kasseler Tischbein (1722–1789), Johann 
Friedrich August, der sogenannte Leipziger Tischbein (1750–1812) oder Johann Heinrich Wil-
helm (1751–1829), genannt Goethe-Tischbein wegen seiner Freundschaft mit dem berühmten 
Dichter.

Solche Ehren und Bekanntschaften wurden dem „schlesischen Tischbein“ gewiss nicht 
zuteil. Aber auch er war auf eine gewisse Art vom Schicksal begünstigt und führte ein ziemlich 
komfortables Leben als Hofkünstler – zuerst bei Hans Heinrich V. auf Fürstenstein (1741–
1782) in Fürstenstein (Książ) und Rohnstock (Roztoka), anschließend bei seinem Nachfolger 
Hans Heinrich VI. auf Fürstenstein und Rohnstock (1768–1833) und zuletzt bei Karl Christian 
Erdmann von Braunschweig-Oels (1716–1792), dem Herzog von Oels (Oleśnica) und Bern-
stadt (Bierutów).

Das Werk dieses vielseitigen Künstlers, der sich als Zeichenlehrer, Maler, Kurator für Male-
rei (Malerey Inspector), Direktor der Gemäldegalerie (Galeriedirector), Architekt und Baumeister 
(Baudirector), Wasserbauingenieur und Bühnenbildner betätigte, bleibt immer noch ein gewis-
ses Rätsel. Zwar wurde ihm – als einem der wenigen in Schlesien wirkenden Künstlern (er hielt 
sich hier vom Jahre 1781 bis zu seinem Tod im Jahre 1824 auf) – schon im Jahre 1912 eine Mo-
nografie in der renommierten Serie Studien zur deutschen Kunstgeschichte gewidmet (verfasst von 
Konrad Nonn, erschienen im 148. Heft), doch lassen sich ihm viele seiner Werke nur schwer 
eindeutig zuschreiben. Während sein Schaffen für die Familie von Hochberg in Fürstenstein 
und Rohnstock ziemlich lesbar zu sein scheint – auch wenn seine Werke heute sehr verstreut 
sind – so bleibt sein Aufenthalt in Breslau sowie die letzten Jahre in Schmiedeberg immer noch 
ein Rätsel und eine Art Herausforderung für Forscher.

Überlegenswert ist die Frage, warum dieser reife, in mancher Hinsicht sicherlich schon er-
füllte Künstler – der wohl aber auch verbittert und lebensmüde sein musste – beschloss, seinen 
Lebensabend eben in Schmiedeberg zu verbringen, wo er sich im Jahre 1809 niederließ und die 
letzten 15 Jahre seines Lebens verbrachte. Nach dem Tod wurde er auf dortigem lutherischem 
Friedhof beigesetzt. War die Stadt Schmiedeberg für ihn eine Art Vorhof des Elysiums oder 
erhoffte sich der damals fast sechzigjährige Künstler etwas von dieser Stadt? Dieser Beitrag ist 
ein Versuch, Antworten auf diese Fragen zu finden.
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