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Tradycje piernikarskie w Jeleniej Górze

Liebe Besucher,

das Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra setzt die Museumstraditionen fort, die vor mehr als einem Jahrhundert 
vom deutschen Riesengebirgsverein ins Leben gerufen wurden, und ist heute nicht nur eine Schatzkammer 
mit reichen Sammlungen, sondern auch ein lebendiges Kulturmedium, das aktiv an der Gestaltung des 
Geschichtsbewusstseins und der Schaffung einer regionalen, nationalen und europäischen Identität mitwirkt.

Mit dieser Veröffentlichung wollen wir auf die lange Tradition der Lebkuchenherstellung in unserer Region auf-
merksam machen, die ein wichtiger Teil des europäischen Kulturerbes ist. Der vorliegende Katalog kann als die 
erste und bisher vollständigste Studie über die Sammlung der Lebkuchenformen des Riesengebirgsmuseums 
angesehen werden. 

Das mit der Veröffentlichung verbundene Projekt umfasst auch die Erstellung einer Ausstellung mit dem Titel 
„Geschichte der Lebkuchenherstellung“, die von unserem Museum vorbereitet wird. Es wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Dokumentations- und Informationszentrum für Schlesische Landeskunde im Haus Schlesien in Königs-
winter, dem Kreismuseum in Toruń, der Abteilung für Lebkuchenherstellung, der Gesellschaft der Freunde des 
Kreismuseums in Toruń und 11 Museen in Niederschlesien realisiert: dem Ethnografischen Museum in Wrocław, 
Zweigstelle des Nationalmuseums in Wrocław, dem Regionalmuseum in Jawor, dem Kupfermuseum in Legnica, 
dem Regionalmuseum in Chojnów, dem Museum des Glatzer Landes in Kłodzko, dem Museum der Volkskultur 
des sudetischen Vorgebirges Freilichtmuseum in Pstrążna, dem Museum für volkstümliche landwirtschaftliche 
Geräte in Ziębice, dem Museum für Weberei in Kamienna Góra, dem Museum für Archäologie und Geschichte in 
Głogów, dem Bezirksmuseum in Nysa, dem Naturkundemuseum in Jelenia Góra und dem Staatsarchiv in Wrocław, 
Abteilung in Jelenia Góra. 

Das Projekt „Geschichte der Lebkuchenherstellung“ wurde dank der finanziellen Unterstützung des Ministeriums 
für Kultur und Nationales Erbe und der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Niederschlesien sowie der Stiftung 
KGHM Polska Miedź ermöglicht. Ich möchte mich bei allen Partnern für ihre Zusammenarbeit und Unterstützung 
bedanken.

Ich möchte Sie ermutigen, sich mit dem Katalog und der reichen Geschichte des Lebkuchenhandwerks in unserer 
Region vertraut zu machen. 

Julita Izabela Zaprucka
Leiterin

Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra

Vorwort
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Przedmowa

Szanowni Państwo,

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, kontynuując tradycje muzealne, rozpoczęte przed ponad stu laty przez 
niemieckie stowarzyszenie Riesengebirgsverein, jest dziś nie tylko skarbnicą bogatych zbiorów, ale także żywym 
medium kultury aktywnie uczestniczącym w procesie kształtowania świadomości historycznej i kreacji tożsamości 
regionalnej, narodowej, europejskiej.

Niniejszą publikacją chcemy zwrócić uwagę na długie tradycje rzemiosła piernikarskiego w naszym regio-
nie, stanowiące istotny element europejskiego dziedzictwa kulturowego. Prezentowany katalog można 
uznać za pierwsze i najpełniejsze dotąd opracowanie zbiorów form piernikarskich Muzeum Karkonoskiego.  
Projekt związany z wydaniem niniejszej publikacji obejmuje także realizację wystawy pt. „Historia piernikarskiego 
rzemiosła” przygotowanej przez nasze muzeum. Został on zrealizowany we współpracy z Centrum Dokumentacji 
i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien – Muzeum Haus Schlesien w Königswinter, z Muzeum Okrę-
gowym w Toruniu, Działem Toruńskiego Piernikarstwa Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toru-
niu i z 11 muzeami dolnośląskimi: Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu Oddziałem Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Muzeum Regionalnym w Jaworze, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Regionalnym w Chojnowie, 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – Skansen w Pstrążnej, Mu-
zeum Sprzętu Gospodarstwa Ludowego w Ziębicach, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Muzeum Archeolo-
giczno-Historycznym w Głogowie, Muzeum Powiatowym w Nysie, Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze oraz 
Archiwum Państwowym we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze. 

Realizacja przedsięwzięcia „Historia piernikarskiego rzemiosła” była możliwa dzięki dotacji finansowej, zapewnio-
nej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a także 
Fundację KGHM Polska Miedź. Dziękuję serdecznie wszystkim partnerom za współpracę i udzielone wsparcie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z katalogiem i bogatą historią rzemiosła piernikarskiego w naszym regionie. 

Julita Izabela Zaprucka
Dyrektor

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
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Nur ein kleiner Teil der Museumssammlungen kann 
seinen Platz in Ausstellungen finden. Diese können 
von den Besuchern wahrgenommen werden und 
einen winzigen Ausschnitt der vergangenen Wirklich-
keit veranschaulichen. Der Ausschnitt ist gezwunge-
nermaßen winzig, da es unmöglich ist, den ganzen 
Reichtum zu präsentieren, der sich in Museumslagern 
versteckt. Obwohl die restlichen Sammlungen für 
Besucher unzugänglich sind, stellen sie eine wert-
volle Wissensquelle dar und sind Gegenstand der 
Forschung von Wissenschaftlern unterschiedlicher 
Disziplinen. Die Notwendigkeit, sich über Museums-
bestände zu Forschungs- und Ausstellungszwecken 
frei zu bewegen, veranlasst zum Bearbeiten und He-
rausgeben von Katalogen1.

Formen – anders als Lebkuchenblöcke bezeichnet – aus 
der Sammlung des Riesengebirgsmuseums in Jelenia 
Góra, bilden einen geschlossenen, unter künstleri-
schem Gesichtspunkt interessanten Satz. Der Bestand 
ist umso mehr einer Präsentation wert, dass die Leb-
kuchenformen wegen ihrer spezifischen Eigenschaften 
selten in spezialisierten Ausstellungen gezeigt werden. 

Die Arbeit am monothematischen Katalog der Leb-
kuchenformen hat es ermöglicht, das Wissen über die 
Geschichte der Lebkuchenherstellung in der Region 
Jelenia Góra zu ordnen2, das Material, aus dem sie her-
gestellt wurden, zu erforschen, ihre Ikonographie und 
ihre Metamorphosen zu studieren, die zweifellos von 
den sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in 
der Region beeinflusst wurden und zur „Abwande-
rung“ des elitären Lebkuchens von der herrschaftli-
chen Tafel in Häuser der einfachen Menschen geführt 
haben. Auf diese Weise ist es möglich, den Grad der 
technischen Raffinesse und des künstlerischen Kön-
nens der meisten anonymen Schöpfer von Lebkuchen-
formen zu analysieren.

1 E. Bimler-Mackiewicz, Einleitung, [In:] Katalog zbiorów działu rze-
miosła Muzeum w Rybniku, S. 11.

2 Nur in Bezug auf den städtischen Organismus, d. h. Jelenia Góra 
in den derzeitigen Verwaltungsgrenzen, d. h. einschließlich der
früher getrennten Städte wie Bad Warmbrunn oder Hermsdorf
unterm Kynast.

Die Veröffentlichung besteht aus zwei Teilen. Der 
erste enthält drei Artikel: Einführung von Katarzyna 
Szafrańska in die Geschichte der Lebkuchenformen-
sammlung von Jelenia Góra (Hirschberg) in der Ab-
teilung für Ethnologie des Riesengebirgsmuseums, 
einschließlich einer kurzen formalen Analyse der 
Sammlung im Hinblick auf ihre Urheberschaft und Si-
gnaturen, verwendete Motive und Ikonografie. Der 
zweite Artikel befasst sich mit der Geschichte der Leb-
kuchenherstellung in der Stadt. Es wurde von einer 
Expertin auf diesem Gebiet, der Kunsthistorikerin Ka-
rolina Klimek, verfasst, die theoretisches Wissen mit 
der Praxis verbindet. Sie gründete eine Lebküchnerei 
in Niemcza, wo sie Workshops zur Herstellung dieser 
besonderen Honig- und Gewürzkuchen anbietet. Die 
dritte ist eine dendrologische Analyse – ein Bericht 
über die Forschungsarbeit zur Bestimmung der Holz-
arten, die zur Herstellung von Lebkuchenformen ver-
wendet wurden, durchgeführt von Dr. habil. Elżbieta 
Myśków aus der Abteilung für Entwicklungsbiologie 
der Pflanzen des Instituts für experimentelle Biologie 
der Universität Wrocław, einer Forscherin mit Erfahrung 
in der Analyse historischer Holzobjekte, einschließlich 
archäologischer Objekte. Der zweite Teil der Veröffent-
lichung ist der eigentliche Katalog. 

Die Arbeit an dem Katalog ermöglichte es, eine hoch-
wertige visuelle Dokumentation der Lebkuchensamm-
lung zu erstellen, deren Autor der Fotograf Tomasz 
Mielech ist. Dank seiner Arbeit kann man die kleinsten 
Details der geschnitzten Blöcke erkennen. 

Katarzyna Szafrańska

Einleitung
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Wprowadzenie

Niewielki procent zbiorów muzealnych ma szansę za-
istnieć na ekspozycjach. Te, postrzegane przez zwie-
dzających, stają się dla nich źródłem wiedzy i obrazem 
drobnego wycinka minionej rzeczywistości. Drobnego 
z konieczności, bo nie sposób na wystawie zaprezen-
tować całość bogactwa ukrytego we wnętrzach ma-
gazynów muzealnych. Niedostępne dla przeciętnych 
zwiedzających, stanowią jednak bezcenne źródło wie-
dzy i są przedmiotem badań specjalistów różnych dys-
cyplin naukowych. Potrzeba swobodnego poruszania 
się po zasobach muzealnych dla celów badawczych 
i ekspozycyjnych skłania do opracowania i wydawania 
katalogów zbiorów muzealnych1.

Formy – inaczej klocki piernikarskie z kolekcji Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze stanowią 
zwarty, ciekawy artystycznie zespół. Jest warty za-
prezentowania tym bardziej, że klocki bywają rzad-
ko pokazywane na specjalistycznych wystawach, ze 
względu na swoją specyfikę. 

Prace nad monotematycznym katalogiem klocków 
piernikarskich pozwoliły uporządkować wiedzę doty-
czącą historii piernikarstwa w regionie jeleniogórskim2, 
przeprowadzić badania materiału z jakiego były wy-
konane, zgłębić ikonografię oraz jej metamorfozy, na 
które niewątpliwy wpływ miały przemiany społeczno-
-gospodarcze regionu, co zaowocowało „wędrówką”
elitarnego piernika ze stołu pańskiego pod strzechy.
Pozwoliło to przeanalizować stopień zaawansowania
technicznego i kunsztu artystycznego większości ano-
nimowych twórców form piernikarskich.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera 
trzy artykuły: Wstęp autorstwa Katarzyny Szafrańskiej 
przybliżający historię jeleniogórskiej kolekcji form pier-
nikarskich w Dziale Etnologii Muzeum Karkonoskiego, 
zawierający krótką analizę formalną tego zbioru pod 
względem autorstwa ich wyrobu i sygnowania, użytych 
motywów, czy ikonografii. Drugi artykuł dotyczy histo-

1 E. Bimler-Mackiewicz, Wstęp [w:] Katalog zbiorów działu rzemiosła 
Muzeum w Rybniku, 1993, s. 11.

2 W ujęciu tylko organizmu miejskiego, jakim jest Jelenia Góra
w obecnych granicach administracyjnych, czyli z uwzględnie-
niem dawniej odrębnych miejscowości m.in. Cieplic Śląskich-
-Zdroju, Sobieszowa.

rii piernikarstwa jeleniogórskiego. Napisała go znaw-
czyni tematu, historyczka sztuki Karolina Klimek, która 
łączy wiedzę teoretyczną z praktyką. Założyła w Niem-
czy piernikarnię, gdzie prowadzi warsztaty z produkcji 
tych szczególnych miodowo-korzennych ciastek. Trze-
ci, to analiza dendrologiczna – protokół z prac badaw-
czych nad oznaczeniem gatunków drewna użytego do 
wyrobu form piernikarskich autorstwa dr hab. Elżbiety 
Myśków z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Instytutu 
Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskie-
go, badaczki doświadczonej w analizie historycznych 
obiektów drewnianych, m.in. archeologicznych. Drugą 
część publikacji stanowi właściwy katalog. 

Prace nad katalogiem pozwoliły na wykonanie dobrej 
jakości dokumentacji wizualnej kolekcji form piernikar-
skich, której autorem jest fotografik Tomasz Mielech. 
Dzięki jego pracy można poznać najdrobniejsze szcze-
góły rzeźbionych klocków. 

Katarzyna Szafrańska





Historia jeleniogórskiej kolekcji 
form piernikarskich

Geschichte der Hirschberger  
Sammlung der Lebkuchenformen
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Geschichte der Hirschberger  
Sammlung der Lebkuchenformen

Die Kunst der Lebkuchenherstellung entwickelte sich3, 
wie Quellen aus dem Spätmittelalter belegen, fast 
gleichzeitig in mehreren Zentren Mitteleuropas: Nürn-
berg, Thorn und Breslau. Nur bei den ersten beiden hat 
sie bis heute überlebt. Es finden sich Hinweise auf die 
Existenz der Lebkuchenhandwerkszentren in den heu-
tigen Verwaltungsgrenzen Polens bereits im vierten 
Viertel des 13. Jahrhunderts in Schlesien (Schweidnitz 
1293) und etwas später, ab dem 14. Jahrhundert, in Kra-
kau und Thorn. Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts 
tauchen sie immer häufiger auch in den Zunftchroniken 
kleinerer Städte auf, wobei ihre Zahl im 17. Jahrhundert 
deutlich zunimmt und erst Mitte des 19. Jahrhunderts 
ein Rückgang der Quellenangaben zu verzeichnen ist. 
Diese Minderung der Quelleninformationen steht in 
engem Zusammenhang mit der Lockerung der Zunft-
bindungen4 und der Beschränkungen für die Hersteller. 
Im 19. Jahrhundert wurde nicht nur die Zunftordnung 
abgeschafft, die beispielsweise die Anzahl der Blöcke, 
die ein einzelner Meister besitzen durfte, oder die Zu-
sammensetzung des Lebkuchenteigs vorschrieb. Der 
teure und rationierte Honig wurde durch billigeren 
Zuckersirup ersetzt, was den Preis für Lebkuchen er-
heblich senkte. Was zuvor ein Luxusprodukt war, das 
nur die Oberschicht kaufen konnte, wurde zu einem 
Produkt für jedermann. Seit diesem Moment bis zum 
2. Weltkrieg konnte man in jedem Jahrmarkt, Ablassfest 
oder Kirmes einen Lebkuchenstand finden.

 Das Lebkuchenhandwerk auf dem Gebiet des heutigen 
Polen konzentrierte sich vor allem im Westen und reich-
te bis nach Warschau und Tschenstochau. In den öst-
lichen Grenzgebieten der Republik gab es nur in Lem-
berg und Vilnius größere Lebkuchenwerkstätten, die in 
den Provinzzentren ihre Satelliten hatten. Eine Analyse 
von Archivquellen und Museumsbeständen in Polen 
weist auf drei historische Zentren der Lebkuchenher-
stellung hin: Breslau, Thorn und Krakau. Zwischen dem 
16. und 18. Jahrhundert entstanden um sie herum klei-

3 M. Żywirska, Rzeźbione formy piernikarskie, [In:] „Polska Sztuka Lu-
dowa” XI, 1957 Nr. 2, S. 70.

4 Ebenda, S. 71.

nere Zentren der Lebkuchenherstellung, die mit den 
Mutterstädten konkurrierten. In Schlesien betraf dies 
unter anderem Neiße, Hirschberg, Brieg, Oppeln, Ryb-
nik, Pless, Ratibor und Teschen.5

Die Objekte, aus denen die Sammlung des Museums des 
Riesengebirgsvereins (RGV) in Hirschberg hervorging, 
wurden bereits lange vor dem Bau des eigentlichen Mu-
seumsgebäudes im Jahr 1914 gesammelt, in dem die 
Sammlung angemessen ausgestellt werden konnte.

Auch die Bibliothekssammlung des RGV, die bereits seit 
1883 entstand, gab der Museumssammlung Ursprung. 
Beide wurden hauptsächlich durch Spenden und selte-
ne Ankäufe geschaffen. 

Im Laufe der Jahre schenkten Spender der Bibliothek 
nicht nur Bücher, sondern auch historische Gegen-
stände, die das Riesengebirge und das Hirschberger Tal 
betreffen. Damals wurden sowohl naturwissenschaft-
liche und historische Sammlungen als auch Sammlun-
gen zur Kultur der Region – vor allem zur Volkskultur 
– zusammengetragen. Die entstehenden Sammlungen
verfügten nicht über die für Museumssammlungen
typische Dokumentation wie Inventarbücher oder Ka-
talogkarten, sondern lediglich über Listen von Gegen-
ständen und Namen von Spendern. Diese Bestände
wurden sehr zuverlässig in Berichtsartikeln in der Mo-
natszeitschrift „Der Wanderer im Riesengebirge“, dem
Presseorgan des Vereins, veröffentlicht. Ein Ersatz für
die Museumsdokumentation entstand ab den 1920er
Jahren6 in Form von Katalogkarten für einzelne Objek-
te. Wir wissen nicht, ob es möglich war, einen Katalog
der gesamten Sammlung zu erstellen, die 1939 bereits
mehrere tausend Exemplare umfasste. Bis in unsere
Zeit ist keine Dokumentation erhalten geblieben. Die
Herkunft der Lebkuchenformen in der Sammlung kann
daher nur aufgrund der Artikel in „Der Wanderer im Rie-
sengebirge” festgestellt werden.

5 Ebenda, S. 71.
6 R. Rzeszowski, Historia muzeum RGV do 1945 roku, [In:] 100 lat Mu-

zeum Karkonoskiego, Jelenia Góra 2014, S. 50–51. 
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Kunszt piernikarski3, o czym świadczą źródła z późne-
go średniowiecza, rozwinął się niemal jednocześnie 
w kilku ośrodkach Środkowej Europy: Norymberdze, 
Toruniu i Wrocławiu. Do dziś przetrwał tylko w dwóch 
pierwszych. Na terenie Polski, w jej obecnych grani-
cach administracyjnych, wzmianki na temat rzemiosła 
piernikarskiego pojawiają się już od czwartej ćwierci 
XIII w. na Śląsku – (Świdnica 1293  r.) i nieco później 
od XIV w. – w Krakowie i Toruniu. Przez XV i XVI wiek 
występują coraz częściej w kronikach cechowych rów-
nież mniejszych miast, ilość ich zdecydowanie wzra-
sta w XVII w., by zmniejszyć się w połowie wieku XIX. 
Zmniejszenie ilości informacji źródłowych wiąże się 
ściśle z rozluźnieniem więzów cechowych4 i ograniczeń 
obowiązujących wytwórców. Wiek XIX nie tylko zniósł 
reżim cechowy określający na przykład dopuszczalną 
ilość klocków w posiadaniu jednego mistrza, czy skład 
ciasta na pierniki. Drogi i reglamentowany miód został 
zastąpiony tańszym syropem cukrowym, co znacznie 
zmniejszyło cenę pierników. Luksusowy do tej pory 
produkt, dostępny tylko wyższym sferom społecznym, 
stał się wyrobem dla każdego. Od tego momentu aż 
do II wojny światowej na każdym jarmarku, odpuście, 
czy kiermaszu, można było znaleźć kram z piernikami.

Rzemiosło piernikarskie na terenach obecnej Polski 
zgrupowane było przede wszystkim na zachodzie, 
a najdalej na wschód sięgało do Warszawy i Często-
chowy. Na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej 
dopiero we Lwowie i Wilnie znajdowały się większe 
warsztaty piernikarskie mające swoje satelity w pro-
wincjonalnych ośrodkach. Analiza źródeł archiwal-
nych i zasobów muzealnych w Polsce wskazuje na trzy 
historyczne ośrodki piernikarstwa: Wrocław, Toruń 
i Kraków. Wokół nich, na przestrzeni od XVI do XVIII 
w., zaczęły wyrastać pomniejsze ośrodki piernikar-
skie, współzawodnicząc z miastami macierzystymi. Na 
Śląsku dotyczyło to m.in. Nysy, Jeleniej Góry, Brzegu, 
Opola, Rybnika, Pszczyny, Raciborza i Cieszyna.5

3 M. Żywirska, Rzeźbione formy piernikarskie, [w:] „Polska Sztuka Lu-
dowa” XI, 1957, nr 2, s. 70.

4 ibidem, s. 71.
5 ibidem, s. 71.

Obiekty, które dały zaczątek zbiorom Muzeum Towa-
rzystwa Karkonoskiego w Jeleniej Górze (Riesengebirgs-
verein RGV) zaczęto gromadzić na długo przed wybu-
dowaniem właściwego gmachu muzeum w 1914  r., 
gdzie zbiory mogły zostać należycie wyeksponowane.

Zbiory biblioteczne RGV gromadzone już od 1883  r. 
dały początek również zbiorom muzealnym. Tak jedne, 
jak i drugie, powstawały głównie dzięki darowiznom 
i rzadkim zakupom. 

Z biegiem lat ofiarodawcy, oprócz książek, przekazy-
wali do biblioteki również przedmioty zabytkowe do-
tyczące Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. W tamtym 
czasie gromadzono zbiory zarówno przyrodnicze, jak 
i historyczne oraz związane z kulturą regionu – najwię-
cej z zakresu kultury ludowej. Powstające kolekcje nie 
posiadały dokumentacji właściwej dla zbiorów muze-
alnych, jak księgi inwentarzowe, czy karty katalogowe, 
poza spisami przedmiotów i nazwiskami darczyńców. 
Spisy te bardzo rzetelnie publikowano w artykułach 
sprawozdawczych w miesięczniku „Der Wanderer im 
Riesengebirge”, który był organem prasowym Towarzy-
stwa. Namiastka dokumentacji muzealnej zaczęła po-
wstawać od lat 20. XX w.6 w formie kart katalogowych 
dla poszczególnych obiektów. Nie wiemy, czy udało się 
stworzyć katalog całych zbiorów, który do 1939 r. liczył 
już kilka tysięcy. Do naszych czasów nie zachowała się 
żadna dokumentacja. Pochodzenie form piernikarskich 
w zbiorach można zatem ustalić jedynie na podstawie 
artykułów w „Der Wanderer im Riesengebirge”.

Pierwsza informacja o tym, że cukiernik z Jeleniej 
Góry, Otto Petzhold podarował do zbiorów RGV 
15  sztuk drewnianych form piernikarskich z XVIII w., 
pochodzi z 1907 r.7 Wprawdzie w pierwszym przewod-
niku po Muzeum RGV z 1914 r. nie ma o nich wzmian-
ki, ale już w przewodniku z 1921 r. czytamy, że w Sali 
Rzemiosł znajdują się w gablocie formy piernikarskie 
i ich gipsowe odlewy – bez podania ich ilości8. Druga 
informacja o kolejnym przekazie form piernikarskich 
z Cieplic w ilości 17 sztuk, do zbiorów muzeum, uka-

6 R. Rzeszowski, Historia Muzeum RGV do 1945 roku, [w:] 100 lat Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014, s. 50–51. 

7 „Der Wanderer im Riesengebirge” 1907, nr 5, s. 75.
8 Kurzgefasster Führer durch das Museum des Riesegebirgsvereins, 

Hirschberg 1921, s. 1–21; R. Rzeszowski, opus cit., s. 41, 43.

Historia jeleniogórskiej kolekcji 
form piernikarskich
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Die erste Information, dass der Konditor Otto Petzhold 
aus Hirschberg der RGV-Sammlung 15 hölzerne Lebku-
chenformen aus dem 18. Jahrhundert geschenkt hat, 
stammt aus dem Jahr 19077. Im ersten Museumsführer 
des RGV von 1914 werden sie zwar nicht erwähnt, aber 
im Führer von 1921 heißt es bereits, dass Lebkuchen-
formen und deren Gipsabgüsse in der Handwerkshalle 
in einer Vitrine zu sehen sind – ohne Nennung deren 
Anzahl8. Der zweite Bericht über eine weitere Schen-
kung von 17 Lebkuchenformen aus Warmbrunn für die 
Sammlung des Museums erschien 1936 in „Der Wande-
rer im Riesengebirge“9.

Da keine Beschreibungen dieser Formen überliefert 
sind, können wir nur durch eine vergleichende Analy-
se der Unterschriften auf den Inventaraufklebern, die 
an den Objekten angebracht sind, feststellen, welche 
der heute in unserem Besitz befindlichen Formen 
1907 und welche 1935 in die RGV-Sammlung ein-
gebracht wurden. Z. B. anhand von Fotos von alten 
Ausstellungen wissen wir, dass der Inventarisierungs-
code handschriftlich auf den runden Papieretiketten 
vermerkt war: B IV, eine arabische Zahl und eventuell 
ein Kleinbuchstabe, wenn das Objekt aus mehreren 
Gegenständen bestand (Abb. 1a). Nach 192710 hinge-
gen wurde der Inventarisierungscode geändert in: bl, 
32 und dann eine arabische Zahl mit einem kleinen 
Buchstabenstempel – er ist ebenfalls handschrift-
lich auf einem runden Aufkleber vermerkt (Abb. 1b). 
Daraus kann man schließen, dass von den 15 im Jahr 
1907 gespendeten Formen (Code B IV) 13 Stücke11 

wahrscheinlich in der Sammlung erhalten geblieben 
sind. Tatsächlich weisen diese Formen Merkmale von 
Gegenständen aus dem 18. Jahrhundert auf und ha-
ben 13 Gipsabdrücke. Dagegen aus der Übertragung 
von 17 Formen im Jahre 1935 (Code bl) sind wahr-
scheinlich 1612 erhalten geblieben. Diese Formen 
stammen überwiegend aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts und sind häufig datiert und signiert.

Die nächsten dokumentierten Übertragungen von 
Lebkuchenformen stammen aus der Nachkriegszeit, 

7 „Der Wanderer im Riesengebirge” 1907, Nr. 5, S. 75.
8 Kurzgefasster Führer durch das Museum des Riesengebirgsvereins, 

Hirschberg 1921, S. 1–21.
9 „Der Wanderer im Riesengebirge” 1936, Nr. 2, S. 29.
10 R. Rzeszowski, a. a. O., S. 50–51. 
11 Kat.-Pos.: 2, 3, 5, 11, 16, 17 – einseitig. Kat.-Pos.: 27, 36, 38, 39, 46, 47  

– doppelseitig. Kat.-Pos. 57 – zusammenklappbar. 
12 Inventarnummer mit der Markierung „bl”.  Kat.-Pos.: 13, 14 – ein-

seitig.  Kat.-Pos.: 22, 25, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50 – 
doppelseitig; Kat.-Pos. 56 – zusammenklappbar.

und zwar aus den Jahren 1946 und 1948. Es handelt 
sich um Übertragungen aus dem Staatsarchiv in Jele-
nia Góra, das, wie Karolina Klimek erwähnt13, der Erbe 
des Stadtarchivs Hirschberg aus der Vorkriegszeit ist 
und eine Sammlung von Kunstdenkmälern darstellt, 
die im Kunstinventar des Stadtarchivs Hirschberg 
aufgeführt sind. Die Artefakte trugen Stempel mit 
dem Namen des Archivs direkt auf dem Objekt und 
unverwechselbare Aufkleber mit den Nummern des 
Kunstinventars (Abb. 1c). Eine Analyse der dort zitier-
ten Informationen zeigt, dass die erste Übertragung 
(1946) drei Lebkuchenformen mit den Inventarnum-
mern des Stadtarchivs Hirschberg und dem Kunstin-
ventar-Aufkleber betraf: 1537, 1537–1 und 1537–2. 
In unseren Sammlungen befinden sich drei Objekte 
mit solchen Aufklebern und der Nummer 1537,14 
aber ohne die Ergänzung „-1, -2“ – sie müssen ge-
löscht worden sein. 1948 wurden acht weitere Leb-
kuchenformen aus dem Inventar übergeben. Sie tru-
gen folgende Nummern: 1545-5, 1545-10, 1545-13,  
1545-19, 1545-24, 1545-27, 1545-28, 1545-30. Von 
diesen acht Formen blieben in den Beständen fünf 
erhalten15 (fett markiert). Es ist unbekannt, was mit 
den sonstigen passiert ist. Darüber hinaus befin-
den sich in den Sammlungen noch drei Formen mit 
den Nummern des Kunstinventars des Stadtarchivs 
Hirschberg: 1545, 1545-8, 1545-716, die im Museum 
mit Sicherheit vor 1951 gelandet sind (Inventarauflis-
tung mit der Angabe der Signatur ET17). Weitere For-
men aus dem Inventar des Stadtarchivs Hirschberg 
(drei Stück), aber ohne Aufkleber mit Markierung des 
Kunstinventars und Nummer wurden einem Samm-
ler 1997 abgekauft. Auf diese Art und Weise befinden 
sich in den Sammlungen gegenwärtig 14 Formen mit 
dem Siegel Stadtarchiv Hirschberg.

Zehn Stück18 Lebkuchenblöcke sind wahrschein-
lich in die Sammlung gelangt, als das Museum zwi-
schen 1943 und 1950 als Museumsdepot fungierte19.  

13 K. Klimek, Piernikarstwo jeleniogórskie, [In:] Tradycje piernikarskie 
w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich z kolekcji Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 2022.

14 Kat.-Pos.: 12, 40, 15.
15 Kat.-Pos.: 10, 9, 28, 6, 4.
16 Kat.-Pos.: 1, 8, 24.
17 E. Ratajczak, G. Zawiła, Muzeum w Jeleniej Górze w latach 

1945–2013, [In:] 100 lat Muzeum Karkonoskiego, Jelenia Góra 
2014, S. 67, 70.

18 Kat.-Pos.: 23, 26, 58, 29, 30, 31, 7, 33, 45, 51.
19 P. Wiater, Reintegracja dolnośląskich dóbr kultury pochodzących 

z ośrodków regionalnych leżących poza Wrocławiem, S.  3–4, 6–7, 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35762,825966.html  
Historia Wrocławia [Zugriff am 10.11.2020]. E. Ratajczak, G. Zawiła, 
a. a. O., S. 67–69.
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b

zała się w „Der Wanderer im Riesengebirge” w 1936 r. 
W sumie dało to zbiór 32 klocków piernikarskich9.

Ponieważ nie zachowały się opisy tych form, jedy-
nie na podstawie analizy porównawczej sygnatur 
na nalepkach inwentarzowych umieszczonych na 
obiektach można ustalić, które z dzisiaj posiadanych 
form zostały podarowane do zbiorów RGV w 1907, 
a które w 1935  r. Porównując oznaczenia z obiek-
tów, o których wiadomo, że trafiły do zbiorów przed 
1914 r. (np. na podstawie zdjęć ze starych ekspozy-
cji) wiemy, że na okrągłych papierowych nalepkach 
był wpisany odręcznie następujący kod inwentarzo-
wy: B IV, cyfra arabska i ewentualnie mała litera, gdy 
obiekt składał się z większej ilości przedmiotów (il. 
1a). Natomiast po 1927  r.10 nastąpiła zmiana kodu 
inwentarzowego na: bl, 32 i dalej numer arabski ze 
znaczkiem małej litery – on również jest odręcznie 
napisany na okrągłej nalepce (il. 1b). Na tej podsta-
wie możemy stwierdzić, że z 15 form podarowanych 
w 1907 r. (kod B IV) zachowało się w zbiorach praw-
dopodobnie 13 sztuk11 i rzeczywiście te formy wy-
kazują cechy XVIII-wiecznych obiektów i mają swoje 
odciski w postaci 13 odcisków gipsowych. Natomiast 
z przekazu z 1935 r. (kod bl), z 17 szt. zachowało się 

9 „Der Wanderer im Riesengebirge” 1936, nr 2, s. 29.
10 R. Rzeszowski, opus cit., s. 50–51.
11 Poz. kat.: 2, 3, 5, 11, 16, 17 – jednostronne. Poz. kat.: 27, 36, 38, 39, 

46, 47 – dwustronne. Poz. kat. 57 – składana. 

prawdopodobnie 16 sztuk12. I te formy w przeważa-
jącej ilości pochodzą z drugiej połowy XIX w., często 
są datowane i sygnowane.

Kolejne udokumentowane przekazy form piernikar-
skich pochodzą z czasów powojennych, a dokładnie 
z 1946 i 1948  r. Były to przekazy z Archiwum Pań-
stwowego w Jeleniej Górze. Jak wspomina Karolina 
Klimek,13 archiwum jest spadkobiercą przedwojenne-
go Stadtarchiv Hirschberg, które posiadało kolekcję 
zabytków sztuki spisaną w inwentarzu sztuki Kunst-
inventar Stadtarchiv Hirschberg. Zabytki opatrzone 
były pieczątkami z nazwą archiwum odbijanymi bez- 

12 Nr inwentarza ze znaczkiem „bl”. Poz. kat.: 13, 14 – jednostronna. 
Poz. kat.: 22, 25, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50 – dwu-
stronna. Poz. kat. 56 – składana.

13 Karolina Klimek, Piernikarstwo jeleniogórskie, [w:] Tradycje pierni-
karskie w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich z ko-
lekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 2022.

a
1.  Przykłady sygnatur inwentarzowych RGV Museum z okresu: a. do

1914, b. z lat 1927–1945 oraz c. nalepka z sygnaturą Stadtarchiv 
Hirschberg / 1. Beispiele der Signaturen des RGV-Museums aus der 
Zeit: a. bis 1914, b. aus den Jahren 1927–1945 und c. Aufkleber mit 
der Signatur Stadtarchiv Hirschberg. Fot.: T. Mielech
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Diese Lebkuchenblöcke haben keine Besitzvermerke 
von anderen Institutionen, sondern nur eine Kenn-
zeichnung (Et) aus dem Museumsinventar von 1948 
und 1950, bevor 1970 die eigentlichen Museumsbü-
cher angelegt wurden, die den Objekten eine Inven-
tarsignatur gaben: MJG ET. Ein kleiner Teil der gegen-
wärtigen Sammlung, neun Stück20, wurde von privaten 
Sammlern gekauft (7 Stück) und aus dem aufgelösten 
Museum in Bolków übernommen (2 Stück). Insgesamt 
entstand so eine Sammlung von 58 Lebkuchenformen 
aus Holz und einer Wachsform.

Verzierte Kuchenformen waren bereits im alten Rom 
in Form von Tongefäßen bekannt. In mittelalterli-
chen Klöstern wurden Oblaten oder Zierbrote aus 
dekorativen Metallformen gepresst. Sie könnten die 
Inspiration für die Herstellung von dekorativen Leb-
kuchen aus teurem Honig- und Gewürzteig gewesen 
sein. Geschnitzte Holzformen zum Backen von Lebku-
chen kamen um das 15. Jahrhundert.21 Sie sind mit 
der Technik des konkaven Reliefs verziert, die bei der 
Herstellung von Siegeln verwendet wird, und haben 
viel mit der Technik des Holzschnitts gemeinsam, die 
im 15. Jahrhundert mit der Erfindung des Buchdrucks 
weit verbreitet wurde.22 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts verkauften die 
Lebküchner ihre Produkte hauptsächlich an den Hof, 
den Adel und reiche städtische Patrizier. Die Mitglie-
der von Zünften (die unabhängig oder gemeinsam 
mit Bäckern waren) mussten sich an strenge Gesetze 
halten, die unter anderem die Anzahl der Formen be-
grenzten, über die ein Lebkuchenmeister verfügen 
durfte (z. B. in Polen im 17. Jahrhundert auf vier)23. Um 
sich im Wettbewerb mit anderen Werkstätten durch 
die auffälligste und schönste Form auszuzeichnen, lie-
ßen die Lebkuchenmeister ihre Formen wahrschein-
lich von Fachleuten herstellen. 

Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Begrenzung der 
Anzahl von Lebkuchenblöcken pro Werkstatt aufgeho-

20 Kat.-Pos.: 59, 18, 19, 52, 53, 54, 55, 20, 21.
21 M. Żywirska, a. a. O., S. 71.
22 A. Jackowski, J. Jarnuszkiewiczowa, Sztuka ludu polskiego, 1967, 

S. 31.
Der Holzstich war eine Domäne von Spezialisten, er erforderte 
Wissen und beträchtliche technische Fertigkeiten, daher waren 
die Holzstecher meist gelernte Handwerker, z.B. Belagmaler (sie 
haben Muster auf Stoff oder Leder mit einem hölzernen Re-
liefblock gepresst), Spielkartenmacher, Illustratoren und Kopi-
sten, Mönche, seltener umherziehende Dorfholzschnitzer, sehr 
selten Bauern.

23 M. Żywirska a. a. O., S. 72.

ben, so dass einige Meister, die ihre Produkte attraktiver 
gestalten wollten, um so viele Kunden wie möglich zu 
gewinnen, ihren Bestand an Blöcken erhöhten.24 Im 19. 
Jahrhundert besaßen selbst kleine Lebkuchenwerkstät-
ten in der Provinz jeweils Dutzende von Formen, die von 
Zeit zu Zeit ausgetauscht oder ergänzt wurden, da die 
alten Blöcke durch häufiges Waschen verrotteten. Große, 
reiche Manufakturen kauften Figurenblöcke von profes-
sionellen Holzschnitzern, die von reichen Käufern am 
meisten geschätzt wurden.

Die meisten Formen, die für den Massengebrauch, ins-
besondere in kleinen Werkstätten, bestimmt waren, 
wurden jedoch von den Lebküchnern selbst, ihren Lehr-
lingen, Gesellen oder umherziehenden Holzschnitzern 
oder Volksbildhauern hergestellt. Zerbrochene Blöcke 
wurden von diesen abenteuerlustigen Herstellern re-
pariert oder sogar kopiert, und wenn ein neuer Auf-
trag erteilt wurde, wählte der Meister die gewünschten 
Motive und Themen aus und fertigte oft selbst eine 
Modellzeichnung auf Papier an25. Nach Żywirska lassen 
sich die Holzschneider in drei Gruppen einteilen: 

– Künstler, die ein traditionell festgelegtes Motiv auf
eigenständige und originelle Weise weiterentwickeln

– Kopisten (die zahlreichste Gruppe) – Nachahmer,
die fertige Muster von einem Block auf einen an-
deren übertrugen und später die Muster von Abbil-
dungen kopierten. Die Hersteller dieser Art von Blö-
cken waren hauptsächlich Gesellen, die von einer
Werkstatt zur anderen reisten, um ihre Kenntnisse
und Fähigkeiten zu verbessern, und die die Formen
aus diesen Werkstätten für ihren eigenen Gebrauch
kopierten „und die Anzahl der [von einem Gesellen]
besessenen Blöcke war (...) ein unwiderlegbarer Be-
weis für die Reise des Gesellen und seine Kenntnisse 
der Handwerkskunst“26 (...)

– Holzschnitzer aus dem Volk, die keinen Kontakt zu
den Werkstätten hatten, die dort geltenden Vor-
schriften nicht kannten und wahrscheinlich kleine
Werkstätten in der Provinz und vielleicht die so ge-
nannten Behinderer bedienten.27

24 Ebenda, S. 75.
25 Ebenda, S. 75.
26 Ebenda, S. 75.
27 Neben den zünftigen Lebkuchenwerkstätten gab es auch eine 

illegale Produktion der so genannten Behinderer, die schwer zu 
beschatten war und stark unterdrückt wurde. Die Entdeckung 
einer illegalen Werkstatt zog schwere Strafen nach sich, bis hin 
zur Zerstörung der gesamten Ausrüstung. Auch Blöcke fielen die-
sen Strafen zum Opfer.“ Ebenda, S. 96.
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pośrednio na przedmiocie i charakterystycznymi na-
lepkami z numerami Kunstinventar (il. 1c). Z analizy 
przytoczonych tam informacji wynika, że do muzeum 
za pierwszym razem (w 1946 r.) przekazano trzy for-
my piernikarskie o numerach inwentarzowych Stad-
tarchiv Hirschberg z nalepką Kunstinventar: 1537, 
1537-1, 1537-2. W naszych zbiorach odnotowujemy 
3 obiekty z takimi nalepkami i liczbą 1537,14 choć bez 
kolejnych „-1, -2” – musiały one ulec zatarciu. W 1948 r. 
przekazano kolejne osiem form piernikarskich z in-
wentarza sztuki o następujących numerach: 1545-5,  
1545-10, 1545-13, 1545-19, 1545-24, 1545-27,  
1545-28, 1545-30. Z tych ośmiu form w zbiorach za-
chowało się pięć sztuk15(wyróżnienie pogrubieniem). 
Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi formami. 
Ponadto w zbiorach znajdują się jeszcze trzy klocki 
z numerami inwentarzowym Kunstinventar Stad-
tarchiv Hirschberg: 1545, 1545-8, 1545-716, które na 
pewno pojawiły się w muzeum przed 1951 r. (spis in-
wentarza z nadaniem sygnatury ET17). Kolejne formy 
z inwentarza Stadtarchiv Hirschberg (3 szt.), ale bez 
nalepek z oznakowaniem Kunstinventar oraz nume-
rem, nabyto od kolekcjonera w 1997 r. W ten sposób 
w zbiorach znajduje się obecnie 14 sztuk form z pie-
czątką Stadtarchiv Hirschberg.

Dziesięć sztuk18 klocków piernikarskich znalazło się 
w zbiorach prawdopodobnie w momencie, kiedy mu-
zeum pełniło rolę składnicy muzealnej w latach 1943–
195019. Klocki te nie posiadają żadnych znaków własności 
z innych placówek, tylko oznakowanie (Et) ze spisu inwen-
tarza muzealnego z lat 1948 i 1950, zanim założono wła-
ściwe księgi muzealne w 1970 r., w których nadano obiek-
tom sygnaturę inwentarzową: MJG ET. Niewielka część 
obecnego zbioru, bo zaledwie 9 sztuk20, zostało kupione 
od prywatnych kolekcjonerów (7 sztuk) oraz pozyskane 
drogą przekazu z likwidowanego muzeum w Bolkowie 
(2 sztuki). W sumie dało to, na dzień dzisiejszy, zbiór 58 
drewnianych form piernikarskich i jedną formę woskową.

Zdobione formy do wypieku ciast znane były już 
w starożytnym Rzymie w postaci glinianych naczyń. 
W średniowiecznych klasztorach wyciskano z ozdob-
nych metalowych form opłatki lub ozdobne chleby. 

14 Poz. kat.: 12, 40, 15.
15 Poz. kat.: 10, 9, 28, 6, 4.
16 Poz. kat.: 1, 8, 24. 
17 E. Ratajczak, G. Zawiła, Muzeum w Jeleniej Górze w latach 

1945–2013, [w:] 100 lat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gó-
rze, Jelenia Góra 2014, s. 67, 70.

18 Poz. kat.: 23, 26, 58, 29, 30, 31, 7, 33, 45, 51.
19 P. Wiater, Reintegracja dolnośląskich dóbr kultury pochodzących 

z ośrodków regionalnych leżących poza Wrocławiem, s. 3–4, 6–7 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35762,825966.html  
Historia Wrocławia [dostęp 10.11.2020 r.]. E. Ratajczak, G. Zawiła, 
opus cit., s. 67–69.

20 Poz. kat.: 59, 18, 19, 52, 53, 54, 55, 20, 21.

Mogły być one inspiracją do powstania z drogiego cia-
sta miodowo-korzennego ozdobnego piernika. Rzeź-
bione drewniane formy do wypieku pierników pojawiły 
się około XV w.21 Zdobione techniką wklęsłego reliefu, 
wykorzystywanego w produkcji pieczęci, mają w sobie 
dużo z techniki drzeworytu, który został rozpowszech-
niony w XV w. przy okazji wynalezienia druku.22 

Do końca XVIII w. piernikarze swoje rzemiosło wyko-
nywali głównie na użytek dworu, szlachty i bogatego 
patrycjatu miejskiego. Zrzeszeni w cechach (samodziel-
nych bądź z piekarzami) musieli przestrzegać surowych 
praw, które ograniczały, między innymi, ilość form, 
jakie mógł posiadać mistrz piernikarski (np. do czte-
rech w Polsce w XVII w.)23. W związku z tym mistrzowie 
piernikarscy, chcąc wyróżnić swoje wyroby najbardziej 
efektownym i pięknym kształtem, współzawodnicząc 
z innymi konkurencyjnymi warsztatami, prawdopodob-
nie zlecali wykonanie swoich form zawodowcom. 

W końcu XVIII w. został zniesiony limit ilości posia-
danych klocków piernikarskich przez jeden warsztat. 
Dzięki temu niektórzy mistrzowie, powodowani chę-
cią zdobycia jak największej ilości klientów, poprzez 
podniesienie atrakcyjności wyrobów, zwiększali swój 
zasób klocków24. W XIX w. nawet prowincjonalne 
małe warsztaty piernikarskie posiadały po kilkadzie-
siąt form, uzupełniając je od czasu do czasu, gdyż sta-
re klocki, na skutek częstego mycia, niszczały. Wielkie 
bogate manufaktury zaopatrywały się u zawodowych 
snycerzy w klocki figuralne, najbardziej cenione przez 
bogatych odbiorów.

Większość jednak form, przeznaczona do masowego 
użytku, zwłaszcza w małych warsztatach, była robiona 
przez samych piernikarzy, ich uczniów, czeladników lub 
wędrownych snycerzy, czy rzeźbiarzy ludowych. Znisz-
czone klocki były przez takich przygodnych twórców 
naprawiane albo wręcz kopiowane, a przy nowym za-
mówieniu mistrz wybierał motywy i tematy, jakie chciał 
mieć, często wykonując samodzielnie rysunek wzorco-
wy na papierze25. Według Żywirskiej, twórców klocków 
można było podzielić na trzy grupy: 

21 M. Żywirska, opus cit., s. 71.
22 A. Jackowski, J. Jarnuszkiewiczowa, Sztuka ludu polskiego, 1967, 

s. 31.
Drzeworyt był domeną specjalistów, wymagał wiedzy, znacznej
sprawności technicznej, toteż najczęściej drzeworytnikami byli
podkształceni rzemieślnicy np. kołtryniarze (wyciskacze wzoru
na tkaninie lub skórze z drewnianego klocka reliefowego), kar-
townicy (wytwórcy kart do gry), ilustratorzy i kopiści, zakonnicy, 
rzadziej wędrowni wiejscy ksylografowie, bardzo rzadko chłopi.

23 M. Żywirska, opus cit., s. 72.
24 M. Żywirska, opus cit., s. 75.
25 ibidem, s. 75.
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Die Träger der verschiedenen Themen und Motive 

waren jedoch hauptsächlich reisende Gesellen, und 

dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass es schwie-

rig ist, festzustellen, aus welchen Gebieten oder 

Kulturkreisen die Motive auf den Blöcken stammen. 

Folglich ist es auch schwierig, festzustellen, ob die 

Blöcke definitiv aus dem Gebiet stammen, in dem 

sie aufbewahrt werden (hauptsächlich in Museums-

sammlungen) 28. Die Schwierigkeit, die Herkunft der 

Blöcke, selbst der reich verzierten, zu bestimmen, 

wird durch die Anonymität ihrer Hersteller noch ver-

stärkt. Obwohl sie mit eingravierten Initialen29 oder 

vollständigen Namen versehen sind, ist es schwierig 

zu sagen, ob es sich um Initiale des Herstellers oder 

des Besitzers handelt, der die Form bestellt hat. Noch 

komplizierter wird die Angelegenheit bei doppelsei-

tigen Formen, bei denen sich die Motive auf beiden 

Seiten mitunter erheblich in der Technik, den verwen-

deten Werkzeugen oder sogar dem scheinbar unter-

schiedlichen Grad der Beherrschung der Holzschnit-

zerei unterscheiden,30 was auf die unterschiedlichen 

Zeiten hinweist, in denen sie von zwei verschiedenen 

Herstellern gefertigt wurden(Kat.-Pos. 47). 

Ein Beispiel für solche Vorgehensweise ist eine doppel-

seitige Form aus unserer Sammlung, die auf der einen 

Seite ein dekoratives Rechteck mit einem Pflanzenmotiv 

und auf der anderen zwei Darstellungen und eine ange-

fangene Darstellung aufweist, die sich in der Ausführung 

von der Zeichnung auf der Vorderseite unterschei-

den (Kat.-Pos. 24 – Abb. 2). Dasselbe gilt für den Block  

(Kat.-Pos. 46 – Abb. 3), der auf einer der längeren Kan-

28 Die Frage ist umso schwieriger, als die Lebkuchenformen, die in 
der Sammlung des Museums aufbewahrt werden, sehr gut erhal-
ten sind, was darauf hindeuten könnte, dass sie selten oder gar 
nicht verwendet wurden. Sie könnten für besondere Anlässe an-
gefertigt worden sein, z. B. für eine Meisterprüfung, oder als von 
einem herausragenden Künstler stammend mit großer Ehrfurcht 
aufbewahrt und nicht täglich benutzt worden sein. Andererseits 
gab es seit dem 17. Jahrhundert eine Massenproduktion von 
Lebkuchen, die sich an gelegentliche, etwas ärmere Empfänger 
richtete, die Messen und Ablässe besuchten. Da die Zahl der For-
men begrenzt war, wurden sie beim Backen einer großen Men-
ge von Lebkuchen schnell abgenutzt, beschädigt und mussten 
durch neue ersetzt werden, und die Motive und Themen wurden 
durch den Wandel der Zeit und die historischen Umstände ver-
ändert. So hat sich eine sehr selektive und nicht unbedingt reprä-
sentative Sammlung von Motiven und Themen auf Lebkuchen-
blöcken bis in unsere Zeit erhalten. In unserer Sammlung gibt 
es zum Beispiel keine Blöcke, die Themen aus dem alltäglichen 
gesellschaftlichen Leben darstellen.

29 Z. Lipiarz, Formy piernikarskie w zbiorach Muzeum w Raciborzu 
[In:] „Opolski Rocznik Muzealny” Bd. V, 1972, S. 106.

30 Z. Lipiarz, a. a. O., S. 106.

ten signiert ist: E.G.S. 177831. Auf der Vorderseite ist 

eine Dame im barocken Kleid mit Fächer, während auf 

der Rückseite in der Mitte ein längliches Weidenblatt 

abgebildet ist. An der längeren Kante steht die Signatur 

JGB. Ähnlich ist ein Block (Kat.-Pos. 33), auf dem auf der 

einen Seite eine sehr präzise, reiche und kompexe Holz-

schnitzzeichnung einer Dame mit Fächer in einem ba-

rocken Kleid und auf der anderen Seite völlig schlichte, 

unverzierte Zeichnungen zweier Herzen zu sehen sind. 

Es gibt auch Formen mit einer Zeichnung auf der Vor-

derseite, während auf der Rückseite ein neues Feld für 

eine neue Darstellung markiert wurde, die aber nicht 

ausgeführt wurde (Kat.-Pos.: 22, 27 – Abb. 4).

In den populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen 

der Vorkriegszeit über die Lebkuchenherstellung in 

Schlesien finden sich nur wenige Hinweise auf schle-

sische Lebküchner. Selbst in zeitgenössischen Studien, 

die sich nur bruchstückhaft mit der Lebkuchenher-

stellung in einem bestimmten Gebiet befassen (z. B. in 

Ratibor, Rybnik32, Hirschberg), in denen wir die Namen 

der Besitzer von Werkstätten oder (selten) der Autoren 

von Formen finden, ist es nach der Analyse von Archiv-

quellen nicht möglich, die Namen der Handwerker, die 

in den Dokumenten erscheinen, mit den Unterschriften 

31 E.G.S. ist die Signatur eines gewissen E.G. Schubert. Eines Meis-
terschnitzers? Eines Holzschnitzers? Eines Belagmalers? aus dem 
18. Jahrhundert, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
in (Nieder)Schlesien lebte und dessen Werke mit seinem Nach-
namen oder seinen charakteristischen Initialen und immer mit
eingravierten Jahreszahlen signiert sind. Man findet sie auf Leb-
kuchenblöcken, die in niederschlesischen Museen gesammelt
wurden: in Wrocław (8 Stück mit dem frühesten Datum 1758,
das jüngste 1789), Jawor (5 Stück, darunter zwei mit dem Nach-
namen E.G. Schubert und das dritte mit den Initialen EGS) und
Jelenia Góra (1 Stück mit den Initialen E.G.S. und der Jahreszahl
1778). Die älteste und die jüngste Form sind auf die Jahre 1756
und 1795 datiert und befinden sich im Stadtmuseum von Jawor. 
„Die Anzahl der markierten Formen scheint die Bedeutung von
Schuberts Werkstatt zu bestätigen. Leider ist nichts über die
Herkunft oder die Wirkungsstätte dieses Meisters aus dem 18.
Jahrhundert bekannt.“ E. Berendt, Formy piernikarskie, [In:] Sztu-
ka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku, 
Wrocław 2005, S. 144–145). Die Anzahl seiner Formen, und zwar 
großer (4 von 5), die im Museum in Jawor gesammelt wurden,
könnte jedoch darauf hindeuten, dass er in der Nähe von Jauer
oder in der Stadt selbst lebte. Die thematische Vielfalt der For-
men ist groß, aber es gibt auch identische Darstellungen. Die
formale Analyse der in den Museen gesammelten Formen Schu-
berts weist auf sich wiederholende kompositorische und orna-
mentale Lösungen hin. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass
einige dieser Werke von Gesellen auf der Grundlage der Werke
des Meisters angefertigt wurden. Eine solche Vermutung ließe
sich durch die Wiederholung bestimmter Themen in ähnlicher
Gestaltung, jedoch mit einem hohen Grad an Vereinfachung der 
Ausführung begründen (E. Berendt; a. a. O., 2005, S. 143).

32 Z. Lipiarz, a. a. O., S 106, E. Bimler-Mackiewicz, a. a. O., S. 13.
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– artystów, którzy określony tradycją motyw opraco-

wywali w sposób samodzielny i oryginalny
– kopistów (najliczniejsza grupa) – naśladowców prze-

noszących gotowe już wzory z jednych klocków na
drugie, później kopiujących wzory z ilustracji. Wy-
konawcami tego rodzaju klocków mogli być przede
wszystkim czeladnicy wędrujący od warsztatu do
warsztatu w celach pogłębienia swojej wiedzy i umie-
jętności, którzy na swój użytek kopiowali formy z tych
warsztatów „a ilość posiadanych klocków [przez cze-
ladnika] była (…) niezbitym dowodem dobrze odby-
tej wędrówki czeladniczej i znajomości kunsztu”26(…)

– snycerzy ludowych, którzy nie mając kontaktów
z warsztatami, nie znali obowiązujących tam kano-
nów i prawdopodobnie obsługiwali małe prowincjo-
nalne warsztaty i być może tzw. przeszkodników27.

Jednak krzewicielami różnorodnych tematów i moty-
wów byli przede wszystkim wędrujący czeladnicy i to 
jest jeden z głównych powodów trudności z ustale-
niem, z jakich terenów, czy kręgów kulturowych po-
chodzą motywy na klockach. W związku z powyższym 
trudno jest też określić, czy na pewno klocki pocho-
dzą z terenu, na którym zostały zachowane (głównie 
w zbiorach muzealnych) 28. Trudność ustalenia metryk 
klocków, nawet tych bogato zdobionych, zwiększa jesz-
cze anonimowość ich twórców. Choć mają wyryte ini-
cjały29 lub pełne nazwiska trudno stwierdzić, czy są to 
inicjały twórcy, czy właściciela zamawiającego formę. 
Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje przy formach 
dwustronnych, gdzie motywy po obu stronach czasa-
mi różnią się zasadniczo techniką, wykorzystywanymi 
narzędziami, czy wręcz widocznym różnym stopniem 
opanowania umiejętności snycerskich,30 wskazując na 

26 ibidem, s. 75.
27 „obok cechowych warsztatów [piernikarskich ] istniała także nie-

legalna produkcja uprawiana przez tzw. przeszkodników, trudno 
uchwytna, a surowo tępiona. Wykrycie nielegalnego warsztatu 
pociągało za sobą surowe kary aż do zniszczenia całego sprzętu 
włącznie. Pastwą tych kar padały też klocki.” ibidem, s. 96.

28 Sprawa jest tym trudniejsza, że zachowane w zbiorach muzeal-
nych formy piernikarskie są bardzo dobrze zachowane, co może 
świadczyć o tym, że były rzadko używane lub wręcz wcale. Mogły 
być wykonane na specjalne okoliczności – np. egzamin mistrzow-
ski lub wykonane przez wybitnego artystę i przechowywane 
z wielkim pietyzmem, nieużywane na co dzień. Natomiast już od 
XVII w. istniała masowa produkcja pierników obliczona na okolicz-
nościowego odbiorcę, nieco biedniejszego, odwiedzającego jar-
marki i odpusty. Z uwagi na ograniczoną ilość form, pieczenie du-
żej ilości pierników szybko je zużywało, niszczyło i trzeba je było 
wymieniać na nowe, a motywy i tematy ulegały modyfikacjom ze 
względu na zmieniający się czas i okoliczności historyczne. Do na-
szych czasów zachował się więc bardzo wybiórczy i niekoniecznie 
reprezentatywny zbiór motywów i tematów przedstawianych na 
klockach. W naszym zbiorze na przykład, brak jest klocków ilustru-
jących tematy codziennego życia społecznego.

29 Z. Lipiarz, Formy piernikarskie w zbiorach Muzeum w Raciborzu 
[w:] „Opolski Rocznik Muzealny” t. V, 1972 s. 106.

30 Z. Lipiarz, opus cit., s. 106.

różny czas ich wykonania przez dwóch różnych twór-
ców (np. poz. kat. 47). 

Przykładem takich działań może być forma dwustronna 
z naszych zbiorów posiadająca z jednej strony dekora-
cyjny prostokąt z motywem roślinnym, a z drugiej dwa 
przedstawienia i jedno zaczęte, odbiegające poziomem 
wykonania od rysunku na awersie (poz. kat. 24 – il. 2). 
Podobnie ma się sprawa z klockiem (poz. kat. 46 – il. 3)  
sygnowanym, na jednej dłuższej krawędzi – E.G.S. 
177831, gdzie na awersie widoczny jest wizerunek damy 
w barokowej sukni z wachlarzem, zaś na rewersie po-
środku niewielki wizerunek wydłużonego liścia wierzby 
i sygnatura na drugiej dłuższej krawędzi JGB. Także klo-
cek (poz. kat. 33), na którym z jednej strony wykonano 
bardzo precyzyjny bogaty i zaawansowany snycersko ry-
sunek damy z wachlarzem w barokowej sukni, a z drugiej 
strony, całkowicie gładkie, niezdobione rysunki dwóch 
serc. Są też formy mające na awersie rysunek, zaś na 
rewersie wyznaczano nowe pole do nowego przedsta-
wienia, ale  go nie wykonano (poz. kat.: 22, 27 – il. 4).

W przedwojennych popularnonaukowych publika-
cjach dotyczących piernikarstwa na Śląsku, można 
odnaleźć nieliczne wzmianki zawierające imiona i na-
zwiska śląskich piernikarzy. Nawet we współczesnych 
opracowaniach, które wycinkowo omawiają temat 
piernikarstwa na danym terenie (np. w Raciborzu, Ryb-
niku32, Jeleniej Górze), w których znajdujemy nazwiska 
właścicieli warsztatów, czy (rzadko) autorów form, po 
analizie źródeł archiwalnych nie udało się skojarzyć 
występujących w dokumentach nazwisk rzemieślni-

31 E.G.S. to sygnatura niejakiego E.G. Schuberta XVIII-wiecznego 
mistrza rzeźbiarskiego? Snycerskiego? Kołtryniarza?, który żył 
na Śląsku (Dolnym) w drugiej połowie XVIII w., a którego prace 
sygnowane jego nazwiskiem lub charakterystycznymi inicjałami 
i zawsze z wyrytymi datami, spotykamy na klockach piernikarskich 
zgromadzonych w muzeach dolnośląskich: we Wrocławiu (8 szt. 
z najwcześniejszą datą 1758, najpóźniejszą 1789), Jaworze (5 szt. 
– w tym dwa z wypisanym nazwiskiem E.G. Schubert, a trzy z ini-
cjałami EGS), Jeleniej Górze (1 szt. z inicjałem E.G.S. i datą 1778).
Najwcześniejsza i najpóźniej wykonana z form datowana jest na
rok 1756 i 1795 i znajduje się w Muzeum Miejskim w Jaworze.
„Taka liczba znakowanych form wydaje się potwierdzać znaczenie 
warsztatu Schuberta. Niestety, nic nie wiadomo o pochodzeniu,
ani też o miejscu działania tego osiemnastowiecznego mistrza”.
Jednakże ilość zgromadzonych form jego autorstwa w Muzeum
w Jaworze, dużych form (4 z 5), może sugerować, że mieszkał
w okolicy Jawora lub w samym mieście. Różnorodność tematycz-
na form jest duża, ale zdarzają się też przedstawienia identyczne. 
Analiza formalna, zgromadzonych w muzeach form Schuberta,
wskazuje na powtarzające się rozwiązania kompozycyjne i orna-
mentalne. Wykluczyć jednak nie można, że część z tych prac zro-
biona została przez czeladników na podstawie prac mistrza. Takie 
przypuszczenie można by uzasadnić powtarzaniem się w tym
zespole pewnych tematów w zbliżonym opracowaniu, jednak
o dużym stopniu uproszczenia wykonania. E. Berendt, Formy pier-
nikarskie, [w:] Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na
Dolnym Śląsku, Wrocław 2005, s. 143–145.

32 Z. Lipiarz, opus cit., s. 106; E. Bimler-Mackiewicz, opus cit., s. 13.
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auf den in den Sammlungen aufbewahrten Blöcken zu 

verbinden.33 Dies gilt auch für unsere Studie.34

Ebenso viele Probleme wie die Urheberschaft der 
Formen wirft die Frage nach ihrer Datierung auf. Das 
auf dem Block vorhandene Datum kann eindeutig 
auf das Jahr der Herstellung der Form hinweisen. Eine 
solche Vermutung liegt nahe, sowohl wenn die Unter-
schrift den Autor, als auch den Inhaber der Werkstatt 
bezeichnet. Es kann jedoch irreführend sein, denn es 
ist auch wahrscheinlich, dass die Form später gekenn-
zeichnet wurde, selbst nach einer langen Reise von 
Werkstatt zu Werkstatt.

Wir wissen heute, dass Meisterformen mit aufwen-
digen Verzierungen, die für die Prüfung des Meisters 
hergestellt wurden, wahrscheinlich nicht zum nor-
malen Backen verwendet wurden. Sie wurden in der 
Werkstatt aufbewahrt und von den nachfolgenden 
Besitzern übernommen. Dadurch sind sie in gutem 
Zustand erhalten geblieben.35 

Trotz aller Zweifel wird in dieser Studie davon aus-
gegangen, dass das Datum auf der Form das Datum 
ihrer Erstellung ist.

Wenn eine Form kein Datum trägt, stützt sich der Ver-
such, es zu definieren, auf die Analyse einer Reihe von 
thematischen Merkmalen, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in die Darstellungen auf Blöcken einge-
führt wurden. So ist beispielsweise bekannt, dass ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts volkstümliche Motive auf 
den Lebkuchenformen eingeführt wurden, ebenso 
wie Darstellungen aus dem Leben der unteren Gesell-
schaftsschichten anstelle derjenigen des Hofes, der 
Aristokratie oder des reichen städtischen Patriziats, 
die für die Formen des 17. und 18. Jahrhunderts ty-

33 E. Berendt, a. a. O., S. 144.
34 In der Sammlung unseres Museums befindet sich ein Becher der 

1821 gegründeten Bäcker- und Lebküchnerzunft (MJG AH 1646), 
der neben den beiden Wappen der Bäcker- und Lebküchner-
zunft auch die Namen (der Stifter?) trägt: J. G. Weigel aus Prag 
als Altgesell; J. G. Jung; CT Heutecher aus Hirschberg; HE Filiger 
A Görlitz; E. J. Breiter A Brieg; CB Weinrich; JB Hornig als Besitz 
Meister (Schatzmeister?); CA Seidel als Altgeselle aus Hirschberg; 
CF Birnstein; A Dresden (aus Dresden); JG Dietrich; A, H. CG; CG 
Friedrich; A H. EG Feige. Darüber hinaus führt K. Klimek in ihrem 
Artikel über die Lebküchner von Hirschberg in einer Tabelle am 
Ende des Artikels eine Reihe von Namen und Daten an, die in den 
Archiven von Jelenia Góra gefunden wurden und von Lebküch-
nern sprechen. Alle diese Namen stimmen nicht mit den Unter-
schriften auf den Lebkuchenformen in unseren Sammlungen 
überein.

35 E. Berendt, a. a. O., S. 144.

pisch waren. Allerdings ist eine solche Datierung si-
cherlich nicht präzise. 

Auch die Datierung der Formen oder gar die Bestim-
mung des Jahrhunderts, aus dem sie stammen, ist auf 
der Grundlage der Ikonografie nicht zuverlässig, vor 
allem nicht auf der Grundlage der Kostüme der dar-
gestellten Figuren,36 da die Phantasie des Schnitzers 
und die Möglichkeit der Wiederholung von Motiven 
aus älteren Bildern berücksichtigt werden müssen. Wie 
bereits erwähnt, haben die Bäckereibesitzer manchmal 
Kopien der zerstörten Formen bestellt. 

Wir können versucht sein, eine sehr allgemeine Datie-
rung einiger Lebkuchenformen auf der Grundlage der 
darauf abgebildeten Elemente der Militäruniformen 
vorzunehmen, da wir anhand der Ikonographie, der 
Literatur und der Dokumente wissen, zu welchem Zeit-
punkt bestimmte Details zu den Uniformen hinzuge-
fügt wurden, wie z. B. Pickelhaube, Chako, lange Hosen, 
die Strümpfe und Gamaschen ersetzen oder wie sich 
die Form des Soldatenrucksacks änderte. 

In unserer Sammlung sind von 58 Blöcken immerhin 
19 mit Unterschriften versehen, in Form von Initialen 
mit oder ohne Datum: B ohne Datum (3 Stück37), Th.N 
(3 Stück, davon zwei mit Datum 1868, 1873)38, C.H 
(1  Stück39), AV mit Monogramm auf Vorderseite CH 
und Datum 1847 (1 Stück)40, EGS mit Datum 1778 
und JGB (1 Stück)41, CWB (1 Stück)42, IR (1 Stück43), so-
wie in Form von Vornamensinitialen aber mit vollem 
Nachnamen, Datum oder ohne: C. Herzig 44 mit dem 

36 E. Berendt, a. a. O., S. 144.
37 Kat.-Pos.: 30, 36, 10.
38 Kat.-Pos.: 13, 44, 49.
39 Kat.-Pos. 22.
40 Kat.-Pos. 23.
41 Kat.-Pos. 46.
42 Kat.-Pos. 51.
43 Kat.-Pos. 57.
44 Signaturen: Carl Herzig, C. Herzig, C.H. auf Lebkuchenformen, im-

mer zusammen mit einer Jahreszahl, ist die Bezeichnung eines 
anderen Meisters der Holzschnitzerei, Bildhauerei oder Belag-
malerei, der in der zweiten Hälfte des 19. Jh. in Schlesien tätig 
war. Von Carl Herzig wissen wir, dass er wahrscheinlich aus Wün-
schelburg im Kreis Glatz stammte, denn im Museum des Glatzer 
Landes befinden sich vier seiner Formen, die mit seinem vollen 
Namen unterzeichnet sind und auf die zweite Hälfte des 19. Jh. 
datiert werden (zwischen 1862 und 1882). Auf einer der Formen 
(MZK-3452-V-637) war die Inschrift eingraviert: „Carl Herzig aus 
Wünschelburg 1882”. Lebkuchenformen mit der charakteristi-
schen Signatur finden sich auch im Kupfermuseum in Legnica 
(ML-Sz-16, doppelseitig, undatiert, mit Initialen CH), im Haus-
haltsmuseum in Ziembice (E-44, einseitig, mit Initialen CH 1878) 
und in unserem Museum. Die frühesten Daten auf den Lebku-
chenformen stammen aus den 1840er Jahren (1847, 1849 aus der 
Sammlung in Jelenia Góra, die letzten Daten stammen aus der 
Sammlung in Kłodzko – 1882).
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ków z sygnaturami na klockach zachowanych w zbio-
rach33. Dotyczy to również naszego opracowania.34

Równie wiele problemów, co autorstwo form, przyspa-
rza kwestia ich datowania. Istniejąca na klocku data 
może jednoznacznie sugerować rok powstania formy. 
Przypuszczenie takie wydawałoby się uzasadnione za-
równo wówczas, gdy sygnatura oznaczałaby autora, 
jak i wówczas, gdyby odnosiła się do właściciela warsz-
tatu. Jednak takie założenie może być mylące, po-
nieważ prawdopodobna jest również sytuacja, kiedy 
forma oznakowana zostaje później, nawet po długim 
czasie wędrówki od warsztatu do warsztatu. Wiemy 
dziś, że formy mistrzowskie o rozbudowanej dekoracji, 
wykonane na egzamin mistrzowski, prawdopodobnie 
nie były używane do normalnych wypieków. Były prze-
chowywane w warsztacie i przejmowane przez kolej-
nych właścicieli. Dzięki temu zachowały się w dobrym 

33 E. Berendt, opus cit., s. 144. 
34 W zbiorach naszego muzeum znajduje się puchar cechowy 

piekarzy i piernikarzy (MJG AH 1646) ufundowany w 1821  r., 
na którym wyryto, oprócz dwóch herbów cechowych piekarzy 
i piernikarzy, również nazwiska (fundatorów?): J. G. Weigel aus 
Prag als Altgesell (z Pragi jako starszy czeladnik); J. G. Jung; CT 
Heutecher aus Hirschberg (z Jeleniej Góry); HE Filiger A Görlitz; 
E. J. Breiter A Brieg (z Brzegu); CB Weinrich; JB Hornig als Besitz 
Meister (skarbnik?); CA Seidel als Altgeselle aus Hirschberg (star-
szy czeladnik z Jeleniej Góry); CF Birnstein; A Dresden (z Drezna); 
JG Dietrich; A, H. CG; CG Friedrich; A H. EG Feige. Ponadto K. Kli-
mek w swym artykule o piernikarzach jeleniogórskich przytacza 
w tabeli na końcu artykułu szereg nazwisk i dat znalezionych 
w archiwaliach jeleniogórskich mówiących o piernikarzach. Te 
wszystkie wymienione nazwiska nie pokrywają się z sygnaturami 
na formach piernikarskich w naszych zbiorach.

Ilustracje 2, 3, 4 to przykłady prawdopodobnie dwóch różnych 
twórców na dwóch stronach jednego klocka piernikarskiego 
/ Beispiele der Werke von wahrscheinlich zwei unterschiedlichen Kün-
stlern an beiden Seiten einer Lebkuchenform

2. Dekoracyjny prostokąt/Trzy przedstawienia, forma jed-
noczęściowa,  dwustronna, drewno, XVIII- XIX w., MJG ET
1284 (poz. kat. 24) / 2. Dekoratives Rechteck/Drei Darstel-
lungen, Einteilige doppelseitige Form, Holz, 18.–19. Jh. MJG
ET 1284 (Katalognummer 24). Fot.: T. Mielech
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Datum 1849 (1  Stück)45, T. Notni oder Th. Notni mit 
den Daten 1873 (5 Stück, davon ein mit der Aufschrift 
Sagan).46 Es gibt auch Formen mit dem gleichen Datum 
1873 (1 Stück)47 oder Ziffer (1 Stück)48.

An den Seitenrändern der Blöcke befinden sich Unter-
schriften in Form von Initialen und Datumsangaben 
(vielleicht zu ihrer Entstehung). Interessanter scheint 
die Frage zu sein, zu wem die in der Komposition 
platzierten Monogramme gehören. Wurden dort die 
Initialen des Eigentümers der Form (Lebküchners) an-
gebracht? Hat der Verfasser des Motivs diese unter-
zeichnet? Vielleicht wurde dort ein Monogramm eines 
potenziellen Kunden angebracht, für den das Backwerk 
bestimmt war? Es ist schwierig herauszufinden. Wir ha-
ben drei solcher Formen in unserer Sammlung: 

1. Doppelseitige Form49 (Abb. 5) – Edelmann auf
Pferd mit einem Monogramm und einer Jahres-
zahl im Schild unter dem Huf des Pferdes: CH (be-

45 Kat.-Pos. 25.
46 Kat.-Pos.: 34, 41, 42, 50, [37] – „SAGAN“ – Jackowski erwähnt 

einen wandernden Holzschnitzer dieses Namens. A. Jackowski, 
J. Jarnuszkiewiczowa; a. a. O. 1967, S. 31. Vielleicht geht es aber
um den Ort Sagan?

47 Kat.-Pos. 32.
48 Kat.-Pos. 58.
49 Kat.-Pos. 23.

3. Dama/Liść, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno, 1778,
MJG ET 1330 (poz. kat. 46) / 3. Dame/Blatt, Einteilige doppelseitige 
Form, Holz, 1778, MJG ET 1330 (Katalognummer 46). Fot.: T. Mielech
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stanie.35 Niemniej jednak, mimo wszelkich wątpliwo-
ści, przyjęto w tym opracowaniu, że data na formie jest 
datą jej powstania.

Gdy formę cechuje brak daty, próbę jej określenia 
oparto na analizie zespołu cech tematycznych, ja-
kie były wprowadzane do przedstawień na klockach 
w określonym czasie. Na przykład wiadomo, że od 
połowy XIX w. wprowadzano na formach motywy 
ludowe, przedstawienia z życia niższych warstw spo-
łecznych w miejsce dworskich, arystokratycznych, czy 
bogatego patrycjatu miejskiego, które figurowały na 
formach XVII i XVIII-wiecznych. Choć takie datowanie 
z pewnością nie należy do precyzyjnych. Zawodne jest 
również datowanie form, czy choćby ustalenie wieku, 
z którego pochodzą, na podstawie ikonografii, a szcze-
gólnie na podstawie strojów przedstawianych posta-
ci,36 ponieważ, należy brać tu pod uwagę fantazję sny-
cerza i możliwość powtarzania motywów ze starszych 
wizerunków. Niekiedy, jak już wspomniano, właściciele 
piekarń zamawiali kopie zniszczonych form.

35 E. Berendt, opus cit., s. 144.
36 E. Berendt, opus cit., s. 144.

Można się pokusić o bardzo ogólne datowanie niektó-
rych form na podstawie elementów umundurowania 
wojskowych przedstawianych na formach, ponieważ 
wiemy na podstawie ikonografii, literatury, dokumen-
tów, w jakim czasie wchodziły do umundurowania po-
szczególne jego detale, jak np. pikielhauba, czako, dłu-
gie spodnie zastępujące pończochy i getry, jak zmieniał 
się kształt plecaka żołnierskiego. 

W naszych zbiorach na 58 klocków aż 19 posiada sy-
gnatury zarówno w postaci samych inicjałów z datami 
lub bez: B bez daty (3 szt37.), Th.N (3 szt. z tego dwa 
z datą 1868, 1873)38, C.H (1 szt.39), AV z monogramem 
na awersie CH i datą 1847 (1 szt.)40, EGS z datą 1778 
i JGB (1 szt.)41, CWB (1 szt.)42, IR (1 szt.43), jak i w postaci 
inicjału imienia, ale z pełnym nazwiskiem, datą lub bez: 

37 Poz. kat.: 30, 36, 10.
38 Poz. kat.: 13, 44, 49.
39 Poz. kat. 22.
40 Poz. kat. 23.
41 Poz. kat. 46.
42 Poz. kat. 51.
43 Poz. kat. 57.

4. Dekoracyjny prostokąt/Nieozdobiony prostokąt z zaznaczonymi ośmioma polami, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno,
XIX w., MJG ET 1279 (poz. kat. 22) / 4. Dekoratives Rechteck/ Unverziertes Rechteck mit acht Markierten Feldern, Einteilige doppelseiti-
ge Form, Holz, 19. Jh, MJG ET 1279 (Katalognummer 22). Fot.: T. Mielech



T
r

a
d

y
c

je
 p

ie
r

n
ik

a
r

s
k

ie
 w

 J
e

le
n

ie
j 

G
ó

r
z

e

22
zieht sich dies auf Carl Herzig?) 1847, und auf der 
längeren Seitenwand AV (ist dies der Autor der 
anderen Seite der Form mit dem Bild eines Hir-
sches?), obwohl die Technik und die Verarbeitung 
beider Seiten auf einem hohen Niveau stehen, 
sind sie unterschiedlich. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sie von zwei Herstellern zu ver-
schiedenen Zeiten gefertigt wurden.

2. Ein dekoratives Rechteck mit verziertem Monogramm
„W“ in der Mitte eines rechteckigen Rahmens.50

3. Doppelseitige Form mit mehreren Darstellungen
auf einer Seite und den in Herzen eingeschriebenen 
Buchstaben: D, C, B, H, L, auf der anderen Seite eine 
Figur, die auf einen Balken gestützt kotet, auf dem
ein Zeichen – ein spiegelverkehrtes „L“ – steht.51

Die überwiegende Mehrheit der Formen in unserer 
Sammlung ist einseitig (21) oder doppelseitig (34). 
Außerdem gibt es 4 zusammenklappbare Formen, von 
denen zwei mehrere Motive präsentieren (Siehe Ka-
talognummer: 56, 57), und zwei mit dem Motiv eines 
Fisches (Siehe Katalognummer: 58) und einer Henne 
(Siehe Katalognummer: 59). 

Sowohl die einseitigen (7 Stück) als auch die doppel-
seitigen (5 Stück) Formen können sich auf ein einziges 
Motiv an einer Wand beschränken, sind dann aber sehr 
sorgfältig ausgearbeitet und meist recht groß (über 
40 cm hoch). Sorgfältig ausgearbeitete Formen in grö-
ßeren Formaten, präzise Zeichnungen, vor allem von 
Details, die einen Einfallsreichtum in floraler oder geo-
metrischer Ornamentik zeigen und oft mit einer Sig-
natur oder einem Satz versehen sind, können nach E. 
Berendt52 als für die Meisterprüfung angefertigt gelten. 

Vielleicht können wir auch die so genannten Barfor-
men mit einbeziehen – ornamentale Rechtecke, die 
kompositorisch an Butterformen erinnern, mit der 
Zeichnung in einer bedeutenden Vertiefung versehen 
und von einem Streifen aus vertikalen Rillen oder 
Pflanzenranken umgeben sind. Innerhalb des Feldes 
befinden sich Pflanzenmotive wie z. B. Weinblätter 
(Kat.-Pos. 24), ein Monogramm (Kat.-Pos. 4 – Abb. 6) 
oder Zunftzeichen (Kat.-Pos. 55). 

50 Kat.-Pos. 4.
51 Kat.-Pos. 54.
52 E. Berendt, a. a. O., S. 145.

Die Anzahl der Darstellungen auf einer Wand ist varia-
bel. Es gibt viele Formen mit mehreren oder sogar meh-
reren Dutzend kleinen Darstellungen auf einer Seite.53 
Es sei daran erinnert, dass in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts für die Herstellung der so genannten
Lebkuchendetailformen Mehrfachdarstellungen ver-
wendet wurden, die Motive enthalten, die auf älteren
Formen einzeln erschienen.54 Die beliebtesten Motive
auf diesen Formen sind Herzen, Rosetten, wirbelnde
Blumen, Körbe der Fülle (Kat.-Pos.: 54, 51 – Abb. 7), Kin-
der in Windeln oder Fische (Kat.-Pos.: 20, 45).

Zusammenklappbare Formen sind eine interessante 
Gruppe. Sie wurden für das Gießen von Tragant-Figu-
ren (hergestellt aus Zucker und Stärke mit Zusatz von 
essbarem Tragant-Gummi) entwickelt. Es handelte sich 
um vollplastische Darstellungen, die zur Dekoration 
von Tischen verwendet wurden. Sie wurden in ganzen 
Gruppen arrangiert oder zum Verzieren von Torten ver-
wendet. Diese Verzierungen waren im 18. Jahrhundert 
sehr beliebt und verschwanden im 19. Jahrhundert. 
Doppelteilige Formen konnten auch zur Herstellung 
von Marzipan (Produkte, die aus Zucker und gemahle-
nen Mandeln hergestellt werden) oder zum Backen von 
Lebkuchen für Weihnachtsbäume verwendet werden.55

In unserer Sammlung haben wir, wie bereits erwähnt, 
vier solche Formen, von denen zwei mit mehreren Mo-
tiven ausgestattet sind. Sie bestehen aus zwei relativ 
dünnen Blöcken in Form sehr länglicher Rechtecke, 
die durch Stifte verbunden sind, die abwechselnd auf 
der einen Hälfte befestigt und in Löcher in der anderen 
Hälfte eingeführt werden. Auf beiden Formen sind die 
Motive bandförmig in einer gespiegelten Anordnung 
dargestellt. Die eine (Kat.-Pos. 56) zeigt anthropomor-
phe Motive (Männer, Frauen und Kinder), die andere 
(Kat.-Pos. 57) hauptsächlich zoologische: Haustiere 
(Hunde, Pferde) und Waldtiere (Eichhörnchen, Muff-
lons, Hirsche, Wildschweine – Abb. 8). Diese Formen 
zeichnen sich durch eine geringe Größe der Darstel-
lung, weniger dekorative Motive zugunsten der Erzie-

53 In unseren Sammlungen befinden sich einseitige Formen mit 
mehreren (7–8) Darstellungen (zwei, MJG ET 1285, 1288) oder 
mit mehreren Dutzend (konkret 21, eine, MJG ET 2534). Unter 
den doppelseitigen Blöcken gibt es deutlich mehr Formen mit 
mehreren Darstellungen auf einer Wand in einer Anordnung ein 
Bild mal einige Rehen (9 Stück) oder in einer Anordnung einige 
Bilder mal einige Reihen (10), darunter zwei zusammenklappba-
re Formen. 

54 E. Berendt, a. a. O., S. 145.
55 Ebenda, S. 145.
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C. Herzig44 z datą 1849 (1 szt.)45, T. Notni lub Th. Notni
z datami 1873 (5 szt. w tym jedna z napisem Sagan).46

Są też formy sygnowane samą datą  1873  (1  szt.)47

lub cyfrą (1 szt.).48

Sygnatury zarówno w postaci inicjałów, jak i dat (być 
może ich powstania) umieszczane są na bocznych kra-
wędziach klocków. Ciekawsze wydaje się pytanie, do 
kogo należą monogramy zamieszczane w obrębie kom-
pozycji. Czy umieszczono tam inicjały właściciela formy 
(piernikarza)? Czy to autor przedstawienia się podpi-
sał? Może umieszczono tam monogram potencjalnego 
klienta, dla którego przeznaczano wypiek? Trudno do-
ciec. Mamy trzy takie formy w swoich zbiorach: 

1. Forma dwustronna 49 (il. 5) – szlachcic na koniu z mo-
nogramem i datą w tarczy pod końskim kopytem:
CH (czy chodzi o Carla Herziga?) 1847, a na bocznej,
dłuższej ściance AV (czy to autor drugiej strony for-
my z wizerunkiem jelenia?), choć technika i poziom
wykonania obu stron są na wysokim poziomie, to
jednak różnią się. Można przypuszczać, że zostały
wykonane przez dwóch twórców w różnym czasie.

2. Dekoracyjny prostokąt z ozdobnym monogramem
„W” w centrum prostokątnej ramy.50

3. Dwustronna forma z wieloma przedstawieniami
z jednej strony oraz z wpisanymi w serca literami: D,
C, B, H, L, na drugiej stronie postać defekująca na bel-
ce, na której jest znak – odwrócone lustrzanie „L”.51

Zdecydowana większość form w naszym zbiorze to 
formy jedno (21) lub dwustronne (34). Są też cztery 
formy składane, z czego dwie wieloprzedstawieniowe 

44 Sygnatury: Carl Herzig, C. Herzig, C.H na formach piernikarskich, 
zawsze z dopisaną datą to oznaczenie kolejnego mistrza snycer-
skiego, rzeźbiarskiego bądź kołtryniarskiego żyjącego w drugiej 
połowie XIX w. na Śląsku. O Carlu Herzigu wiemy, że prawdo-
podobnie pochodził z Radkowa w Hrabstwie Kłodzkim, ponie-
waż w Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdują się cztery jego formy 
podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem oraz datowane na 
drugą połowę XIX w. (m. 1862–1882), a na jednej z form (MZK-
-3452-V-637) został wyryty napis: „Carl Herzig aus Wunschelburg 
1882” (ob. Radków). Formy podpisane charakterystyczną sygna-
turą znajdują się również w Muzeum Miedzi w Legnicy (ML-Sz-16 
dwustronna, niedatowana z inicjałem CH), w Muzeum Gospodar-
stwa Domowego w Ziębicach (E-44, jednostronna, z inicjałem CH 
1878) oraz w naszym muzeum. Najwcześniejsze daty zawarte na 
formach pochodzą z lat 40. XIX w. (1847, 1849 z jeleniogórskiej
kolekcji, najpóźniejsze pochodzą z kłodzkich zbiorów – 1882 r.).

45 Poz. kat. 25.
46 Poz. kat.: 34, 37, 41, 42, 50. Jackowski wymienia pod takim nazwi-

skiem (Sagan, poz. kat. 37) wędrownego snycerza. A. Jackowski, 
J. Jarnuszkiewiczowa; opus cit., 1967, s. 31]. A może chodzi o miej-
scowość Żagań?

47 Poz. kat. 32.
48 Poz. kat. 58.
49 Poz. kat. 23.
50 Poz. kat. 4.
51 Poz. kat. 54.

(poz. kat.: 56, 57), a dwie o pojedynczym motywie ryby 
(poz. kat. 58) i kury (poz. kat. 59). 

Formy jednostronne (7 szt.), jak i dwustronne (5 szt.) 
mogą ograniczać się do jednego motywu na ścian-
ce, jednak wtedy są bardzo starannie opracowane 
i najczęściej dość duże (powyżej 40 cm wysokości). 
Starannie opracowane formy o większych rozmia-
rach, precyzyjnym rysunku wykonania, szczególnie 
detali, wykazujące się pomysłowością w ornamen-
tyce roślinnej, czy geometrycznej, często zaopatrzo-
ne w podpis albo sentencję, jak uważa E. Berendt52, 
można uznać za wykonane na egzamin mistrzow-
ski. Być może można do nich też zaliczyć tzw. formy 
„sztaby” – ozdobne prostokąty kompozycyjnie przy-
pominające formy do masła, z rysunkiem osadzonym 
w znacznym zagłębieniu, okolone pasem pionowych 
żłobień lub wici roślinnej. Wewnątrz pola znajdują 
się motywy roślinne np. liście winorośli (poz. kat. 24), 
monogram (poz. kat. 4 – il. 6) bądź symbole cechowe 
(poz. kat. 55). Liczba przedstawień na jednej ściance 
jest zmienna. Sporo jest form, gdzie na jednej stronie 
mieści się kilka, albo wręcz kilkadziesiąt drobnych 
przedstawień.53 Przypomnijmy, że formy wieloprzed-
stawieniowe służyły w drugiej połowie XIX w. do 
produkcji tzw. galanterii piernikarskiej i występują 
na nich motywy, które pojedynczo pojawiały się na 
starszych formach.54 Najpopularniejszymi motywami 
na tych formach są motywy serc, rozet, wirujących 
kwiatów, koszy obfitości (poz. kat.: 54, 51 – il. 7), dzie-
ci w powijakach, czy ryb (poz. kat.: 20, 45). 

Ciekawą grupę stanowią formy składane. Przezna-
czone były do odlewu figurek tragankowych (produ-
kowanych z cukru i krochmalu z dodatkiem jadalnej 
gumy tragantowej). Były to pełnoplastyczne przed-
stawienia służące do przystrajania stołów. Układano 
je całymi zespołami lub przybierano nimi wypieki. De-
koracje te były popularne w XVIII w., a zanikły w XIX w. 
Formy dwudzielne mogły być również wykorzystywa-
ne do wyrobu marcepaników (wyrobów powstałych 
z utarcia cukru ze zmielonymi migdałami) albo do 
wypieku pierniczków przeznaczonych na choinkę.55 
W naszych zbiorach, jak już wcześniej wspomniano, 
posiadamy cztery takie formy, z czego dwie – wie-
loprzedstawieniowe. Składają się na nią dwa klocki, 

52 E. Berendt, opus cit., s. 145.
53 W naszych zbiorach w formach jednostronnych dwie sztu-

ki są z kilkoma (7–8) przedstawieniami (poz. kat.: 2, 3), jedna 
(poz. kat. 20) z kilkudziesięcioma (21). W klockach dwustronnych 
jest zdecydowanie więcej form z kilkoma przedstawieniami na 
jednej ściance w układzie 1 na kilka (9 szt.) lub w układzie kilka na 
kilka (10), w tym dwie formy składane.

54 E. Berendt, opus cit., s. 145.
55 ibidem, s. 145.
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lung größerer und differenzierter Reliefs der einzelnen 
Flächen aus. 

Für die Abmessungen der Lebkuchenblöcke gab es kei-
ne Vorschrift. Der Holzschnitzer bereitete das Holz vor, 
indem er die Holzstücke so auswählte, dass sie keine 
Äste oder Risse aufwiesen, so dass das Holz kompakt, 
zusammenhängend und hart war. Das Holz wurde ent-
lang der Maserung geschnitten und in die Form eines 
meist regelmäßigen Quaders gebracht56, entrindet und 
geglättet, obwohl es einige Blöcke gibt, die auf der 
Seite ohne Zeichnung nicht geglättet sind (in unserer 
Sammlung ist es die Form von Kat.-Pos. 18).

Die meisten der besprochenen Formen aus der 
Sammlung des Riesengebirgsmuseums haben eine 
ähnliche Gestalt, nämlich ein längliches Rechteck, 

56 M. Żywirska, a. a. O., S. 81.

unterscheiden sich aber in der Größe oder Dicke des 
Blocks. Der größte der Blöcke, eine einseitige Form 
mit dem Bild eines Jägers (Siehe Katalognummer: 19), 
hat Abmessungen: 72 × 26 × 2,5 cm, und die kleins-
te, eine doppelseitige Form mit der Darstellung eines 
Clowns und einer Frau (Kat.-Pos. 44) – 11,5 × 5,3 × 
2,5 cm. Es gibt auch Blöcke, die einem Quadrat nahe 
kommen, wie die einseitige Form mit Blumendekor 
(Kat.-Pos. 12), die 18,5 × 18,4 × 2,3 cm misst, oder die 
runde Form (Kat.-Pos. 26), doppelseitig mit einem 
Lamm und einem Blumentopf mit einem Durchmes-
ser von 16 cm. Sie werden größtenteils aus dem Holz 
von Bäumen hergestellt, die von Dr. E. Myśków57 als 
Obstbäume (Birnenbaum, Eberesche, Apfelbaum, 
Weißdornbaum) beschrieben werden. Nur einzelne  

57 E. Myśków, Analiza gatunkowa zabytków drewnianych, [In:] Trady-
cje piernikarskie w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich 
z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 
2022.

5. Jeździec/Jeleń, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno, 1847, MJG ET 1281 (poz. kat. 23). Na awersie monogram CH/1847, na bocznej 
krawędzi inicjał AV; dwóch twórców? Czy twórca i właściciel formy. / 5. Reiter/Hirsch, einteilige doppelseitige Form, Holz, 1847, MJG ET 1281 
(Katalognummer 23). Vorderseite ein Monogramm CH/1847, auf der Seitenkante das Initial AV; zwei Künstler? Oder Künstler und Besitzer
der Form? Fot.: T. Mielech 
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stosunkowo cienkie, o formie bardzo wydłużonych 
prostokątów, łączonych za pomocą bolców zamoco-
wanych naprzemiennie na jednej połówce, a wpusz-
czanych w otwory w drugiej. Na obu formach motywy 
są przedstawione wstęgowo, w układzie lustrzanym. 
Na jednej (poz. kat. 56) zawarto motywy antropo-
morficzne (mężczyźni, kobiety i dzieci), na drugiej 
(poz. kat. 57) głównie zoologiczne: zwierzęta domo-
we – psy, konie, i leśne – wiewiórki, muflon, jeleń, dzik 
(il. 8). Formy te wyróżniają się niewielką wielkością 
przedstawienia, mniejszą dekoracyjnością motywów 
na rzecz uzyskania większej i zróżnicowanej wypukło-
ści poszczególnych płaszczyzn. 

Wymiary klocków piernikarskich nie były objęte żad-
ną regułą. Snycerz przygotowywał sobie drewno do-
bierając tak kawałki drewna, by nie było w nim sęków 
i spękań, by było zwarte, spoiste i twarde. Drewno cięto 
wzdłuż słojów i nadawano formę najczęściej regularne-
go prostopadłościanu,56 okorowywano i wygładzano, 
choć zdarzają się klocki niewygładzone na stronie bez 
rysunku (w naszych zbiorach jest to forma z poz. kat. 18).

Większość omawianych form ze zbioru Muzeum Kar-
konoskiego ma podobny kształt wydłużonego prosto-
kąta, a różną się wielkością, czy grubością klocka. Naj-
większy z klocków, jednostronna forma, z wizerunkiem 
myśliwego (poz. kat. 19) ma wymiary: 72 × 26 × 2,5 cm, 
a najmniejszy, dwustronna forma, z przedstawieniami 
klauna i kobiety (poz. kat. 44) – 11,5 × 5,3 × 2,5 cm.  
Są też klocki zbliżone do kwadratu, jak jednostronna 
forma z dekoracją kwiatową (poz. kat. 12) o wymia-
rach 18,5 × 18,4 × 2,3 cm, czy też okrągła (poz. kat. 26), 
dwustronna z barankiem i donicą z kwiatem o średnicy 
16  cm. Wykonane, w przeważającej części, z drewna 
drzew określanych przez dr hab. E. Myśków57, jako drze-
wa z grupy owocowych: grusza/jarząb/jabłoń/głóg.  
Tylko pojedyncze egzemplarze wykonano z klonu  
(poz. kat.: 12, 59), lipy (poz. kat. 58), czy orzecha wło-
skiego (poz. kat. 51).

W tematyce przedstawień na klockach piernikarskich 
„znajdowała zawsze odzwierciedlenie współczesna 
epoka wraz ze swoimi upodobaniami i artystycznymi 
potrzebami”.58 Miały na nią wpływ nie tylko uświęco-
ne tradycją motywy „regionalno-narodowe”, ale i te, 
które wyszły z symboliki obrzędowej danej kultury, 
z opowieści i starych baśni (wywodzących swe po-

56 M. Żywirska, opus cit., s. 81.
57 E. Myśków, Analiza gatunkowa zabytków drewnianych, [w:] Tra-

dycje piernikarskie w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikar-
skich z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Jelenia 
Góra 2022.

58 M. Żywirska, opus cit., s. 91.

czątki z mitologii danej grupy etnicznej czy wyzna-
niowej), czy też wywodzące się z kultury średniowie-
cza, renesansu lub baroku. Nie można też wykluczyć 
zapożyczeń motywów z innych przedmiotów, czy 
dawnych obrazów i rycin.59

„Odnosząc się do tego, piernikarstwo dolnośląskie 
scharakteryzować można jako pozostające pod jedno-
znacznym wpływem niemiecko-austriackiego obszaru 
kulturowego, chociażby ze względu na przynależność 
państwową tych terenów przez czas najbujniejszego 
rozkwitu tego rzemiosła, tj. od XVI do początku XX w.” 
Trzeba też podkreślić, że (…) „tematyka historyczna 
form piernikarskich nie pozawala na wyraźne sprecy-
zowanie regionalnych odrębności. Większość z nich jest 
w swym wyrazie kosmopolityczna, jako że oddawała 
przede wszystkim realia życia wyższych warstw spo-
łecznych, te zaś w większości krajów były silnie ujed-
nolicone. To właśnie elity były odbiorcą wyrobów tego 
działu rzemiosła (…) aż do końca XVIII wieku”.60 

W momencie, w którym piernik „zszedł do szerokiego 
ogółu mieszczaństwa (XVIII / XIX w.), a w połowie XIX w. 
wkroczył w życie mas ludowych, nastąpiły wyraźne 
zmiany w ujęciu tradycyjnych tematów, dokumentując 
dobitnie ich społeczną proweniencję.”61 

Widać to wyraźnie w sposobie wyobrażenia mężczyzn 
i kobiet. W XVII i XVIII w. przedstawiano mężczyznę jako 
„paniątko” w najbardziej wyszukanym i zdobnym stroju 
dworskim, a kiedy już piernik na przełomie XVIII i XIX w. 
dotarł do średniego mieszczaństwa, pojawiła się po-
stać zwykłego żołnierza, czy myśliwego, by w połowie 
XIX w. ukazała się jako postać człowieka z ludu: chłop 
z koszykiem lub parobek w stroju regionalnym. To samo 
odnosi się do przedstawień kobiet. Do końca XVII w. to 
dama dworu w wyszukanym stroju, fryzurze, z wachla-
rzem, w końcu XVIII w. – bogata mieszczka z koszykiem 
kwiatów lub z pieskiem, zaś w połowie XIX w. „pracowi-
ta” dziewczyna w ludowym stroju.

W kolekcji jeleniogórskiej tematy przedstawiane na for-
mach piernikarskich można ująć w następujące grupy: 
antropomorficzną, zoomorficzną, religijną. Są też mo-
tywy alegoryczno-symboliczne, rzeczy codziennego 
użytku i inne przedstawienia, np. roślinne czy bajkowe. 
Oczywiście niektóre z tematów mogą być zaliczane 
do dwóch lub więcej grup tematycznych, np. motyw 
„niemowlęcia w powijakach” zaliczamy do grup antro-

59 M. Żywirska, opus cit., s. 89.
60 E. Berendt, opus cit., s. 147.
61 M. Żywirska, opus cit., s. 96.
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6. Dekoracyjny prostokąt z monogramem „W”, forma jednoczęściowa, jednostronna – tzw, sztaba, drewno, XVIII-XIX w., MJG ET 1292
(poz. kat. 4) / 6. Dekoratives Rechteck mit Monogramm „W”, einteilige einseitige Form, sog. Barren, Holz 18.-19. Jh. MJG ET 1292
(Katalognummer 4). Fot.: T. Mielech

7. Siedemnaście przedstawień/czterdzieści dwa przedstawienia, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno, XIX w., MJG ET 1632 (poz.
kat. 51). Przykład formy do wypieku galanterii piernikowej z 2 poł. XIX w. / Siebzehn Darstellungen/Zweiundvierzig Darstellungen, 
einteilige doppelseitige Form, Holz, 19. Jh., MJG ET 1632 (Katalognummer 51) – Beispiel einer Form zum Backen von kleinen Lebkuchen aus 
der 2. Hälfte des 19 Jh. Foto: T. Mielech

6
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pomorficznych i alegoryczno-symbolicznych, tak samo 
jest z motywem ryby, baranka czy serca.

Zanim zajmiemy się objaśnieniem znaczeń poszcze-
gólnych motywów zawartych na formach, należało-
by wspomnieć, że piernik jako gotowy wyrób pełnił 
określone role. W różnych czasach były one odmien-
ne. Piernik był np. lekarstwem, przyprawą do sosów 
– wtedy nie musiał być ozdobny. Dzięki powstaniu
rzeźbionych form piernik zaczął pełnić rolę podarunku 
(np. dla króla, dla narzeczonej, dla nowożeńców, czy
dla dziecka), nagrody (np. w zawodach strzeleckich
na jarmarku), ozdoby (na stole, na choince), niosąc ze
sobą ładunek symboliczny, przesłanie, obrazkowe ży-
czenie i wróżbę. Ponieważ śląskie formy piernikarskie
wywodzą się z austriacko-niemieckiego kręgu kulturo-
wego, ich symboliki należy szukać, nie tylko w kręgach
kultury chrześcijańskiej, ale i mitologii germańskiej.62

I właśnie w tym kontekście należałoby się przyjrzeć

62 E. Berendt, opus cit., s. 148.

poszczególnym, najpopularniejszym i powtarzanym 
na przestrzeni wieków, motywom wykorzystywanym 
na klockach piernikarskich.

W jeleniogórskim zbiorze najliczniej reprezentowane 
są motywy antropomorficzne. Na 59 form aż 54 zawiera 
motywy antropomorficzne. W grupie tej zwracają 
uwagę stroje i rekwizyty. Fryzury, nakrycia głowy, cza-
praki i ogłowia koni, przedstawiane są z drobiazgową 
dokładnością i mocno zróżnicowane. Nawet twarze 
przedstawionych postaci, szczególnie tych pojedyn-
czych: w szlacheckich strojach, żołnierzy – oficerów na 
koniach, myśliwych, czy dam, są zróżnicowane z mini-
malnym rysem indywidualnym. Jedynie w wizerunkach 
niemowląt w powijakach lub par chłopskich i miesz-
czańskich, twarze przybierają bardziej schematyczny 
rys pozbawiony cech indywidualnych. 

Stroje szlacheckie, zwłaszcza kobiece suknie, są bogato 
zdobione misternym rysunkiem ornamentu. To samo 
można powiedzieć o rekwizytach postaci kobiecych, 

8. Osiem przedstawień; Jedenaście przedstawień, formy dwuczęściowe, składane, drewno, XVIII-XIX w., MJG ET 1282 (poz. kat. 56),
MJG ET 1283 (poz. kat. 57); do wykonywania figurek z piernika lub marcepanu / 8. Acht Darstellungen, Elf Darstellungen, Zweiteilige
zusammenklappbare Formen, Holz, 18.-19. Jh., MJG ET 1282 (Katalognummer 56), MJG ET 1283 (Katalognummer 57); zum Backen von
Lebkuchen- oder Marzipangestalten. Fot.: T. Mielech

8
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Exemplare wurden aus Ahorn (Kat.-Pos.: 12, 59), Linde  
(Kat.-Pos. 58) oder Nussbaum (Kat.-Pos. 51) gefertigt.

Die Themen der Darstellungen auf den Lebkuchenblö-
cken „spiegeln seit jeher die zeitgenössische Epoche 
mit ihren Geschmäckern und künstlerischen Bedürf-
nissen wider“.58 Sie wurde nicht nur von traditionellen 
„regionalen und nationalen“ Motiven beeinflusst, son-
dern auch von solchen, die aus der rituellen Symbolik 
einer bestimmten Kultur, aus Geschichten und alten 
Märchen (die ihren Ursprung in der Mythologie einer 
bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe ha-
ben) oder aus der mittelalterlichen, Renaissance- oder 
Barockkultur stammen. Auch die Entlehnung von Mo-
tiven aus anderen Gegenständen oder alten Gemäl-
den und Drucken ist nicht ausgeschlossen.59

„Die niederschlesische Lebkuchenherstellung kann als 
eindeutig unter dem Einfluss des deutsch-österreichi-
schen Kulturraums stehend charakterisiert werden, und 
sei es nur wegen der staatlichen Zugehörigkeit dieser 
Gebiete während der Blütezeit dieses Handwerks, d.h. 
vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.“ Es sollte 
auch betont werden, dass (...) „der historische Gegen-
stand der Lebkuchenformen keine klare regionale Un-
terscheidung zulässt. Die meisten Lebkuchenformen 
sind kosmopolitisch in ihrer Ausprägung und spiegeln 
vor allem die Lebenswirklichkeit der Oberschicht wider, 
die in den meisten Ländern stark standardisiert war. Bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts waren es die Eliten, die 
die Produkte dieses Handwerkszweigs kauften (...)“.60 

Zu dem Zeitpunkt, als der Lebkuchen „in die breite 
Masse des Bürgertums (18./19. Jahrhundert und Mit-
te des 19. Jahrhunderts) und später in das Leben der 
Volksmassen eintrat, gab es deutliche Veränderungen 
im Umgang mit traditionellen Themen, die ihre soziale 
Herkunft nachdrücklich dokumentierten“.61 

Dies zeigt sich deutlich in der Art und Weise, wie Män-
ner und Frauen dargestellt werden. Im 17. und 18. Jahr-
hundert wurde das „Mädchen“ in den aufwändigsten 
und prunkvollsten Hoftrachten dargestellt, und als der 
Lebkuchen im 19. Jahrhundert das mittlere Bürgertum 
erreichte, erschien die Figur eines einfachen Soldaten 
oder Jägers, um dann Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Gestalten aus dem Pöbel zu berücksichtigen: Bauer mit 
Korb oder Knecht in Regionaltracht. Das Gleiche gilt für 
die Darstellung von Frauen. Bis zum Ende des 17. Jahr-

58 Ebenda, S. 91.
59 Ebenda, S. 89.
60 E. Berendt, a. a. O., S. 147.
61 M. Żywirska, a. a. O., S. 96.

hunderts war sie eine Hofdame mit aufwändigen Klei-
dern, Frisur und Fächer. Ende des 18. Jahrhunderts ver-
wandelte sie sich in eine reiche Stadtbewohnerin mit 
einem Blumenkorb oder einem Hund und Mitte des 19. 
Jahrhunderts in ein „fleißiges“ Mädchen in Tracht.

In der Sammlung von Jelenia Góra lassen sich die auf 
den Lebkuchenformen dargestellten Themen in fol-
gende Gruppen einteilen: anthropomorph, zoomorph, 
religiös. Es gibt auch allegorische und symbolische Mo-
tive, alltägliche Dinge und andere Darstellungen, wie 
zum Beispiel florale oder märchenhafte Motive. Natür-
lich können einige der Themen in zwei oder mehreren 
thematischen Gruppen enthalten sein, z. B. das Motiv 
des „Kindes in Windeln“ in der anthropomorphen und 
der allegorisch-symbolischen Gruppe, und dasselbe 
gilt für das Fisch-, Lamm- oder Herzmotiv.

Bevor die Bedeutung der einzelnen Motive auf den 
Formen erläutert wird, sollte erwähnt werden, dass 
der Lebkuchen als Fertigprodukt bestimmte Aufga-
ben hatte. Zu verschiedenen Zeiten waren diese Rollen 
unterschiedlich. Der Lebkuchen war zum Beispiel eine 
Medizin, ein Gewürz für Soßen – dann musste er nicht 
verziert werden. Mit dem Aufkommen der geschnitz-
ten Formen begann der Lebkuchen die Rolle eines Ge-
schenks (z. B. an König, Verlobte, frisch verheiratetes 
Paar oder Kind), eines Preises (z. B. bei einem Schieß-
wettbewerb auf einem Jahrmarkt), einer Dekoration 
(auf Tisch, an Weihnachtsbaum) zu spielen, wobei er 
eine symbolische Bedeutung, eine Botschaft, einen 
bildlichen Wunsch und einen Glücksbringer trug. Da 
die schlesischen Lebkuchenformen aus dem deutsch-
österreichischen Kulturkreis stammen, sollte ihre Sym-
bolik nicht nur in der christlichen Kultur, sondern auch 
in der germanischen Mythologie gesucht werden.62 In 
diesem Zusammenhang sollten wir uns die besonde-
ren Motive auf den Lebkuchenblöcken ansehen, die im 
Laufe der Jahrhunderte am beliebtesten waren und im-
mer wieder verwendet wurden.

In der Sammlung von Jelenia Góra sind anthropomor-
phe Motive besonders zahlreich vertreten. Sie sind an 
54 von 59 Formen zu sehen. In dieser Gruppe wird die 
Aufmerksamkeit auf die Kostüme und Requisiten ge-
lenkt. Frisuren, Kopfbedeckungen, Hüte und Pferde-
kragen werden mit akribischer Genauigkeit und sehr 
differenziert dargestellt. Selbst die Gesichter der dar-
gestellten Figuren, vor allem die von Einzelpersonen: 
in adliger Kleidung, Soldaten zu Pferd, Jägern oder 
Damen, sind mit minimalen individuellen Merkmalen 

62 E. Berendt, a. a. O., S. 148.
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które najczęściej przedstawiane są jako damy z wachla-
rzem, czy sokołem. Mieszczki albo chłopki, ukazane 
w strojach świadczących o ich pochodzeniu, raczej wy-
stępują bez żadnych znaczących atrybutów w rękach, 
choć zdarzają się: kwiatek, sakiewka, czy gitara.63 

Mężczyźni przedstawiani są najczęściej w bogatych, 
odświętnych kaftanach (justaucorps – szustokorach), 
trójrożnych kapeluszach bądź ufryzowanych perukach 
lub jako żołnierze różnych formacji, jeźdźcy z białą bro-
nią, na koniach o bogatym ogłowiu i zdobnym czapraku. 
Zazwyczaj ukazani w pozycji stojącej, zwróceni frontal-
nie z jedną ręką założoną za połę kaftana. Jeźdźcy rów-
nież zwróceni są do widza frontalnie, choć koń przedsta-
wiany jest z profilu, najczęściej z jedną nogą uniesioną 
– kroczący, często w pełnym ozdobnym rynsztunku.
Częstym motywem są pary (5 sztuk w naszym zbiorze)64

zarówno w strojach szlacheckich (1), jak i odświętnych
z niższych warstw społecznych (4) chłopskich, czy miesz-
czańskich. Pary najczęściej ukazane są frontalnie „wtulo-
ne” w siebie, gdzie kobieta jest ukazana frontalnie w ca-
łości, a mężczyzna nieco schowany za nią, jednocześnie
zawsze trzymają się z przodu za ręce albo stojąc (para
szlachecka) lub tańcząc (para chłopska). Niemowlęta
w powijakach występują jako pojedyncze przedstawie-
nia65 na ściankach klocków, albo zgrupowane w postaci
wielu małych przedstawień na jednej stronie formy66. 

Świadczy to o dużej popularności tego motywu.

Do antropomorficznych wizerunków zaliczamy też 
motywy religijne: wizerunki świętych, najczęściej po-
pularnych w danym regionie, aniołów, sceny religijne, 
głównie związane z Bożym Narodzeniem i Pokłonem 
Trzech Króli. Do nielicznych należą wizerunki Matki 
Boskiej, najczęściej pochodzące z późniejszego okresu 
(4  ćw. XIX w.) wzorowane na dewocyjnych obrazkach 
powszechnych w kramach odpustowych67. 

W naszych zbiorach motywy religijne nie są liczne. To 
anioły przedstawiane jako pulchne, nagie dzieci ze 
skrzydłami, unoszące się w powietrzu z szarfą68 albo 
misą z owocami i kwiatami, co można traktować jako 
wersję rogu obfitości69. Jest jedno przedstawienie Mi-
chała Archanioła, naczelnego anielskiego wojowni-
ka, w stroju żołnierza rzymskiego z mieczem i wagą 
w rękach, z wielkimi skrzydłami70. Jest też pojedyncze 

63 Poz. kat.: 27, 36.
64 Poz. kat.: 32, 38, 41, 43, 18.
65 Poz. kat.: 36, 39.
66 Poz. kat.: 29, 45.
67 M. Żywirska, opus cit., s. 98.
68 Poz. kat. 13.
69 Poz. kat. 49.
70 Poz. kat. 38.

przedstawienie Matki Boskiej z dzieciątkiem i berłem 
w ręku (z Wambierzyc?).71

Pierniki z przedstawieniami dam, kawalerów, czy „szla-
chetnych” jeźdźców, wojskowych – oficerów na pięk-
nych rumakach, były pierwotnie drogimi darami naby-
wanymi przez elitę. Wieszano je w domach jak dzieła 
sztuki. A i w późniejszych wiekach (XIX, pocz. XX w.) 
nabywane na jarmarkach, odpustach lub otrzymywa-
ne jako cenna nagroda w zawodach strzeleckich lub 
konkursach recytatorskich,72 spełniały funkcję bardziej 
ozdób, niż wróżby, czy życzenia. Niemniej jednak, nie-
którzy autorzy opracowań dotyczących piernikarstwa73 
zastanawiają się, dlaczego akurat te postaci cieszyły się 
powodzeniem w wizerunkach piernikowych i odnoszą 
to do obrzędowości świątecznej Bożego Narodzenia 
oraz połączonych z nią obrzędów zimowego przesile-
nia, symbolu zakończenia jednego cyklu życia i rozpo-
częcia nowego, a to znajdowało wyjątkowo mocne od-
bicie w środkowoeuropejskiej obrzędowości ludowej.

Pierniki największym popytem cieszyły się w okresie 
od grudnia do kwietnia74 na całym obszarze Europy 
Środkowej, w okresie najbardziej nasyconym świętami 
zarówno w czasach przedchrześcijańskich, jak i chrze-
ścijańskich i związanymi z nimi obrzędami i „ofiarami”. 
Te obrzędy i „ofiary” związane były ze świętami zadusz-
nymi, czy solarnymi, „zaklęciami – modlitwami” do sił 
wyższych, od których zależało „nowe życie” w Nowym 
Roku. Pierniki zrobione z drogiego ciasta miodowego 
doskonale spełniały rolę pieczywa obrzędowego, ofiar-
nego, a piernikowe figury dam i kawalerów w bogatych 
szatach mogły spełniać rolę personifikacji dawnych 
bóstw (płodności, światła, nowego życia), a później ich 
chrześcijańskich odpowiedników wspomagających 
ludzi w tym szczególnym czasie. Stąd też E. Berendt,75 
interpretuje częste przedstawienia kobiet na śląskich 
formach piernikarskich jako personifikację staroger-
mańskiej wiedźmy „Frau Holle” utożsamianej ze św. Łu-
cją (w wierzeniach ludowych patronką odradzającego 
się światła), której święto przypada na 13 grudnia (daw-
ny czas przesilenia zimowego – pierwotnie mający zna-
czenie wieczoru noworocznego).

Przedstawienia bogatych strojnych kawalerów mogły 
nawiązywać do mitologii germańskiej i obrzędów po-
święconych płodności i odrodzeniu życia, a tym samym 
stawały się symbolem życzeń bogactwa, płodności 
i sukcesu w Nowym Roku lub w ogóle w życiu.

71 Poz. kat. 25.
72 M. Żywirska, opus cit., s. 98.
73 E. Berendt, opus cit., s. 148.
74 Z. Lipiarz, opus cit., s. 106.
75 E. Berendt, opus cit., s. 148.
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differenziert. Nur bei den Bildern von Kleinkindern in 
Windeln oder von bäuerlichen und bürgerlichen Paa-
ren sind die Gesichter schematischer und ohne indi-
viduelle Züge. 

Die Kleidung des Adels, vor allem die Frauenkleider, 
sind reich verziert mit komplizierten Ornamenten. Das-
selbe gilt für die Requisiten der weiblichen Figuren, die 
in der Regel als Damen mit einem Fächer oder einem 
Falken dargestellt werden. Bürgerliche oder bäuerliche 
Frauen, die in Kleidern gezeigt werden, die von ihrer 
Herkunft zeugen, erscheinen eher ohne bedeutsame 
Attribute in ihren Händen, obwohl manchmal eine Blu-
me, eine Handtasche oder eine Gitarre vorkommen63. 

Männer werden in der Regel in reichen, festlichen Kaf-
tanen (Justaucorps), dreispitzigen Hüten oder frisierten 
Perücken oder als Soldaten in verschiedenen Formatio-
nen, Reiter mit weißen Waffen, auf Pferden mit reichem 
Schweif und verzierten Hüten dargestellt. Sie werden 
in der Regel stehend, mit dem Gesicht nach vorne und 
einer hinter dem Kaftan versteckten Hand dargestellt. 
Auch die Reiter sind dem Betrachter zugewandt, ob-
wohl das Pferd im Profil dargestellt ist, meist mit einem 
erhobenen Bein – im Schritt, oft in voller Zierrüstung. 
Paare sind ein häufiges Motiv (5 Stück in unserer Samm-
lung)64 sowohl in der Kleidung von Adligen (1 Stück) als 
auch in der Festtagskleidung der unteren Gesellschafts-
schichten (4 Stück) – Bauern oder Bürger. Meistens wer-
den Paare frontal „aneinander gekuschelt“ dargestellt, 
wobei die Frau ganz frontal und der Mann etwas ver-
steckt hinter ihr gezeigt wird, gleichzeitig halten sie 
sich immer vorne an den Händen, entweder stehend 
(Adelspaar) oder tanzend (Bauernpaar). Kleinkinder im 
Säuglingsalter erscheinen als Einzeldarstellungen65 an 
den Wänden der Blöcke oder gruppiert als viele kleine 
Darstellungen auf einer Seite der Form66. Dies beweist 
die Beliebtheit dieses Motivs.

Zu den anthropomorphen Darstellungen gehören 
auch religiöse Motive: Heiligenbilder, die in einer be-
stimmten Region besonders beliebt sind, Engel, reli-
giöse Szenen, vor allem im Zusammenhang mit Weih-
nachten und der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Es 
gibt einige wenige Darstellungen der Jungfrau Maria, 
die zumeist aus späterer Zeit (4. Viertel des 19. Jahrhun-
derts) stammen und sich an Andachtsbildern orientie-
ren, die auf kirchlichen Jahrmärkten zu finden waren67. 

63 Kat.-Pos.: 27, 36.
64 Kat.-Pos.: 32, 38, 41, 43, 18.
65 Kat.-Pos.: 36, 39.
66 Kat.-Pos.: 29, 45.
67 M. Żywirska a. a. O., S. 98.

Religiöse Motive sind in unseren Sammlungen nicht 
zahlreich vertreten. Es handelt sich um Engel, die als 
mollige, nackte Kinder mit Flügeln dargestellt werden, 
die mit einer Schärpe68 oder einer Schale mit Früchten 
und Blumen in der Luft schweben, was als eine Version 
des Füllhorns angesehen werden kann69, als auch Dar-
stellungen des Erzengels Michael, des obersten engel-
haften Kriegers, in der Tracht eines römischen Soldaten 
mit einem Schwert und einer Waage in den Händen 
und mit großen Flügeln.70 Es gibt auch eine einzige Dar-
stellung der Jungfrau Maria mit Jesuskind und einem 
Zepter in der Hand (aus Albendorf?)71.

Lebkuchen mit Darstellungen von Damen, Junggesel-
len oder „edlen“ Reitern, Militärs auf schönen Rössern, 
waren ursprünglich teure Geschenke, die von der Elite 
gekauft wurden. Sie wurden in den Häusern wie Kunst-
werke aufgehängt. Und auch in späteren Jahrhunder-
ten (19.  Jahrhundert, frühes 20.  Jahrhundert) dienten 
sie, auf Jahrmärkten, Kirchenfesten gekauft oder als 
wertvolle Preise bei Schieß- oder Rezitationswettbe-
werben erhalten72 eher der Dekoration als der Wahrsa-
gerei oder den Gratulationswünschen.

Einige Autoren von Studien über die Lebkuchenher-
stellung73 fragen sich jedoch, warum diese Figuren in 
Lebkuchendarstellungen so beliebt waren, und brin-
gen dies mit den festlichen Riten des Weihnachtsfestes 
und den damit verbundenen Riten der Wintersonnen-
wende in Verbindung, einem Symbol für das Ende eines 
Lebenszyklus und den Beginn eines neuen Zyklus, was 
sich besonders stark in mitteleuropäischen Volksritua-
len widerspiegelte.

Die größte Nachfrage nach Lebkuchen bestand in ganz 
Mitteleuropa zwischen Dezember und April74, einer 
Zeit, die sowohl in vorchristlicher als auch in christli-
cher Zeit am stärksten von Festen und den damit ver-
bundenen Ritualen und „Opfern“ geprägt war. Diese 
Rituale und „Opfer“ waren mit den Allerseelen- oder 
Sonnenfesten und „Zaubergebeten“ an höhere Mäch-
te verbunden, von denen das „neue Leben“ im neuen 
Jahr abhing. Lebkuchen aus teurem Honigteig erfüll-
ten perfekt die Rolle des rituellen Opferbrotes, und 
Lebkuchenfiguren von Damen und Junggesellen in 
reichen Gewändern erfüllten möglicherweise die Rolle 
der Personifizierung antiker Gottheiten (Fruchtbarkeit, 

68 Kat.-Pos. 13.
69 Kat.-Pos. 49.
70 Kat.-Pos. 38.
71 Kat.-Pos. 25.
72 M. Żywirska, a. a. O., S. 98.
73 E. Berendt, a. a. O., S. 148.
74 Z. Lipiarz, a. a. O., S. 106.
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Przedstawienie pary – kobiety i mężczyzny – czy to 
w formie pojedynczego motywu na dwóch ściankach 
jednego klocka, czy to ukazanej na jednej ściance 
frontalnie, wtulonej w siebie i trzymającej się za ręce, 
w zależności od wielkości przedstawienia, mogło być 
darem dla nowożeńców w czasie obrzędu weselnego.76 
Mogło być również podarunkiem zakochanej osoby dla 
obiektu swoich westchnień i tym samym było życze-
niem do spełnienia, obietnicą wiecznej miłości, czy też 
ukazaniem zamiarów względem obiektu westchnień. 
Podobną rolę spełniały kompozycje, w układzie kobie-
ta/mężczyzna, niemowlę, ryba77, na jednej ściance. 
To również były życzenia wspólnego życia, założenia 
rodziny w duchu chrześcijańskim78. 

Niemowlę w ozdobnych powijakach – dość popular-
ny motyw i w naszych zbiorach występuje na formach 
dwustronnych, w różnych konfiguracjach. Pojedynczo 
na ściance (2 szt.)79 oraz w kompozycji z innymi wize-
runkami (2 szt.)80. 

Uważa się, że w kręgu kultury niemieckiej był to po-
darunek niosący złośliwe przesłanie dla młodych mał-
żonków niemających jeszcze dzieci. Natomiast w kręgu 
kultury katolickiej był to dość powszechny dar chrzest-
nych dla chrześniaka81, (…)„ wyrażało ono nadzieję na 
nadejście dziecka, było symbolem nowego życia, w tym 
także symbolem nowego roku” (…), ale również miało 
związek z symbolem Dzieciątka Jezus82.

Wizerunki świętych, aniołów, Matki Boskiej to praw-
dopodobnie pamiątki po odbytych pielgrzymkach, 
jarmarkach odpustowych zawieszane w domu obok 
świętych obrazów.

Świat zwierzęcy w omawianym zespole form repre-
zentowany jest zarówno przez zwierzęta domowe typu 
pies (motyw na 5 formach83), kot (na 384), jak i gospodar-
skie, takie jak kura, kogut, kaczki, gęsi (na 585), świnki (na 
186), krowy, woły (na 387), baranki (na 488 ) i konie, wlicza-

76 Zwyczaj ten istniał na terenie wschodnich Niemiec, a do Polski 
przywędrował jedynie szlakiem wędrówek czeladniczych, tracąc 
na naszym gruncie swoje zwyczajowe znaczenie. M. Żywirska, 
opus cit., s. 97.

77 Mamy taką jedną kompozycję w naszych zbiorach – Poz. kat. 29.
78 M. Żywirska, opus cit., s. 97.
79 Poz. kat.: 36, 39.
80 Poz. kat. 29 w układzie z mężczyzną i rybą na jednej ściance; Poz. 

kat. 45 na ściance w towarzystwie rozet, ryb.
81 ibidem, s. 97.
82 E. Berendt, opus cit., s. 148.
83 Poz. kat.: 22, 57, 3, 37, 51.
84 Poz. kat.: 57, 3, 51.
85 Poz. kat.: 25, 32, 43, 51, 59.
86 Poz. kat. 51.
87 Poz. kat.: 34, 37, 51.
88 Poz. kat.: 26, 31, 15, 55.

jąc w to konie z jeźdźcami (na 889). Nie brakuje też zwie-
rząt leśnych, takich jak: jelenie (na 590), dziki (na 491), lis 
(na 192), muflon (na 193), wiewiórki (na 294), zające (na 295), 
sokół (na 3).96 Są i zwierzęta egzotyczne, jak paw (na 297), 
słoń (na 198), czy też gołębie wpisane w serca. Znajdują się 
także liczne wizerunki ryb (na 4 formach 24 przedstawie-
nia99). I w tym przypadku istniały korelacje między pier-
nikarskimi wizerunkami, a obrzędowością świąteczną 
(bożonarodzeniową, przełomu roku, czy wielkanocną). 
Najczęściej wizerunki zwierząt na tych formach można 
zaliczyć do galanterii piernikarskiej wypiekanej w du-
żych ilościach na potrzeby uboższego klienta jarmar-
ków i odpustów. Ich główną funkcją był podarunek dla 
dzieci (np. jako „szczodraki” rozdawane po kolędzie), jako 
ozdoby na choinkę lub na stół, rzadziej jako artystyczne 
dzieło do powieszenia na ścianie (np. wizerunki żołnie-
rzy – jeźdźców). Są przeważnie niewielkich rozmiarów, za 
wyjątkiem niektórych wizerunków koni z jeźdźcami i jed-
nego obrazu jelenia (poz. kat. 23). Zgrupowane na jednej 
ściance z sylwetkami innych zwierząt albo z ludźmi, jako 
pojedyncze figury lub w scenach rodzajowych (np. my-
śliwskich polowanie z psami na jelenia, poz. kat. 22). 

Oto symboliczne znaczenia niektórych często powta-
rzających się motywów zwierzęcych. 

Wizerunek psa kojarzy się z wiernością, lojalnością, od-
wagą, czujnością i bezwarunkową miłością.

Kot w mitologii germańskiej związany z boginią wegeta-
cji, płodności i miłości, magii i wojny Freją (czarne skrzy-
dlate koty ciągnęły jej powóz). W późniejszych czasach 
zyskał miano zwierzęcia magicznego symbolizującego 
równowagę i pośrednictwo między światem widzialnym 
(ludzi) i niewidzialnym (duchów). Symbolizował nieza-
leżność, cierpliwość, ale i ciekawość, czystość, zmysło-
wość i łagodność – cechy przypisywane kobietom.100

Koń w mitologiach wielu ludów europejskich (germań-
skich i słowiańskich) to zwierzę o wielkiej mocy. Jako 
wierny towarzysz bogów stał się symbolem równowa-
gi, harmonii, połączenia przeciwieństw (u Germanów 

89 Poz. kat.: 23, 28, 31, 6, 43, 37, 49, 51.
90 Poz. kat.: 22, 23, 24, 57, 34.
91 Poz. kat.: 28, 5, 37, 52. 
92 Poz. kat. 25.
93 Poz. kat. 57.
94 Poz. kat.: 57, 37.
95 Poz. kat.: 25, 37.
96 Poz. kat.: 34, 52, 21.
97 Poz. kat.: 34, 55.
98 Poz. kat. 32.
99 Poz. kat.: 58, 29, 41, 20.
100 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, 

s. 529.
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Licht, neues Leben) und später ihrer christlichen Ent-
sprechungen, die die Menschen in dieser besonderen 
Zeit unterstützen. Deshalb interpretiert E. Berendt75 die 
häufigen Frauendarstellungen auf schlesischen Leb-
kuchenformen als Personifizierung einer altgermani-
schen Hexe „Frau Holle“, die mit der heiligen Lucia (im 
Volksglauben Schutzpatronin des erweckenden Lichts) 
identifiziert wird, deren Festtag auf den 13. Dezember 
fällt (alte Zeit der Wintersonnenwende – ursprünglich 
bedeutete sie so viel wie Silvester). 

Die Darstellung reicher, kostümierter Junggesellen 
könnte sich auf die germanische Mythologie und die 
Riten der Fruchtbarkeit und der Wiedergeburt des Le-
bens beziehen und wurde so zu einem Symbol für den 
Wunsch nach Reichtum, Fruchtbarkeit und Erfolg im 
neuen Jahr oder im Leben im Allgemeinen.

Die Darstellung eines Paares – eines Mannes und einer 
Frau – entweder in Form eines einzigen Motivs auf zwei 
Seiten eines Blocks oder auf einer Seite, aneinander ge-
kuschelt und sich an den Händen haltend, je nach Größe 
der Darstellung, könnte ein Geschenk für das Brautpaar 
während der Hochzeitsriten gewesen sein.76 Es könnte 
auch ein Geschenk des Verliebten an das Objekt seiner 
Seufzer sein und somit ein zu erfüllender Wunsch, ein 
Versprechen ewiger Liebe oder ein Hinweis auf Absich-
ten gegenüber dem Objekt der Seufzer. Eine ähnliche 
Rolle spielten die Kompositionen, die auf einer Wand 
als Frau/Mann, Baby und Fisch77 angeordnet waren. 
Es war auch der Wunsch, zusammen zu leben, eine Fa-
milie im christlichen Geist zu gründen.78 

Säugling in dekorativen Windeln – ein sehr beliebtes 
Motiv, das in unseren Sammlungen auf doppelseitigen 
Formen in verschiedenen Konfigurationen erscheint. 
Einzeln an einer Wand (2 Stück)79 und in einer Komposi-
tion mit anderen Bildern (2 Stück)80. 

Es wird angenommen, dass dies in deutschen Kultur-
kreisen ein Geschenk mit einer schelmischen Botschaft 
für junge Ehepartner ohne Kinder war. In der katholi-
schen Kultur hingegen war es ein durchaus übliches 

75 E. Berendt, a. a. O., S. 148.
76 Dieser Brauch existierte in Ostdeutschland und kam erst durch 

die Wanderschaft der Gesellen nach Polen, wodurch er in unse-
rem Land seine übliche Bedeutung verlor. M. Żywirska, a. a. O., 
S. 97.

77 Wir haben eine solche Komposition in unseren Sammlungen – 
Siehe Katalognummer: 29. 

78 M. Żywirska, a. a. O., S. 97.
79 Kat.-Pos.: 36, 39.
80 Kat.-Pos. 29, in einem Arrangement mit einem Mann und einem 

Fisch an einer Wand; Kat.-Pos. 45, an einer Wand, begleitet von 
Rosetten, Fisch.

Geschenk der Paten an ihre Patenkinder,81 (...) „es drück-
te die Hoffnung auf die Ankunft eines Kindes aus, es 
war ein Symbol für neues Leben, auch das Symbol eines 
neuen Jahres“. (...), aber es war auch mit dem Symbol 
des Jesuskindes verbunden.82

Die Bilder von Heiligen, Engeln und der Jungfrau Maria 
waren wahrscheinlich Mitbringsel von Wallfahrten oder 
Messen, die bei Ablassfesten abgehalten wurden, und 
hingen zu Hause neben den Heiligenbildern.

Die Tierwelt wird in der besprochenen Formengruppe 
sowohl durch Haustiere, wie Hund (Motiv auf 5 For-
men83), Katze (auf drei84), als auch durch Nutztiere, wie 
Henne, Hahn, Enten, Gänse (auf fünf85), Schweine (auf 
einer86), Kühe, Ochsen (auf drei87), Lämmer (auf vier88) 
und Pferde, einschließlich Pferde mit Reitern (auf acht89) 
dargestellt. Es gibt auch Waldtiere wie Rehe (auf fünf90), 
Wildschweine (auf vier91), Füchse (auf einer92), Muff-
lons (auf einer93), Eichhörnchen (auf zwei94), Hasen (auf 
zwei95) und Falken (auf drei96). Darüber hinaus sind es 
auch exotische Tiere, wie Pfauen (auf zwei97), Elefanten 
(auf einer98) oder Tauben, die in Herzen eingeschrieben 
sind, es gibt auch zahlreiche Abbildungen von Fischen 
(auf vier Formen 24 Darstellungen99).

Auch hier gab es Korrelationen zwischen Lebkuchen-
bildern und festlichen Ritualen (Weihnachten, Jahres-
wechsel und Ostern). Meistens sind die Tierdarstel-
lungen auf diesen Formen als Lebkuchenprodukte 
einzustufen, die in großen Mengen für die ärmere Kund-
schaft der Jahrmärkte und Ablassfeiern gebacken wur-
den. Sie dienten vor allem als Geschenke für Kinder (die 
nach dem Weihnachtsbesuch des Priesters verteilt wur-
den), als Christbaum- oder Tischschmuck, seltener als 
Kunstwerke zum Aufhängen an der Wand (z. B. Bilder 
von Soldatenreitern). Sie sind meist kleinformatig, mit 
Ausnahme einiger Abbildungen von Pferden mit Rei-
tern und einer Abbildung eines Rehs (Kat.-Pos. 23). Sie 

81 Ebenda, S. 97.
82 E. Berendt, a. a. O., S. 148.
83 Kat.-Pos.: 22, 57, 3, 37, 51.
84 Kat.-Pos.: 57, 3, 51.
85 Kat.-Pos.: 25, 32, 43, 51, 59.
86 Kat.-Pos. 51.
87 Kat.-Pos.: 34, 37, 51.
88 Kat.-Pos.: 26, 31, 15, 55.
89 Kat.-Pos.: 23, 28, 31, 6, 43, 37, 49, 51.
90 Kat.-Pos.: 22, 23, 24, 57, 34.
91 Kat.-Pos.: 28, 5, 37, 52.
92 Kat.-Pos. 25.
93 Kat.-Pos. 57.
94 Kat.-Pos.: 57, 37.
95 Kat.-Pos.:  25, 37.
96 Kat.-Pos.: 34, 52, 21.
97 Kat.-Pos.: 34, 55.
98 Kat.-Pos. 32.
99 Kat.-Pos.: 58, 29, 41, 20.
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konie ciągnęły wozy dnia i nocy).101 Wizerunek jeźdźca 
na koniu to symbol równowagi energii rozumu (ducha, 
intelektu człowieka) z energią fizyczną (instynktem ko-
nia), symbol idealnej harmonii. 

Kogut symbolizujący nadejście światła, zwiastują-
cy początek dnia, od czasów antycznych oznaczał 
czujność i przezwyciężenie ciemności.”102 W kultu-
rze chrześcijańskiej symbolizował Nowy Rok, Zmar-
twychwstanie, a w symbolice ludowej określał siły 
witalne – płodność, urodzaj, zdrowie i pomyślność, 
ochraniał przed złem.

Baranek już od najdawniejszych czasów jest szeroko 
wykorzystywany w symbolice religijnej, głównie jako 
zwierzę ofiarne. Również w Piśmie świętym występu-
je przede wszystkim w takim kontekście jako ofiara 
za grzechy, dziękczynna i biesiadna.103 W religii chrze-
ścijańskiej jest symbolem prostoty, niewinności, czy-
stości i posłuszeństwa, zaś baranek z czerwoną cho-
rągwią to symbol męki, śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa oraz Eucharystii.

Byk ma wiele symbolicznych znaczeń, a najpopular-
niejsze to symbol siły, męskości (też jako symbol męż-
czyzny w sile wieku), bogactwa, sił żywotnych (chuci), 
potęgi oraz odwagi w boju, furii i dzikości. Był w staro-
żytności symbolem, słońca i księżyca. Jako wół symbo-
lizował pracowitość, milczenie i cierpliwość. W kulturze 
germańskiej symbol boga Thora. W kulturze chrześci-
jańskiej był emblematem ewangelisty Łukasza.104” 

Krowa (bydło) to symbol żywicielki, Matki Ziemi, 
prokreacji, płodności, obfitości, bogactwa, dobroby-
tu i pieniędzy.105

Ryba stała się symbolem narodzin, nieśmiertelności, 
morza, chrztu, eucharystii, wolności, płciowości, obfito-
ści, mądrości i odrodzenia. Spotkać ją można również 
w kulcie wszystkich bóstw lunarnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem bogiń miłości i płodności.106

Dzik często występujący motyw na śląskich klockach 
piernikarskich ma swoje konotacje symboliczne zwią-

101 ibidem, s. 514.
102 W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa, 1990, s. 148–150.
103 A. Luto-Kamińska, Symbolika nominacji ludzi za pomocą rzeczow-

nika baran – wpływ religii na kształtowanie się personifikowanego 
znaczenia apelatywu, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 
47SOW, Warszawa 2012, s. 88; W. Kopaliński, opus cit., s. 292–293.

104 ibidem, s. 30–32. https://biblia.wiara.pl/doc/423053. Symbole- 
Ewangelistow [dostęp 1.03.2021].

105 W. Kopaliński, opus cit., s 30–32; W. Kopaliński, Słownik mitów i tra-
dycji kultury, Warszawa 1987, s. 32–33, 830, 1087, 2618.

106 D. Sztych, Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne, „Życie Wete-
rynaryjne”, 2011, 86(12), s. 976; W. Kopaliński, Słownik symboli.  
Warszawa, 1990, s. 363.

zane z mitologią germańską.107 Dzik ze złotą szczeciną 
był związany z nordyckim boskim rodzeństwem Fre-
jem – bogiem urodzaju, roślinności, pokoju, bogac-
twa i radości oraz z Freją – boginią płodności i miłości, 
ale także wojny, która jeździła na dziku jako na swoim 
wierzchowcu, a wrogów zamieniała w dziki. W okresie 
przesilenia zimowego (święto Julfest) Skandynawowie 
składali Frejowi ofiarę z dzika, a dziczyzna była głów-
nym daniem w czasie tego święta. Dzik symbolizował 
szczęście, zamożność, odwagę, siłę i moc.108

Jeleń w mitologii germańskiej był powiązany 
z płodnością, urodzajem (jego rogi posłużyły Frejo-
wi – bogu urodzaju i płodności, za broń), z deszczem 
i słońcem (mityczny jeleń, towarzysz Thora, swym po-
rożem rozdzierał chmury i dzięki temu spadał z nich 
życiodajny deszcz oraz świeciło słońce). Był też po-
wiązany ze świętym drzewem Germanów jesionem 
Yggdrasill (cztery jelenie podtrzymywały i zjadały 
jego koronę). Jako zwierzę związane z kultem solar-
nym (płodnością i urodzajem) w mitologiach półno-
cy. To także symbol przybywającego słońca, odra-
dzającego się życia na Nowy Rok (na Nowy Rok dnia 
przybywa „na jeleni skok”), a jego wizerunek pojawia 
się na bożonarodzeniowym pieczywie obrzędowym 
jako symbol Nowego Roku. I w takim też charakterze 
ten motyw występował na piernikach. W mitologii 
celtyckiej biały jeleń to wysłannik z zaświatów. Wie-
rzono, że pojawia się, gdy ktoś złamie tabu – święte 
prawo. Jest zwiastunem zmiany dla tego, któremu 
się ukazał. W kulturze chrześcijańskiej symbol jelenia 
(białego jelenia z krzyżem między rogami) oznaczał 
osobę zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, a także 
czystość życia i pobożność109.

Wiewiórka w mitologii nordyckiej jest zwierzęciem, 
które na jesionie Yggdrasill przenosi wiadomości mię-
dzy jego mieszkańcami i poprzez niedokładne ich 
przekazanie wywołuje konflikty. Symbolizuje szybkość 
i psotę. W sagach nordyckich uosabiała ludzi kierują-
cych się niskimi pobudkami, złośliwych, podżegaczy 

107 E. Berendt, opus cit., s. 152.
108 W. Kopaliński: Słownik symboli, Warszawa, 1990, s. 79–80; 

A.  Szrejter, Mitologia germańska, file:///C:/Users/Kasia/Desktop/
Artur%20Szrejter%20-%20Mitologia%20germa%C5%84ska.pdf, 
s. 146–147 [dostęp 1.03.2021].

109 W. Kopaliński, opus cit., s. 118–119; W. Kopaliński, Słownik mi-
tów i tradycji kultury, Warszawa 1987, s. 862; A. Szrejter, opus cit., 
s.  19,  5; J. Sowińska, Tajemniczy świat mitologii nordyckiej – od
powstania świata do zmierzchu bogów, [w:] „Zeszyty Naukowe
Ruchu Studenckiego”, 2016, nr 1, s. 102. https://rsawl.awl.edu.pl/
images/Archiwum/2016/nr_1/Sowinska.pdf [dostęp 1.03.2021].
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sind auf einer Wand mit anderen Tieren oder mit Men-
schen gruppiert, als Einzelfiguren oder in Genreszenen 
(z. B. Jagd mit Hunden auf einen Hirsch Kat.-Pos. 22). 

Hier sind die symbolischen Bedeutungen einiger gän-
giger Tiermotive. 

Das Bild des Hundes wird mit Treue, Loyalität, Mut, 
Wachsamkeit und bedingungsloser Liebe assoziiert.

In der germanischen Mythologie wird die Katze mit 
der Vegetations-, Fruchtbarkeits-, Liebes-, Magie- und 
Kriegsgöttin Freya in Verbindung gebracht (schwar-
ze geflügelte Katzen zogen ihren Wagen). In späte-
ren Zeiten wurde sie als magisches Tier bekannt, das 
das Gleichgewicht und die Vermittlung zwischen der 
sichtbaren (menschlichen) und unsichtbaren (geisti-
gen) Welt symbolisiert. Sie symbolisiert Unabhängig-
keit, Geduld, aber auch Neugier, Reinheit, Sinnlichkeit 
und Sanftheit – Eigenschaften, die den Frauen zuge-
schrieben werden.100

In den Mythologien vieler europäischer Völker (Germa-
nen und Slawen) ist das Pferd ein Tier mit großer Kraft. 
Als treuer Begleiter der Götter wurde er zum Symbol 
des Gleichgewichts, der Harmonie, der Vereinigung von 
Gegensätzen (bei den Germanen zogen Pferde die Wa-
gen des Tages und der Nacht).101 Das Bild eines Reiters 
auf einem Pferd ist ein Symbol für das Gleichgewicht 
zwischen der Energie der Vernunft (Geist, menschlicher 
Intellekt) und der körperlichen Energie (Instinkt des 
Pferdes), ein Symbol für ideale Harmonie. 

Der Hahn „symbolisiert den Anbruch des Lichts, der 
den Beginn des Tages ankündigt, und steht seit der An-
tike für Wachsamkeit und die Überwindung der Dun-
kelheit“.102 In der christlichen Kultur symbolisierte er das 
neue Jahr, die Auferstehung, und in der Volkssymbolik 
stand er für die Lebenskräfte – Fruchtbarkeit, Gesund-
heit und Wohlstand – und schützte vor dem Bösen.

Seit der Antike ist das Lamm in der religiösen Symbolik 
weit verbreitet, vor allem als Opfertier. Auch in der Hei-
ligen Schrift erscheint es vor allem in einem solchen 
Zusammenhang als Sündopfer, Danksagung und Fest-
mahl.103 In der christlichen Religion ist es ein Symbol 

100 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987, 
S. 529.

101 a. a. O., S. 514.
102 W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa, 1990, S. 148–150.
103 A. Luto-Kamińska, Symbolika nominacji ludzi za pomocą rzeczow-

nika baran – wpływ religii na kształtowanie się personifikowanego 
znaczenia apelatywu, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 
47SOW, Warszawa 2012, S. 88; W. Kopaliński, a. a. O., S. 292–293.

für Einfachheit, Unschuld, Reinheit und Gehorsam, 
während das Lamm mit der roten Fahne ein Symbol 
für das Leiden, den Tod und die Auferstehung Christi 
und die Eucharistie ist.

Der Stier hat viele symbolische Bedeutungen, die po-
pulärste ist ein Symbol für Stärke, Männlichkeit (auch 
als Symbol für einen Mann in seiner Blütezeit), Reich-
tum, Lebenskraft (Gier), Kraft und Mut im Kampf, Wut 
und Wildheit. In der Antike war er das Symbol für die 
Sonne und den Mond. Als Ochse symbolisierte er Fleiß, 
Ruhe und Geduld. In der germanischen Kultur war er 
das Symbol des Gottes Thor. In der christlichen Kultur 
war er das Emblem des Evangelisten Lukas.“104 

Die Kuh (Rind) ist ein Symbol der Ernährerin, der 
Mutter Erde, der Fortpflanzung, der Fruchtbarkeit, 
des Überflusses, des Reichtums, des Wohlstands und 
des Geldes.105

Der Fisch wurde zum Symbol der Geburt, der Unsterb-
lichkeit, des Meeres, der Taufe, der Eucharistie, der Frei-
heit, der Sexualität, des Überflusses, der Weisheit und 
der Wiedergeburt. Sie findet sich auch im Kult aller 
Mondgottheiten wieder, insbesondere bei den Liebes- 
und Fruchtbarkeitsgöttinnen.106

Das Wildschwein, ein häufiges Motiv auf schlesischen 
Lebkuchen, hat seine symbolischen Bedeutungen in 
der germanischen Mythologie.107 Das Wildschwein mit 
goldenen Borsten wurde mit den nordischen göttli-
chen Geschwistern Frey – dem Gott der Ernte, der Ve-
getation, des Friedens, des Reichtums und der Freude – 
und Freya – der Göttin der Fruchtbarkeit und der Liebe, 
aber auch des Krieges – in Verbindung gebracht, die ein 
Wildschwein als Reittier ritt und Feinde in Wildschweine 
verwandelte. Während der Wintersonnenwende (Jul-
fest) opferten die Skandinavier Freya ein Wildschwein, 
und Wildfleisch war das Hauptgericht bei diesem Fest. 
Das Wildschwein symbolisierte Glück, Reichtum, Mut, 
Kraft und Macht.108

Der Hirsch wurde in der germanischen Mythologie 
mit Fruchtbarkeit, Geburt (seine Hörner dienten Freya 

104 a. a. O., S. 30–32. https://biblia.wiara.pl/doc/423053.Symbole- 
Ewangelistow, [1.03.2021].

105 W. Kopaliński, a. a. O., S. 30–32; W. Kopaliński, Słownik mitów i tra-
dycji kultury, Warszawa 1987, S. 32–33, 830, 1087, 2618.

106 D. Sztych, Ryby – zwierzęta symboliczne i mityczne, „Życie Wetery-
naryjne”, 2011, 86(12), S. 976. W. Kopaliński, Słownik symboli. War-
szawa, 1990, S. 363.

107 E. Berendt, a. a. O., S. 152.
108 W. Kopaliński: Słownik symboli. Warszawa, 1990, S. 79–80;  

A.  Szrejter, Mitologia germańska, https://docer.pl/doc/ec8en5, 
S. 146–148 [dostęp 7.03.2021].
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podtrzymujących konflikt złośliwymi uwagami.110 Na 
podstawie tych informacji można przypuszczać, że wrę-
czenie komuś piernika z wizerunkiem wiewiórki było 
wielce wymowne dla obdarowanego, ale zawieszenie 
jej na choince (symbolu Drzewa życia) przypominało 
o roli wiewiórki na Yggdrasillu.

Paw symbolizuje słońce, nieskończoność, wieczność, 
zmartwychwstanie, nieśmiertelność, czujność, godność, 
dostojność, wiosnę, kontemplację, królewskość, dworskie 
życie, dumę, pychę, próżność, puszenie się własną urodą, 
pompatyczność. W chrześcijaństwie paw symbolizował 
nieśmiertelność, wieczność Kościoła, Chrystusa.111

Znaczącą grupę w jeleniogórskim zespole form (bo 
aż 49 powtarzających się przedstawień) stanowią 
motywy alegoryczno-symboliczne: wielkie serca, ser-
ca płonące, serca z parą  ptaszków wewnątrz (poje-
dyncze i zbiorowe112 motywy na sześciu formach113), 
kosze (donice, wazony) z kwiatami, kosze z owocami 
(na 4114), przytulające się pary, czy wirujące rozety, sze-
ścioramienne gwiazdy, obwarzanki (na 5115, w tym mo-
tyw toruńskiej katarzynki – 6 kół – rozetek w dwóch 
rzędach116) i winorośl (na 1117). 

Uważa się, że piernikarze starając się o pozyskanie 
większej klienteli, już od XVII w., oprócz drogich du-
żych pierników dla elit, zaczęli wypiekać tańsze, 
nawiązujące swymi wizerunkami do obrzędowości 
i obyczajowości niższych warstw społecznych, wśród 
których tematy alegoryczne zajmowały wysoką pozy-
cję. Największą popularność tematy te zyskały w XIX 
w.118 Wiele z tych motywów symbolizuje przełom
roku, np. taką wymowę mogły mieć przedstawie-
nia sześcioramiennej gwiazdy, wpisany w koło krzyż
(symbol słońca), wirująca rozeta, czy obwarzanek
w formie okręgu. Motyw koła, kolistej rozety, ob-
warzanka, czy grupy kół to najstarszy ze wszystkich
motywów symbolizujących słońce – życie. Są też
symbolem wieczności Boga, doskonałości, rodzącego
się i wiecznie odnawiającego się cyklu życia.119

110 W. Kopaliński, opus cit., s. 285; A. Szrejter, opus cit., s. 25; J. Sowiń-
ska, opus cit., s. 102.

111 W. Kopaliński, opus cit., s. 304.
112 Poz. kat. 54.
113 Poz. kat.: 25, 33, 34, 40, 42, 54.
114 Poz. kat.: 25,12, 49, 51 – dwustronna forma z galanterią piernikar-

ską.
115 Poz. kat.: 2, 39, 42, 45, 53 – motyw katarzynki.
116 Poz. kat. 53.
117 Poz. kat. 24.
118 M. Żywirska, opus cit., s. 98; Z. Lipiarz, opus cit., s. 108; E. Berendt, 

opus cit., s. 149.
119 E. Berendt, opus cit., s. 154.

Wiele motywów wiąże się z symboliką miłosną zarów-
no miłości mężczyzny do kobiety (serce, płonące serce, 
serce z parą ptaszków zwróconych do siebie dzióbka-
mi, serce z kwiatem, pary), jak i miłości do Boga (serce 
z atrybutami wiary wewnątrz – krzyżem, płonące serce 
ustawione na kolumnie). Obdarowywano sercem pier-
nikowym najbliższych, składając im życzenia świątecz-
ne czy noworoczne120. Najczęściej jednak zastępowało 
ono wyznanie uczuć wśród młodych: przerżnięte piłą 
serce oznaczało zazdrość, a serce z parą gołąbków we-
wnątrz oznaczało zgodę, zaś serce z pustym koszycz-
kiem w środku symbolizowało odmowę dziewczyny 
na propozycję małżeństwa przez kawalera. Piernik 
z bukietem kwiatów lub owoców w koszu czy donicy 
– życzenia szczęścia i pomyślności.

Narzędzia pracy i przedmioty codziennego użytku re-
prezentowane są nielicznie w naszych zbiorach i głów-
nie w tej drugiej kategorii w postaci: fajek (3 wizerun-
ki121), rękawiczek (2122), ciżemki (1), czy kołyski (1123), 
zegarka kieszonkowego (1), karety (1), domku z ogród-
kiem (1) i jako pojedyncze ścianki do poskładania trój-
wymiarowego domku (1124).

Rękawiczki (il. 9) – ciekawy motyw, który symbolizu-
je godność, władzę, szlachectwo, rękojmię miłości, ale 
i walki w obronie np. honoru (rzucanie rękawicy, wy-
zywając na pojedynek) – były symbolem tajemnicy, 
dobrej nowiny.125 

Fajki, zegarki (il. 10) – to symbole stateczności, powa-
gi i umiarkowania, czyli cech, które powinny charakte-
ryzować osoby dojrzałe i odpowiedzialne, godne sza-
cunku. Prawdopodobnie pierniki z takimi motywami 
były podarunkami dla starszych członków rodziny, któ-
rzy nie mogli być na jarmarku czy odpuście. Podobnie 
sprawy się miały z piernikami z wizerunkiem abecadła, 
którym obdarowywano młodsze dzieci szykujące się 
do pójścia do szkoły.

Co oznaczały wizerunki karety, kołyski, ciżemki dziś 
trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, zatarły się bowiem 
ich kulturowe konotacje. Być może wizerunek karety 
ciągniętej przez piękne rumaki to ilustracja znanych ba-
jek albo życzenie bajkowego życia, zaś wizerunki koły-
sek mogą być życzeniem dzieci dla młodej pary.

120 M. Żywirska, opus cit., s. 98.
121 Poz. kat.: 9, 10, 37.
122 Poz. kat.: 29, 40.
123 Poz. kat. 30.
124 Poz. kat.: 47, 50.
125 W. Kopaliński, opus cit., s. 352.
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– der Göttin der Geburt und der Fruchtbarkeit – als
Waffe), mit Regen und Sonne in Verbindung gebracht
(der mythische Hirsch, Thors Gefährte, benutzte sein
Geweih, um die Wolken zu spalten, und dank dessen
fiel lebensspendender Regen und die Sonne schien).
Er wurde auch mit der heiligen deutschen Esche Ygg-
drasill in Verbindung gebracht (vier Hirsche stützten
und fraßen ihre Krone). Er wird in den Mythologien
des Nordens mit dem Sonnenkult (Fruchtbarkeit und
Geburt) in Verbindung gebracht. Er ist auch ein Sym-
bol für die aufgehende Sonne, für das Leben, das im
neuen Jahr wiedergeboren wird (der Spruch, dass
um Neujahrstag der Tag „auf einen Hirschsprung“
länger wird), und sein Bild erscheint auf dem rituel-
len Weihnachtsbrot als Symbol für das neue Jahr. So
erschien das Motiv auch auf Lebkuchen. In der kelti-
schen Mythologie ist der weiße Hirsch ein Bote aus
dem Jenseits. Man glaubte, dass er erscheint, wenn
jemand ein Tabu – ein heiliges Gesetz – bricht. Er ist
ein Vorbote der Veränderung für denjenigen, dem es
erscheint. In der christlichen Kultur stand das Symbol
des Hirsches (ein weißer Hirsch mit einem Kreuz zwi-
schen den Hörnern) für die Person des auferstande-
nen Jesus Christus, sowie für Reinheit des Lebens und 
Frömmigkeit.109

Das Eichhörnchen ist in der nordischen Mytholo-
gie ein Tier, das auf dem Eschenbaum Yggdrasill Bot-
schaften zwischen seinen Bewohnern übermittelt und 
durch ungenaue Übermittlung Konflikte verursacht. Es 
symbolisiert Geschwindigkeit und Unfug. In den nor-
dischen Sagen verkörperte es Menschen mit niederen 
Beweggründen, böswillige Anstifter, die Konflikte mit 
bösartigen Äußerungen aufrechterhalten.110 Auf der 
Grundlage dieser Informationen kann man davon aus-
gehen, dass es für den Beschenkten sehr bedeutungs-
voll war, einen Lebkuchen mit dem Bild eines Eich-
hörnchens zu verschenken, und dass das Aufhängen 
am Weihnachtsbaum (der den Baum des Lebens sym-
bolisiert) eine Erinnerung an die Rolle des Eichhörn-
chens auf Yggdrasill war. 

Der Pfau symbolisiert die Sonne, die Unendlichkeit, 
die Ewigkeit, die Auferstehung, die Unsterblichkeit, die 
Wachsamkeit, die Würde, den Frühling, die Kontempla-
tion, das Königtum, das höfische Leben, den Stolz, die 

109 W. Kopaliński, a. a. O., S.118–119; W. Kopaliński, Słownik mitów 
i tradycji kultury, Warszawa 1987, S. 862; A. Szrejter, a. a. O., S. 19, 
25; J. Sowińska, Tajemniczy świat mitologii nordyckiej – od pow-
stania świata do zmierzchu bogów, [In:] „Zeszyty Naukowe Ru-
chu Studenckiego”, 2016, Nr. 1, S. 102. https://rsawl.awl.edu.pl/
images/Archiwum/2016/nr_1/Sowinska.pdf [1.03.2021].

110 W. Kopaliński, a. a. O., S. 285; A. Szrejter, a. a. O., S. 25; J. Sowińska, 
a. a. O., S. 102.

Einbildung, die Eitelkeit, die Prahlerei mit der eigenen 
Schönheit, die Prunksucht. Im Christentum symboli-
siert der Pfau die Unsterblichkeit, die Ewigkeit der Kir-
che und Christus.111

Eine bedeutende Gruppe der Formen aus Jelenia Góra 
(nicht weniger als 49 wiederholte Darstellungen) sind 
allegorisch-symbolische Motive: große Herzen, bren-
nende Herzen, Herzen mit einem Vogelpaar darin (Ein-
zel- und Sammelmotive112 auf sechs Formen113), Körbe 
(Töpfe, Vasen) mit Blumen, Körbe mit Obst (auf vier114), 
sich umarmende Paare oder wirbelnde Rosetten, sechs-
zackige Sterne, Brezel (auf fünf115, darunter das Motiv 
der Thorner Katharinenlebkuchen – sechs Kreisrosetten 
in zwei Reihen116) und Ranken (auf einer117). 

Man geht davon aus, dass die Lebküchner ab dem 17. 
Jahrhundert in dem Bestreben, eine größere Kund-
schaft anzulocken, nicht nur teure große Lebkuchen für 
die Elite herstellten, sondern auch billigere mit Bildern, 
die sich auf die Rituale und Gebräuche der unteren Ge-
sellschaftsschichten bezogen, wobei allegorische Moti-
ve eine große Rolle spielten. Diese Themen wurden im 
19. Jahrhundert besonders populär.118

Viele dieser Motive symbolisieren den Jahreswechsel, 
z. B. die Darstellung eines sechszackigen Sterns, ein in
einen Kreis eingeschriebenes Kreuz (Symbol der Son-
ne), eine sich drehende Rosette oder ein Brötchen in
Form eines Kreises.

Das Motiv eines Kreises, einer kreisförmigen Rosette, 
eines Bretzels oder einer Gruppe von Kreisen ist das 
älteste aller Motive, die das Leben der Sonne symbo-
lisieren. Sie sind auch ein Symbol für Gottes Ewigkeit, 
Vollkommenheit, den entstehenden und sich ewig er-
neuernden Kreislauf des Lebens.119

Viele Motive sind mit der Symbolik der Liebe zwischen 

Mann und Frau verbunden (Herz, brennendes Herz, 

Herz mit Vogelpaar, das sich gegenübersteht, Herz mit 

Blume, Paare) sowie mit der Liebe zu Gott (Herz mit At-

tributen des Glaubens darin – Kreuz, brennendes Herz 

auf einer Säule). Lebkuchenherzen wurden an geliebte 

111 W. Kopaliński, a. a. O., S. 304.
112 Kat.-Pos. 54.
113 Kat.-Pos.: 25, 33, 34, 40, 42, 54.
114 Kat.-Pos.: 25, 12, 49, 51– doppelseitige Form mit Lebkuchendetails.
115 Kat.-Pos.: 2, 39, 42, 45, 53 – Katharinenmotiv.
116 Kat.-Pos. 53.
117 Kat.-Pos. 24.
118 M. Żywirska, a. a. O., S. 98; Z. Lipiarz, a. a. O., S. 108; E. Berendt, 

a. a. O., S. 149.
119 E. Berendt, a. a. O., S. 154.
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9. Rękawiczki/Serce, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno,
XVIII-XIX w., MJG ET 1320 (poz. kat. 40) / 9. Handschuhe/Herz, ein-
teilige doppelseitige Form, Holz, 18.–19. Jh., MJG ET 1320 (Katalog-
nummer 40). Fot.: T. Mielech

10. Fajka, forma jednoczęściowa, jednostronna, drewno, XVIII-XIX w., 
MJG ET 1313 (poz. kat. 10); Dwa przedstawienia (koperta do zegar-
ka kieszonkowego)/Dwa przedstawienia, forma jednoczęściowa,
dwustronna, drewno, XIX w., MJG ET 1334 (poz. kat. 50) / 10. Pfeife, 
einteilige einseitige Form, Holz, 18.–19. Jh. MJG ET 1313 (Katalog-
nummer 10); Zwei Darstellungen (Gehäuse der Taschenuhr)/Zwei
Darstellung, einteilige doppelseitige Form, Holz, 19. Jh. MJG ET 1334 
(Katalognummer 50). Fot.: T. Mielech
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Menschen verschenkt, um ihnen ein frohes Weihnachts-

fest oder ein gutes neues Jahr zu wünschen.120 Meistens 

diente es jedoch als Ersatz für eine Zuneigungsbekun-

dung unter jungen Leuten: Ein abgesägtes Herz bedeu-

tete Eifersucht, ein Herz mit einem Taubenpaar darin 

Zustimmung, während ein Herz mit einem leeren Korb 

darin die Ablehnung eines Heiratsantrags eines Jung-

gesellen durch ein Mädchen symbolisierte. Lebkuchen 

mit einem Blumen- oder Obststrauß in einem Korb 

oder Topf – Glücks- und Wohlstandswünsche.

Arbeitsgeräte und Gegenstände des täglichen Ge-

brauchs sind in unseren Sammlungen nur spärlich ver-

treten, und zwar hauptsächlich in der letztgenannten 

Kategorie in Form von: Pfeifen (drei Formen121), Hand-

schuhen (zwei122), einem Weberschiffchen (eine) oder 

einer Wiege (eine123), einer Taschenuhr (eine), einer Kut-

sche (eine), einem Haus mit Garten (eine) und als ein-

zelne Wände, zum Zusammensetzen eines dreidimen-

sionalen Hauses (ein124).

Handschuhe (Abb. 9) – ein interessantes Motiv, das 

Würde, Macht, Adel, das Versprechen der Liebe, aber 

auch den Kampf zur Verteidigung beispielsweise der 

Ehre symbolisiert (den Fehdehandschuh hinwerfen, 

zum Duell herausfordern), Sie waren auch ein Symbol 

des Geheimnisses, der guten Nachricht.125 

Pfeifen, Uhren (Abb. 10) – Symbole für Stabilität, Se-

riosität und Mäßigung, also für Eigenschaften, die reife, 

verantwortungsbewusste und respektable Menschen 

auszeichnen sollten. Wahrscheinlich waren Lebkuchen 

mit solchen Motiven Geschenke für ältere Familienmit-

glieder, die nicht an einer Messe oder einem Ablassfest 

teilnehmen konnten. Das Gleiche gilt für Lebkuchen 

mit einem Bild des Alphabets, die an jüngere Kinder 

verschenkt wurden, die sich auf den Schulbesuch vor-

bereiteten.

Was die Bilder einer Kutsche, einer Wiege und eines We-

berschiffchens bedeuteten, lässt sich heute nur schwer 

feststellen, da ihre kulturellen Bedeutungen verloren 

gegangen sind. Vielleicht ist das Bild einer Kutsche, die 

von schönen Rössern gezogen wird, eine Illustration 

120 M. Żywirska, a. a. O., S. 98.
121 Kat.-Pos.: 9, 10, 37.
122 Kat.-Pos.: 29, 40.
123 Kat.-Pos. 30.
124 Kat.-Pos.: 47, 50.
125 W. Kopaliński, a. a. O., S. 352.

bekannter Märchen oder ein Wunsch, ein märchenhaf-

tes Leben zu führen, während Bilder von Wiegen viel-

leicht Kinderwünsche für ein junges Paar darstellen.

Menschliche und tierische Motive werden seit Jahrhun-

derten kontinuierlich verwendet.126 Sie unterscheiden 

sich nur in der Verzierung, die manchmal einen Wech-

sel der Epoche erkennen lässt, in der sie angewendet 

wurden. Es gab aber auch Motive, die eine viel kür-

zere Lebensdauer hatten, wie die Uhr, die ABC-Platte 

oder einzelne Buchstaben, die erst Mitte des 19. Jahr-

hunderts auftauchten. Gleichzeitig (seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts) tauchen in der Dekoration der Blöcke 

volkstümliche Motive auf: Bauern in festlicher regio-

naler Tracht, Geflügel (Hühner, Gänse, Enten, Hähne), 

Nutztiere (Kühe, Ochsen, Schafe, Schweine) und Haus-

tiere (Hunde, Katzen) sowie symbolische Darstellungen 

– das Motiv eines Herzens. Dies bedeutet jedoch nicht,

dass die auf den alten Blöcken vorhandenen Motive

(Ritter, Soldaten, Damen) in späteren Zeiten nicht mehr

auftauchten. Im Gegenteil, viele städtische Werkstät-

ten, die auf eine maschinelle Lebkuchenproduktion

umstellten, verkauften ihre alten Blöcke an Werkstätten 

in der Provinz oder produzierten weiterhin Lebkuchen

mit dem Aufdruck der alten Blöcke. Diese Lebkuchen

waren jedoch für ein neues Publikum bestimmt: den

Bauern, den Vorstadtbewohner (den Arbeiter, den

Handwerker) aus den großen Industriezentren,127 des-

sen Vorstellungskraft durch den Überschwang der ba-

rocken Kunst stark angezogen wurde. Für sie wurden

sie zu einem „Kunstwerk“, das sie an die Wand hängen

konnten, sie waren Ausdruck ihrer Träume von sozia-

lem Aufstieg und finanziellem Erfolg.

Es sei daran erinnert, dass die hölzernen Lebkuchen-

blöcke kein eigenständiges Kunstwerk waren, sondern 

einem bestimmten Zweck dienten, nämlich der Verzie-

rung eines Produkts, das aus einer bestimmten Art von 

Teig hergestellt wurde. Für die Herstellung von Leb-

kuchen, die aus hölzernen, reliefartigen Lebkuchen-

formen gepresst wurden, wurde ungesäuerter Teig 

(in der deutschen Literatur als Lebzeteln bezeichnet) 

126 Żywirska geht sogar davon aus, „dass im Mittelalter religiöse 
Motive vorherrschten, dann während der Renaissance, bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts, die Themen der Plastiken einen höfi-
schen Charakter hatten, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
den Geschmack des wohlhabenden Bürgertums ausdrückten, 
und schließlich die breiten Massen des Volkes ansprachen“. 
M. Żywirska, a. a. O., S. 99.

127 M. Żywirska, a. a. O., S. 99.
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Motywy ludzkie i zwierzęce przewijają się przez kloc-
ki piernikarskie nieprzerwanie przez parę wieków. 126 
Różnią się jedynie zdobieniem, które pozwala czasami 
rozpoznać zmianę epoki, w której powstały. Ale były też 
motywy, które miały znacznie krótszy żywot, jak np. ze-
garek, tabliczka z abecadłem, czy pojedynczymi litera-
mi, które pojawiły się dopiero w połowie XIX w. W tym 
samym czasie (od poł. XIX w.) pojawiły się motywy lu-
dowe w dekoracji klocków: chłopstwo w odświętnych 
strojach regionalnych, ptactwo domowe (kury, gęsi, 
kaczki, kogut), zwierzęta gospodarskie (krowy, woły, 
owieczki, świnki) i domowe (psy, koty), a z przedsta-
wień symbolicznych motyw serca. Nie oznacza to jed-
nak, że motywy istniejące na starych klockach (rycerze, 
wojskowi, damy) nie pojawiały się już w późniejszych 
czasach, wręcz przeciwnie. Wiele warsztatów wielko-
miejskich, przechodząc na zmechanizowaną produkcję 
pierników, sprzedawało swoje stare klocki do prowin-
cjonalnych warsztatów albo nadal produkowało pier-
niki odciskane ze starych klocków. Te pierniki jednak 
przeznaczone już były dla nowego odbiorcy: chłopa, 
mieszkańca przedmieść (robotnika, rzemieślnika) z du-
żych ośrodków przemysłowych,127 do którego wyobraź-
ni mocno przemawiała i była pożądana bujność sztuki 
baroku. Stawały się dla nich „dziełem sztuki” do powie-
szenia na ścianie, były wyrazem marzeń o awansie spo-
łecznym i osiągnięciu sukcesu finansowego.

Należałoby przypomnieć, że drewniane klocki pierni-
karskie nie były autonomicznym dziełem, lecz służyły 
konkretnemu celowi, jakim było ozdobienie wyrobu 
z określonego rodzaju ciasta. Do wypieku pierników 
wyciskanych z drewnianych, reliefowych form pierni-
karskich stosowano ciasto niespulchnione (określane 
w niemieckiej literaturze terminem „Lebzeteln”). Pier-

126 Żywirska wręcz wysnuwa przypuszczenie, „że w średniowieczu 
przewagę miały motywy religijne, następnie w okresie rene-
sansu, aż po koniec XVIII wieku tematyka rzeźb miała charak-
ter dworski, w pierwszej połowie XIX stulecia była wyrazicielką 
upodobań zamożnej warstwy mieszczańskiej, potem wreszcie 
odpowiadała szerokim rzeszom ludowym. M. Żywirska, opus cit., 
s. 99.

127 M. Żywirska, opus cit., s. 99.

wotnie używano tylko miodu i mąki (w Polsce – żytniej, 
w Norymberdze – pszennej) i takie ciasto nazywano 
miodownikiem. Z chwilą dodania do niego przypraw 
korzennych (od przełomu XV i XVI w.) nazywano je „pie-
prznym” ciastem (piernikiem). 128 Takie ciasto po wypie-
ku było twarde, ale miało podstawową zaletę zarówno 
w stanie surowym, jak i po upieczeniu, można je było 
długo przechowywać i nie psuło się. Na początku XIX 
w. wprowadzono ciasto z dodatkiem środka spulchnia-
jącego. Taki wyrób w literaturze niemieckiej określano
terminem „Lebkuchen”. Do jego wypieku używano form 
metalowych – „konturowych” lub drewnianych form ze
snycerskim, prostym rysunkiem, wewnątrz wzmocnio-
nym metalem. Używano też wałka, z wyrytymi wzora-
mi, do wyciskania na cieście.129

Część pierników wypiekanych z niespulchnionego cia-
sta, tych o bogatej dekoracji, już po wypieku, była do-
datkowo podmalowywana lub wręcz malowana złotem 
albo ozdabiana różnymi świecidełkami (np. kawałkami 
lusterka!)130. Na przełomie XIX i XX wieku rysunek na 
formie piernikarskiej bardzo zubożał i uprościł się, a de-
koracje, na gotowym wyrobie, malowano kolorowymi 
lukrami bądź naklejano gotowe papierowe elementy 
przedstawiające: twarze, ubiory i różne detale.

Prezentowany, w części katalogowej niniejszego opra-
cowania zbiór form piernikarskich stanowi nieocenio-
ną wartość dokumentacyjną, a poprzez ukazanie dużej 
różnorodności motywów ikonograficznych wskazuje 
na ważną społeczno-kulturową rolę piernikowych wy-
pieków, które przekazywały ważne treści w niewerbal-
nym dialogu międzyludzkim.

Katarzyna Szafrańska

128 Nazwa piernik wywodzi się ze staropolskiego słowa „pierny”, czyli 
pieprzny, ponieważ pieprz był jednym z podstawowych składni-
ków przyprawy korzennej dodawanej do piernikowego ciasta. 
Skład takiej przyprawy korzennej każdy piernikarz komponował 
sam i utrzymywał w tajemnicy. To samo dotyczyło receptury cia-
sta i sposobu jego wyrobu, od którego zależał smak i konsysten-
cja gotowego ciasta. „Piernikarze robili ciasto „na zapas” przecho-
wując je w specjalnie zabezpieczonych beczkach przez wiele lat, 
często w piwnicy.” Tak przechowywane ciasto nabierało swoiste-
go smaku i pikantności. E. Bimler-Mackiewicz, opus cit., s. 9, 13.

129 Z. Lipiarz, opus cit., s. 105–108, 109. 
130 E. Berendt, opus cit., s. 155.
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40
verwendet. Ursprünglich wurden nur Honig und Mehl 

(Roggenmehl in Polen und Weizenmehl in Nürnberg) 

verwendet, und der Teig wurde „Honigkuchen“ ge-

nannt. Als man ihm Gewürze hinzufügte (ab der Wende 

zum 15. Jahrhundert), nannte man ihn Pfefferkuchen.128 

Diese Art von Kuchen war nach dem Backen hart, hatte 

aber den großen Vorteil, dass er sowohl im rohen Zu-

stand als auch nach dem Backen lange gelagert wer-

den konnte und nicht verdarb. Zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts wurde Kuchen mit Treibmittel eingeführt. In 

der deutschen Literatur wurde dies als „Lebkuchen“ be-

zeichnet. Zum Backen wurden Metallformen verwen-

det – „Konturformen“ oder Holzformen mit einfachen 

Schnitzereien, die innen mit Metall verstärkt waren. Ein 

Nudelholz mit eingravierten Mustern wurde ebenfalls 

zum Andrücken des Teigs verwendet.129

128 Der polnische Name des Gebäcks stammt von dem altpolnischen 
Wort „pierny“, was so viel wie pfeffrig bedeutet, denn Pfeffer war 
einer der Hauptbestandteile des Gewürzes, das für den Lebku-
chenteig verwendet wurde. Jeder Pfefferkuchenbäcker stellte 
die Zutaten des Gewürzes selbst zusammen und hielt das Rezept 
geheim. Das Gleiche gilt für das Teigrezept und die Herstellungs-
methode, von denen der Geschmack und die Konsistenz des fer-
tigen Kuchens abhängen. „Die Lebküchner stellten den Teig „auf 
Vorrat“ her, indem sie ihn in besonders geschützten Fässern über 
viele Jahre hinweg lagerten, oft im Keller.“ Durch diese Lagerung 
erhielt der Teig einen besonderen Geschmack und eine besonde-
re Schärfe. E. Bimler-Mackiewicz, a. a. O., S. 9, 13.

129 Z. Lipiarz, a. a. O., S. 105–108, 109. 

Einige Lebkuchen, die aus ungesäuertem Teig gebacken 
wurden, und solche mit reicher Verzierung wurden nach 
dem Backen zusätzlich bemalt, sogar mit Gold, oder mit 
verschiedenen Schmuckstücken (z. B. Spiegelstücken!) 
verziert.130 An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
wurde die Zeichnung der Lebkuchenformen viel ärmer 
und einfacher, und die Verzierungen auf dem fertigen 
Produkt wurden mit farbigem Zuckerguss gemalt oder 
auf vorgefertigte Papierelemente geklebt, die Gesichter, 
Kleidung und verschiedene Details darstellen.

Die Sammlung von Lebkuchenformen, die im Katalog-
teil der vorliegenden Studie vorgestellt wird, ist von un-
schätzbarem dokumentarischem Wert und zeigt durch 
die große Vielfalt ikonographischer Motive die große 
soziokulturelle Rolle des Lebkuchengebäcks, das wich-
tige Inhalte im nonverbalen Dialog zwischen den Men-
schen vermittelte.

130 E. Berendt, a. a. O., S. 155.

Katarzyna Szafrańska
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Die Anfänge der Lebkuchenherstellung in Hirschberg 
können auf das Funktionieren des organisierten Hand-
werks und die Entstehung unabhängiger Zünfte zurück-
geführt werden, d.h. auf das 13. und 14. Jahrhundert. So 
war es in Schweidnitz und Breslau, wovon Quellenhin-
weise aus den Jahren 12931 und 13552 berichten. Über 
diesbezügliche Vermerkungen in Bezug auf Hirschberg 
verfügen wir heute leider nicht. Die Situation wird nicht 
dadurch verbessert, dass es in den letzten Jahren keine 
wissenschaftlichen oder populären Veröffentlichungen 
über die schlesische Lebkuchenherstellung gab. Die 
einzigen Ausnahmen sind nur zwei Studien: Elżbieta 
Berendts Lebkuchenformen von 20053 und Gerhard 
Schillers Die über 900-jährige Geschichte rund um den 
Lebkuchen in Schlesien und Europa von 20144. Die frü-
here Literatur beschränkt sich auf vereinzelte Artikel 
sowohl in der Nachkriegs-5, als auch der Vorkriegszeit 
(gemeint sind hier solche mit populärwissenschaftli-
chem Charakter). Das ist viel zu wenig im Vergleich zu 
anderen Zentren in Mitteleuropa mit vergleichbaren 
Ressourcen an erhaltenen Lebkuchenblöcken (Formen) 
oder historischer Tradition (z.B. Thorn, Pardubitz). Dies 
hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Die wichtigsten 
davon sind die historischen Bedingungen, die eine 
Fortsetzung der Lebkuchentradition in Schlesien nach 
1945 verhinderten (was natürlich zu einem Interesse an 
diesem Thema geführt hätte) und die Besonderheit der 
Lebküchner selbst, die jahrhundertelang eine eng spe-
zialisierte Gruppe darstellten, die in der Regel der Bä-
ckerzunft untergeordnet war. Dieser letzte Punkt und 
die Verwüstung der schlesischen Archive durch den 
Zweiten Weltkrieg haben dazu geführt, dass bis heu-
te relativ wenige Quellen erhalten geblieben sind. Die 
Hoffnung auf eine gewisse Änderung dieser Situation 

1 G. Schiller, Die über 900-jährige Geschichte rund um den Lebku-
chen in Schlesien und Europa, [In:] „Schlesische Geschichtsblätter”, 
41. Jahrgang (2014), Heft 2, S. 42.

2 M. Goliński, Rachunki miejskie Wrocławia z 1390 roku, [In:] Histo-
riae deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin, 
Hg. K. Matwijowski, W. Mrozowicz, Wrocław 2009, S. 22.

3 Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku, 
Wrocław 2005, S. 135–156.

4 G. Schiller, a. a. O., S. 33–63. 
5 M. Żywirska, Rzeźbione formy piernikarskie, [In:] „Polska sztuka

ludowa” XI 1957, Nr. 2, S. 67–106; T. Przała, Materiały do brze-
skiego piernikarstwa, [In:] „Opolski Rocznik Muzealny” IV, 1970,
S. 227–252; W. Skibiński, Brzeskie pierniki i ich twórcy, [In:] „Kurier 
Brzeski”, S. 1–3; Z. Lipiarz, Formy piernikarskie w zbiorach Muzeum 
w Raciborzu [In:] „Opolski Rocznik Muzealny” V, 1972, S. 103–137. 

ist durch den fortschreitenden Prozess der Bearbeitung 
von Archiv- und Museumsressourcen in Mitteleuropa 
und deren zunehmende Verfügbarkeit gegeben.

Die Lebkuchenherstellung in Schlesien gehörte zu den 
bedeutendsten in Europa, woran wir uns heute leider 
nicht mehr erinnern. Die Lage dieser Region an einer 
Kreuzung von Handelswegen, kulinarische Traditionen, 
die bis in vorchristliche Zeiten zurückreichen, und der 
Reichtum an Honig schufen günstige Bedingungen für 
die Entwicklung der Lebkuchenherstellung. Im Laufe der 
Jahrhunderte hat der Lebkuchen als beliebte Delikatesse 
eine unveränderlich starke Stellung in der schlesischen 
Küche und Kultur. Er hat einen langen und komplizier-
ten Weg gegangen: vom slawischen Honigkuchen über 
ein figurales Produkt für die Tische der höchsten Gesell-
schaftsschichten, ein Medikament, das in Apotheken 
verkauft wird, weiche Backwaren mit vereinfachten 
Formen, mit Zuckerguss überzogene Lebkuchen auf 
Jahrmärkten und schließlich ein industrielles Produkt. 
Die Entwicklung entsprach den Veränderungen in der 
Kultur, der Ästhetik, den Bräuchen und dem sozialen 
und wirtschaftlichen Wandel Schlesiens. Vor allem in der 
Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten 
sich hier zahlreiche Zentren der Lebkuchenherstellung 
intensiv. Besonders Breslau, Neiße und Schweidnitz sta-
chen hervor, was mit ihrer starken wirtschaftlichen Posi-
tion und dem dynamischen Handel verbunden war. Vom 
besonders hohen kulturellen und künstlerischen Wert 
der damaligen Lebkuchenherstellung zeugen u.a. die 
Formen, die bis heute in Museumssammlungen erhal-
ten geblieben sind. Die Hauptabnehmer von Lebkuchen 
waren damals wohlhabende und gebildete Vertreter des 
Adels, des Klerus und des Bürgertums. 

Das 19. Jh. brachte mit sich einen langsamen Unter-
gang des Handwerks. Dies war mit der Veränderung 
des kulinarischen Geschmacks verbunden (Zucker und 
Schokolade wurden immer beliebter und Lebkuchen 
wurden zunehmend mit der Winterzeit assoziiert), der 
Abschaffung der Zünfte6 und der unweigerlich fort-
schreitenden Industrialisierung. Lebkuchen waren 

6 Im Jahr 1810 wurde der Zunftzwang in den preußischen Provin-
zen aufgehoben, was das Funktionieren des Handwerks erhe-
blich veränderte.
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O początkach jeleniogórskiego piernikarstwa można 
mówić zapewne od czasu funkcjonowania zorganizo-
wanego rzemiosła i pojawienia się samodzielnych ce-
chów, czyli XIII–XIV w. Podobnie jak to miało miejsce 
w Świdnicy oraz Wrocławiu, o czym mówią wzmian-
ki źródłowe z 1293  r.1 i 1355  r.2 Jednakże w wypadku 
Jeleniej Góry nie mamy dziś na ten temat informacji. 
Sytuacji nie poprawia fakt braku w ostatnich latach 
publikacji naukowych, czy popularnonaukowych doty-
czących piernikarstwa śląskiego. Jedynymi wyjątkami 
są tylko dwa opracowania: Elżbiety Berendt pt. Formy 
piernikarskie z 2005  r.3 oraz Gerharda Schillera pt. Die 
über 900-jährige Geschichte rund um den Pfefferkuchen 
in Schlesien und Europa z 2014 r.4 Wcześniejsza literatu-
ra ogranicza się do pojedynczych artykułów zarówno 
w okresie powojennym5, jak i przedwojennym (te o cha-
rakterze popularnonaukowym). Jest to stanowczo zbyt 
mało w porównaniu do innych ośrodków w Europie 
Środkowej, dysponującymi porównywalnymi zasobami 
zachowanych klocków (form) piernikarskich, czy trady-
cji historycznej (np. Toruń, Pardubice). Wpływ ma na to 
zapewne kilka względów. Jako najistotniejsze można 
wskazać uwarunkowania historyczne, które uniemoż-
liwiły na terenie Śląska trwanie tradycji piernikarskich 
po 1945  r. (co w naturalny sposób wywoływałoby za-
interesowanie tym tematem) oraz specyfikę samych 
piernikarzy, którzy przez wieki stanowili grupę o wą-
skiej specjalizacji, podporządkowaną zwykle cechowi 
piekarskiemu. Ta druga zwłaszcza kwestia oraz spusto-
szenie jakiego dokonała II wojna światowa w archiwa-
liach śląskich spowodowały, że stosunkowo niewielka 
ilość źródeł przetrwała do naszych czasów. Nadzieję 
na pewną zmianę tej sytuacji daje postępujący proces 

1 G. Schiller, Die über 900-jährige Geschichte rund um den Pfefferku-
chen in Schlesien und Europa, [w:] „Schlesische Geschichtsblätter”, 
41. Jahrgang (2014), Heft 2, s. 42.

2 M. Goliński, Rachunki miejskie Wrocławia z 1390 roku [w:] Historiae 
deditus. Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin, red. 
K. Matwijowski, W. Mrozowicz, Wrocław 2009, s. 22.

3 Sztuka drewna. Meblarstwo i snycerstwo ludowe na Dolnym Śląsku, 
Wrocław 2005, s. 135–156.

4 G. Schiller, opus cit., s. 33–63.
5 M. Żwirska, Rzeźbione formy piernikarskie, [w:] „Polska sztuka ludo-

wa” XI 1957, nr 2, s. 67–106; T. Przała, Materiały do brzeskiego pier-
nikarstwa, [w:]  „Opolski Rocznik Muzealny” IV, 1970, s. 227–252;
W.  Skibiński, Brzeskie pierniki i ich twórcy, [w:] „Kurier Brzeski”,
s. 1–3; Z. Lipiarz, Formy piernikarskie w zbiorach Muzeum w Racibo-
rzu, [w:] „Opolski Rocznik Muzealny”  V, 1972, s. 103–137.

opracowania zasobów archiwalnych oraz muzealnych 
w Europie Środkowej i ich coraz większa dostępność.

Piernikarstwo na Śląsku należało do jednych z najzna-
mienitszych w Europie, o czym dziś niestety nie pamię-
tamy. Położenie tego regionu na skrzyżowaniu szla-
ków handlowych, tradycje kulinarne sięgające czasów 
przedchrześcijańskich oraz obfitość miodu stwarzały 
sprzyjające warunki dla rozwoju piernikarstwa. Przez 
wieki pierniki, jako ulubiony przysmak, utrzymywały 
niezmiennie mocną pozycję w śląskiej kuchni oraz kul-
turze. Przeszły długą i złożoną drogę od słowiańskiego 
miodownika, poprzez figuralny wyrób na stoły naj-
wyższych warstw społecznych, lek sprzedawany w ap-
tekach, miękkie wypieki o uproszczonych kształtach, 
lukrowane pierniki jarmarczne i na koniec produkt fa-
bryczny. Ich ewolucja odpowiadała zmianom jakie za-
chodziły w kulturze, estetyce, obyczajowości i rozwoju 
społeczno-gospodarczym Śląska. Liczne ośrodki pier-
nikarskie rozwijały się tu intensywnie zwłaszcza w cza-
sach nowożytnych, aż po koniec XVIII w. Wyróżniały się 
zwłaszcza Wrocław, Nysa i Świdnica, co było związane 
z ich silną pozycją gospodarczą oraz dynamicznym han-
dlem. O szczególnie wysokiej wartości kulturowej oraz 
artystycznej piernikarstwa tego okresu świadczą m.in. 
formy piernikarskie, które zachowały się do dziś w zbio-
rach muzealnych. Głównymi konsumentami pierników 
byli wówczas zamożni oraz wykształceni przedstawicie-
le szlachty, duchowieństwa oraz mieszczaństwa. 

Stopniowy kres rzemiosła piernikarskiego przyniósł 
XIX w. Było to związane ze zmianą upodobań kulinar-
nych (coraz popularniejszy stawał się m.in. cukier i cze-
kolada, a pierniki coraz mocniej wiązały się z okresem 
zimowym), zniesieniem cechów6 oraz nieuchronnie 
postępującą industrializacją. Pierniki przestają być cało-
rocznymi smakołykami tylko dla bogatych. A gdy miód 
powszechnie zastąpił dużo tańszy syrop cukrowy ich 
powszechnym nabywcą stała się także wieś. Wpływało 
to na uproszczenie pierwotnych kształtów i redukcję 
wzorów, a z czasem zastąpienie finezyjnych, reliefo-
wych zdobień lukrem oraz oleodrukowymi obrazkami. 
Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy spo-

6 W 1810 r. w prowincjach należących do Prus zniesiono obowią-
zek cechowy, co znacząco zmieniło funkcjonowanie rzemiosła.
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nicht länger ein ganzjähriges Vergnügen nur für die 
Reichen. Und wenn der Honig gemeinhin durch den 
viel billigeren Zuckersirup ersetzt wurde, wurde auch 
das Dorf zum kaufstarken Abnehmer. Dies führt zur Ver-
einfachung der ursprünglichen Formen und zur Redu-
zierung der Dekorationen, und mit der Zeit werden die 
feinen, reliefartigen Verzierungen durch Zuckerguss 
und Öldruckbilder ersetzt. Die intensive Entwicklung 
der Lebensmittelindustrie führte dazu, dass zu Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts nur eine relativ kleine 
Anzahl traditioneller Lebkuchenmanufakturen überle-
ben konnte, und schon in den 1920er Jahren gehörten 
sie der Vergangenheit an. Bis zum Zweiten Weltkrieg 
blieben nur einige wenige Werkstätten übrig, die die 
Herstellung von Lebkuchen mit der Zubereitung ande-
rer Süßwarenprodukte kombinierten. Nach 1945 war 
die Tradition des Lebkuchenbackens nur teilweise mit 
dem historischen Handwerk der Region verbunden.

Besonders hervorzuheben ist, dass die schlesischen 
Lebkuchen in ihrer Geschichte nicht nur eine Leckerei 
waren, sondern auch ein Geschenk, eine Belohnung, 
ein Souvenir mit einer für die Zeit und herrschende 
Kultur charakteristischen symbolischen Bedeutung. 
Die historische Vielfalt der Realitäten, die sie begleite-
ten, bewirkt, dass sie einen ungewöhnlichen Reichtum 
an Inhalten, Geschmack, Phantasie, Tradition und ge-
wohnheitsmäßigen, rituellen und religiösen Bezügen 
vereinen. Aus diesem Grund erfordert die Entdeckung 
ihrer vollen Symbolik manchmal eine tiefere Interpreta-
tion. Was jedoch bedeutungsvoll ist, trotz der verschie-
denen Veränderungen, die in Schlesien in den letzten 
paar hundert Jahren stattgefunden haben, wenn wir 
hölzerne Lebkuchenblöcke in die Hand nehmen, fin-
den wir meistens die gleichen, uns heute nahe stehen-
den Bedeutungen. 

Der Umfang der Forschung in der vorliegenden Studie 
wurde auf die heutige Stadt Jelenia Góra beschränkt 
(also mit Stadteilen Cieplice Śląskie und Sobieszów, 
die einst separate Orte waren und heute einen städti-
schen Organismus bilden). Wie bereits erwähnt, haben 
wir heute nicht viele Archivquellen über das Gebiet7, 
was es schwierig macht, das Schicksal des Hirschberger 
Lebkuchenhandwerks über die Jahrhunderte zu re-
konstruieren. Diese Publikation erschöpft aufgrund der 
begrenzten Ressourcen und Zeit der Forschung nicht 
das Forschungsgebiet des Themas und sollte als Ein-
leitung zu einem mehrjährigen Forschungsprojekt be-

7 I. Łaborewicz, Archiwalia jeleniogórskie, ich wykorzystanie i możli-
wości badawcze – przyczynek do tematu, [In:] Jelenia Góra i Jelenio-
górzanie – 900 lat tradycji: materiały z sesji naukowej Jelenia Góra, 
19–20 czerwca 2008 r. Hg. M. Zawiła, I. Łaborewicz, Jelenia Góra
2008, S. 171–174.

handelt werden, das es erlauben würde, dieses Hand-
werk in Hirschberg breiter zu betrachten.

Seit Jahrhunderten war Hirschberg ein starkes Zent-
rum der Handwerker, die, unter anderem dank ihrer 
Fähigkeit, das Potenzial der Textilregion zu nutzen, 
eine besonders starke Position im 17. und 18. Jahr-
hundert bauten. Wie in anderen Städten auch, war 
eine der Hauptbeschäftigungen der Einwohner seit 
dem Mittelalter das Handwerk, das in Zünften orga-
nisiert war. Über die Bedeutung dieses Zentrums er-
zählen uns statistische Daten aus dem 18. Jahrhun-
dert. Hirschberg hatte in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts etwa 6 Tausend Einwohner, und ihre 
überwiegende Mehrheit waren Handwerker, die in 
16 Zünften verbunden waren.8 Die Hirschberger Leb-
küchner gehörten, wie in den meisten anderen schle-
sischen Städten, zur Bäckergilde.9 Im Jahr 1742 gab es 
laut dem Almanach von Hirschberg zwei Lebkuchen-
hersteller in der Stadt.10 

Die kurze Haltbarkeit von Lebkuchen bedeutet, dass 
nur Werkzeug, d.h. Formen, und archivalische Quel-
len ihr Handwerk bezeugen können. Glücklicherweise 
sind einige Spuren, die uns über das Gesicht der Leb-
kuchenherstellung in der Stadt erzählen, sowohl im 
Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra, als auch in der 
dortigen Filiale des Staatsarchivs in Wrocław, zu fin-
den. Allerdings handelt es sich dabei um Objekte und 
Materialien, die erst aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
stammen, so dass es in diesem Stadium der Forschung 
schwierig ist, klar zu sagen, wie das Handwerk in frühe-
ren Jahrhunderten aussah. 

Als die ersten Lebküchner, an die wir uns namentlich 
erinnern können, sind Handwerker, die in Hirschberg 
in den 1740. Jahren tätig waren, zu nennen. Dank des 
Lehrbriefs von Johann Heinrich Fuchs wissen wir, dass 
er in den Jahren 1740–44 in der Werkstatt des Lebku-
chenmeisters Christian Zacharias Herman gelernt hat.11 
Ein Auszug aus dem Gerichtsbuch vom 5. April 1748 
lässt uns die Existenz des Meisters Gottfried Hofmann 

8 F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 6, 
1786, S. 336–337; J.D. Hensel, Historyczno-topograficzny opis mia-
sta Jeleniej Góry w Śląsku od jego czasów najdawniejszych do roku 
1797, Jelenia Góra 2005, S. 431–432. 

9 In Schlesien erlangten die Lebküchner nur in drei Städten die 
Unabhängigkeit und gründeten ihre eigene Zunft. Diese waren: 
Breslau, Neiße und Schweidnitz. 

10 Urbarium et Jnventarium der Stadt Hirschberg de Anno 1742  
[elektronisches Dokument] vgl. http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/
publication/27796/edition/25963/content.

11 Staatsarchiv in Wrocław, Abteilung in Jelenia Góra, Akten der 
Stadt Jelenia Góra, Signatur 2380.
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wodował, iż na początku XX w. mogły już przetrwać tyl-
ko stosunkowo nieliczne tradycyjne manufaktury pier-
nikarskie, odchodząc w niepamięć już w latach 20. Do 
czasów II wojny światowej pozostały pojedyncze warsz-
taty, które wytwarzanie pierników łączyły z przygoto-
wywaniem innych produktów cukierniczych. Po 1945 r. 
tradycja wyrabiania pierników była już tylko częściowo 
związana z historycznym rzemiosłem regionu.

 Co warte szczególnego podkreślenia śląskie pierniki 
w swej historii były nie tylko smakołykiem, ale także 
darem, nagrodą, pamiątką z symboliką właściwą cza-
sowi i kulturze w jakiej funkcjonowały. Historyczna 
wielość realiów jakim towarzyszyły powoduje, że łą-
czą w sobie niezwykłe bogactwo treści, smaków, wy-
obrażeń, tradycji oraz odniesień obyczajowych, obrzę-
dowych i religijnych. Przez co zdarza się, iż odkrycie 
ich pełnej symboliki wymaga głębszej interpretacji. 
Jednakże co wymowne, wbrew tak różnorodnym 
zmianom jakie zaszły na Śląsku w przeciągu ostatnich 
kilkuset lat, biorąc do ręki drewniane, piernikowe kloc-
ki odnajdujemy w nich w większości te same, bliskie 
nam do dziś znaczenia.

Zakres badań niniejszego opracowania zakreślono do 
obszaru miasta Jeleniej Góry, Cieplic Śląskich oraz So-
bieszowa stanowiących dziś jeden organizm miejski. 
Podobnie jak wspomniano wyżej nie dysponujemy dziś 
wieloma źródłami archiwalnymi dotyczącymi tego te-
renu7, co w znaczącym stopniu utrudnia odtworzenie 
losów piernikarstwa jeleniogórskiego na przestrzeni 
stuleci. Publikacja ta z racji ograniczonych środków 
oraz czasu badań nie wyczerpuje przestrzeni badaw-
czej tematyki i powinna być traktowana jako wstęp do 
wieloletniego projektu badawczego, który pozwoliłby 
spojrzeć szerzej na to jeleniogórskie rzemiosło.

Przez wieki Jelenia Góra była silnym ośrodkiem wytwór-
czości rzemieślniczej, który m.in. dzięki swej umiejętno-
ści wykorzystania potencjału włókienniczego zbudował 
szczególnie mocną pozycję w XVII i XVIII w. Podobnie 
jak w innych miastach jednym z podstawowych zajęć 
mieszkańców od czasów średniowiecza było rzemiosło, 
ujęte w system cechowy. O znaczeniu tego ośrodka mó-
wią nam dane statystyczne z XVIII w. Jelenia Góra w II 
połowie tego stulecia miała ok. 6 tysięcy mieszkańców, 
a ich ogromną większość stanowili rzemieślnicy zrzesze-

7 I. Łaborewicz, Archiwalia jeleniogórskie, ich wykorzystanie i możli-
wości badawcze – przyczynek do tematu, [w:] Jelenia Góra i Jelenio-
górzanie – 900 lat tradycji: materiały z sesji naukowej Jelenia Góra, 
19–20 czerwca 2008 r. red. M. Zawiła, I. Łaborewicz, Jelenia Góra
2008, s. 171–174.

ni w 16 korporacjach rzemieślniczych.8 Jeleniogórscy 
piernikarze, podobnie jak w większości miast śląskich, 
należeli do cechu piekarzy.9 W 1742  r. wedle urbarza 
jeleniogórskiego w mieście było dwóch piernikarzy.10 

Nietrwałość pierników powoduje, iż o niegdysiejszym 
kunszcie wytwarzających je rzemieślników mogą za-
świadczyć dziś tylko niektóre narzędzia pracy tj. formy 
piernikarskie oraz źródła archiwalne. Szczęśliwie za-
równo w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, jaki 
i w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, znajduje się nieco śladów mówiących 
nam o obliczach jeleniogórskiego piernikarstwa. Jed-
nakże są to obiekty i materiały, które pochodzą dopiero 
z XVIII oraz XIX w., dlatego też trudno na tym etapie ba-
dań jednoznacznie stwierdzić jak ono wyglądało w wie-
kach wcześniejszych. 

Jako pierwszych piernikarzy, których możemy przywo-
łać z imienia i nazwiska, można wymienić rzemieślników 
aktywnych w Jeleniej Górze w latach 40. XVIII w. Dzięki 
świadectwu nauki Johanna Heinricha Fuchsa wiemy, 
że w latach 1740–1744 uczył się w warsztacie u mistrza 
piernikarskiego Christiana Zachariasa Hermana.11 Nato-
miast wyciąg z księgi sądowej z dnia 5 kwietnia 1748 r. 
pozwala nam odkryć istnienie mistrza Gottfrieda Ho-
fmanna.12 W 1759 r. w spisie mieszkańców znajdujemy 
nazwiska piernikarzy: B. Gottfrieda Hofmanna oraz Jo-
hanna Heinricha Fuchsa.13

Dzięki archiwaliom jesteśmy w stanie ustalić także część 
istotniejszych informacji dla historii XVIII-wiecznego 
piernikarstwa w Jeleniej Górze. Najbardziej intersują-
cym zespołem dokumentów podczas przeprowadzonej 
kwerendy archiwalnej okazały się akta z ostatniej dekady 
XVIII w. poświęcone staraniom jeleniogórskich piernika-
rzy o ograniczenie ich liczby w mieście14. Dzięki nim mo-
żemy nie tylko odkryć oś konfliktu jaki wówczas zaistniał, 
ale również zyskać sporo wiadomości o ramach ich funk-
cjonowania w mieście oraz w najbliższych okolicach. 

8 F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 6, 
1786, s. 336–337; J.D. Hensel, Historyczno-topograficzny opis mia-
sta Jeleniej Góry w Śląsku od jego czasów najdawniejszych do roku 
1797, Jelenia Góra 2005, s. 431–432. 

9 Na Śląsku tylko w trzech miastach piernikarze zdobyli niezależ-
ność i założyli własny cech. Były to: Wrocław, Nysa i Świdnica. 

10 Urbarium et Jnventarium der Stadt Hirschberg de Anno 1742 [doku-
ment elektroniczny] zob. http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/publi-
cation/27796/edition/25963/content.

11 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, 
Akta miasta Jeleniej Góry, sygnatura 2380.

12 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2789.
13 Chronik der Stadt Hirschberg von Caspar Gottlieb Lindner, s. 402, 

404 [dokument elektroniczny] zob. http://jbc.jelenia-gora.pl/dli-
bra/publication/19943?tab=1. 

14 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710.
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1. Pismo mistrza piernikarskiego Christiana Gottfrieda Stolle do jeleniogórskiego magistratu z dnia 7. lutego 1793 r, AP we Wrocławiu Oddział 
w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2709 / 1. Brief des Lebkuchenmeisters Christian Gottfried Stolle an den Magistrat von 
Hirschberg vom 7. Februar 1793, Staatsarchiv in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signatur 2709
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Warto na początek zacząć od skrótowego przytocze-
nia pisma mistrza piernikarskiego Christiana Gottfrie-
da Stolle do jeleniogórskiego magistratu (il. 1) z dnia  
7 lutego 1793 r.15:

W każdym mieście na całym Śląsku i w prowincjach bran-
denburskich istnieje ustalona od dawna liczba stołów pier-
nikarskich, a ponadto apteki i balwiernie mogą być sprze-
dawane na wyłączność, co widać na przykład w Jaworze. 
Jelenia Góra należy do miast, w których nie ma żadnego 
stołu piernikarskiego, wobec czego zwracamy się prośbą 
o ustalenie ich liczby. Zgodnie z posiadanymi dokumen-
tami wiadomo, że do 1734 roku był jeden piernikarz, od
1734 do 1754 było dwóch, a od 1754 pojawił się trzeci na-
zwiskiem Fuchs. W Jaworze, Kamiennej Górze, Kowarach
i Gryfowie Śląskim żyje tylko po jednym piernikarzu.

Pewien czeladnik piernikarski z Poczdamu chciałby się 
przenieść do Jeleniej Góry i zostać czwartym tutejszym 
piernikarzem. Zwiększenie liczby piernikarzy do czterech 
spowoduje ubóstwo wszystkich i ostatecznie doprowadzi 
do upadku. W związku z tym piernikarze proszą o ustale-
nie ich liczby w Jeleniej Górze na trzech, za co w zamian 
każdy gotów jest wpłacić do kasy miejskiej 300  talarów 
Rzeszy.

Czeladnik piernikarski Carl Heinrich Bergamedi16 mógłby 
odnieść większy sukces w miastach, gdzie nie ma pierni-
karzy, np. w Miedziance, Wleniu, Mieroszowie, czy Nowej 
Rudzie lub wykupić stół piernikarski w Kamiennej Górze. 
Wobec tego piernikarze jeleniogórscy proszą o ustalenie 
maksymalnej liczby mistrzów piernikarskich na trzech. 

Jak wspomina w swej kronice miasta Johann Daniel Hen-
sel17 cech piekarski w końcu XVIII w. miał w swych szere-
gach trzech piernikarzy, którzy korzystali wspólnie z jed-
nej ławy piernikarskiej. Starym zwyczajem dzierżawili ją 
od miasta za kwotę 16 talarów rocznie niezależnie od tego 
ilu ich było. Tę sytuację zmieniło pojawienie się kolejne-
go piernikarza w 1793 r., który chciał się w Jeleniej Górze 
osiedlić jako czwarty. Lokalni mistrzowie zaprotestowali 
i postanowili zaproponować miastu inne rozwiązanie. 
Zaofiarowali jednorazową opłatę, utworzenie trzech ław 
piernikowych oraz wprowadzenie ograniczenia liczby 
piernikarzy w mieście do trzech i zakazu osiedlania się 
nowych piernikarzy w odległości mili od miasta. 

W raporcie do Królewskiej Pruskiej Kamery Wojny i Do-
men w Głogowie, z dnia 7 lutego 1794 r. magistrat jele-

15 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2709.
16 To zapewne nazwisko przybyłego do Jeleniej Góry czeladnika 

z Poczdamu, o którym wspomina mistrz Stolle.
17 J.D. Hensel, opus cit., s. 431.

niogórski relacjonując propozycję piernikarzy wspo-
mina jeszcze, że wedle starej umowy (z dnia 5 lutego 
1717 r.) Kamera miejska wydzierżawiała stół piernikar-
ski tylko na trzyletnie okresy. Jednak niestabilność spo-
wodowana tymi krótkimi umowami najmu powoduje, 
iż piernikarze nie chcą przyuczać do zawodu swoich sy-
nów, oraz że tę niekorzystną sytuację mogłoby popra-
wić prawo własności ław i ich dziedziczenie. 

Ostatecznie 29 marca 1794 r.18 wypracowano wspólne 
stanowisko i podpisano umowę, przytoczoną w skróco-
nym zakresie poniżej (il. 2):

Dotychczas trzech mistrzów dzierżawiło dożywotnio stoły 
piernikarskie za czynsze w wysokości 16 talarów Rzeszy 
rocznie. Wobec niedogodności związanych z tymi umo-
wami i aprobatą ze strony głogowskiej Kamery, ustana-
wia się nowe warunki. Od teraz wyłączne prawo do trzech 
stołów albo ław mają mistrzowie: Christian Gottfried Stol-
le, Johann Traugott Samuel Fuchs, Carl Friedrich Berga-
medi na następujących warunkach:

1. zgodnie z tzw. prawem mili, nikt w odległości mili od
miasta nie może trudnić się piernikarstwem; 

2. jakikolwiek przybyły piernikarz musi wykupić od któ-
regoś z wyżej wymienionych mistrzów prawo do ławy, 
aby móc rozpocząć wykonywanie swojego rzemiosła;

3. obcy piernikarze nadal mają prawo przybywać na
jarmarki i sprzedawać na nich swoje towary, ale tylko
takie same, jak miejscowi, wyjątkiem są pierniki no-
rymberskie; 

4. piernikarze mogą wykonywać też pracę woskarską,
ale bez wyłączności; 

5. żaden z nich nie może przenieść się na ulicę, przy której 
mieszka już któryś z nich;

6. nie wolno im sprzedawać pierników nie zrobionych
przez siebie, oprócz prawdziwego piernika norym-
berskiego;

7. wyżej wymienieni mistrzowie zobowiązują się do za-
płacenia za wyłączne prawo do stołów piernikarskich
300 talarów Rzeszy w gotówce;

8. zobowiązują się też solidarnie płacić 30 talarów Rze-
szy rocznie (począwszy od 1 czerwca tego roku) czyn-
szu za prawo wyłączności do stołów piernikarskich,
bez względu na to ile stołów będzie rzeczywiście wyko-
rzystywanych (płatność może być w całości przez jed-
nego lub częściami przez poszczególnych mistrzów);

9. koszty związane z wprowadzeniem w życie postano-
wień tej umowy ponoszą oni wspólnie.

18  AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710.
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entdecken.12 Im Einwohnerverzeichnis von 1759 finden 
wir die Namen von Lebküchnern: B. Gottfried Hofmann 
und Johann Heinrich Fuchs.13 

Dank des Archivs sind wir auch in der Lage, einige 
der wichtigeren Informationen für die Geschichte 
der Lebkuchenherstellung in Hirschberg im 18. Jahr-
hundert zu ermitteln. Am interessantesten erwies sich 
während der Archivrecherche der Satz von Akten aus 
dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, die den 
Bemühungen der Hirschberger Lebkuchenmacher ge-
widmet sind, ihre Anzahl in der Stadt zu reduzieren.14 
Dank ihnen können wir nicht nur die Achse des damals 
entstandenen Konflikts entdecken, sondern auch vie-
le Informationen über die Rahmenbedingungen ihrer 
Tätigkeit in der Stadt und in der unmittelbaren Um-
gebung gewinnen. 

Es lohnt sich, mit einem kurzen Zitat aus dem Brief 
des Lebkuchenmeisters Christian Gottfried Stolle an 
den Magistrat von Hirschberg vom 7. Februar 1793 zu 
beginnen15 (Abb. 1):

In jeder Stadt in Schlesien und den brandenburgischen 
Provinzen gibt es eine alteingesessene Anzahl von Leb-
kuchentischen, und zusätzlich können Apotheken und 
Badestuben exklusiv verkauft werden, wie es z.B. in Jauer 
zu sehen ist. Hirschberg ist eine der Städte, in denen es 
keine Lebkuchentische gibt, deshalb bitten wir darum, 
ihre Anzahl zu bestimmen. Nach den vorhandenen Do-
kumenten ist bekannt, dass es bis 1734 einen Lebkuchen-
macher gab, von 1734 bis 1754 waren es zwei, und ab 
1754 erschien ein dritter namens Fuchs. Nur ein einziger 
Lebkuchenbäcker lebte in Jauer, Landeshut, Schmiede-
berg und Greiffenberg.

Ein gewisser Lebkuchengeselle aus Potsdam würde 
gerne nach Hirschberg ziehen und der vierte Lebku-
chenbäcker werden. Die Erhöhung der Anzahl der Leb-
kuchenbäcker auf vier wird zu einer Verarmung aller 
Lebkuchenbäcker und schließlich zu ihrem Untergang 
führen. Deshalb bitten die Lebküchner darum, dass die 
Zahl der Lebküchner in Hirschberg auf drei begrenzt 
wird, wofür jeder von ihnen bereit ist, an die Stadtkasse 
300 Reichstaler einzuzahlen. 

12 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2789.

13 Chronik der Stadt Hirschberg von Caspar Gottlieb Lindner, S. 402, 
404 [elektronisches Dokument], vgl. http://jbc.jelenia-gora.pl/
dlibra/publication/19943?tab=1.

14 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2710.

15 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2789.

Der Lebküchnergeselle Carl Heinrich Bergamedi16 könnte 
in Städten, in denen es keine Lebkuchenbäcker gab, 
z. B. in Kupferberg, Lähn, Friedland oder Neurode
erfolgreicher werden oder auch einen Lebkuchentisch
in Landeshut bezahlen. 

Wie Johann Daniel Hensel in seiner Stadtchronik 
schreibt17, hatte die Bäckerzunft Ende des 18. Jahrhun-
derts drei Lebküchner in ihren Reihen, die gemeinsam 
eine Lebkuchenbank besetzt haben. Der alte Brauch 
war, dass sie es für 16 Taler pro Jahr von der Stadt pach-
teten, egal wie viele es waren. Diese Situation änderte 
sich durch das Auftauchen eines weiteren Lebküchners 
im Jahre 1793, der sich als vierter in Hirschberg nieder-
lassen wollte. Die örtlichen Meister protestierten und 
beschlossen, der Stadt eine andere Lösung anzubieten. 
Sie boten an, eine einmalige Gebühr zu zahlen, drei 
Lebkuchenbänke zu schaffen und die Anzahl der Leb-
kuchenhersteller in der Stadt auf drei zu begrenzen, 
sowie die Ansiedlung neuer Lebkuchenhersteller im 
Umkreis von einer Meile zu verbieten. 

In einem Bericht an die Königliche Preußische Kriegs- 
und Domänenkammer in Glogau vom 7. Februar 1794 
erwähnte der Magistrat von Hirschberg bei der Bericht-
erstattung über den Antrag der Lebküchner, dass nach 
dem alten Vertrag (vom 5. Februar 1717) die Stadtkam-
mer den Lebkuchentisch nur für dreijährige Perioden 
pachtete. Die Instabilität, die durch diese kurzen Pacht-
verträge verursacht wurde, führte jedoch dazu, dass 
die Lebküchler nicht bereit waren, ihre Söhne für den 
Beruf auszubilden, und dass diese ungünstige Situation 
durch den Besitz der Bänke und deren Vererbung ver-
bessert werden konnte. 

Schließlich wurde am 29. März 179418 ein gemeinsa-
mer Standpunkt erreicht und eine Vereinbarung unter-
zeichnet, die im Folgenden gekürzt zitiert wird (Abb. 2):

Bisher haben drei Meister die Lebkuchentische für 
Mieten von 14 Reichstaler pro Jahr auf Lebenszeit ge-
pachtet. In Anbetracht der Unannehmlichkeiten dieser 
Verträge und der Zustimmung der Kammer in Glogau 
werden neue Bedingungen festgelegt. Von nun an ha-
ben Meister Christian Gottfried Stolle, Johann Traugott 
Samuel Fuchs und Carl Friedrich Bergamedi das exklu-
sive Recht auf drei Tische oder Bänke zu den folgenden 
Bedingungen: 

16 Dies ist wahrscheinlich der Name eines Gesellen aus Potsdam, 
der nach Hirschberg kam und von Meister Stolle erwähnt wird.

17 J. D. Hensel, a. a. O., S. 431.
18 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-

tur 2710.
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2. Umowa z 29 marca 1794 r. oraz porozumienie między trzema mistrzami piernikarskimi i władzami miasta Jelenia Góra, co do warunków
posiadania trzech stołów piekarniczych, AP we Wrocławiu Oddział  w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710 / 2. 
Vereinbarung vom 29. März 1794 und Abkommen zwischen drei Lebkuchenmeistern und der Stadtverwaltung von Hirschberg über die 
Bedingungen des Besitzes von drei Backtischen. Staatsarchiv in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signatur 2710
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1. gemäß dem „Meilengesetz“ darf niemand im Um-

kreis von einer Meile die Lebkuchenherstellung be-
treiben; 

2. jeder neue Lebkuchenmacher muss das Recht auf
eine Bank von einem der oben genannten Meister
erwerben, um mit der Ausübung seines Handwerks
beginnen zu können

3. ausländische Lebküchner haben weiterhin das
Recht, auf Märkte zu kommen und dort ihre Waren
zu verkaufen, allerdings nur die gleichen Waren wie
die Einheimischen, Ausnahme: Nürnberger Lebku-
chen

4. Lebkuchenhersteller dürfen auch Wachsarbeiten
ausführen, jedoch ohne Ausschließlichkeit

5. keiner von ihnen darf in eine Straße ziehen, in der
bereits einer von Lebküchnern wohnt

6. sie dürfen keine Lebkuchen verkaufen, die sie nicht
selbst hergestellt haben, ausgenommen echte
Nürnberger Lebkuchen

7. die vorgenannten Meister verpflichten sich, für das
ausschließliche Recht an den Lebkuchentischen 300 
Reichstaler in bar zu bezahlen;

8. sie verpflichten sich außerdem gesamtschuldne-
risch, für das ausschließliche Recht an den Lebku-
chentischen 30 Reichstaler pro Jahr (ab 1. Juni die-
ses Jahres) an Miete zu zahlen, unabhängig davon,
wie viele Tische tatsächlich genutzt werden (die
Zahlung kann von einem Meister ganz oder von ein-
zelnen Meistern in Teilen geleistet werden)

9. die mit der Durchführung der Bestimmungen dieser
Vereinbarung verbundenen Kosten werden von ih-
nen gemeinsam getragen.

Obwohl die Idee der Lebkuchenbäcker von Hirschberg 
erfolgreich war, wurde sie am Ende nicht für alle zum 
Glück. Hensel erwähnt, dass der am wenigsten wohlha-
bende Meister nicht in der Lage war, die hohen Gebüh-
ren zu bezahlen, und obwohl er nicht schlecht arbeitete, 
war er gezwungen, seine Bank zu verkaufen. Eine Bestä-
tigung dieser und anderer finanzieller Konsequenzen für 
das Schicksal der Lebkuchenmeister findet sich in einer 
Urkunde vom 7. Mai 1798. Darin heißt es, dass im Hypo-
thekenbuch unter den Nummern 1048, 1049 und 1050 
Lebkuchenbänke eingetragen sind, die mit einer jährli-
chen Miete von 30 Talern belastet sind. Die Bank Nummer 
1050 gehörte dem Meister Carl Friedrich Bergamedi, der 
sie am 9. Dezember 1796 an den Tischlermeister Johann 
Christian Scholz verkaufte. Am 27. April 1798 wurde die 
Bank für 510 Reichstaler von Meister Christian Gottfried 
Stolle gekauft. Und da das Recht daran auch bei dem 

Meister Johann Traugott Samuel Fuchs lag, musste er, 
um es nutzen zu können, die Hälfte der Anschaffungs-
kosten an Stolle zurückzahlen. Zugleich wurde die Auf-
teilung des Marktes für Lebkuchenprodukte in der Um-
gebung von Hirschberg erwähnt. Es wurde festgelegt, 
dass das alleinige Verkaufsrecht über ein ganzes Jahr auf 
den Märkten in den Dörfern Straupitz und Cunnersdorff 
Stolle hatte, während der Verkauf in Grünau und Hartau 
Fuchs zustanden. Im folgenden Jahr war es genau umge-
kehrt. Auf diese Weise gab es Ende des 18. Jahrhunderts 
in Hirschberg zwei Lebkuchenhersteller.

Die oben zitierten Dokumente zeigen die typischen 
Aufzeichnungen von Innungslösungen in der Region. 
Dies wird unter anderem durch die Statuten der Bres-
lauer Lebkuchenhersteller bestätigt.19 Aufgrund des 
Mangels an detaillierten Dokumenten aus Hirschberg 
wird das Zitieren einiger damit verbundener Inhalte 
auch ein wenig Licht auf das Funktionieren des Lebku-
chengeschäfts in dieser Stadt werfen. 

Das Privileg aus dem Jahr 1751, das die Gründung 
einer selbstständigen Gilde der Lebküchner in Breslau 
bestätigte, sah unter anderem Folgendes vor: sechs 
Meister, sechs Lebkuchenbänke, Besitz einer Zunft-
truhe für wichtige Dokumente, Regeln für das Erler-
nen des Berufes und das Ablegen der Meisterprüfung, 
das Recht, Produkte aus Wachs herzustellen und zu 
verkaufen, das Recht, mit Honig zu handeln, Besitz 
einer Metbrauerei, Regeln für Zunftversammlungen, 
Vorschriften für den täglichen Lebkuchenhandel und 
während großer Messen, die Höhe der Zunftgebühren, 
Führung von Rechnungsbüchern, Einrichtung einer 
Hilfskasse, Verbot der Kündigung von Gesellen zwi-
schen 11. November und 2. Februar (mit 14-tägiger 
Kündigungsfrist), Regeln der Führung einer Werkstatt 
durch die Witwe eines Lebküchners, eine Regel, sich 
nicht in einer Straße niederzulassen, die bereits von 
einem Lebküchner bewohnt wird, die Einrichtung ei-
ner speziellen Herberge für Gesellen, die nach Breslau 
kommen, Regeln über die Aufnahme von Lehrlingen in 
die Werkstatt, Regeln über die Wahl des Zunftältesten 
und Regeln über die Beilegung von Streitigkeiten. 

Um Lebkuchenbäcker zu werden, musste man ein 
dreistufiges Ausbildungssystem durchlaufen – Lehr-
ling, Geselle, Meister. Ersterer konnte nur ein Junge 
sein, der eine Bürgschaft und den so genannten „Brief 
einer guten Geburt“ (eine Bescheinigung über die Ab-
stammung aus einer rechtmäßigen Familie mit ordent-
lichem Stand) hatte. Er wurde zunächst für eine vierwö-

19 Zunfts-Articul vor das Mittel der Breslauischen Lebküchler, Potsdam 
30. May 1751.
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Choć zamysł piernikarzy jeleniogórskich udało się 
przeprowadzić to ostatecznie nie dla każdego z nich 
okazał się on szczęśliwy. Hensel wspomina, iż naj-
mniej zamożny z mistrzów nie był w stanie sprostać 
wysokim opłatom i mimo, iż nie pracował źle, był 
zmuszony sprzedać swą ławę. Potwierdzenie tego 
oraz innych konsekwencji finansowych dla losów 
piernikarzy znajdujemy w dokumencie z 7 maja 
1798  r. Zapisano tam, iż w księdze hipotecznej pod 
numerami 1048, 1049, 1050 wpisane są ławy pierni-
karskie, łącznie obciążone rocznym czynszem wyso-
kości 30  talarów. Ława nr 1050 należała do mistrza 
Carla Friedricha Bergamedi, który sprzedał ją mistrzo-
wi ciesielskiemu Johannowi Christianowi Scholzowi 
w dniu 9 grudnia 1796 r. Ławę tę 27 kwietnia 1798 r. 
odkupił za 510 talarów Rzeszy mistrz Christian Gott-
fried Stolle. A że prawo do niej miał również mistrz 
Johann Traugott Samuel Fuchs to by móc z niej ko-
rzystać musiał on zwrócić Stollemu połowę nakładów 
jego zakupu. Jednocześnie znalazła się tu wzmianka 
o podziale rynku sprzedaży wyrobów piernikarskich
w okolicach Jeleniej Góry. Ustanowiono, iż jednego
roku na kiermaszach we wsiach Strupice i Cunners-
dorff wyłączne prawo sprzedaży ma Stolle, natomiast
w Jeżowie Sudeckim i Garbarach-Fuchs. Za to w na-
stępnym roku odwrotnie. W ten oto sposób u schyłku
XVIII w. w Jeleniej Górze pozostało dwóch piernikarzy.

Przywołane wyżej dokumenty pokazują zapisy typowe 
dla rozwiązań cechowych w regionie. Potwierdzają to 
m.in. statuty piernikarzy wrocławskich.19 Z racji braku
szczegółowych dokumentów jeleniogórskich przy-
toczenie niektórych treści z nimi związanych pozwoli
rzucić nieco światła również na sposób funkcjonowania 
piernikarstwa w Jeleniej Górze.

Przywilej z 1751  r. potwierdzający utworzenie samo-
dzielnego cechu piernikarzy we Wrocławiu przewi-
dywał funkcjonowanie tu m.in.: 6. mistrzów, 6 ław 
piernikarskich, posiadanie skrzyni cechowej na ważne 
dokumenty, zasady nauki zawodu i zdawania egzami-
nu mistrzowskiego, prawo wyrabiania i sprzedawania 
wyrobów z wosku, prawo handlowania miodem, po-
siadanie warzelni miodu pitnego, zasady posiedzeń 
cechowych, regulacje na temat codziennego handlu 
piernikami oraz w czasie dużych jarmarków, wysokość 
opłat cechowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
utworzenia kasy zapomogowej, zakaz wypowiadania 
pracy przez czeladników pomiędzy 11 listopada a 2 lu-
tego (z uwzględnieniem 14-dniowego okresu wypo-
wiedzenia), zasady prowadzenia warsztatu przez wdo-

19 Zunfts-Articul vor das Mittel der Breslauischen Pfefferküchler, Pots-
dam 30. May 1751.

wę po piernikarzu, zasadę nie osiedlania się na ulicy już 
zamieszkałej przez któregoś z piernikarzy, utworzenie 
specjalnego schroniska dla czeladników przybywają-
cych do Wrocławia, zasady przyjmowania uczniów do 
warsztatu, zasady wyboru Starszego Cechu oraz przepi-
sy rozstrzygania sporów. 

Aby zostać piernikarzem należało przejść trójstopnio-
wy system kształcenia – uczeń, czeladnik, mistrz. Tym 
pierwszym mógł być tylko chłopiec posiadający porę-
czenie oraz tzw. list dobrego urodzenia (zaświadczenie 
o pochodzeniu z prawowitego łoża i rodziny o wła-
ściwym statusie). Do warsztatu przyjmowany był naj-
pierw na 4-tygodniową próbę, a następnie na 3-letnią
naukę wraz 2 markami opłaty, 10 guldenami reńskimi
poręczenia oraz kolejnymi 2 markami opłaty przy egza-
minie końcowym. Po wyzwoleniu na czeladnika mógł
on wybrać miejsce, gdzie chciał terminować, a za swą
pracę uzyskiwał prawo do zapłaty. Dla osiągnięcia pełni 
swych umiejętności oraz jeśli chciał zostać kiedyś mi-
strzem miał obowiązek odbyć wędrówkę czeladniczą.
Musiała ona trwać co najmniej 3 lata oraz być poświad-
czona świadectwem ukończenia nauki.

Aby czeladnik został dopuszczony do egzaminu na mi-
strza musiał przejść pozytywnie rozmowę dopuszcza-
jącą przed starszymi cechu, posiadać dobrą reputację 
oraz wykazać się klientami nabywającymi jego wyro-
by. Egzamin mistrzowski stanowiło zrobienie tzw. maj-
stersztyku, czyli wykonanie różnorodnych wypieków 
piernikowych przy jednorazowym napaleniu w piecu. 
Odbywało się to w warsztacie i pod okiem jednego 
z mistrzów cechowych. Rodzaje pierników obejmu-
jących majstersztyk były w poszczególnych miastach 
ustalane indywidualnie. We Wrocławiu były to wyroby 
o wartości 12. talarów, pomiędzy którymi miały być:
pierniki figuralne, pierniki z użyciem sody, pierniki no-
rymberskie i pierniki toruńskie. Konieczne były także
opłaty dla cechu, rady miasta oraz mistrza, u którego
wypiekano majstersztyk. Po pomyślnym zdaniu egza-
minu mistrzowskiego następowała uroczystość wpro-
wadzenia do cechu, której towarzyszyła obfita uczta
finansowana przez nowego członka korporacji.

Jak widać wymienione w omówionych wyżej doku-
mentach jeleniogórskich zasady były przyjęte od daw-
na w stolicy regionu, skąd w naturalny sposób oddzia-
ływały na mniejsze ośrodki. Zapewne ogólne reguły 
były wszędzie podobne, ale każde z miast miało pewną 
swobodę w określaniu ich szczegółów. Tak było niewąt-
pliwie przy formie majstersztyku mistrzowskiego, czasu 
wędrówki czeladniczej, czy wysokości opłat. 
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chige Probezeit und dann für eine dreijährige Lehrzeit 
mit 2 Mark Gebühr, 10 rheinischen Gulden Bürgschaft 
und nochmals 2 Mark Gebühr bei der Abschlussprü-
fung in die Werkstatt aufgenommen. Nachdem er als 
Geselle freigestellt wurde, konnte er sich den Ausbil-
dungsort aussuchen und hatte Anspruch auf eine Ver-
gütung für seine Arbeit. Um sein volles Können zu errei-
chen und wenn er eines Tages Meister werden wollte, 
musste er eine Gesellenwanderung durchmachen. Die 
Ausbildung musste mindestens 3 Jahre dauern und mit 
einem Abschlusszeugnis bescheinigt werden.

Damit ein Geselle zur Meisterprüfung zugelassen werden 
konnte, musste er ein Aufnahmegespräch mit den Zunft-
ältesten bestehen, einen guten Ruf haben und nachwei-
sen, dass er Kunden hatte, die seine Produkte kauften. 
Die Meisterprüfung bestand aus der Herstellung des 
sogenannten Meisterstücks, d.h. einer Vielzahl von Leb-
kuchengebäcken mit einem einzigen Brennvorgang im 
Ofen. Dies geschah in der Werkstatt und unter Aufsicht 
eines der Zunftmeister. Die Arten von Lebkuchen, die 
im Meisterstück enthalten waren, waren in jeder Stadt 
individuell bestimmt. In Breslau waren dies Produkte im 

Wert von 12 Talern, darunter figürliche Lebkuchen, mit 
der Verwendung von Soda gebackene Lebkuchen, Nürn-
berger Lebkuchen und Thorner Lebkuchen. Außerdem 
mussten Abgaben an die Zunft, den Stadtrat und den 
Meister, bei dem das Meisterstück gebacken wurde, ent-
richtet werden. Nach bestandener Meisterprüfung gab 
es eine Einführungszeremonie in die Gilde, begleitet von 
einem üppigen Festmahl, das von dem neuen Mitglied 
der Korporation finanziert wurde. 

Wie in den oben erwähnten Dokumenten aus Hirsch-
berg zu sehen ist, galten die Regeln bereits seit langer 
Zeit in der Hauptstadt der Region, von wo aus sie sich 
natürlich auf die kleineren Zentren auswirkten. Wahr-
scheinlich waren die allgemeinen Regeln überall ähn-
lich, aber jede Stadt hatte eine gewisse Freiheit bei der 
Festlegung ihrer Details. Dies war zweifellos bei der 
Form des Meisterstücks, der Zeit der Gesellenfahrten 
oder der Höhe der Gebühren der Fall. 

Bei der Besprechung der Archive von Hirschberg soll-
te auch auf das einzigartige Denkmal der bürgerlichen 
Sphragistik hingewiesen werden. Auf dem Vertrag 
vom 29. März 1794 zwischen dem Bürgermeister, den 
Hirschberger Ratsherren und den Lebkuchenherstel-
lern befanden sich neben den Unterschriften der letz-
teren auch Wachsabdrücke ihrer persönlichen Siegel.20 
Dies ist eine seltene Situation, denn die bisherige Lite-
ratur schweigt sich über die Bürgersiegel in Schlesien 
aus, die den Lebküchnern mit Namen und Nachnamen 
zugeordnet wären.21 

Zunft- und Personensiegel haben den Wert einer iko-
nographischen und schriftlichen Quelle. Zu dieser Zeit 
waren sie ein wichtiges Element des rechtlichen und 
gesellschaftlichen Lebens, was uns erlaubt, die Ge-
schichte des Handwerks näher zu beleuchten. Es ist er-
wähnenswert, dass es in den verfügbaren Dokumenten, 
die sich auf die Lebküchner von Hirschberg beziehen, 
kein Zunftzeichen mit dem für die schlesischen Leb-
küchner typischen Emblem (oder dessen Elementen) 
gibt, d.h. einem Strohbienenstock mit Bienen, der von 
einem aufgerichteten Bären oder Löwen gehalten wird. 
Im Wappen war das Siegel der Bäcker und ihr typisches 
Motiv, eine Bretzel verwendet (Abb. 3). Die Embleme 

20 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2710.

21 Bei der jetzigen Recherche wurden in den Akten der Stadt Hirsch-
berg zwei weitere Unterschriften von Lebküchnern mit dem 
Abdruck eines persönlichen Siegels gefunden (1. Carl Friedrich 
Raschke aus Haynau bestätigte 1804 mit seiner Unterschrift und 
teilweise lesbarem Siegel die Urkunde für Johann Friedrich Pohl, 
2. Willhelm Ehrenfriedt Menze aus Hirschberg bestätigte 1800
mit seiner Unterschrift und Siegel die Annahme der Erbschaft
seiner Mutter).

3. Odcisk lakowy pieczęci cechu piekarzy jeleniogórskich, z którymi
prawdopodobne zrzeszeni byli piernikarze jeleniogórscy, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze MJG AH 3866 / 3. Lackabdruck des
Siegels der Hirschberger Bäckergilde, bei der die Lebküchner aus
Hirschberg wahrscheinlich Mitglieder waren, Muzeum Karkonoskie 
in Jelenia Góra, MJG AH 3866. Fot.: J. Lercher
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Przy okazji omawiania przywołanych archiwaliów jele-
niogórskich należy zwrócić uwagę również na obecny 
tu wyjątkowy zabytek sfragistyki mieszczańskiej. Na 
umowie z 29 marca 1794  r. pomiędzy burmistrzem, 
rajcami jeleniogórskimi, a piernikarzami, poza podpi-
sami mistrzów piernikarskich, znalazły się także lako-
we odciski ich osobistych pieczęci. To rzadka sytuacja, 
gdyż dotychczasowa literatura milczy o mieszczań-
skich pieczęciach na Śląsku przypisanych piernika-
rzom z imienia oraz nazwiska20. 

Pieczęcie cechowe i osobiste posiadają walory źródła 
ikonograficznego i pisanego. To ważki w tamtym cza-
sie element życia prawno-społecznego, który pozwala 
rzucić nieco więcej światła na badane dzieje rzemio-
sła. Warto wspomnieć, że w dostępnych dokumen-
tach związanych z jeleniogórskim piernikarstwem nie 
pojawia się pieczęć cechowa z godłem typowym dla 
śląskich piernikarzy (lub jego elementami), czyli kósz-
ka (słomiany ul) z pszczołami trzymana przez wspięte: 
niedźwiedzia, lwa. W godle stosowano pieczęć pieka-
rzy i typowy dla nich motyw, czyli precla (il. 3). Godła 
pieczęci cechowych miały zwykle treści o charakterze 

20 W czasie niniejszej kwerendy w aktach miasta Jeleniej Góry znale-
ziono jeszcze dwa podpisy piernikarzy z odciskiem osobistej pie-
częci (1. Carl Friedrich Raschke z Chojnowa zatwierdził w 1804 r. 
swym podpisem i częściowo czytelną pieczęcią zaświadczenie 
dla Johanna Friedricha Pohla, 2. Willhelm Ehrenfriedt Menze 
z Jeleniej Góry w 1800 r. zatwierdził podpisem i pieczęcią przyję-
cie spadku po swej matce).

laickim i odnosiły się do narzędzi, surowców, produk-
tów danego rzemiosła oraz wyobrażeń symbolicz-
nych, związanych lub nie, z przedmiotem wytwórczo-
ści21. Forma i treści osobistych pieczęci piernikarzy 
jeleniogórskich wpisują się w tradycję obrazowania 
śląskiej sfragistyki mieszczańskiej, ale i mówią nam 
nieco o samych właścicielach.

Pieczęć lakowa mistrza Christiana Gottfrieda Stolle 
posiada w owalnym polu pieczętnym inicjały CGS 
oraz powyżej nich nieczytelny w tym odbiciu element. 
Pieczęć lakowa mistrza Johanna Traugotta Samuela 
Fuchsa ma w owalnym polu kószkę z pszczołami pod 
koroną. Kószka jest trzymana przez wspiętego niedź-
wiedzia (po prawej22) i lwa (po lewej), poniżej inicjały 
TSF. W polu pieczęci lakowej mistrza Carla Friedricha 
Bergamedi znajduje się pod koroną kotwica na kuli, 
a po bokach dekoracje floralne (il. 4)23.

Wybór elementów godła pieczęci poszczególnych 
mistrzów był zapewne nieprzypadkowy. Pierwszy Stol-
le wybrał w polu inicjały swego imienia i nazwiska, dru-
gi Fuchs kószkę z pszczołami, niedźwiedziem, lwem 

21 szerzej: P. Knötel, Bürgerliche Heraldik. Dritte verbesserte und erwe-
iterte Auflage, Breslau 1922; Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej, 
red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006; B. Mar-
cisz, Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne, [w:] Zabytki cechów ślą-
skich, Wrocław 2002.

22 Strony prawa i lewa stosowane w układzie heraldycznym.
23 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710.

4. Lakowe odciski osobistych pieczęci  piernikarzy jeleniogórskich z 1794, AP we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, 
sygn. 2710 / 4. Lackabdrucke von persönlichen Siegeln der Hirschberger Lebkuchenmeister aus dem Jahr 1794, Staatsarchiv in Wrocław,
Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signatur 2710
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der Zunftsiegel waren in der Regel weltlicher Natur und 
bezogen sich auf Werkzeuge, Rohstoffe, Produkte eines 
bestimmten Handwerks sowie auf symbolische Bilder, 
die mit dem Gegenstand der Herstellung verbunden 
waren oder nicht.22 Form und Inhalt der persönlichen 
Siegel der Lebkuchenbäcker aus Hirschberg stehen in 
der Tradition der schlesischen Bürgersphragistik, erzäh-
len aber auch etwas über die Besitzer selbst. 

Das Wachssiegel des Meisters Christian Gottfried Stol-
le hat im ovalen Siegelfeld die Initialen CGS und darü-
ber ein in diesem Abdruck unleserliches Element. Das 
Wachssiegel von Meister Johann Traugott Samuel Fuchs 
hat im ovalen Siegelfeld einen Bienenstock mit Bienen 
unter der Krone. Der Bienenstock wird von einem auf-
gerichteten Bären (rechts23) und einem Löwen (links) 
gehalten; darunter befinden sich die Initialen TSF. Das 

22 Für weitere Informationen siehe P. Knötel, Bürgerliche Heraldik. 
Dritte verbesserte und erweiterte Auflage, Breslau 1922; Pieczęcie 
w dawnej Rzeczypospolitej, Hg. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszew-
ski, Warszawa 2006; B. Marcisz, Cechowe pieczęcie i tłoki pieczętne, 
[In:] Zabytki cechów śląskich, Wrocław 2002.

23 Rechte und linke Seite im heraldischen System.

Feld des Wachssiegels des Meisters Carl Friedrich Berg-
amedi hat einen Anker auf einer Kugel unter der Krone 
und florale Verzierungen an den Seiten (Abb. 4).

Die Wahl der Elemente des Siegelemblems einzelner 
Meister war wohl nicht zufällig. Der erste, Stolle, wähl-
te die Initialen seines eigenen Vor- und Nachnamens 
im Feld, der zweite, Fuchs, einen Bienenstock mit Bie-
nen, einem Bären und einem Löwen – Elemente der 
Identifikation mit seinem Beruf, und der dritte, Berga- 
medi, wählte einen Anker – ein christliches Symbol der 
Hoffnung. Es sind sozusagen drei verschiedene Lebens-
bereiche für jeden von uns: das aktuelle Ich – hier und 
jetzt, der berufliche Bereich und der spirituelle Bereich. 
Es ist nicht auszuschließen, dass diese Inhalte Informa-
tionen über die Lebenseinstellungen der Lebkuchen-
männer tragen.

Weitere Quellen ermöglichen es uns, die weiteren 
Folgen der Vereinbarung zwischen den Lebkuchen-
machern und der Stadtkammer aus dem Jahr 1794 zu 
ermitteln. Im Jahr 1800 verkaufte ein anderer Lebku-

5. Odcisk lakowy pieczęci piernikarza Benjamina Menze pochodzącego z Jeleniej Góry a osiadłego w Bierutowie, AP we Wrocławiu Oddział
w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2709 / 5. Wachsabdruck des Siegels von Benjamin Menze, dem Lebkuchenmeister, der aus 
Hirschberg stammte und sich in Bernstadt in Schlesien niederließ, Staatsarchiv in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia
Góra, Signatur 2709
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– elementy identyfikacji z profesją, a trzeci Bergamedi
kotwicę – chrześcijański symbol nadziei. To niejako trzy
różne sfery życia każdego z nas: bieżące ja – tu i teraz,
sfera zawodowa oraz obszar duchowy. Nie można wy-
kluczyć, iż te treści niosły ze sobą informacje o posta-
wach życiowych piernikarzy.

Kolejne źródła pozwalają nam ustalić dalsze konse-
kwencje umowy z 1794  r. pomiędzy piernikarzami, 
a Kamerą miejską. W roku 1800 następny mistrz pier-
nikarski, tym razem Johann Traugott Samuel Fuchs, 
sprzedał prawo do swojego stołu piernikarskiego. Ławę 
nr 1049 kupił za sumę 1000 talarów Rzeszy piernikarz 
Wilhelm Siegmund Schroeter, ze wszystkimi przyna-
leżnymi prawami oraz zobowiązaniami. A zatem m.in. 
obowiązkiem solidarnie płaconego z posiadaczami 
uprawnień ław nr 1048 i 1050 rocznego czynszu w wy-
sokości 30 talarów Rzeszy (zwraca uwagę dwukrotnie 
wyższa cena stołu po dwóch latach, w porównaniu do 
stołu nr 1050). Zatem jedynym piernikarzem, który nie 
sprzedał swej ławy był mistrz piernikarski i starszy ce-
chu Christian Gottfried Stolle. Ostatnią wzmiankę na 
jego temat znajdujemy w 1817  r., kiedy to został wy-
mieniony w spisie osób związanych z jeleniogórskim 
kościołem ewangelickim.24 

Dodatkowo wśród świadectw nauki cechowej (tzw. Leh-
rbrief) możemy znaleźć informacje o kolejnych piernika-
rzach, tym razem tych uczących się zawodu w Jeleniej 
Górze25. Byli to: Anton Ruprecht (uczył się w latach 1772–
1775 zawodu u Christiana Gottfrieda Stolle – dokument 
wystawiono 20. sierpnia 1775 r.), Carl Friedrich Valentin 
Scholtze (w latach 1794–1796 uczył się u Christiana 
Gottfrieda Stolle na mistrza piernikarskiego – doku-
ment wystawiono 29 czerwca 1796 r.), Johann Gotllieb 
Kochinsky z Jeleniej Góry (uczył się w latach 1796–1799 
u Christiana Gottfrieda Stolle na mistrza piernikarskiego 
– dokument wystawiono 20  lipca 1799 r.), Johann Carl
Ebert (uczył się w latach 1824–1827 u Heinricha Ludwi-
ga Klaussa – dokument wystawiono 2 lipca 1827 r.)

W zasobach Archiwum Państwowego w Jeleniej Gó-
rze znajdujemy również ciekawą korespondencję z lat 
1802  r. pomiędzy magistratami Bierutowa, a Jeleniej 
Góry oraz Królewskim Radcą Wojennym i Podatkowym 
z Legnicy w sprawie piernikarza Willhelma Ehrenfrieda 
Menze z Jeleniej Góry. W jej ramach na prośbę magi-
stratu bierutowskiego Kamera jeleniogórska przesyła: 
potwierdzenie posiadania, list prawego urodzenia oraz 

24 Verzeichniß des sämmtlichen Personals bei der Evangelischen Kir-
che u. Schule zu Hirschberg vom Jahr 1709 an bis 1831, s. 11 [doku-
ment elektroniczny] zob. http://jbc.jeleniagora.pl/dlibra/publica-
tion/28231/edition/26317/content ,

25 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2380.

list wyuczenia zawodu 32-letniego Menze. Dowiaduje-
my się przy tym, iż powinien on jeszcze pokwitować 
swojemu ojcu, krawcowi Benjaminowi Menze, otrzy-
mywane od 1788  r. 6 talarów rocznie z przynależnej 
mu części spadku po matce. A także, że Wilhelm Eh-
renfried Menze kupił dom oraz prawa do stołu pier-
nikarskiego w Bierutowie mając odtąd status tamtej-
szego mieszczanina i piernikarza. To z jednej strony 
przykład typowej dla tego czasu procedury „uwiary-
godniania jednostki”, ale również pokazujący prakty-
kę poszukiwania przestrzeni i miejsca dla uprawiania 
wyuczonej profesji. Menze zapewne nie miał szansy 
w Jeleniej Górze, z której pochodził, posiadać własny 
warsztat. Pośród dokumentów związanych z tą spra-
wą znajdujemy także jego oświadczenie napisane we 
Wrocławiu w 1800  r., w którym podpisem i osobistą 
pieczęcią zaświadczył przyjęcie spadku po swej matce. 
Dzięki temu znajdujemy tu kolejny przykład sfragistyki 
mieszczańskiej w postaci odcisku lakowego pieczęci, 
gdzie w owalnym polu pieczętnym po prawej stronie 
umieszczono wspiętego lwa, w środku kószkę, a po 
lewej trudny do zidentyfikowania jednoznacznie po-
dłużny przedmiot, ponad nimi inicjały WM (il. 5).

Pojawiają się także dokumenty rzucające nieco świa-
tła na ówczesne ograniczenia cechowe oraz społecz-
ne. W tym wypadku sytuację kobiet, które nie mogły 
w pełni samodzielnie prowadzić warsztatu piernikar-
skiego. W piśmie z 26 czerwca 1805  r. do magistratu 
w Miedziance, napisano że wdowa po tamtejszym 
piernikarzu (niestety jego nazwisko napisano niewy-
raźne; możliwa forma to: Nesertau lub Nesckau) wzięła 
do siebie na naukę chłopca Ernsta Willhelma Knittela, 
urodzonego w Jonsdorf. Został on przyjęty do jelenio-
górskiego cechu piekarskiego. Jednakże zgodnie z jego 
zasadami, kobieta nie mogła nauczać zawodu, dlatego 
Knittel profesji wyuczony został przez jeleniogórskiego 
piernikarza Schroetera. Ograniczenia w tej sferze miały 
różny charakter, a wynikiem tego było m.in. nierzadkie 
poślubianie przez wdowy po mistrzach piernikarskich 
któregoś z czeladników z własnego warsztatu, aby 
mógł on funkcjonować. 

Warto wspomnieć jeszcze o dokumencie jeleniogór-
skiej Kamery miejskiej z 1 lutego 1825  r., przywołują-
cym nazwisko piernikarza Heinricha Klaussa. Mówi się 
tam o obowiązku płacenia rocznego czynszu od prawa 
do ławy piernikarskiej w wysokości 30 talarów.

Nieco informacji dopełniających nam po trosze obraz 
funkcjonowania jeleniogórskich piernikarzy dostarcza 
corocznie odbywający się w niedzielę palmową jarmark 
w Cieplicach (Tallsackmarkt). Pierwsze wzmianki mówią-
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chenmeister, diesmal Johann Traugott Samuel Fuchs, 
die Rechte an seinem Lebkuchentisch. Die Bank Nr. 
1049 wurde für 1.000 Reichstaler von dem Lebküchner 
Wilhelm Siegmund Schroeter mit allen dazugehören-
den Rechten und Pflichten gekauft, u.a. der Verpflich-
tung zur Zahlung eines jährlichen Pachtzinses von 30 
Reichstalern gesamtschuldnerisch mit den Inhabern 
der Rechte an den Bänken Nr. 1048 und 1050 (man be-
achte den verdoppelten Preis des Tisches nach zwei 
Jahren im Vergleich zu Tisch Nr. 1050). So war der ein-
zige Lebkuchenbäcker, der seine Bank nicht verkauf-
te, der Lebkuchenmeister und Zunftälteste Christian 
Gottfried Stolle. Die letzte Erwähnung von ihm finden 
wir im Jahr 1817, als er in einer Liste von Personen auf-
geführt wurde, die mit der evangelischen Kirche in 
Hirschberg verbunden waren.24 

Außerdem finden wir unter den Zertifikaten der Zunft-
ausbildung (sog. Lehrbriefen) Informationen über die 
nächsten Lebkuchenbäcker, diesmal diejenigen, die 
den Beruf in Hirschberg erlernt haben.25 Es waren: An-
ton Ruprecht (erlernte den Beruf 1772–75 bei Christian 
Gottfried Stolle – Urkunde ausgestellt am 20. August 
1775), Carl Friedrich Valentin Scholtze (erlernte den 
Beruf 1794–96 bei Christian Gottfried Stolle als Lebku-
chenmeister – Urkunde ausgestellt am 29. Juni 1796), 
Johann Gotllieb Kochinsky aus Hirschberg (lernte zwi-
schen 1796 und 1799 bei Christian Gottfried Stolle als 
Lebkuchenmeister – Urkunde ausgestellt am 20. Juli 
1799), Johann Carl Ebert (lernte zwischen 1824 und 
1827 bei Heinrich Ludwig Klauss – Urkunde ausge-
stellt am 2. Juli 1827).

In den Beständen des Staatsarchivs in Jelenia Góra 
finden wir auch eine interessante Korrespondenz 
aus dem Jahr 1802 zwischen den Magistraten von 
Brückenberg, Hirschberg und dem Königlichen 
Kriegs- und Steuerrat aus Liegnitz über den Lebku-
chenmann Willhelm Ehrenfried Menze aus Hirsch-
berg. Darin schickt die Kammer von Hirschberg auf 
Anfrage des Magistrats von Brückenberg Folgendes: 
eine Eigentumsbestätigung, einen Geburtsbrief und 
einen Lehrbrief des 32-jährigen Menze. Wir erfahren 
auch, dass er seinem Vater, dem Schneider Benjamin 
Menze, eine Quittung über die seit 1788 erhaltenen 6 
Taler pro Jahr aus seinem Anteil am Erbe seiner Mutter 
geben sollte, sowie über die Tatsache, dass Wilhelm 
Ehrenfried Menze in Brückenberg ein Haus und die 

24 Verzeichniß des sämmtlichen Personals bei der Evangelischen Kir-
che u. Schule zu Hirschberg vom Jahr 1709 an bis 1831, S. 11 [elek-
tronisches Dokument] vgl. http://jbc.jeleniagora.pl/dlibra/publi-
cation/28231/edition/26317/content.

25 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2380.

Rechte am Lebkuchentisch kaufte und von da an den 
Status des hiesigen Bürgers und Lebküchners hatte. 
Dies ist einerseits ein Beispiel für das zeittypische Ver-
fahren der „Beglaubigung der Person“, zeigt aber auch 
die Praxis, Raum und Platz für die Ausübung eines 
erlernten Berufes zu suchen. Menze hatte in Hirsch-
berg, wo er herkam, wahrscheinlich keine Möglich-
keit, eine eigene Werkstatt zu haben. Unter den Do-
kumenten, die sich auf diesen Fall beziehen, finden 
wir auch seine im Jahr 1800 in Wrocław verfasste Er-
klärung, in der er mit seiner Unterschrift und seinem 
persönlichen Siegel die Annahme des Erbes seiner 
Mutter bestätigt. So finden wir hier ein weiteres Bei-
spiel bürgerlicher Sphragistik in Form eines Wachs-
siegelabdrucks, bei dem im ovalen Siegelfeld rechts 
ein liegender Löwe, in der Mitte ein Bienenstock und 
links ein längliches, schwer zu identifizierendes Objekt 
mit den Initialen WM darüber zu sehen sind (Abb. 5).

Es gibt auch Dokumente, die etwas Licht auf die zünfti-
gen und sozialen Einschränkungen der Zeit werfen. In 
diesem Fall ist es die Situation der Frauen, die ihre ei-
gene Lebkuchenwerkstatt nicht vollständig betreiben 
konnten. In einem Brief vom 26. Juni 1805 wurde an den 
Magistrat in Kupferberg geschrieben, dass die Witwe 
des hiesigen Lebkuchenmachers (leider ist sein Nach-
name nicht eindeutig geschrieben; mögliche Formen 
sind Nesertau oder Nesckau) einen Jungen, Ernst Will-
helm Knittel, geboren in Jonsdorf, zu sich genommen 
hatte, damit er bei ihr lernte. Er wurde in die Bäcker- 
zunft in Hirschberg aufgenommen. Da eine Frau nach 
ihren Regeln aber keinen Beruf erlernen durfte, wur-
de Knittel von Schroeter, ein Lebkuchenbäcker aus 
Hirschberg, in diesem Beruf unterrichtet. Die Ein-
schränkungen in dieser Sphäre waren unterschiedli-
cher Natur, was unter anderem dazu führte, dass Wit-
wen von Lebkuchenmeistern nicht selten einen der 
Gesellen aus der eigenen Werkstatt heirateten, um 
arbeiten zu können. 

Erwähnenswert ist auch ein Dokument der Hirsch-
berger Stadtkammer vom 1. Februar 1825, in dem der 
Name des Lebkuchenmannes Heinrich Klauss erwähnt 
wird. Darin steht über die Verpflichtung zur Zahlung 
eines jährlichen Pachtzinses von 30 Talern für das Recht 
an der Lebkuchenbank.

Einige Informationen, die uns das Bild über die Tätig-
keit der Hirschberger Lebkuchenhersteller ein wenig 
vervollständigen, bietet die jährliche Messe am Palm-
sonntag in Warmbrunn (Tallsackmarkt). Die ersten Er-
wähnungen von Lebkuchen in Warmbrunn sind mit 
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ce o piernikach w Cieplicach wiążą się z karczmą sądową 
(potem Hotelem pod Czarnym Orłem) zbudowaną tam 
w 1418 r.26 Nie była ona w stanie sprostać wymaganiom 
odwiedzających ją m.in. pielgrzymów, więc przygoto-
wano obok budy, w których sprzedawano potrawy i na-
poje, a z czasem pamiątki odpustowe i pierniki. Później 
powstał tu jarmark, na którym zaopatrywali się okoliczni 
mieszkańcy. W XVIII w. z racji jego dużej popularności 
i rywalizacji okolicznych piernikarzy dochodziło do licz-
nych konfliktów z nim związanych. W latach 50. XVIII w. 
lokalny proboszcz przyjmował na swoim przykościel-
nym terenie przyjezdnych piernikarzy. A że proponowali 
atrakcyjny towar oraz dużo u nich kupowano wywołało 
to protesty lokalnych rzemieślników. Hrabia Anton Hans 
Schaffgotsch starał się temu przeciwdziałać, wydając su-

26 A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage in Warmbrunn, 
Warmbrunn 1914, s. 8.

rowy nakaz miejscowemu sądowi oraz wysyłając tajne 
pismo do magistratów w Jeleniej Górze, Kowarach i Lu-
bomierzu, aby zgodnie z królewskim zakazem wpłynęły 
na piernikarzy ze swoich miejscowości i powstrzymały 
ich przed udziałem w cieplickich jarmarkach. Chciał 
przywrócić dawny stan, w którym na jarmark dopusz-
czani byli jedynie rzemieślnicy z jego ziem (Gryf, Choj-
nik, Podgórzyn). Nie przyniosło to w pełni spodziewa-
nych efektów i nie ukróciło działań proboszcza (utarczki 
zakończyły się dopiero wraz z sekularyzacją probostwa 
w 1810 r.). Sytuację na jakiś czas uspokoiło osiedlenie się 
w Cieplicach latem 1772 r. piernikarza Samuela Scholtza 
z Mirska.27 Opierając się na prawie swej profesji zażądał, 
aby lokalny mistrz posiadał pierwszeństwo sprzeda-
ży przed innymi i by członkowie cechu z Jeleniej Góry, 
Kowar, Gryfowa Śląskiego oraz Mirska tego zwyczaju 

27 A. Siebelt, opus cit., s. 18.

6. Dzieci powracające z cieplickiego jarmarku z piernikami – tallsackami, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG H OBW 364/95 / 6. Kinder, 
die vom Tallsackmarkt in Warmbrunn mit Lebkuchen zurückkehren, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG H OBW 364/95
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der dort 1418 errichteten Gerichtskretscham26 (später 
Hotel zum Schwarzen Adler) verbunden. Sie war nicht 
imstande, die Bedürfnisse der Besucher, u.a. der Pil-
ger, zu befriedigen, deshalb wurden daneben Stände 
vorbereitet, an denen Speisen und Getränke verkauft 
wurden, und mit der Zeit auch Jahrmarktsouvenirs und 
Lebkuchen. An der Stelle entstand dann ein Markt, auf 
dem die Einheimischen einkaufen konnten. Im 18. Jahr-
hundert, wegen seiner großen Popularität und Rivali-
tät zwischen den lokalen Lebkuchenherstellern, gab es 
zahlreiche Konflikte. In den 50er Jahren des 18. Jahr-
hunderts empfing der örtliche Pfarrer auf seinem Kir-
chengelände die besuchenden Lebkuchenbäcker. Und 
weil sie attraktive Waren anboten und viele von ihnen 
kauften, löste das Proteste der lokalen Handwerker aus. 
Graf Anton Hans Schaffgotsch versuchte dem entge-
genzuwirken, indem er eine strenge Anordnung an das 
örtliche Gericht erließ und einen geheimen Brief an die 
Magistrate in Hirschberg, Schmiedeberg und Lieben-
thal schickte, um auf die Lebküchner aus ihren Städten 
einzuwirken und sie daran zu hindern, gemäß dem kö-
niglichen Verbot an den Warmbrunner Messen teilzu-
nehmen. Er wollte die alte Situation wiederherstellen, 
in der nur Handwerker aus seinen Ländern (Greiffen- 
stein, Kynast, Giersdorf ) die Messe betreten durften. Es 
brachte nicht die erwartete Wirkung und beendete die 
Tätigkeit des Pfarrers nicht (die Streitigkeiten endeten 
erst mit der Säkularisierung des Pfarrhauses im Jahre 
1810). Die Situation wurde für einige Zeit durch den 
Lebkuchenmann Samuel Scholtz aus Friedeberg be-
ruhigt27, der sich im Sommer 1772 in Warmbrunn nie-
derließ. Basierend auf dem Gesetz seines Berufsstandes 
verlangte er, dass der örtliche Meister beim Verkauf 
Vorrang vor den anderen hatte und dass die Zunftmit-
glieder aus Hirschberg, Schmiedeberg, Greiffenberg 
und Friedeberg diesen Brauch befolgten. Kein fremder 
Händler durfte zur Kirmes figürliche Lebkuchen und 
weiße Düten mitbringen oder an Ort und Stelle backen 
(was vom Pfarrer erlaubt wurde). Er konnte seine Waren 
nur an einem Ort ausstellen, nach 12 Uhr mittags, und 
durfte sie nicht an andere Händler verkaufen. Später 
wurde eine Verordnung eingeführt, die besagte, dass 
die örtlichen Lebkuchenhändler nur noch Lebkuchen 
von den örtlichen Lebkuchenherstellern beziehen 
durften, deren Verkaufsfläche begrenzt war. Sie sollte 
eigentlich erst nach einiger Zeit, nämlich seit 1775, in 
Kraft treten, löste aber einen starken Protest der Lebku-
chenbäcker aus der Region aus. Die aus Hirschberg und 
Schmiedeberg erhoben ihre Einwände, die die Königli-
che Hauskammer in Glogau am 23. Juni 1779 wohlwol-

26 A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage in Warmbrunn, 
Warmbrunn 1914, S. 8.

27 A. Siebelt, a. a. O., S. 18.

lend prüfte. Dies wiederum führte zu einer Beschwerde 
von Scholtz28 beim Minister von Schlesien, Graf Hoym, 
der die Entscheidung nicht aufhob. Stattdessen er-
hielt der Lebkuchenbäcker aus Warmbrunn eine (bis-
her nicht vorhandene) Genehmigung, auf Messen in 
Hirschberg und Schmiedeberg auszustellen. Rund um 
die Messe in Warmbrunn kam es zu vielen weiteren Ver-
wicklungen und rechtlichen Konflikten, die wohl aus 
der wachsenden Attraktivität der Messe resultierten. 
In den 1770er Jahren gab es noch andere Streitigkei-
ten über die Möglichkeit der Nutzung des Jahrmarktes 
der Lebküchner aus Friedeberg, Greiffenberg, Hirsch-
berg, Schmiedeberg und Liebenthal, die der Rahmen 
dieser Studie nicht erlaubt zu erwähnen. Es sollte je-
doch hinzugefügt werden, dass am 2. November 1810 
alle Beschränkungen, die den Teilnehmern der Messe 
auferlegt wurden, aufgrund von Änderungen in den 
Handwerksgesetzen aufgehoben wurden. Andererseits 
beschrieb Johann Georg Knie 1845 Warmbrunn29 und 
erinnerte sich an einen Jahrmarkt am Palmsonntag. Da-
bei schrieb er über die Existenz eines Lebkuchenmark-
tes, was darauf hinweisen könnte, dass es zu dieser Zeit 
viele Lebkuchenstände gab.

Erwähnenswert sind auch die Backwaren, die der Mes-
se ihren späteren Namen gaben – Tallsack. Üblicherwei-
se geht man davon aus, dass es sich dabei um mensch-
liche Figuren handelte, die aus leichtem Brötchenteig 
gebacken wurden und so war es wahrscheinlich schon 
in der zweiten Hälfte des 19. Jh.30 Es ist jedoch heute 
schwer auszuschließen, dass in der Anfangszeit Lebku-
chenteig verwendet wurde. Dies ist umso wahrschein-
licher, wenn man die Forschungen von Siebelt in die-
sem Bereich betrachtet.31 Er schreibt u.a., dass Conrads 
Lebkuchenhaus in Warmbrunn, gegründet 1850, ein 
Monopol auf das Backen von Tallsackgebäck hatte und 
die örtlichen Händler es dort kaufen mussten. Außer-
dem durfte am Palmsonntag nur das Lebkuchenhaus 
Menz aus Friedeberg seine Waren verkaufen. Er fügt 
noch hinzu, dass das Hubrichs Lebkuchenhaus (ehe-
mals Conrads Lebkuchenhaus) wunderschöne, alte 
Formen für Tallsack besitzen soll. Noch früher wurde 
dieses Gebäck durch Conrad selber von der Hand ge-
fertigt. Wie anmutig es noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts aussah, können wir dank eines der Glasnegative 

28 Samuel Scholtz stirbt 1785, indem er in einem Teich ertrinkt, 
[In:] A. Altman, Entwurf zu einer Chronik oder Beschreibung von 
Warmbrunn und seinen Heilquellen: aus Acten, Documenten, 
Büchern und anderen Schriftstücken [elektronisches Dokument] vgl.  
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/publication/3002?tab=1.

29 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der 
Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz 
Schlesien, Breslau 1845.

30 „Schlesische Provinzialblätter”, 1863, Bd 2, S. 303.
31 A. Siebelt, a. a. O., S. 26.
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przestrzegali. Żaden zamiejscowy handlarz nie mógł 
też przywieźć na jarmark pierników figuralnych i weiße 
Düten lub ich piec na miejscu (na co pozwalał proboszcz). 
Mógł się wystawiać tylko w jednym miejscu, po godz. 
12.00 i nie wolno mu było sprzedawać towarów innym 
handlarzom. Potem pojawił się przepis, wedle którego 
zamiejscowi handlarze piernikami powinni pozyskiwać 
je wyłącznie u lokalnych piernikarzy, mając ograniczo-
ną przestrzeń sprzedaży. Miał on zacząć obowiązywać 
dopiero po pewnym czasie, czyli od 1775  r., jednak 
wzbudził silny protest piernikarzy z okolicy. Ci z Jeleniej 
Góry oraz Kowar wnieśli swój sprzeciw, który Królewska 
Kamera Dominalna w Głogowie 23 czerwca 1779 r., roz-
patrzyła pozytywnie. To z kolei doprowadziło do skargi 
Scholtza28 złożonej u Ministra Śląska – hrabiego Hoyma, 
który decyzji nie uchylił. Za to cieplicki piernikarz dostał 
pozwolenie (wcześniej niedostępne), by wystawiać się 
na jarmarkach w Jeleniej Górze oraz Kowarach. Zawiło-
ści i konfliktów prawnych wokół jarmarku w Cieplicach 
było dużo więcej, co wynikało zapewne z jego rosnącej 
atrakcyjności. W latach 70. XVIII w. mamy jeszcze inne 
procesy o możliwość korzystania z jarmarku piernikarzy 
z Mirska, Gryfowa Śląskiego, Jeleniej Góry, Kowar i Lubo-
mierza, których ramy tego opracowania nie pozwalają 
przytoczyć. Należy jednak dodać, że 2 listopada 1810 r. 
zniesiono wszystkie ograniczenia nałożone na biorą-
cych udział w jarmarku, na mocy zmian praw dotyczą-
cych rzemiosła. Natomiast Johann Georg Knie opisując 
w 1845  r. Cieplice29 i przywołując jarmark w niedzielę 
palmową pisze o istnieniu jarmarku piernikowego (Pfef-
ferkuchenmarkt), co mogłoby świadczyć o tym, iż w tym 
czasie stoisk piernikowych było bardzo dużo.

Warto jeszcze wspomnieć o wypiekach, od których 
wzięła się późniejsza nazwa jarmarku – Tallsack. Zwykle 
uważa się, że były to figury ludzkie wypiekane z jasne-
go ciasta (bułkowego) i tak w większości było już za-
pewne w II poł. XIX w.30 Jednak trudno dziś wykluczyć, 
iż w początkowym stadium tego wypieku stosowano 
ciasto piernikowe. Co jest tym bardziej prawdopodob-
ne w świetle informacji o kwerendzie, jaką przeprowa-
dził w tym zakresie Siebelt31. Pisze on m.in., że założona 
w 1850 r. piernikarnia Conrada w Cieplicach miała wów-
czas monopol na wypiekanie Tallsacków i tam zamiej-
scowi handlarze musieli się w nie zaopatrywać. Poza nią 

28 Samuel Scholtz w 1785 r. umiera topiąc się w stawie, [w:] A. Alt-
man, Entwurf zu einer Chronik oder Beschreibung von Warmbrunn 
und seinen Heilquellen: aus Acten, Documenten, Büchern und an-
deren Schriftstücken [dokument elektroniczny] zob. http://jbc.
jelenia-gora.pl/dlibra/publication/3002?tab=1.

29 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der 
Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz 
Schlesien, Breslau 1845.

30 „Schlesische Provinzialblätter”, 1863, t. 2, s. 303.
31 A. Siebelt, opus cit., s. 26.

tylko piernikarni Menza z Mirska wolno było się w nie-
dzielę palmową wykładać z towarem. Dodaje też, że 
w posiadaniu piernikarni Hubricha (dawnej piernikarni 
Conrada), miały się znajdować jeszcze wspaniałe, sta-
re formy na Tallsacki. Niegdyś wykonane ręką samego 
piernikarza Conrada. O tym, jak wdzięcznie one wyglą-
dały jeszcze na początku XX w., możemy się przekonać 
dzięki jednemu ze szklanych negatywów ze zbiorów 
Muzeum Karkonoskiego (il. 6)32.

Ponadto dzięki informacjom w kronice Altmana33 wia-
domo jeszcze, że w Cieplicach w 1792 r. był jeden pier-
nikarz, po 1795 r. nie odnotowano żadnego, a w latach 
1810–1849 funkcjonował jeden. 

Zachowane skąpo źródła archiwalne pokazują przede 
wszystkim ślady aktywności piernikarzy w obszarze 
praw miejskich i cechowych. Jednak dziś, w czasie 
wzmożonego zainteresowania dziedzictwem kulinar-
nym, odczuwamy spory deficyt informacji na temat 
samego wytwarzania tutejszych pierników, ich składu, 
kształtów, rodzajów, czy receptur. Dotychczasowa kwe-
renda przyniosła pewne rezultaty w tym zakresie, ale 
z pewnością wymaga w najbliższych latach kontynuacji 
i wysiłku wielu badaczy regionu. Podstawowe objaśnie-
nia specyfiki profesji piernikarskiej wprowadzające nas 
w ten zakres wiedzy daje nam lektura Handwerke und 
Künste in Tabellen mit Kupfern Petera Nathanaela Spren-
gela.34 Warto przytoczyć te podstawowe wiadomości 
dla właściwego rozumienia tego, czym było ówczesne 
piernikarstwo. Interesujące jest m.in. to, jakie składniki 
uważano za najwartościowsze, jaka jest najbardziej po-
żądana barwa oraz jak przebiegał proces przygotowa-
nia ciasta piernikowego. Przy czym szczególnie istotne 
jest podkreślenie, iż pokazane są tu realia XVIII-wiecz-
ne, które w pewnych aspektach wyglądały inaczej we 
wcześniejszych, ale i późniejszych stuleciach.

Sprengel pisze, iż pierniki wyrabia się z mąki, miodu 
i syropu35, przypraw oraz ciasta miodowego. Są różne 
gatunki pierników, które swą ogólną nazwę otrzymały 
od tych nielicznych, do jakich dodawano pieprz. Różni-
ca pomiędzy ich rodzajami polega głównie na proporcji 
miodu oraz przypraw. A im więcej miodu i przypraw 
w cieście, tym lepszy jest to gatunek piernika. Najczę-
ściej używa się mąki żytniej, a z pszennej są głównie 
pierniki norymberskie. Sposób przygotowania i wypie-
kania różnych rodzajów pierników przebiega podobnie.

32 Numer inwentarza MJG H OBW 364.
33 A. Altman, opus cit., s. 437.
34 P.N. Sprengels, Handwerke und Künste in Tabellen mit Kupfern, Ber-

lin 1772, t. 11–12, s. 211–222.
35 Syrop z buraka cukrowego.
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aus der Sammlung des Riesengebirgsmuseums sehen 
(Abb. 6).32

Außerdem wissen wir dank der Informationen in Alt-
mans Chronik,33 dass es in Warmbrunn im Jahr 1792 ei-
nen Lebküchner gab, nach 1795 wurde keiner mehr ver-
zeichnet, und in den Jahren 1810–1849 war einer tätig. 

Die spärlichen archivalischen Quellen zeigen vor al-
lem Spuren der Lebkuchenbäckertätigkeit im Bereich 
des Stadt- und Zunftrechts. Aber heute, in einer Zeit 
des gesteigerten Interesses am kulinarischen Erbe, 
spüren wir ein beträchtliches Defizit an Informatio-
nen über die Herstellung von einheimischen Lebku-
chen, ihre Zusammensetzung, Formen, Typen und 
Rezepte. Die bisher durchgeführte Suche hat einige 
Ergebnisse gebracht, aber erfordert sicherlich auch 
in den kommenden Jahren einer Fortsetzung und der 
Bemühungen vieler Forscher der Region. Eine grund-
legende Erläuterung der Spezifik des Lebkuchenbe-
rufs, die uns in dieses Wissensgebiet einführt, bietet 
die Lektüre „Handwerke und Künste in Tabellen mit 
Kupfern“ von Peter Nathanael Sprengel.34 Es lohnt 
sich, diese grundlegenden Informationen zu zitieren, 
um richtig zu verstehen, wie die Lebkuchenherstel-
lung zu dieser Zeit aussah. Interessant ist unter ande-
rem zu wissen, welche Zutaten als besonders wertvoll 
galten, welche Farbe am begehrtesten war und wie 
die Zubereitung des Lebkuchenteigs ablief. Es ist be-
sonders wichtig zu betonen, dass hier die Realitäten 
des 18. Jahrhunderts gezeigt werden, die sich unter 
manchen Aspekten von denen in früheren und späte-
ren Jahrhunderten unterschieden.

Sprengel schreibt, dass Lebkuchen aus Mehl, Honig, Si-
rup35, Gewürzen und Honigteig hergestellt werden. Es 
gibt verschiedene Arten von Lebkuchen, die ihren all-
gemeinen Namen von den wenigen erhielten, denen 
Pfeffer zugesetzt wurde. Der Unterschied zwischen 
ihnen liegt hauptsächlich im Anteil von Honig und Ge-
würzen. Und je mehr Honig und Gewürze im Teig sind, 
desto besser ist die Lebkuchensorte. Am häufigsten 
wird Roggenmehl verwendet, während für Nürnberger 
Lebkuchen hauptsächlich Weizenmehl eingesetzt wird. 
Die Zubereitungs- und Backmethoden für die verschie-
denen Lebkuchensorten sind ähnlich.

Brauner Sirup ist die wichtigste Zutat für Lebkuchen. 
Die Vorbereitung des Teigs beginnt mit dem Kochen 

32 Iventarnummer MJG H OBW 364.
33 A. Altman, a. a. O., S. 437.
34 P. N. Sprengels, Handwerke und Künste in Tabellen mit Kupfern, Ber-

lin 1772, Bd 11–12, S. 211–222.
35  Zuckerrübensirup.

und dem Entfernen von Verunreinigungen. Der Kessel 
auf dem Herd wird mit Sirup halb gefüllt. Dann bläht 
sich der Inhalt beim Kochen schnell auf und kocht un-
erwartet, so dass zunächst ein mittleres Feuer gemacht 
und allmählich vergrößert werden soll. Der Sirup muss 
gekocht werden, bis er dickflüssig wird. Dann wird auf 
die gleiche Weise der Honig gekocht. Honig und Sirup 
können zusammen oder jeweils separat gekocht wer-
den. Dann werden sie separat mit Mehl gemischt und 
geknetet, so dass beide Teige in den im Rezept angege-
benen Anteilen entstehen. In beiden Fällen sollten der 
Sirup und der Honig (oder eine Mischung aus beidem) 
abgekühlt sein, bevor das Mehl dazugegeben wird. 

Bei der Herstellung des Teigs wird das Mehl zunächst 
mit Hilfe eines Holzstäbchens mit Honig oder Sirup ver-
mischt, und wenn es dank der ständigen Zugabe die 
entsprechende Dichte erreicht hat, wird es mit den Hän-
den in einem Backtrog geknetet. Der geknetete Teig 
wird mit einem angespitzten Brett in Stücke geteilt und 
es auf dem Tisch ausgebreitet. Am nächsten Tag kann 
er weiterverarbeitet und gebacken werden, aber es ist 
besser, wenn der Teig einige Zeit ruht. Durch längeres 
Ruhen erhält der Teig eine bessere Verbindung der Zu-
taten. In diesem Fall soll er in einen anderen Raum ge-
bracht werden, in dem es nicht zu warm ist. Dann kann 
es mehrere Monate lang ruhen, ohne zu verderben. 
Deshalb gibt es in der Werkstatt des Lebküchners viele 
Teigstücke in verschiedenen Reifestadien, und wenn er 
Lebkuchen backen will, knetet er meist die Sorten zu-
sammen, die schon länger herumliegen.

Kurz vor dem Backen der Lebkuchen wird der Teig auf-
gebrochen und mit einem Stampfer geknetet. Dieses 
Gerät besteht aus einer Art massivem Holzbrett, auf 
dem ein beweglicher Arm montiert ist. Es wird von 
zwei Personen bedient, von denen eine den Teig mit 
dem beweglichen Arm knetet, während die andere 
ihn ab und zu mit den Händen dreht. Teig, der viel Si-
rup enthält, ist dunkelbraun. Wenn der Lebküchner ihn 
also nach einer Viertelstunde Kneten mit einem Messer 
aufschneidet und braune Streifen darin findet, muss er 
so lange weiterarbeiten, bis sie verschwinden. Der Teig 
wird beim Kneten deutlich kohärenter, aber um eine 
gelbere Farbe zu erhalten, ist es notwendig, Portionen 
von Honigteig hinzuzufügen. Je besser der Lebkuchen 
ist, desto mehr Honigteig wird verwendet. Wenn eine 
Lebkuchensorte Gewürze enthalten soll, werden diese 
während des Knetens hinzugefügt, und wenn der Teig 
geformt ist, ist er bereit zum Backen.

Der Lebküchner reißt Teigstücke ab und rollt sie auf der 
Theke zu langen, mehrere Zentimeter dicken Rollen. Er 
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Brązowy syrop jest najważniejszym składnikiem pierni-
ków. Przygotowanie ciasta rozpoczyna się od zagoto-
wania go i usunięcia zanieczyszczeń. Wlewa się go do 
połowy kotła na palenisku, którego zawartość podczas 
gotowania szybko wzdyma się i niespodziewanie kipi, 
dlatego początkowo rozpala się średni ogień, stopnio-
wo go zwiększając. Syrop musi się gotować tak długo, 
aż stanie się gęsty. W ten sam sposób gotuje się następ-
nie miód. Można gotować miód i syrop razem lub każdy 
osobno. Następnie mieszać każdy osobno z mąką i wy-
gniatać osobne ciasta, tak by zagniatać je razem w wy-
znaczonych recepturami proporcjach. W obu przypad-
kach i syrop i miód (albo mieszanka ich obu) należy 
schłodzić, zanim zostanie do nich dosypana mąka. 

Robiąc ciasto najpierw rozrabia się mąkę z miodem 
lub syropem za pomocą drewnianej pałki, a gdy dzię-
ki ciągłemu jej dosypywaniu uzyska odpowiednią gę-
stość, wygniata się całość rękami w dzieży. Zagniecione 
ciasto dzieli się na części zaostrzoną deseczką i rozkłada 
na stole. Już następnego dnia można dalej je obrabiać 
i piec, jednak lepiej jest, gdy ciasto odpoczywa przez 
jakiś czas. Dłużej leżakując ma lepiej połączone składni-
ki. W tym wypadku przenosi się je do innego pomiesz-
czenia, w którym nie jest zbyt ciepło. Wówczas może 
leżeć kilka miesięcy i się nie zepsuje. Dlatego w pracow-
ni piernikarza można znaleźć wiele kawałków ciasta 
w różnym stadium dojrzewania, a gdy rzemieślnik chce 
upiec pierniki, zagniata zwykle razem te rodzaje, które 
już jakiś czas leżą.

Tuż przed pieczeniem pierników ciasto rozbija się 
i zagniata za pomocą rozbijaka. To przyrząd składają-
cy się z rodzaju solidnej, drewnianej deski, na której 
zamontowane jest ruchome ramię. Jest on obsługi-
wany przez dwie osoby, z których jedna ugniata cia-
sto ruchomym ramieniem, a druga co chwilę obraca 
je rękami. Ciasto, które ma w sobie dużo syropu jest 
ciemnobrązowe, gdy więc po kwadransie ugniatania 
piernikarz nacina je nożem i znajduje w nim brązowe 
paski musi kontynuować pracę aż do ich zniknięcia. 
Ciasto poprzez wyrabianie staje się wyraźnie spójniej-
sze, ale by uzyskać bardziej żółty kolor należy dodać 
partie ciasta miodowego. Im lepsze mają być pierni-
ki, tym używa się więcej ciasta miodowego. Jeśli jakiś 
gatunek pierników ma zawierać przyprawy są one 
dodawane podczas zagniatania, a gdy nada się ciastu 
kształt jest gotowe do wypieku.

Piernikarz odrywa kawałki ciasta, rolując je na blacie 
w długie wałeczki o grubości kilku cali. Każdy tnie, roz-
płaszcza ręką i za pomocą wałka lub maglownicy na-
daje odpowiednią grubość. Następnie rozwałkowane 

ciasto tnie nożem na wyczucie według ustalonej wagi 
i ceny pierników. Istnieją trzy rodzaje pierników pod 
względem kształtu. Pierwsze są czworokątne i gładkie. 
Inne są tak samo czworokątne, ale na ich powierzchni 
formowane są figury. Wreszcie są też tzw. lalki z pier-
nika, które są formowane nie tylko w swoim kształcie, 
ale także na powierzchni i przedstawiają jakąś postać. 
Dwa ostatnie rodzaje są kształtowane w formie, która 
jest deską z drzewa gruszy lub śliwy, z wyciętym kształ-
tem postaci lub ozdoby. Piernikarz posiada tak wiele 
form, ile wypieka pierników różnej wielkości i kształtu. 
Są specjalni twórcy form, którzy w tym celu podróżują 
od miasta do miasta, by robić formy dla mieszkających 
tam piernikarzy. Kształty postaci w formach muszą 
być tak wykonane, by ich części nie mogły się łatwo 
oderwać od siebie, co ważne z powodu pakowania ich 
i przewożenia na jarmarki do sąsiednich miast. Ogra-
nicza to twórców form, którzy nie mogą wykazać się 
szczególnym kunsztem, czy smakiem i pracują zapew-
ne za niewielką zapłatę. 

Jednego dnia piernikarz formuje i piecze ciasto wyłącz-
nie tego samego gatunku. Jego piec jest taki sam jak 
piec piekarza. Nad piecem urządzone jest pomieszcze-
nie, w którym stoją stelaże z półkami, by na nich suszyć 
niektóre z gatunków pierników. 

Sprengel wymienia jeszcze główne gatunki pierni-
ków w prowincjach brandenburskich, zaczynając od 
najgorszych, aż po najlepsze, czyli tych, do których 
dodaje się najwięcej ciasta miodowego i przypraw. 
Zaznacza przy tym, że nie może podać proporcji skła-
du, ponieważ piernikarze łączą je na wyczucie i nie-
chętnie je zdradzają.

1) Piernikowe postaci są wypiekane z ciasta do pier-

ników obrazkowych. To najgorszy rodzaj ciasta,

ponieważ jest robiony z mąki żytniej, syropu oraz

niewielkiej ilość ciasta miodowego. Nie dodaje

się do niego przypraw, za to by zminimalizować

brązowy kolor i uzyskać żółty odcień dodaje się

mąkę z grochu.

2) Pierniki z białego ciasta, z którego wypiekane są

pierniki o grubości feniga. To ciasto także wyrabiane 

z mąki żytniej i miodu, ale dodaje się więcej ciasta

miodowego, niż do pierników obrazkowych. Pierni-

ki o grubości feniga suszy się po upieczeniu w su-

szarni nad piecem, przez co stają się twarde.

3) Pierniki anyżowe mają w sobie więcej miodu niż

powyższe rodzaje. Ciasto piernikowe posypuje się

anyżem i od tego bierze swoją nazwę.
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7. Książka kucharska z 1770 r., Christopha Jacoba Preidla, AP we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 3623 
/ 7. Kochbuch aus dem Jahre 1770 von Christoph Jacob Preidl, Staatsarchiv in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, 
Signatur 3623
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4) Małe pierniki (paczuszka kosztuje 6 fenigów) są

wypiekane z białego ciasta, ale z dużym dodat-

kiem ciasta miodowego. Są suszone w suszarni.

Te, ale także drugi i trzeci rodzaj pierników są

gładkie na powierzchni i wycinane odpowiedniej

wielkości nożem.

5) Bremeńskie pierniki są robione z ciasta miodowego

z niewielką ilością ciasta z syropem oraz zielem an-

gielskim i anyżem. Kształtowane są w czworokątnej

formie z migdałami i suszoną skórką pomarańczy,

mają błyszczącą powierzchnię.

6) Pierniki toruńskie są z jeszcze lepszej jakości ciasta,

z kandyzowanymi skórkami cytrusów, migdałami

i innymi przyprawami, uformowane w czworokąt

mają brązową i błyszczącą powłokę lub żółty kolor

dzięki dodatkowi mąki z grochu.

7) Norymberskie pierniki są z mąki pszennej w dwóch
gatunkach. Brązowe są zagniatane z czterech czę-
ści miodu, jednej części cukru oraz mąki pszennej,
z goździkami, cynamonem i innymi przyprawami,
wypiekane są na opłatkach i suszone w suszarni.
Białe są z mąki pszennej, jajek, cukru i także wypieka 
się je na opłatkach.

Na koniec znajdujemy jeszcze ciekawą informację, o tym 
iż berlińscy piernikarze dysponując przywilejem handlu 
woskiem mają z tego powodu w swych warsztatach 
prasę do wosku. Co przywodzi myśl, że podobne roz-
wiązanie było obecne zapewne u mistrzów piernikar-
skich w Jeleniej Górze. Nie bez znaczenia jest przy tym 
wzmianka w archiwaliach jeleniogórskich z 1748  r.36, 
dzięki której dowiadujemy się, że na wniosek mistrza 

36 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2789.

8. Puchar cynowy cechu piekarzy i piernikarzy jeleniogórskich  z 1821 r., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG AH 1646 / 8. Zinnbecher 
der Bäcker- und Lebküchnerinnung in Jelenia Góra, 1821, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG AH 1646. Fot.: T. Mielech
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schneidet jedes Stück ab, glättet es mit der Hand und 
verwendet ein Nudelholz oder eine Mangel, um ihm 
die richtige Dicke zu geben. Dann schneidet er den aus-
gerollten Teig mit einem Messer nach Gefühl, je nach 
Gewicht und Preis der Lebkuchen, die er bestimmt 
hat. Es gibt drei Arten von Lebkuchen in Bezug auf ihre 
Form. Die ersten sind rechteckig und glatt. Andere sind 
ebenso rechteckig, haben aber Figuren auf ihrer Ober-
fläche. Schließlich gibt es noch die sogenannten Lebku-
chenpuppen, die nicht nur in ihrer Form, sondern auch 
auf der Oberfläche geformt sind und eine Figur dar-
stellen. Die letzten beiden Arten werden in einer Form 
gegossen, die ein Brett aus Birnbaum- oder Pflaumen-
baumholz ist, aus dem die Form einer Figur oder eines 
Ornaments ausgeschnitten wird. Der Lebkuchenbäcker 
hat so viele Formen, wie viele Lebkuchen er in ver-
schiedenen Größen und Formen backt. Es gibt spezielle 
Formenbauer, die zu diesem Zweck von Stadt zu Stadt 
reisen, um Formen für die dort ansässigen Lebküchner 
herzustellen. Die Gestalten der Figuren in den Formen 
müssen so beschaffen sein, dass sich ihre Teile nicht 
leicht voneinander lösen können, was wichtig ist, um 
sie zu verpacken und zu Messen in benachbarte Städte 
zu transportieren. Dies schränkt die Schöpfer der For-
men ein, die kein besonderes handwerkliches Geschick 
oder Geschmack zeigen können und wahrscheinlich 
für sehr wenig Geld arbeiten. 

An einem Tag formt und backt der Lebkuchenbäcker 
nur noch den gleichen Teig. Sein Ofen ist der gleiche 
wie der des Bäckers. Oberhalb des Ofens befindet sich 
ein Raum wo Gestelle mit Regalen zum Trocknen eini-
ger Lebkuchensorten aufgestellt sind. 

Sprengel listet die wichtigsten Lebkuchensorten in den 
brandenburgischen Provinzen auf, von den schlechtes-
ten bis zu den besten, d.h. denjenigen, denen am meis-
ten Honig und Gewürze zugesetzt werden. Er weist 
darauf hin, dass er die Proportionen der Zutaten nicht 
angeben kann, weil Lebkuchenbäcker sie nach Gefühl 
kombinieren und sie nur ungern preisgeben.

1) Lebkuchenfiguren werden aus Bild-Lebkuchenteig
gebacken. Dies ist die schlechteste Art von Teig, weil 
sie aus Roggenmehl, Sirup und einer kleinen Menge 
Honigteig gemacht wird. Es werden keine Gewürze
hinzugefügt, sondern Erbsenmehl, um die braune
Farbe zu minimieren und einen gelben Farbton zu
erzeugen.

2) Lebkuchen von der Dicke eines Pfennings werden
aus weißem Teig hergestellt. Auch dieser Teig wird
aus Roggenmehl und Honig zubereitet, allerdings
wird mehr Honig zugegeben als bei Bilderlebku-

chen. Die pfennigdicken Lebkuchen werden nach 
dem Backen in einem Trockenraum über dem Ofen 
getrocknet, wodurch sie hart werden.

3) Anis-Lebkuchen enthalten mehr Honig als die oben
genannten Sorten. Der Lebkuchenteig wird mit Anis 
bestreut, wodurch er seinen Namen erhält.

4) Kleine Lebkuchen (eine Packung kostet 6 Pfennig)
werden aus weißem Teig hergestellt, aber mit einem 
großen Zusatz von Honigteig. Sie werden in einem
Trockenraum getrocknet. Diese, aber auch die zwei-
te und dritte Art von Lebkuchen, sind an der Ober-
fläche glatt und werden mit einem entsprechend
großen Messer ausgeschnitten.

5) Bremer Lebkuchen werden aus Honigteig mit einem 
kleinen Anteil an Sirup, Piment und Anis hergestellt. 
Sie werden in einer quadratischen Form zubereitet,
mit Mandeln und getrockneten Orangenschalen
dekoriert und haben eine glänzende Oberfläche.

6) Thorner Lebkuchen werden aus einem noch hoch-
wertigeren Teig hergestellt, mit Zusatz von kandier-
ten Zitrusschalen, Mandeln und anderen Gewürzen, 
zu einem Quadrat geformt und haben einen brau-
nen und glänzenden Überzug oder gelbe Farbe
dank der Zugabe von Erbsenmehl.

7) Nürnberger Lebkuchen werden aus Weizenmehl in
zwei Sorten hergestellt. Die braunen werden mit
vier Teilen Honig, einem Teil Zucker und Weizen-
mehl, mit Nelken, Zimt und anderen Gewürzen
geknetet, auf Oblaten gebacken und in einem Tro-
ckenraum getrocknet. Weiße werden aus Weizen-
mehl, Eiern und Zucker hergestellt und ebenfalls auf 
Waffeln gebacken.

Interessant ist schließlich, dass die Berliner Lebkuchen-
bäcker, die das Privileg hatten, mit Wachs zu handeln, 
aus diesem Grund eine Wachspresse in ihren Werk-
stätten hatten. Dies erinnert daran, dass eine ähnli-
che Lösung wahrscheinlich bei Lebkuchenmeistern in 
Hirschberg vorhanden war. Nicht ohne Bedeutung ist 
die Erwähnung in den Archiven der Stadt aus dem Jahr 
1748.36 Dank ihr erfahren wir, dass der Gärtner aus Bo-
berrullersdorf auf Wunsch des Meisters Hofmann über 
die Notwendigkeit informiert wurde, den Honig nur an 
die Lebküchner zu verkaufen. 

In den Beständen des Staatsarchivs in Jelenia Góra 
verbergen sich auch ganz einzigartige Objekte  
– in diesem Fall ein Kochbuch aus dem Jahr 1770 von

36 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2789.



67

P
ie

r
n

ik
a

r
s

t
w

o
 j

e
le

n
io

g
ó

r
s

k
ie

Hofmanna powiadomiono ogrodnika z Wrzeszczyna 
o konieczności sprzedawania miodu tylko piernikarzom. 

Zasoby Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze kryją 
również obiekty zupełnie unikatowe – w tym wypadku 
książkę kucharską Christopha Jacoba Preidla z 1770  r. 
(il. 7)37. To ręczny spis różnych receptur, pośród których 
jest przepis na pierniki nazywane tu białymi:

Weź 4 duże lub 5 małych jajek, mieszaj pół godziny, na-
stępnie weź ½ funta cukru, ½ funta mąki, 6 łutów posie-

37 Informacje o jej istnieniu zawdzięczam uprzejmości Pana Rober-
ta Rzeszowskiego; AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, 
sygn. 3623.

kanych prażonych migdałów, wedle upodobania: starte 
goździki, cynamon, kardamon, posiekane cytryny i cy-
katę. Wszystko razem ze sobą wymieszaj, rozsmaruj na 
opłatku, obłóż połówkami prażonych migdałów, przy-
ozdób cykatą i skórką gorzkiej pomarańczy, piecz w nie 
do końca nagrzanym piekarniku. Na 4 porcje weź 2 łuty 
kardamonu, 2 łuty goździków, 4 łuty cynamonu, ½ fun-
ta i 4  łuty skórki gorzkiej pomarańczy i mniej więcej tyle 
samo cykaty oraz 5 cytryn.

W zbiorach Muzeum Karkonoskiego znajdują się rów-
nież obiekty bezpośrednio związane z rzemiosłem pier-
nikarskim lub samymi piernikarzami. Część z nich moż-
na z pewnością łączyć bezpośrednio z piernikarzami 
jeleniogórskimi, a proweniencja pozostałych jest nie-
znana i pozostaje zagadką do rozwiązania w przyszło-
ści. Jednakże ich obecność w tych zbiorach pozwala na 
przypuszczenie, iż są zapewne związane z okolicami 
Jeleniej Góry lub regionem. 

Jako pierwszy w kolekcji muzeum wskazać nale-
ży cynowy puchar cechu piekarzy oraz piernikarzy 
jeleniogórskich z 1821  r. (il. 8)38. Znajdują się na nim 
grawerowane symbole obu profesji: z jednej strony 
umieszczono precel trzymany przez wspięte lwy, z ko-
ronami nad każdym elementem (piekarze), z drugiej 
kószkę z pszczołami trzymaną przez wspięte niedźwie-
dzie i podobnie jak wcześniej z koronami nad każdym 
elementem (piernikarze). Pomiędzy symbolami rze-
miosł, od dołu ujętymi gałązkami roślinnymi, umiesz-
czono nazwiska jeleniogórskich piekarzy i piernikarzy. 
Przy czym jedynie dwa nazwiska możemy przypi-
sać piernikarzom. Pierwszy to C.B. Weinrich als Beisiz  

38 Numer inwentarza muzealnego AH 1646.

9. Fragment pucharu. Puchar cynowy cechu piekarzy i piernikarzy
jeleniogórskich z 1821 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
MJG AH 1646 / 9. Fragment. Zinnbecher der Bäcker- und Leb-
küchnerinnung von Jelenia Góra, 1821, Muzeum Karkonoskie in
Jelenia Góra MJG AH 1646. Foto: T. Mielech
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Christoph Jacob Preidl (Abb. 7).37 Es handelt sich um 
eine handschriftliche Auflistung verschiedener Re-
zepte, darunter auch ein Rezept für Lebkuchen, die 
hier als weiß bezeichnet werden:

Man nehme 4 große oder 5 kleine Eier, rühre sie eine halbe 
Stunde lang, dann nehme man ½ Pfund Zucker, ½ Pfund 
Mehl, 6 Lot gehackte geröstete Mandeln, nach Belieben: 
geriebene Nelken, Zimt, Kardamom, gehackte Zitronen 
und Zitronat. Man vermische alles miteinander, streiche 

37 Information über das Rezept verdanke ich Herrn Robert Rze-
szowski; Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia 
Góra, Signatur 3623.

auf die Waffel, belege mit den gerösteten Mandelschei-
ben, dekoriere mit Zitronat und Bitterorangenschale und 
backe im nicht ganz vorgeheizten Backofen. Für 4 Portio-
nen nehme man 2 Lot Kardamom, 2 Lot Nelken, 4 Lot Zimt, 
½ Pfund und 4 Lot Bitterorangenschalen, etwa die gleiche 
Menge Zitronat und 5 Zitronen.

In der Sammlung des Riesengebirgsmuseums befinden 
sich auch Gegenstände, die direkt mit dem Lebkuchen-
handwerk oder den Lebkuchenmachern selbst verbun-
den sind. Einige von ihnen können sicherlich direkt mit 
den hiesigen Lebkuchenmachern in Verbindung ge-
bracht werden, während die Herkunft der übrigen un-
bekannt ist und ein Rätsel bleibt, das in der Zukunft ge-
löst werden soll. Ihr Vorhandensein in dieser Sammlung 
lässt uns jedoch vermuten, dass sie wahrscheinlich mit 
Hirschberg oder der Region verbunden waren. 

Als erster in der Sammlung des Museums ist der Zinn-
becher der Gilde der Bäcker und Lebküchner von 
Hirschberg aus dem Jahr 1821 zu nennen38 (Abb. 8). 
Darauf sind Symbole beider Berufe eingraviert: auf 
der einen Seite eine Bretzel, die von Löwen gehalten 
wird, mit Kronen über jedem Element (Bäcker), auf 
der anderen ein Bienenstock mit Bienen, der von Bä-
ren gehalten wird, ebenfalls mit Kronen über jedem 
Element (Lebkuchenbäcker). Zwischen den Symbolen 
des Handwerks, von unten durch Pflanzenzweige ein-
gerahmt, sind die Namen der Bäcker und Lebküchner 
aus Hirschberg platziert. Allerdings können nur zwei 
Namen auf Lebkuchenhersteller zurückgeführt wer-
den. Der erste ist C.B. Weinrich als Beisiz Meister, d.h. 
der Lebkuchenmeister aus Hirschberg Carl Weinrich 
(in ähnlicher Zeit können wir Informationen über ihn 
z.B. in Der Bote aus dem Riesen-Gebirge finden39). Der
zweite ist H. E. Fibiger a Görlitz, der wahrscheinlich
Heinrich Eduard Fiebieger aus Görlitz ist40, einer der
Vertreter der Lausitzer Lebkuchenfamilie (Abb. 9).

Erwähnenswert ist auch ein interessantes Objekt des 
schlesischen Glases aus dem 18. Jahrhundert, ein Krug 
mit Zinnfuß und Deckel, der sich seit der Vorkriegszeit 
in der Sammlung des Museums in Hirschberg befand 
(Abb. 10).41 Auf einer Seite des achteckigen, bauchigen 
Korpus finden wir ein eingraviertes Symbol des Lebku-
chenhandwerks, d.h. einen Bienenstock (in Form eines 
Klotzes) mit Bienen und einer Krone darüber, rechts 

38 Inventarnummer MJG H AH 1646.
39 „Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1823, Jg. 11, Nr. 19.
40 Informationen über die Lebküchner aus Görlitz und das verschol-

lene Porträt von H.E. Fiebieger verdanke ich der Freundlichkeit 
von Kasia Zinnow; Amtlicher Bericht über dei Allgemeine Deust-
che Gewerbe=Austellung in Berlin 1844, S. 66.

41 Inventarnummer MJG PS 819. 

10. Dzban z pokrywą, Śląsk, dat. 1756 r., szkło bezbarwne, dmu-
chane w formie, szlifowane, rytowane; stopa oraz pokrywa
wykonana z cyny; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG
819 PS / 10. Krug mit Deckel, Schlesien, datiert auf 1756,
farbloses Glas, in Form geblasen, geschliffen, graviert; Fuß und
Deckel aus Zinn; Riesengebirgsmuseum in Jelenia Góra, MJG 819 
PS. Fot.: A. Podstawka
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Meister, czyli jeleniogórski mistrz piernikarski Carl  
Weinrich (w podobnym czasie możemy znaleźć o nim 
informacje np. w Der Bote aus dem Riesen-Gebirge ).39 
Drugi to H.E. Fibiger a Görlitz , którym jest zapewne He-
inrich Eduard Fiebieger ze Zgorzelca40, jeden z przed-
stawicieli łużyckiej rodziny piernikarzy (il. 9).

Warto zwrócić uwagę także na interesujący obiekt 
śląskiego szkła z XVIII w., którym jest dzbanek z cynową 
podstawą i pokrywą, znajdujący się w kolekcji jeleniogór-
skiego muzeum od czasów przedwojennych (il. 10)41. Na 
jednej ze stron ośmiobocznego, pękatego brzuśca znaj-
dujemy rytowany wizerunek symbolu rzemiosła pierni-
karskiego, czyli ul (w typie kłoda) z pszczołami i koroną 
ponad nim, trzymany po lewej przez wspiętego lwa i po 
prawej przez wspiętego niedźwiedzia. Poniżej ujęty de-
koracją floralną monogram HF. Obok na kolejnej stronie 
sentencja w języku niemieckim: du Edler Reben safft,/was  

39 „Der Bote aus dem Riesen-Gebirge”, 1823, Jg. 11, Nr. 19.
40 Informacje o zgorzeleckich piernikarzach oraz zaginionym por-

trecie H.E. Fiebiegera zawdzięczam uprzejmości Kasi Zinnow; 
Amtlicher Bericht über dei Allgemiene Deustche Gewerbe=Austel-
lung in Berlin 1844, s. 66. 

41 Numer inwentarza muzealnego MJG PS 819. 

hast du doch vor / Krafft, du labest mathe / Hertzen, und Stil-
lest / alle schmertzen, ach / Edler Reben Safft, / du giebst die 
beste / Krafft, 1756 (Szlachetny soku winny, jakiś ty silny, 
pocieszasz smutne serca i koisz wszelkie bóle. Szlachet-
ny soku winny, najlepszą ty dajesz siłę, 1756)42. Inicjały 
HF oraz data mogłyby wskazywać, że właścicielem lub 
fundatorem dzbanka był Johann Heinrich Fuchs, który 
w tym czasie był mistrzem piernikarskim w Jeleniej Górze. 
Wiemy to m.in. z pisma mistrza Stolle do jeleniogórskie-
go magistratu z 7 lutego1793 r.43, który wspomina, że od 
1754 r. trzecim mistrzem piernikarskim w mieście został 
Fuchs, ale także dzięki informacji w spisie mieszkańców 
z 1759 r.44. Jako że nierzadką praktyką było wykorzystywa-
nie tylko jednego z imion, użyty monogram mógł należeć 
do ww. piernikarza. Szklana flasza była prawdopodobnie 
naczyniem związanym z życiem cechowym jeleniogór-
skiej korporacji piekarzy i piernikarzy, stanowiąc wspania-
ły przykład śląskiego rzemiosła artystycznego z XVIII w.

42 J. Wierzchucka, M. Kügler, Śląskie szkło barokowe, Görlitz/Zittau 
2016, s. 124.

43 AP w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710.
44 Chronik der Stadt Hirschberg von Caspar Gottlieb Lindner, s. 404 

[dokument elektroniczny] zob. http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/
publication/19943?tab=1. 

11. Jedenaście przedstawień, forma piernikarska, składana, drewno, XIX w., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG ET 1283 (poz. kat.  7); 
do wykonywania figurek z piernika lub marcepanu / 11. Elf Darstellungen, Lebkuchenform, zusammenklappbar, Holz, 19. Jh.; Muzeum
Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG ET 1283 (Katalog nr. 57). Fot.: T. Mielech
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gehalten von einem Löwen und links von einem Bären. 
Darunter, eingerahmt von floralem Dekor, das Mono-
gramm HF. Daneben, auf der nächsten Seite, ein Satz 
in deutscher Sprache: du Edler Reben safft, / was hast du 
doch vor / Krafft, du labest mathe / Hertzen, und stillest 
/ alle schmertzen, ach / Edler Reben Safft, / du giebst die 
beste / Krafft, 1756 (Edler Traubensaft, wie stark bist du, 
du tröstest traurige Herzen und linderst alle Schmer-
zen. Edler Traubensaft, du gibst die beste Kraft, 1756)42. 
Die Initialen HF und das Datum könnten darauf hinwei-
sen, dass der Besitzer oder Stifter des Kruges Johann 
Heinrich Fuchs war, der zu dieser Zeit Lebkuchenmeis-
ter in Hirschberg war. Es ist unter anderem aus dem 
Brief des Meisters Stolle an den Magistrat von Hirsch-
berg vom 7. Februar 179343 bekannt, in dem erwähnt 
wird, dass Fuchs seit 1754 der dritte Lebkuchenmeis-
ter in der Stadt wurde, aber auch dank der Angaben 
in der Volkszählung von 1759.44 Da es nicht unüblich 

42 J. Wierzchucka, M. Kügler, Śląskie szkło barokowe, Görlitz/Zittau 
2016, s. 124.

43 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signa-
tur 2710.

44 Chronik der Stadt Hirschberg von Caspar Gottlieb Lindner, S. 404 
[elektronisches Dokument] vgl. http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/
publication/19943?tab=1. 

war, nur einen der Namen zu verwenden, könnte das 
verwendete Monogramm dem oben erwähnten Leb-
kuchenhersteller gehört haben. Der Glaskolben war 
wahrscheinlich ein Gefäß, das mit dem Zunftleben der 
Hirschberger Zunft der Bäcker und Lebkuchenmacher 
verbunden war und ein großartiges Beispiel schlesi-
scher Kunstfertigkeit aus dem 18. Jh. ist.

Eine separate Gruppe besteht aus hölzernen Lebku-
chenblöcken, die als Werkzeuge bei der Arbeit der 
Lebkuchenbäcker verwendet werden. Die gegenwär-
tige Sammlung von Holzformen im Riesengebirgs-
museum besteht aus 58 Objekten. Sie bilden eine 
Gruppe, die in Bezug auf Thema, Größe und Entste-
hungszeit diversifiziert ist. Die meisten stammen aus 
Vorkriegssammlungen: aus dem Museum, einige aus 
dem Stadtarchiv und einige wurden nach dem Krieg 
erworben. Leider sind wir uns heute nicht sicher, wie 
ihre genaue Herkunft ist, d.h. aus welchen Städten 
oder Werkstätten sie kamen45.

45 Das Vorkriegsinventar des RGV-Museums ist nicht erhalten, was 
eine eindeutige Feststellung noch schwieriger macht. 

12. Krawędź boczna dwustronnej formy piernikarskiej ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, MJG ET 1330 (poz. kat. 46)
/ 12. Seitenkante einer zweiseitigen Lebkuchenform aus der Sammlung von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG ET 1330 (Katalog
nr. 46). Fot.: T. Mielech

13. Krawędź boczna dwustronnej formy piernikarskiej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, MZK 3452-634 / 13. Seitenkante einer 
zweiseitigen Lebkuchenform aus der Sammlung des Museums des Kłodzko-Landes in Kłodzko, MZK 3452-634. Fot.: T. Gmerek

14.  Krawędź boczna dwustronnej formy piernikarskiej ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, MJG ET 1286 (poz. kat. 25) 
/ 14. Seitenkante einer zweiseitigen Lebkuchenform aus der Sammlung des Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG ET 1286 (Katalog 
nr. 25). Fot.: T. Mielech
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Osobny zespół stanowią drewniane klocki piernikar-
skie, jako narzędzia bezpośrednio używane w pracy 
piernikarzy. Obecna kolekcja drewnianych form w Mu-
zeum Karkonoskim to 58 obiektów. Stanowią one zróż-
nicowaną pod względem tematycznym, wielkości 
oraz czasu powstania grupę. W większości pochodzą 
z przedwojennych zbiorów: muzeum, część z Miejskie-
go Archiwum w Jeleniej Górze, a kilka zakupiono po 
wojnie. Nie mamy dziś niestety pewności, jaka jest ich 
dokładna proweniencja, czyli z jakich miejscowości, czy 
warsztatów pochodziły45.

Dzisiejsze Muzeum Karkonoskie jest spadkobiercą 
Muzeum założonego przez Towarzystwo Karkono-
skie (Riesengebirgsverein w skrócie RGV) powstałe 
w 1880  r.46 Przez dziesiątki lat Towarzystwo tworzyło 
niezwykłą kolekcję dzieł sztuki, rzemiosła, obiektów 
etnograficznych i dokumentów związanych z Jelenią 
Górą oraz regionem Karkonoszy. Niestety nie jest dziś 
dostępny inwentarz Muzeum, ale dzięki organowi 
prasowemu Towarzystwa – Der Wanderer im Riesen-
gebirge, można odnaleźć ślady ówczesnych donacji 
oraz zakupów różnorodnych obiektów historycznych. 
Znajdujemy tu także informację, że w 1907  r. cukier-
nik Otto Petzhold z Jeleniej Góry przekazał 15 szt. 
drewnianych form z XVIII w., które niegdyś służyły do 
wykonywania figuralnych i ozdobnych pierników. Po-
nadto w 1936  r. Państwo Renate i Ivo Senf z Jeleniej 
Góry podarowali muzeum 17 szt. form piernikarskich 
pochodzących z Cieplic.47 Niestety jedynym dotych-
czas odnalezionym, przedwojennym źródłem ikono-
graficznym dotyczącym zbioru form Muzeum RGV jest 
niewielka fotografia ilustrująca artykuł Guntera Grun-
dmanna z 1927  r.48 To wizerunek klocka, który nadal 
znajduje się w kolekcji muzealnej (il. 11). 

W dzisiejszym zbiorze foremek piernikarskich Muzeum 
Karkonoskiego 29 form można wyodrębnić jako obiek-
ty na pewno związane z kolekcją RGV, dzięki znakom 
własnościowym ówczesnego Muzeum. Na podstawie 
informacji z 1946 r. możemy przypuszczać, że niektóre 
z nich były zapewne eksponowane wówczas w gablo-
cie muzealnej nr 226 (w czasie prac inwentarzowych 
wspomniano o 15 formach)49. Dodatkowo za sprawą 
pieczątki i naklejki przedwojennego Archiwum Miej-

45 Nie zachował się przedwojenny inwentarz muzeum RGV, co do-
datkowo utrudnia jednoznaczne ustalenia. 

46 R. Rzeszowski, Historia muzeum RGV do 1945 roku, [w:] 100 lat Mu-
zeum Karkonoskiego, Jelenia Góra 2014, s. 9–55.

47 „Der Wanderer im Riesengebirge” 1907, s. 75; „Der Wanderer im 
Riesengebirge” 1936, nr 2, s. 29.

48 G. Grundmann, Die Volkskunst, [w:] Die Kunst in Schlesien, Berlin 
1927, s. 293.

49 AP w Jeleniej Górze, Muzeum Regionalne w Jeleniej Górze, sygn. 
168.

skiego w Jeleniej Górze odnaleźć można tu dziś 11 form 
do niego należących. Niestety kwerenda archiwalna 
nie przyniosła informacji skąd dokładnie pochodziły 
gromadzone przez Stadtarchiv klocki piernikarskie i jak 
wyglądały. Dostępne części notatek z dawnego inwen-
tarza dzieł sztuki i rzemiosła (Kunstinventar) mają cha-
rakter fragmentarycznego spisu obiektów (w wypadku 
foremek bez opisu).50 Część akt się nie zachowało lub 
nie pozostały w Jeleniej Górze, dlatego obecnie jest 
niezwykle trudno wyrokować o jednoznacznej prowe-
niencji form z tej kolekcji. W jeleniogórskim oddziale 
Archiwum Państwowego znajdujemy nieco informacji 
o ich losach w latach 40. i 50. XX w. Niestety tylko po-
jedyncze klocki można zidentyfikować, tzn. wskazać,
kiedy zostały przekazane z Archiwum i jak wyglądają.
Głównie dzięki temu, iż mają na sobie czytelne numery 
inwentarzowe. Przykładem może tu być forma z nu-
merem  Kunstinventar 1545-27 znajdująca się obecnie
w Muzeum Karkonoskim51.

Losy wielu obiektów z przedwojennych śląskich kolek-
cji są do dziś nieznane. Istnieje szansa, iż część z nich 
zostanie zidentyfikowana i odnaleziona w różnych mu-
zeach Europy. Proces ten trwa już od pewnego czasu 
w muzeach polskich, dzięki czemu z Jelenią Górą wią-
żemy klocki, które są przechowywane dziś w muzeach 
Wrocławia, Torunia oraz Warszawy. Te pierwsze do ko-
lekcji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu trafiły 
ze składnic muzealnych w Bożkowie i Żelaźnie. Jednak 
dzięki pieczęci własnościowej Stadtarchiv nie ma dziś 
wątpliwości, iż pochodzą z Jeleniej Góry. Omawia je we 
wspomnianym wyżej opracowaniu Elżbieta Berendt.52 
Podobnie jest z formami, które trafiły do Muzeum Okrę-
gowego w Toruniu ze składnicy muzealnej w Bożkowie 
w 1951 r.53 Z pewnością należałoby również przeanali-
zować dzisiejszą kolekcję form z Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Obiekty, jakie składają się na ten zbiór, 
tylko na podstawie wstępnej analizy formalno-ikono-
graficznej wykazują wiele związków, a w niektórych 

50 AP w Jelenie Górze, Miejskie i Powiatowe Archiwum w Jeleniej 
Górze, sygn. 25, 26, 28, 29 .

51 AP w Jeleniej Górze, Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze, sygn. 
2, 10; W 1946 r. przekazano do Muzeum formy następujących nu-
merach Kunstinventar: 1537, 1537–1, 1537–2. W 1948  r. były to 
nr: od 1545–5 do 1545–10, 1545–13, 1545–19, 1545–24, 1545–27, 
1545–28, 1545–30. W 1951 r. do Składnicy w Muzealnej w Bożko-
wie trafiają formy o nr. inw. arch.: od 11 do 21.

52 E. Berendt, opus cit., s. 177–253; Na niektórych z nich można 
znaleźć papierową naklejkę Archiwum Miejskie w Jeleniej Górze 
z napisanymi ręcznie nr 12, 15, 20 – mogłoby to oznaczać, że wy-
jechały z Jeleniej Góry w 1951 r. transportem do składnicy muze-
alnej w Bożkowie (informacja w przypisie nr 42).

53 A.K. Jędrzejewska, Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII w. 
do 1926 r. w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego, [w:] Mu-
zeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, pod red. T.F. de Rosse-
ta, E. Bednarz-Doiczmanowej, A. Tołysz, Warszawa 2018, s. 214; M. 
Mikulska-Wernerowicz, K. Lewandowski, Formy piernikarskie za 
zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2020, s. 335–338.
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Das heutige Riesengebirgsmuseum ist der Erbe des 
1880 gegründeten Riesengebirgsvereins (RGV)46, der 
über Jahrzehnte eine außergewöhnliche Sammlung 
von Kunstwerken, Kunsthandwerk, ethnographischen 
Objekten und Dokumenten mit Bezug zu Hirschberg 
und der Region Riesengebirge schuf. Leider ist das 
Inventar des Museums heute nicht mehr vorhanden, 
aber dank des Presseorgans des Vereins – Der Wande-
rer im Riesengebirge – kann man Spuren von Schenkun-
gen und Ankäufen verschiedener historischer Gegen-
stände aus dieser Zeit finden. Hier finden wir auch 
die Information, dass der Konditor Otto Petzhold aus 
Jelenia Góra im Jahre 1907 15 Stück Holzformen aus 
dem 18. Jahrhundert stiftet, die einst zur Herstellung 
von figuralen und dekorativen Lebkuchen verwendet 
wurden. Außerdem schenkten im Jahre 1936 Renate 
und Ivo Senf aus Hirschberg dem Museum 17 Lebku-
chenformen aus Warmbrunn.47 Leider ist die einzige 
bisher gefundene ikonographische Quelle aus der Vor-
kriegszeit, die sich auf die Formensammlung des RGV-
Museums bezieht, ein kleines Foto, das den Artikel von 
Gunter Grundmann aus dem Jahr 1927 illustriert.48 Es 
handelt sich um einen Block, der sich in der Sammlung 
des Museums auch heute befindet (Abb. 11). 

In der heutigen Sammlung von Lebkuchenformen des 
Riesengebirgsmuseums können 29 Formen als Objekte 
unterschieden werden, die dank der damaligen Eigen-
tumszeichen des Museums sicher mit der RGV-Samm-
lung verbunden sind. Aufgrund von Informationen aus 
dem Jahr 1946 können wir davon ausgehen, dass einige 
von ihnen wahrscheinlich in der Museumsvitrine Nr. 226 
ausgestellt waren (bei der Bestandsaufnahme wurden 
15 Formen erwähnt)49. Zusätzlich können wir dank des 
Stempels und des Aufklebers des Vorkriegs-Stadtarchivs 
in Hirschberg heute feststellen, dass elf Formen aus ihm 
stammen. Leider brachte die Archivrecherche keine In-
formationen darüber, woher genau die vom Stadtarchiv 
gesammelten Lebkuchenformen stammen und wie sie 
aussahen. Die verfügbaren Teile der Noten aus dem al-
ten Kunstinventar haben den Charakter einer fragmen-
tarischen Auflistung von Objekten (im Falle von Formen 

46 R. Rzeszowski, Historia muzeum RGV do 1945 roku, [In:] 100 lat Mu-
zeum Karkonoskiego, Jelenia Góra 2014, S. 9–55.

47 „Der Wanderer im Riesengebirge“ 1907, S. 75.; „Der Wanderer im 
Riesengebirge“ 1936, Nr. 2, S. 29.

48 G. Grundmann, Die Volkskunst, [In:] Die Kunst in Schlesien, Berlin 
1927, S. 293.

49 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Regionalmuseum in Jelenia Góra, 
Signatur 168.

ohne Beschreibung).50 Ein Teil der Aufzeichnungen hat 
nicht überstanden oder ist nicht in der Stadt geblieben, 
deshalb ist es derzeit äußerst schwierig, ein Urteil über 
die eindeutige Herkunft der Formen aus dieser Samm-
lung zu fällen. In der Filiale des Staatsarchivs in Jelenia 
Góra finden wir einige Informationen über ihr Schicksal 
in den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Lei-
der können nur einzelne Formen identifiziert werden, 
d.h. es wird angegeben, wann sie aus dem Archiv über-
nommen wurden und wie sie aussehen. Das liegt vor
allem daran, dass sie mit lesbaren Inventarnummern
versehen sind. Ein Beispiel dafür ist der Block mit dem
Kunstinventar-Nr. 1545–27, der sich heute im Riesenge-
birgsmuseum befindet51.

Das Schicksal vieler Objekte aus schlesischen Vorkriegs-
sammlungen ist bis heute unbekannt. Es besteht die 
Chance, dass einige von ihnen identifiziert und in ver-
schiedenen Museen in Europa gefunden werden. Die-
ser Prozess ist in polnischen Museen schon seit einiger 
Zeit im Gange, so dass Blöcke, die heute in Museen in 
Wrocław, Toruń und Warszawa aufbewahrt werden, mit 
Jelenia Góra verbunden werden können. Die ersten 
kamen in die Sammlung des Ethnographischen Mu-
seums in Wrocław aus den Museumsdepots in Bożków 
und Żelazno. Dank des Besitzstempels des Stadtarchivs 
besteht jedoch kein Zweifel, dass sie aus Jelenia Góra 
stammen. Sie werden in der oben erwähnten Studie 
von Elżbieta Berendt diskutiert.52 Das Gleiche gilt für 
die Gussformen, die 1951 aus dem Museumsdepot in 
Bożków in das Kreismuseum in Toruń kamen.53 Sicher-
lich sollte auch die heutige Sammlung von Formen aus 
dem Nationalmuseum in Warszawa untersucht werden. 
Die Objekte dieser Sammlung, die nur aufgrund einer 
vorläufigen formalen und ikonographischen Analyse 
entstanden ist, weisen viele Verbindungen mit schle-

50 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Städtisches und Landkreisarchiv in 
Jelenia Góra, Signatur 25, 25, 26, 29.

51 Staatsarchiv in Jelenia Góra, Städtisches Archiv in Jelenia Góra, 
Signatur 2, 10; 1946 wurden an das Museum Formen mit folgen-
den Kunstinventar-Nummern übergeben: 1537, 1537–1, 1537–2. 
1948 waren es Nummern von 1545–5 bis 1545–10, 1545–13, 
1545–19, 1545–24, 1545–27, 1545–28, 1545–30. 1951 treffen in 
dem Museumslager in Bożków Formen mit der Inventarnum-
mern von 11 bis 21 ein.

52 E. Berendt, op. cit., S. 177–253; Auf einigen von ihnen befindet 
sich ein Papieraufkleber des Stadtarchivs in Jelenia Góra mit den 
handschriftlichen Nummern 12, 15, 20 – dies könnte bedeuten, 
dass sie Jelenia Góra 1951 mit einem Transport zum Museumsde-
pot in Bożków verlassen haben (Informationen in Fußnote 42).

53 A.K. Jędrzejewska, Zbiory form piernikarskich w Toruniu od XVII w. 
do 1926 r. w świetle inwentarza Stanisława Dąbrowskiego, [In:] Mu-
zeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, Hg. T.F. de Rosset, 
E. Bednarz-Doiczmanowa, A. Tołysz, Warszawa 2018, S. 214;
M. Mikulska-Wernerowicz, K. Lewandowski, Formy piernikarskie ze 
zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2020, S. 335–338.
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wypadkach z pewnością przynależność do obszaru 

pogranicza śląsko-łużyckiego. Znacząco uzupełniłoby 

to obraz badań nie tylko jeleniogórskich, ale i śląskich 

form piernikarskich.

Mimo częściowego rozproszenia i modyfikacji przed-

wojennej kolekcji, dzisiejszy zespół jeleniogórskich 

form stanowi grupę klocków niezwykle reprezentatyw-

ną dla Śląska w kilku obszarach. Są to: czas pochodze-

nia, oznaczenia (powtarzające się w regionie inicjały, 

nazwiska) oraz ikonografia przedstawień. Większość za-

chowanych w regionie foremek piernikarskich pocho-

dzi z XVIII i XIX w. i tak też jest w tym wypadku. Na jele-

niogórskich klockach pojawiają się inicjały i nazwiska, 

które można odnaleźć w różnych zakątkach Śląska. Jed-

nym z nich jest np. monogram E.G.S. (il. 12), który wy-

stępuje również w formie E.G. Schubert na foremkach 

z kolekcji muzeów Jawora, Wrocławia, Opola przez nie-

mal całą II połowę XVIII w. Gwarantując zawsze wysoką 

jakość artystyczną kształtów, ale i będąc wciąż zagadką, 

czy oznaczał twórcę klocków, czy właściciela warsztatu 

piernikarskiego gdzieś w okolicy. Innym przykładem 

jest C. Herzig, czyli rzeźbiarz Carl Herzig z Radkowa  

(il. 13). Jego formy są dziś w kolekcjach w Kłodzku, Zię-

bicach, Legnicy, Raciborzu, Wrocławiu i Jeleniej Górze. 

Był aktywny na pewno od 1849  r. (foremka jelenio-

górska – il. 14) do 1882  r. (foremka kłodzka). Również 

bogactwo ikonografii jest typowe dla tego obszaru, 

co będzie widoczne szczególnie w katalogu. Można tu 

znaleźć przedstawienia: antropomorficzne, zoomor-

ficzne, alegoryczne, religijne, heraldyczne, humory-

styczne, motywy floralne, instrumenty muzyczne oraz 

przedmioty codziennego użytku. W zespole przeważa-

ją przedstawienia antropomorficzne, ze zwykle frontal-

nie ujętymi postaciami. Nie brak tu pięknych dam, przy-

stojnych żołnierzy, galerii postaci kobiecych i męskich, 

par, jeźdźców na koniu. Trochę mniej jest wizerunków 

zwierząt, ale są to takie, które mają symbolizować po-

zytywne cechy: dzika, baranka, konia, ryby, zająca, ko-

guta, orła oraz jelenia. Spośród tematów alegorycznych 

obecne są zwłaszcza alegorie miłości. Obrazowanie 

różnorodnych aspektów życia społeczno-obyczajo-

wego było nieodłączną właściwością klocków pierni-

karskich, dzięki temu stanowią tak interesujące źródło 

poznawcze dla dawnej i nie tak odległej kultury Śląska. 

Jeleniogórskie piernikarstwo (zwłaszcza okres XIX i po-

czątków XX w.) ma jeszcze wiele obszarów do zbada-

nia i weryfikacji. Dlatego tak ważna dla przywrócenia 

pamięci o tym unikatowym rzemiośle jest współpraca 

szerokiego grona badaczy i historyków regionu. Tym 

bardziej, że zarówno śląskie pierniki, jak i sama profesja 

piernikarza wzbudzają w ostatnich latach żywe zainte-

resowanie przeciętnych odbiorców. Daje to szansę nie 

tylko na ich trwały powrót do kuchni regionalnej poza 

Bożym Narodzeniem, ale i autentyczny rozwój oraz 

wkład w budowanie dolnośląskiej tożsamości.

Karolina Klimek
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sisch-lausitzer Grenzgebiet auf und gehören in einigen 
Fällen sicher zu der Region. Es würde das Bild der For-
schung nicht nur über Jelenia Góra, sondern auch über 
schlesische Lebkuchenformen wesentlich ergänzen.

Trotz der teilweisen Zerstreuung und Modifizie-
rung der Vorkriegssammlung ist der heutige For-
menbestand von Jelenia Góra eine für Schlesien in 
mehreren Bereichen äußerst repräsentative Gruppe 
von Blöcken. Diese sind: Entstehungszeit, Markie-
rungen (wiederholt im Bereich von Initialen, Nach-
namen) und Ikonographie der Darstellungen. Die 
meisten in der Region erhaltenen Lebkuchenformen 
stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, so auch 
hier. Auf den Lebkuchenformen aus Hirschberg er-
scheinen Initialen und Nachnamen, die man in ver-
schiedenen Ecken von Schlesien finden kann. Einer 
von ihnen ist z.B. das Monogramm E.G.S. (Abb. 12), 
das in der Form von E.G. Schubert auch auf den For-
men aus den Sammlungen der Museen von Jawor, 
Wrocław oder Opole fast die ganze zweite Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts repräsentiert. Immer mit 
der Garantie der hohen künstlerischen Qualität der 
Formen, aber immer noch mit dem Rätsel, ob es sich 
um den Hersteller der Blöcke oder den Besitzer einer 
Lebkuchenwerkstatt irgendwo in der Umgebung 
handelt. Ein weiteres Beispiel ist C. Herzig, oder der 
Bildhauer Carl Herzig aus Wünschelburg (Abb. 13). 
Seine Formen sind heute in Sammlungen in Kłodzko, 
Ziębice, Legnica, Racibórz, Wrocław und Jelenia Góra 
zu finden. Er war sicherlich seit 1849 (Hirschberger 
Form – Abb. 14) bis 1882 (Glatzer Form) aktiv. Auch 
der Reichtum der Ikonographie ist typisch für diese 
Gegend, was besonders deutlich im Katalog wird. 
Man kann hier folgende Darstellungen finden: anth-
ropomorphe, zoomorphe, allegorische, religiöse, he-

raldische, humoristische, florale Motive, Musikinstru-
mente und Gegenstände des täglichen Gebrauchs. 
Die Gruppe wird von anthropomorphen Darstellun-
gen dominiert, meist mit frontal gerahmten Figuren. 
Es gibt schöne Damen, stattliche Soldaten, Galerien 
von weiblichen und männlichen Figuren, Paare, Rei-
ter zu Pferd. Etwas seltener findet man Abbildungen 
von Tieren, aber das sind diejenigen, die positive Ei-
genschaften symbolisieren sollen: ein Wildschwein, 
ein Lamm, ein Pferd, ein Fisch, ein Hase, ein Hahn, 
ein Adler und ein Reh. Unter den allegorischen The-
men sind die Liebesmotive besonders präsent. Die 
Darstellung verschiedener Aspekte des sozialen und 
moralischen Lebens war ein fester Bestandteil der 
Lebkuchenblöcke, dank dem sie eine so interessante 
Quelle des Wissens über die alte und nicht sehr ferne 
Kultur Schlesiens sind. 

Die Lebkuchenherstellung in Hirschberg (vor allem 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert) hat noch viele 
Bereiche, die zu untersuchen und zu verifizieren 
sind. Deshalb ist die Zusammenarbeit einer breiten 
Palette von Forschern und Historikern der Region so 
wichtig, um die Erinnerung an dieses einzigartige 
Handwerk wiederherzustellen. Vor allem, weil so-
wohl die schlesischen Lebkuchen als auch der Be-
ruf des Lebküchners an sich in letzter Zeit ein reges 
Interesse der Durchschnittsöffentlichkeit auf sich 
ziehen. Das gibt eine Chance nicht nur für ihre dau-
erhafte Rückkehr in die regionale Küche über Weih-
nachten hinaus, sondern auch für ihre authentische 
Entwicklung und ihren Beitrag zum Aufbau der nie-
derschlesischen Identität.

Karolina Klimek
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Zestawienie piernikarzy jeleniogórskich:

Najstarsze 
datowanie

Nazwisko piernikarza; 
nazwa firmy  

wytwarzającej pierniki
Lokalizacja Źródło informacji

1740–44
Christian Zacharias 
HERMAN

Jelenia Góra Lehr-Briefe J.H.FUCHSA z 1748 r.

1740–44 Johann Heinrich FUCHS Jelenia Góra Lehr-Briefe J.H.FUCHSA z 1748 r.

1748 Gottfried HOFMANN Jelenia Góra Wyciąg z księgi sądowej, Jelenia Góra, 5.04.1748 r.

1772 Samuel SCHOLTZ Cieplice
A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage 
in Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1772 Anton RUPRECHT Jelenia Góra Lehr-Briefe A.RUPRECHT z 1775 r.

1772
Christian Gottfried 
STOLLE

Jelenia Góra Lehr-Briefe A.RUPRECHT z 1775 r.

1794
Johann Traugott  
Samuel FUCHS

Jelenia Góra
umowa z 29.03.1794 r. pomiędzy magistratem  
jeleniogórskim i piernikarzami 

1794
Carl Friedrich  
BERGAMEDI

Jelenia Góra jw.

1794–96
Carl Friedrich Valentin 
SCHOLTZE

Jelenia Góra Lehr-Briefe C.F.V.SCHOLZE z 1796 r.

1796–99
Johann Gotllieb KOCHIN-
SKY

Jelenia Góra Lehr-Briefe J.G.KOCHINSKY z 1799 r.

1800
Wilhelm Siegmund 
SCHROETER

Jelenia Góra umowa sprzedaży ławy piernikarskiej nr 1049 w 1800 r.

1800
Willhelm Ehrenfriedt 
MENZE

Jelenia Góra potwierdzenie płatności spadkowych, 1800 r.

1805 Ernst Willhelm KNITTEL
Jelenia Góra 
i Miedzianka

pismo magistratu jeleniogórskiego do magistratu  
w Miedziance 1805 r.

1823 Carl WEINRICH Jelenia Góra Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1823, Jg. 11, No. 19 

1824–27 Johann Carl EBERT Jelenia Góra Lehr-Briefe J.C.EBERT z 1827 r.

1824–27 Heinrich Ludwig KLAUSS Jelenia Góra Lehr-Briefe J.C.EBERT z 1827 r.

1850 CONRAD Cieplice
A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage 
in Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1850 Robert FEIGE Jelnia Góra Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1850 Jg. 38, Nr. 102 

1863 NIMBACH Sobieszów
Hermsdorf unterm Kynast 1305–2005.  
Beiträge zur Ortsgeschichte

1865 G. SCHUBERT Jelenia Góra Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1865, Jg. 53, Nr. 99

1880 Hugo MERTIN Jelenia Góra Die Post aus dem Riesengebirge, 1880, nr 24

1880 Wilhelm HEINZEL Jelenia Góra
lista podpisów piekarzy i piernikarza przy statucie  
cechowym z 26.07.1880 r.

1909
Warmbrunner  
Biskuitfabrik CERES

Cieplice Warmbrunner Nachrichten,1909 jg 27 nr 198

1914 HUBRICH Pfefferküchlerei Cieplice
A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage 
in Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1930
Teresia MERTIN  
Honigkuchen-Fabrik

Jelenia Góra Einwohner-Buch von Hirschberg und Umgebung 1930
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Auflistung der Hirschberger Lebküchner

Die älteste 
Datierung

 Name des Lebküchners; Name des 
Lebkuchenbetriebs Lage Quelle der Information

1740–44 Christian Zacharias HERMAN Hirschberg Lehr-Briefe von J.H.FUCHS von 1748

1740–44 Johann Heinrich FUCHS Hirschberg Lehr-Briefe von J.H.FUCHS von 1748

1748 Gottfried HOFMANN Hirschberg Auszug aus dem Gerichtsbuch, Hirschberg, 
5.04.1748

1772 Samuel SCHOLTZ Warmbrunn A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage 
in Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1772 Anton RUPRECHT Hirschberg Lehr-Briefe von J.H.FUCHS von 1775

1772 Christian Gottfried STOLLE Hirschberg Lehr-Briefe von J.H.FUCHS von 1775

1794 Johann Traugott Samuel FUCHS Hirschberg Vertrag vom 29.03.1794 zwischen dem  
Hirschberger Magistrat und den Lebküchnern 

1794 Carl Friedrich BERGAMEDI Hirschberg wie oben

1794–96 Carl Friedrich Valentin SCHOLTZE Hirschberg Lehr-Briefe von C.F.V.SCHOLZE von 1796

1796–99 Johann Gotllieb KOCHINSKY Hirschberg Lehr-Briefe von J.G.KOCHINSKY von 1799

1800 Wilhelm Siegmund SCHROETER Hirschberg Kaufvertrag der Lebkuchenbank Nr. 1049  
vom 1800

1800 Willhelm Ehrenfriedt MENZE Hirschberg Bestätigung der Erbgebühren, 1800 

1805 Ernst Willhelm KNITTEL Hirschberg und 
Kupferberg

Schreiben des Hirschberger Magistrats an das 
Magistrat in Kupferberg 1805

1823 Carl WEINRICH Hirschberg Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1823, Jg. 11, 
No. 19 

1824–27 Johann Carl EBERT Hirschberg Lehr-Briefe von J.C.EBERT von 1827

1824–27 Heinrich Ludwig KLAUSS Hirschberg Lehr-Briefe von J.C.EBERT von 1827

1850 CONRAD Warmbrunn A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage 
in Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1850 Robert FEIGE Hirschberg Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1850 Jg. 38,  
Nr. 102 

1863 NIMBACH Hermsdorf Hermsdorf unterm Kynast 1305–2005. Beiträge 
zur Ortsgeschichte

1865 G. SCHUBERT Hirschberg Der Bote aus dem Riesen-Gebirge, 1865, Jg. 53, 
Nr. 99

1880 Hugo MERTIN Hirschberg Die Post aus dem Riesengebirge, 1880, Nr. 24

1880 Wilhelm HEINZEL Hirschberg Liste der Unterschriften der Bäcker und eines Leb-
küchners an der Zunftordnung vom 26.07.1880

1909 Warmbrunner Biskuitfabrik CERES Warmbrunn Warmbrunner Nachrichten,1909 jg 27 Nr. 198

1914 HUBRICH Lebküchlerei Warmbrunn A. Siebelt, Der Tallsackmarkt am Palmsonntage in 
Warmbrunn, Warmbrunn 1914

1930 Teresia MERTIN Honigkuchen-Fabrik Hirschberg Einwohner-Buch von Hirschberg und Umgebung 
1930
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Untersuchungsmethoden:

Um die Art des für die Holzdenkmäler verwendeten 
Holzes zu bestimmen, wurde eine Mikroskop-Ana-
lyse anhand der anatomischen Merkmale des Holzes 
durchgeführt. 

Kleine Holzstücke (Quer-, Tangential- und Radiallängs-
schnitte) wurden manuell mit einer Rasierklinge aus 
den Denkmälern entnommen. Die Präparate wurden  
in einem Olympus BX-50 Lichtmikroskop unter Durch-
licht und EPI-Beleuchtung beobachtet. Das Material 
wurde mit einer Olympus CP71 Kamera und der Cell B 
Software dokumentiert. 

Bei der Holzbestimmung wurden Schlüssel und At-
lanten von Greguss (1945) und Schweingruber (1990) 
verwendet. (...)

Charakteristische Eigenschaften der Holzart, die in der 
Diagnostik Anwendung finden: 

LAUBBÄUME

Birnenbaum/Esche/Apfelbaum/Weißdorne (Pyrus/
Sorbus/Malus/Crategus)

Das Holz dieser Baumarten zeichnet sich durch folgen-
de Eigenschaften aus:
– Holz mit zerstreuten Tracheen, die im Jahreszu-

wachs einzeln und gleichmäßig angeordnet sind
– Vorhandensein von homogenen Strahlen mit 2–4

Reihen
– Gefäße mit gerader Perforationsplatte, in denen

feine spiralförmige Verdickungen vorhanden sein
können

Anhand der mikroskopischen Merkmale des Holzes ist 
es nicht möglich, zwischen den verschiedenen Typen 
zu unterscheiden

Das Holz aller Arten ist schwer, hart, spaltend, aber gut 
bearbeitbar. Birnbaumholz ist beständig, während die 
Haltbarkeit von Apfelbaumholz gering ist. Birnbaum- 
und Apfelbaumholz wird für Holzschnitzereien, Furnie-
re, Möbel und kleine Gegenstände verwendet.

Ahorn (Acer sp.)

Der Begriff Ahornholz ist nicht eindeutig, denn auf 
polnischem Gebiet gibt es mehrere Ahornarten (Berg-
ahorn, Feldahorn, Spitzahorn), bei denen sich physikali-
sche Eigenschaften des Holzes voneinander unterschei-
den. Von diesen drei Arten ist das Holz des Bergahorns 
am härtesten und gilt als am wertvollsten. Das Holz ist 
hell, zart, mittelhart und ziemlich einfach zu bearbei-
ten. Es wird für die Herstellung von Möbeln, Furnieren 
und kleinen Werkzeugen verwendet. Es wird auch beim 
Drehen oder für Musikinstrumente verwendet.

Linde (Tilia sp.)

Lindenholz ist leicht, weich, leicht spaltbar. Es hat 
durchschnittliche mechanische Eigenschaften und ist 
sehr einfach in der Bearbeitung. Es ist ein typisches 
Holz für Schnitzerei und Modellbau.

Nussbaum (Juglans regia)

Walnussbaumholz ist mittelschwer und mittelhart mit 
beachtlichen mechanischen Eigenschaften. Es lässt 
sich sehr gut bearbeiten und lackieren. Es ist ein ge-
schätztes, hochwertiges Holz, das für die Herstellung 
von Möbeln, Furnieren und Dekorationsartikeln ver-
wendet wird.

Der Walnussbaum ist in Polen nicht einheimisch.  
Er wurde wahrscheinlich um das 12./13. Jahrhundert  
in unser Land gebracht.

Gattungsanalyse  
der Holzdenkmäler
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Analiza gatunkowa  
zabytków drewnianych

Metody badań:

W celu oznaczenia rodzaju drewna wykorzystanego 
do produkcji zabytków drewnianych przeprowadzo-
no analizę mikroskopową w oparciu o cechy anato-
miczne drewna. 

Z zabytków pobierano ręcznie, przy pomocy żyletki, 
niewielkie skrawki drewna (przekroje poprzeczne, po-
dłużne styczne oraz podłużne promieniowe). Preparaty 
obserwowano w mikroskopie świetlnym Olympus BX-50 
w świetle przechodzącym oraz w oświetleniu EPI. Doku-

mentacje materiału sporządzono przy pomocy kamery 
Olympus CP71 oraz programu Cell B Software. 

Przy oznaczaniu drewna posługiwano się kluczami 
i atlasami Gregussa (1945) oraz Schweingrubera (1990).

Do raportu dołączono dokumentację zdjęciową wszyst-
kich analizowanych zabytków.

Wyniki:

Numer  
katalogowy Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi

1279 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1280 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1281
nie do oznaczenia,  
drewno bardzo się kruszy

1282a Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1282b Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1283a Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1283b Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1284 Acer klon

1285 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1286 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1287 Acer klon

1288 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1289 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1290a Tilia lipa

1290b Tilia lipa

1291 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1292 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1293 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1294 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1295 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1296 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1297 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1298 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1305 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg
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Numer  

katalogowy Nazwa łacińska Nazwa polska Uwagi

1306 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1308 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1309 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1310 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1311 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1312 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1313 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1314 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1315 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1316 Acer klon

1317 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1318 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1319 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1320 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1321 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1322 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1323 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1324 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1325 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1326 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1327 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1328 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1329 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1330 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1331 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1332 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1333 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1334 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

1632 Juglans orzech włoski

2024a Acer klon

2024b Acer klon

2055 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2223 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2530 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2531 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2532 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2533 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg

2534 Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus grusza/jarząb/jabłoń/głóg
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Lipa (Tilia sp.)

Drewno lipy oznaczono na podstawie 
następujących cech:
– drewno rozpierzchło-naczyniowe,
– naczynia ułożone w promieniowe szeregi

lub w grupach po 2-4,
– promienie homogenne, kilku-  

i wielorzędowe (2-5-8),
– większość promieni rozszerzona

na granicy przyrostu rocznego,
– obecność spiralnych zgrubień w ścianach naczyń,
– płyta perforacyjna prosta.

Drewno lipowe jest lekkie, miękkie, łatwo łupliwe. 
Posiada średnie własności mechaniczne i jest bardzo 
łatwe w obróbce. Jest to typowe drewno snycerskie 
i modelowe.

Orzech włoski (Juglans regia)

Drewno orzecha oznaczono na podstawie 
następujących cech:
– drewno rozpierzchło-naczyniowe,
– naczynia o większej średnicy, pojedyncze lub

w grupach po 2-4 w całym przyroście rocznym,
– naczynia z płytą perforacyjną prostą,

brak zgrubień spiralnych,
– promienie homogenne, 2-5-rzędowe,
– obfity miękisz apotrachealny.

Drewno orzecha włoskiego jest średniociężkie i śred-
nio twarde o znacznych własnościach mechanicznych. 
Daje się dość dobrze obrabiać i politurować. Jest drew-
nem cenionym, wysoko gatunkowym, wykorzysty-
wanym do wyrobu mebli i oklein oraz przedmiotów 
ozdobnych.

Orzech włoski nie jest drzewem rodzimym w Polsce. 
Został sprowadzony do naszego kraju prawdopodob-
nie około XII/XIII w.

dr hab. Elżbieta Myśków

Zakład Biologii Rozwoju Roślin  
Instytut Biologii Eksperymentalnej  

Uniwersytet Wrocławski

Cechy charakterystyczne rodzaju drewna, 
wykorzystywane w diagnostyce:

DRZEWA LIŚCIASTE

Grusza/jarząb/jabłoń/głóg  
(Pyrus/Sorbus/Malus/Crategus)

Drewno tych rodzajów charakteryzuje się:
– drewnem rozpierzchło-naczyniowym

z naczyniami ułożonymi pojedynczo
i równomiernie w całym przyroście rocznym,

– obecnością promieni homogennych,
2-4-rzędowych,

– naczyniami z płytą perforacyjną prostą, w których
mogą być obecna delikatne zgrubienia spiralne.

Na podstawie cech mikroskopowych drewna nie jest 
możliwe rozróżnienie poszczególnych rodzajów drzew.

Drewno wszystkich rodzajów jest ciężkie, twarde, łu-
pliwe, ale daje się łatwo obrabiać. Drewno gruszy jest 
trwałe, podczas gdy trwałość drewna jabłoni jest mała. 
Drewno gruszy i jabłoni używane jest w snycerstwie, 
do wyrobu oklein, mebli i drobnych przedmiotów.

Klon (Acer sp.)

Drewno klonu oznaczono na podstawie 
następujących cech:
– drewno rozpierzchło-naczyniowe,
– naczynia ułożone w promieniowe szeregi,

w grupach po 2-3-5,
– promienie homogenne, kilku- i wielorzędowe

(2-5-8),
– obecność spiralnych zgrubień w ścianach naczyń,
– płyta perforacyjna prosta.

Określenie drewno klonu nie jest jednoznaczne, bo 
na obszarze Polski występuje kilka gatunków klonów 
(klon jawor, klon polny, klon pospolity), które różnią się 
od siebie pod względem właściwości fizycznych drew-
na. Spośród tych trzech rodzajów drewno jaworu jest 
najtwardsze i uważane za najcenniejsze. Drewno jest 
jasno zabarwione, delikatne, średniotwarde i dość ła-
twe w obróbce. Wykorzystywane do wyrobu mebli, 
oklein i drobnych narzędzi. Wykorzystywane także 
w tokarstwie. Drewno jaworu wykorzystuje się także 
do produkcji instrumentów muzycznych.





Katalog form piernikarskich
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Der Katalog „Lebkuchentradition in Jelenia Góra“ präsentiert 
Denkmäler aus den Sammlungen der Abteilung für Völkerkun-
de des Riesengebirgsmuseums in Jelenia Góra und umfasst 58 
Lebkuchenblöcke aus dem 18. und 19. Jahrhundert sowie einen 
Wachsabdruck. Es handelt sich zumeist um schlesische Erzeug-
nisse, und die meisten (43 Stück) stammen wahrscheinlich aus 
Hirschberg und der näheren Umgebung, d. h. aus Bad Warm-
brunn, Hermsdorf unterm Kynast, möglicherweise Schmiedeberg, 
Krummhübel und Greiffenberg und sogar aus Friedeberg/Queis 
(Wachsabdruck). Fast die Hälfte davon (29 Stück)1 stammt aus der 
Vorkriegssammlung des RGV-Museums. Weitere 30 Gussformen 
sind nach dem Krieg im Museum gelandet, einige von ihnen (10 
Stück) ohne jegliche Dokumentation, was ein Problem mit der Be-
stimmung ihrer Abstammung darstellt.

Erklärungen für den Katalog

Die im Katalogteil beschriebenen Denkmäler sind in zwei Grup-
pen aufgeteilt:

EINTEILIGE FORMEN und ZWEITEILIGE ZUSAMMENKLAPPBARE 
FORMEN

Diese Aufteilung resultiert aus der ursprünglichen Bestimmung 
der zusammenklappbaren Formen, die sie von den einteiligen 
Formen unterscheidet. 

Die Gruppe der einteiligen Formen wurde folgendermaßen 
aufgeteilt:

1. einseitige Formen (Darstellungen auf einer Seite der Form;
Zu Darstellungen zählen wir keine Daten und Initialen oder
Namen auf den Seitenkanten)

2. doppelseitige Formen (Darstellungen auf zwei Seiten der
Form; Zu Darstellungen zählen wir keine Daten und Initialen
oder Namen auf den Seitenkanten)

In unserer Sammlung gibt es keine mehrseitigen Formen (Dar-
stellungen, die Seitenkanten der Formen bedecken) – Formen aus 
dieser Gruppe sind selten und in Museumssammlungen durch Ein-
zelexemplare vertreten.

1 Vor 1939 hatte das RGV-Museum etwa 32 Lebkuchenformen 
in  seiner Sammlung: 15 aus einer Schenkung von 1907 aus 
Hirschberg und 17 aus einer Schenkung von 1936 aus Warm-
brunn, „Der  Wanderer im Riesengebirge“ 1907, Nr. 5, S. 75, 
„Der Wanderer im Riesengebirge“ 1936, Nr. 2, S. 29

2 K. Klimek, 2022, R. Rzeszowski, 2014, S. 41 (Fußnote 96), S. 44
[In:]  100 lat Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze; przewodnik
muzealny (von 1921).

In unserer Sammlung gibt es eine einzelne, auf drei Seiten de-
korierte zusammenklappbare Form, die nach dem Zusammen-
legen auf der unteren längeren Seite eine mehrblättrige Blüte 
mit einer großen ovalen Öffnung in der Mitte bildet (Kat.-Pos. 
59). Diese Form habe ich als eine zweiteilige zusammenklapp-
bare Form klassifiziert.

Die Denkmäler in den einzelnen Abschnitten werden in der Rei-
henfolge der Inventarnummern besprochen

Jede Form wird folgendermaßen beschrieben:

1. das Thema oder die Anzahl der Darstellungen
2. vermutete oder bestätigte Datierung, Herkunftsort (im All-

gemeinen, wenn es keine anderen Angaben gibt, schreibe
ich Schlesien, wenn die Blöcke eine alte Signatur des Stadt-
archivs Hirschberg oder des Vorkriegsmuseums RGV haben,
gebe ich in Klammern den wahrscheinlichen Herkunftsort an 
– Jelenia Góra in den heutigen Grenzen der Stadt, also ein-
schließlich Cieplice Śląskie, Sobieszów, etc.)

3. Material: Holzart
4. Technik
5. Abmessungen (Höhe × Breite × Dicke)
6. Zustand der Erhaltung
7. aktuelle Inventarnummer und frühere Inventarnummern

in der Reihenfolge: RGV Museum (B, bl), Stadtarchiv Hirsch-
berg, Nummer der Liste ET aus den Jahren 1945–1971

8. Beschreibung

Bei der Beschreibung der doppel- und mehrseitigen Formen ver-

weist das + Zeichen auf die Darstellung auf der nächsten Wand
9. Signaturen: Monogramme, Initiale von Seitenkanten
10. Weg der Gewinnung
11. Literaturangaben

Die Bestimmung der Holzart, die für die Herstellung von Leb-
kuchenformen verwendet wurde, erfolgte anhand der mikros-
kopischen Untersuchung von Holzsplittern, die aus alten Lebku-
chenformen von Dr. habil. Elżbieta Myśków von der Abteilung für 
Entwicklungsbiologie der Pflanzen des Instituts für experimen-
telle Biologie der Universität Wrocław entnommen wurden.

Bitte beachten Sie, dass die Lebkuchenformen zur Herstellung 
eines dekorativen Reliefs auf dem Teig verwendet wurden, da-
her ist das Motiv auf dem Block ein Spiegelbild der tatsächlichen 
Darstellung auf dem Lebkuchen. Die linke Seite der Darstellung 
ist eigentlich die rechte Seite, die Vertiefungen werden zu Kon-
vexitäten. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden in der 
Beschreibung daher nicht die Begriffe „rechts“, „links“, „Hand“ 
oder „Bein“ verwendet, sondern allgemeinere Begriffe wie „eine 
Seite“, „die andere Hand oder das andere Bein“. 

Katalog der Lebkuchenformen
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Katalog form piernikarskich

Katalog „Tradycje piernikarskie w Jeleniej Górze” prezentuje 
zabytki ze zbiorów Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze i obejmuje 58 drewnianych klocków pierni-
karskich i jeden woskowy, pochodzące z XVIII i XIX w. Prze-
ważnie są to wyroby Śląskie, a znaczna część z nich (43 szt.) 
pochodzi prawdopodobnie z Jeleniej Góry i najbliższej oko-
licy, czyli z Cieplic Śląskich, Sobieszowa, być może z Kowar, 
Karpacza, czy Gryfowa Śląskiego, a nawet Mirska (odcisk wo-
skowy). Blisko połowa z nich (29 sztuk)1 pochodzi z przed-
wojennych zbiorów Muzeum RGV (Muzeum Towarzystwa 
Karkonoskiego, którego bezpośrednim spadkobiercą jest 
obecne Muzeum Karkonoskie), o czym świadczą oryginalne 
nalepki z naniesionymi odręcznie sygnaturami inwentarzo-
wymi stosowanymi przed wojną w Muzeum (np. B IV. , bl 32). 
Nieznacznie większa część (30 szt.) pojawiła się w muzeum 
już po wojnie bez jakiejkolwiek dokumentacji (10 szt.), tym 
samym stwarzając problem z ich proweniencją i jednoznacz-
nym określeniem, czy pochodzą one z okolic Jeleniej Góry, 
czy odleglejszych terenów Śląska.

Objaśnienia do katalogu

Zabytki opisane w części katalogowej zgrupowano w dwóch 
podstawowych zespołach:

FORMY JEDNOCZĘŚCIOWE  
FORMY DWUCZĘŚCIOWE SKŁADANE

Podział ten wynika z pierwotnego przeznaczenia form składa-
nych, co odróżnia je od form jednoczęściowych.2

Zespół form jednoczęściowych podzielono na:

1. formy jednostronne (przedstawienia z jednej strony formy;
nie zaliczamy do przedstawień dat i inicjałów lub nazwisk
wypisanych na bocznych krawędziach);

2. formy dwustronne (przedstawienia po dwóch stronach for-
my; nie zaliczamy do przedstawień dat i inicjałów lub na-
zwisk wypisanych na bocznych krawędziach).

1 Muzeum RGV posiadało w zbiorach przed 1939 ok. 32 formy pier-
nikarskie: z przekazu w 1907 r. z Jeleniej Góry 15 szt. i z przeka-
zu z 1935 r. z Cieplic – 17 szt., „Der Wanderer im Riesengebirge” 
1907, nr 5, s. 75, „Der Wanderer im Riesengebirge” 1936, nr 2, s. 29;  
K. Klimek, Piernikarstwo jeleniogórskie [w:] Tradycje piernikarskie
w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich z kolekcji Mu-
zeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” Jelenia Góra 2022; R. Rze-
szowski, Historia Muzeum RGV do 1945 roku, [w:] 100 lat Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014, s. 41 (przypis
96), s. 44.

2 Prawdopodobnie pierwotnie służyły do wyrobu marcepaników
i ciast tragankowych (utwardzanych, cukrowych)

W naszym zbiorze występuje pojedyncza forma składana zdobio-
na z trzech stron, która po złożeniu, na dolnym dłuższym boku, 
tworzy kwiat wielopłatkowy z dużym owalnym otworem w środ-
ku (poz. kat. 59.). Tę formę zaliczyłam do form dwuczęściowych 
składanych.

Zabytki w poszczególnych zespołach ułożono wg numerów in-
wentarzowych.

Schemat not katalogowych:

1. temat lub liczba przedstawień;
2. przypuszczalne lub potwierdzone datowanie; miejsce po-

chodzenia (generalnie, jeżeli nie ma innych przesłanek –
Śląsk, jeżeli na klockach jest przedwojenna sygnatura Miej-
skiego Archiwum w Jeleniej Górze (Stadtarchiv Hirschberg)
lub przedwojennego muzeum RGV to w nawiasie będzie
przypuszczalne miejsce pochodzenia – Jelenia Góra w obec-
nych granicach miasta, czyli z uwzględnieniem Cieplic Ślą-
skich, Sobieszowa);

3. materiał: rodzaj drewna;
4. technika;
5. wymiary w centymetrach (wysokość × szerokość × grubość);
6. stan zachowania;
7. nr inwentarzowy aktualny i dawne sygnatury inwentarzowe

w kolejności: RGV Muzeum (B, bl), Stadtarchiv Hirschberg,
nr spisu ET z lat 1945–1971;

8. opis:

w opisie form dwu- i wielostronnych znak + oznacza wizeru-
nek na następnej ściance;

9. sygnatury: monogramy, inicjały z bocznych krawędzi, daty;
10. sposób pozyskania;
11. literatura.

Oznaczenia gatunków drewna użytego do wyrobu form pierni-
karskich wykonała, na podstawie badań mikroskopowych po-
branych łuszczyn z obiektów zabytkowych form piernikarskich, 
dr hab. Elżbieta Myśków z Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Insty-
tutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Należy pamiętać, że formy piernikarskie służyły do uzyskania 
ozdobnego reliefu na cieście, stąd motyw na klocku jest odbiciem 
lustrzanym właściwego przedstawienia na pierniku. Lewa strona 
przedstawienia jest faktycznie prawą stroną, zagłębienia stają się 
wypukłościami. Dlatego w opisie, aby uniknąć nieporozumień, 
nie posłużono się terminami „prawa- ”, „lewa strona”, „-ręka”, czy 
„-noga”, tylko użyto terminów bardziej ogólnych takich, jak  „jed-
na strona”, „druga ręka lub noga”. 





Formy jednoczęściowe, 

jednostronne

Einteilige einseitige Formen
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1 ŻOŁNIERZ
SOLDAT

2 poł. XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio 

63,5 × 22,0 × 4

stan zachowania: powierzchniowe 
zarysowania drewna, ślady 
po drewnojadach, w dolnej partii formy 
głębokie pęknięcia

MJG ET 1280; [Stadtarchiv Hirschberg] 
Kunst Inwentar 1545 3; ET 363

Postać żołnierza ukazana na wprost w mun-
durze armii pruskiej (ok. 1842–1870): kurtka 
z wysoką stójką, zapinana z przodu, z długimi 
rękawami i zdobionymi mankietami, okrągły-
mi epoletami z frędzlami, spięta paskiem, na 
głowie pikielhauba z pióropuszem; spodnie 
proste długie zachodzące na buty; w jednej 
zgiętej ręce trzyma przed sobą opartą o ra-
mię szablę (?), druga ręka przesunięta do tyłu, 
dłoń niewidoczna. Poszczególne partie ubio-
ru: stójka, frędzle, dół kurtki, podkreślone 
odmiennym rytem liniowym i wrąbkowym. 
Nogi żołnierza flankuje bogaty ornament ro-
ślinny. W podstawie trzy poziome pasy ryzo-
wane wzorem geometrycznym.

Z boku okrągła pieczątka i nalepka Kunst 
Inventar 1545 3.

Sposób nabycia: przekaz powojenny z archi-
wum miejskiego w latach 1948–1950.
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2 SIEDEM PRZEDSTAWIEŃ: ROZETKI KWIATOWE
SIEBEN DARSTELLUNGEN: BLUMENROSETTEN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny 
i cyrklowy, techniki wiórowe), 
intaglio

24 × 11 × 2

stan zachowania: w górnej 
partii formy podłużne, pionowe 
pęknięcia klocka wypełnione 
woskiem

MJG ET 1285; B IV 28 m; ET 368

Wszystkie obwiedzione otokiem 
z naprzemiennie ułożonych list-
ków. Ułożone w czterech rzę-
dach, w trzech parach, jedna 
pojedyncza; wnętrze rozetek 
zdobione stylizowanymi kwiata-
mi o zaznaczonym środku i róż-
nokształtnych płatkach w posta-
ci: kresek, kółek, łezek. 

Na awersie okrągła papierowa 
nalepka z odręcznym napisem:  
B IV 28 m.

Sposób nabycia: zbiory ponie-
mieckie (prawdopodobny prze-
kaz do RGV z 1907 r.).
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3 SZEŚĆ PRZEDSTAWIEŃ
SECHS DARSTELLUNGEN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/ 
jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

22,5 × 13,5 × 3,5

stan zachowania: znaczny odprysk lub 
starcie drewna w lewym górnym rogu formy; 
ślady po drewnojadach

MJG ET 1288; B IV 28 e; ET 371

Pionowy prostokątny klocek, na którym, w układzie pasowym, 
poziomym rozmieszczone w parach: ryby, kot, psy i ozdobne 
naczynie. Poszczególne partie ciał zwierząt podkreślone od-
miennym rysunkiem rytu: falistego, wrąbkowego, półksiężyców, 
roślinnego: 

1. Dwie ryby zajmujące całą szerokość klocka, jedna pod drugą
o gładkich głowach z zaznaczonymi okrągłymi wypukłymi
oczami.

2. Dwa zwierzaki kroczący kot (?) i pies (?) ustawione na prosto-
kątnych podstawach z ulistnionymi obustronnie gałązkami.

3. Kroczący pies z podniesionym łbem

4. Ozdobne naczynie ze wzorem roślinnym i ptakami wypeł-
nione malinami(?)

Na awersie okrągła papierowa nalepka z odręcznym napisem: 
B IV 28 e.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodobny przekaz 
do RGV z 1907 r.).
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4 DEKORACYJNY PROSTOKĄT 
Z MONOGRAMEM  „W”
DEKORATIVES RECHTECK 
MIT MONOGRAMM  „W“

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

11 × 18,3 × 4

stan zachowania: drewno wielokrotnie pęknięte, 
ubytki na bocznych krawędziach, na tylnej ścianie 
w dolnym rogu trójkątny odłupek, liczne ślady 
po drewnojadach

MJG ET 1292; Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb Kunst 
Inventar Nr 1545 30; ET 375

Pośrodku formy poziomy prostokąt o szerokiej ra-
mie zdobionej pasmami ukośnych żłobień rozdzie-
lonych wielopłatkowymi kwiatkami i gałązkami; we-
wnątrz prostokąta, pośrodku ozdobny monogram W  
(w lustrzanym odbiciu); tło gładkie, w rogach wielopłat-
kowe kwiaty z kulistymi środkami. 

Na bocznej dłuższej ściance dwie pieczątki: Stadtarchiv/
Hirschberg/Rsgb i okrągła ze słabo czytelnym napisem 
na obwodzie (Stadt Hirschberg im  Riesengebirge) oraz 
słabo czytelnym herbem Jeleniej Góry wewnątrz.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950) z ar-
chiwum miejskiego.
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5 DZIK 
WILDSCHWEIN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

8,2 × 14,9 × 2,3 

stan zachowania: drobny ubytek drewna na bocznej, 
krótszej krawędzi i drobne pęknięcia na całej 
powierzchni

MJG ET 1297; B IV 28 o; ET 380

Pośrodku prostokątnego pola wizerunek dzika z ogo-
nem podwiniętym na boku. Poszczególne partie ciała 
podkreślone odmienną dekoracją rytu liniowego („zje-
żona” sierść na grzbiecie), stempelkowego zygzaka 
(na tułowiu) i drobnego chaotycznego rytu kreskowe-
go (łeb i część nóg) ; pozostałe partie – gładkie (dolne 
partie nóg, uszy). W podstawie dekoracja w formie po-
ziomych pasów: roślinna i geometryczna.

Na awersie okrągła nalepka papierowa (częściowo 
zdarta) z odręcznym napisem piórem B IV... o.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodobny 
przekaz do RGV z 1907 r.).
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6 JEŹDZIEC 

REITER

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

13,5 × 8,5 × 5 

stan zachowania: na klocku widoczne ślady 
po drewnojadach. Z prawej strony od tyłu  
duży klinowaty ubytek drewna na całej długości 
krawędzi klocka.

MJG ET 1298; Stadtarchiv Hirschberg/Rgsb Kunst 
Inventar Nr 1545 27; ET 381

Jeździec na koniu. Koń kroczący przedstawiony profi-
lem z ozdobną derką na grzbiecie. Jeździec tułowiem 
zwrócony frontalnie. Odziany w szamerowany kubrak 
z dwoma rzędami guzów i trójkątną stójką, spodnie 
u góry szerokie wpuszczone w wysokie buty, na gło-
wie wysoka, cylindryczna czapa z grubym otokiem.
Poszczególne partie ubioru jeźdźca, uprzęży konia oraz
jego ciała (ogon, grzywa) podkreśla zróżnicowany orna-
ment geometryczny (sznury, trójkąty, guzy i kule). Dół
formy wypełniony ornamentem roślinnym, a w podsta-
wie poziomy pas ryzowany motywem owalu.

Zachowane na bocznej, dłuższej ściance pieczątki Stadt- 
archiv Hirschberg/Rgsb.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950) z ar-
chiwum miejskiego.
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7  DEKORACYJNY PROSTOKĄT 
Z TRZEMA ROZETAMI
DEKORATIVES RECHTECK 
MIT ROSETTE

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

25 × 50 × 4 

stan zachowania: forma pęknięta na całej długości 
z jednej strony – widoczne pęknięcie na tylnej 
ścianie; spięta na krótszych bokach metalową taśmą 
przytwierdzoną wkrętami; przy krótszym boku 
formy na bordiurę nałożono dwie listewki różnej 
szerokości włożone na styk i przybite gwoździami

MJG ET 1305; ET 388 

Prostokąt obwiedziony bordiurą z potrójnych pasów 
o odmiennej dekoracji pionowych żłobień i prostych
wałków. Płaszczyzna prostokąta wypełniona trzema
dużymi rozetami. Skrajne o identycznym kolistym
kształcie – siedem koncentrycznych kręgów drobnych 
płatków ze środkami z wirujących wielopłatkowych
kwiatów z okrągłym środkiem; środkowa płaszczy-
zna, obwiedziona kolistą ramką, w kształcie ośmio-
płatkowego stylizowanego kwiatu o romboidalnych
płatkach zakończonych dwoma listkami, pomiędzy
nimi ośmiopłatkowe kwiatki o okrągłych środkach
i kuleczki. Między środkową i skrajnymi rozetami oraz
w narożach prostokąta stylizowane kwiaty i abstrak-
cyjne ornamenty.

Sposób nabycia: brak danych.
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8 ŻOŁNIERZ
SOLDAT

3 ćw. XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

45 × 14,8 × 4,5 

stan zachowania: w dolnej części klocka ślady 
po drewnojadach oraz głębokie spękania 
formy nienaruszające rysunku

MJG ET 1308; Stadtarchiv Hirschberg/ 
Rsg Kunst Inventar 1545 8; ET 391 

Żołnierz stoi frontalnie na lekko rozstawionych 
nogach, w prawej, zgiętej dłoni przytrzymuje 
szablę skierowaną ku górze i opartą o ramię, 
lewa ręka opuszczona, obok niej zwisa po-
chwa szabli. Ubrany w pruski mundur z drugiej 
połowy XIX w. Dopasowana kurtka typu waf-
fenrock z epoletami, wysoką stójką, ściągnięta 
w pasie. Spodnie proste, długie zachodzące na 
buty. Na głowie pikielhauba z pióropuszem na 
czubku i orłem na przodzie. Nogi od zewnątrz 
flankuje falista dekoracja ulistnionych gałązek. 
W podstawie poziomy ornament z ulistnionej 
gałązki i kwiatu. 

Na górnym, krótszym boku, nalepka Kunst 
Inventar 1545 8 i pieczątka: Stadtarchiv Hirsch- 
berg/Rsg.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–
1950) z archiwum miejskiego.
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9 FAJKA
PFEIFE

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/ głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

33,1 × 13,9 × 4,8 

stan zachowania: na awersie górny lewy 
róg – ślady odłupania drewna uzupełnione 
woskiem, również ślady po drewnojadach 
wypełnione woskiem

MJG ET 1310; Stadtarchiv Hirschberg/Rsb 
Kunst Inventar nr 1545 19; ET 393 

Fajka typu niemieckiego. Ukazana w pionie 
z dużą kielichowatą główką osadzoną w łu-
kowato wygiętym kolanku, z prostym pogru-
bionym cybuchem i lekko łukowo wygiętym 
grubym przegubem, bez ustnika. Dekoracja 
w układzie pasowym podkreśla, odrębnym 
rysunkiem (geometrycznym, sznurowym i ro-
ślinnym), poszczególne części fajki: przegub, 
cybuch, kolano i głowę. Na przegub fajki „na-
winięty” sznur z luźno zwisającymi końcami, 
z chwostami. Głowa fajki w centrum zdobio-
na dwoma krzyżującymi się u dołu kwiatami, 
na ulistnionych gałązkach, flankujących mo-
nogram „M”.

Na krótszej, bocznej ściance nalepka  
Kunst Inventar nr 1545 19 i nad nią pieczątka: 
Stadtarchiv Hirschberg/Rsb.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–
1950) z archiwum miejskiego.
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10 FAJKA
PFEIFE

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

22 × 9,1 × 3,8

stan zachowania: w dolnej partii formy 
ślady po drewnojadach, spękania formy 
nienaruszające rysunku

MJG ET 1313; Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb 
Kunst Inventar 1545 13; ET 396 

Fajka typu niemieckiego. Ukazana w pionie 
z dużą kielichowatą główką osadzoną w ko-
lanku połączonym z cybuchem, oba o tra-
pezowatym kształcie; gruby przegub bez 
ustnika lekko łukowo wygięty; na przegub 
fajki nawinięty sznur z luźno zwisającymi 
końcami, z chwostami. Dekoracja w ukła-
dzie pasowym podkreśla, odrębnym rysun-
kiem (geometrycznym, liniowo-sznurowym 
czy roślinnym), poszczególne części fajki.  
Na bocznej, dłuższej krawędzi formy wyryta 
litera B.

Na krótszej, bocznej ściance nalepka: Kunst 
Inventar nr 1545 13 i nad nią pieczątka: Stadt- 
archiv Hirschberg/Rsb.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–
1950) z archiwum miejskiego.
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11 MĘŻCZYZNA
MANN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

20 × 8,4 × 2 

stan zachowania: ślady po drewnojadach, 
drobne spękania krawędzi, ubytki 
po stronie nieopracowanej snycersko

MJG ET 1314; B IV 28 p; ET 397

Stojący mężczyzna zwrócony frontalnie, 
obie ręce wyprostowane luźno zwisają po 
bokach. W jednej trzyma walcowate na-
czynie (koszyk, klatka, latarnia?) z półokrą-
głym uchwytem; korpus naczynia zdobio-
ny prostymi pionowymi rytami liniowymi; 
w drugiej ręce trzyma luźno zwisający 
sznur lub kij. Odziany w krótki, rozpięty ka-
bat z niewielkim kołnierzem, długimi ręka-
wami z wykładanymi szerokimi mankieta-
mi; pod nim widoczna kamizelka; krótkie, 
do kolan portki z parzenicami, skarpety 
z trójkątnym haftem, od kostek do kolan 
i pantofle na obcasie; na głowie kapelusz 
z wywiniętym rondem i prostokątną, nie-
wysoką główką; spod kapelusza po bokach 
spływają długie do ramion faliste włosy. 
Poza mankietami i przednim zapięciem 
kaftan nieozdobiony, tak samo spodnie. 
Po obu stronach nóg i między nimi piono-
we, dwustronnie ulistnione gałązki; w pod-
stawie dwa ozdobne pasy: górny to rząd 
ukośnych wrębów, dolny to falista gałązka 
z listkami; dół rysunku podkreślony szero-
kim wałkiem.

Na awersie z boku rysunku – okrągła, pa-
pierowa nalepka z odręcznym napisem  
B IV 28 p.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (pra- 
wdopodobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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12 DEKORACYJNY
OKRĄG

      DEKORATIVER 
      KREIS

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno klon

snycerstwo (ryt swobodny 
i cyrklowy, techniki wiórowe), 
intaglio

18 × 18,4 × 2,2

stan zachowania:  
na nieopracowanej stronie formy 
ślady płytkich cięć dłutem i rys

MJG ET 1316; Stadtarchiv 
Hirschberg/Rsgb Kunst Inventar 
Nr. 1537; ET 399

W centrum kwadratowego klocka 
dekoracyjne koło wypełnione dość 
schematycznie wykonaną dekora-
cją roślinną i geometryczną. Doni-
ca o przysadzistym kształcie, w niej 
trzy wielopłatkowe kwiaty z okrą-
głymi środkami, na długich łodyż-
kach, z szerokimi liśćmi. Doniczkę 
od zewnątrz flankują dwa 8-płatko-
we kwiatki z kulistymi środkami. Od 
spodu donica ujęta w klamrę z „liści” 
pośrodku z pąkiem i z dwoma list-
kami. Donica i klamra spodnia zdo-
bione rytem kreskowym o zmien-
nym układzie.

Na odwrocie klocka prostokątna pa-
pierowa nalepka z pieczątką: Kunst-
-Inventar Nr. 1537 (numer wpisany
atramentem); częściowo na nalepce
z lewej strony pieczątka: Stadtarchiv 
Hirschberg/Rsgb; z prawej okrągła z nieczytelnym napisem i herbem miasta.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950) z archiwum miejskiego.
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13 ANIOŁ Z SZARFĄ
ENGEL MIT SCHÄRPE

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, techniki 
wiórowe), intaglio

10,7 × 15,8,0 × 2,2

stan zachowania: na awersie poziome pęknięcie deski 
nienaruszające rysunku, niewielkie ścięcia rogów 
od strony rewersu

MJG ET 1317; bl 32 nr 832 k, ET 400

Ukazany frontalnie, w postaci pulchnego dziecka, 
z niewielkimi skrzydłami. Przedstawiony w pozycji 
unoszenia się (lecący bokiem?), z rozłożonymi rękoma 
i skrzydłami, w poziomie, w których trzyma przed sobą 
szeroką i długą, łukowo wygiętą szarfę. Wokół bioder, 
częściowo przysłoniętych szarfą, owinięte perizonium. 
Jedna noga lekko zgięta zachodzi stopą za drugą, wy-
prostowaną. Na szyi i piersi trzy sznury korali z gwiazdą 
(kwiatem ?) zwisającą między piersiami. Wokół pulch-
nej twarzy schematycznie przedstawione pukle wło-
sów luźno opadające do ramion. Pióra skrzydeł zdo-
bione żłobieniem w formie owali, o zmiennej wielkości: 
bliżej ciała mniejsze, mocno zaznaczone, bliżej końców, 
mocno wydłużone, o zmiennej długości.

Na dwóch bocznych krawędziach wyryte: z jednej stro-
ny: (1873.), z drugiej: Th.N.

Na bocznej krawędzi zachowana okrągła papierowa na-
lepka z odręcznym napisem: bl 32 nr 832 k.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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14 KOBIETA
FRAU

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

12,5 × 4,3 × 2,0 

stan zachowania: prawy górny róg płytko 
poziomo ścięty; na lewej krawędzi na dole 
pionowy ubytek drewna. Na powierzchni 
widoczne ślady po drewnojadach wypełnione 
woskiem

MJG ET 1323; bl 32 nr 832 r; ET 406

Postać kobiety stoi zwrócona frontalnie w nie-
wielkim rozkroku, z rękami opuszczonymi wzdłuż 
boków. Ubrana w krótki kaftan i spódnicę do 
kostek z paskiem, na stopach pantofle na słup-
kowych obcasach. Na głowie kapelusz z rondem 
i niewysoką półokrągłą główką. Kaftan bez zdo-
bień, z długimi rękawami z szerokimi mankietami, 
zapięty na dwa rzędy guzików, z dekoltem z za-
znaczonym marszczeniem w formie pionowych 
wrębów. Spódnica zdobiona wielopłatkowymi 
dużymi kwiatami i zdwojonymi półksiężycami 
w układzie pionowych naprzemiennych pasów; 
na dole spódnicy bordiura z pionowych rytów – 
frędzle (?). Postać kobiety przedstawiona schema-
tycznie, z nadmiernie powiększonymi oczami.

Na bocznej krawędzi 
zachowana papiero-
wa, okrągła nalepka 
z odręcznym napisem  
bl 32 nr 832 r.

Sposób nabycia:  
zbiory poniemieckie 
(prawdopodobnie 
przekaz w 1935 r. 
z Cieplic).
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15 BARANEK Z KOSZYCZKIEM
LAMM MIT KORB

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerska (ryt swobodny i cyrklowy, techniki wiórowe), 
intaglio

9,6 × 11,2 × 3,2 

stan zachowania: na odwrocie przy krótszej krawędzi 
poziomy łukowaty ubytek; drobny ubytek w prawym 
górnym rogu; liczne ślady po drewnojadach 
wypełnione woskiem

MJG ET 1326; Stadtarchiv Hirschberg/ Rsgb Kunst 
Inventar Nr. 1537; ET 409

Baranek ukazany profilem stoi na niewielkim wzgórku 
i trzyma w pysku koszyczek z pałąkowatym uchwytem. 
Runo kędzierzawe, długie na tułowiu, krótkie na pysku 
i nogach. Długie, obwisłe ucho umieszczone w okolicy 
szyi. Koszyczek w formie odwróconego stożka z szero-
ką podstawą zdobioną wypukłymi guzami. W podsta-
wie pozioma wijąca się, ulistniona obustronnie gałązka 
z kwiatkami na końcach, a pośrodku ułożony szeroki 
liść (palmy?). W podstawie wydzielony szeroki, ozdobny 
pas pionowych wrzecionowatych wrębów.

Na bocznej krótszej krawędzi zachowane pieczątki 
słabo czytelne: prostokątna z napisem: Stadtarchiv  
Hirschberg/ Rsgb, i okrągła Stadt Hirschberg… Riesenge-
birge z herbem w środku.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950) 
z archiwum miejskiego.
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16 DAMA
DAME

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio 

41 × 16,2 × 2,6

stan zachowania: na awersie widoczne 
ślady przebarwień drewna

MJG ET 1328; B IV 28 f; ET 411

Przedstawiona frontalnie, ręce opusz-
czone, lekko ugięte w łokciach. 
W sukni (styl XVII w.) z długimi rękawa-
mi z ozdobnymi mankietami, z mocno 
ściągniętym w pasie gorsetem z ozdob-
ną baskinką; ramiona okryte szerokim 
ozdobnym kołnierzem (chustą-fichu?) 
zawiązanym na dekolcie. Na szyi kora-
le. Włosy opadające falami na ramiona 
przewiązane sznurem pereł (w typie 
ferronniere) zwieszającym się na czoło 
z ozdobą w formie gwiazdki, na czub-
ku głowy niewielka kokarda. Suknia 
i kołnierz zdobione precyzyjnym rytem 
o motywach roślinnych (wici, ulistnione
gałązki i drobne kwiatki), w dolnej czę-
ści spódnicy szlak z motywem wzoru
tureckiego (paisley); gorset zdobiony
pionowym i poziomym żebrowaniem.
Spod sukni wystają nieproporcjonalnie
małe stopy bez zaznaczonych butów.
W podstawie kobieta stoi na trawie, za-
znaczonej drobnym pionowym, gęstym
rytem, a jej stopy flankują trzy liściaste
kwiaty. Na dole pas wrzecionowatych,
pionowych wrębów.

Sposób nabycia: zbiory poniemiec-
kie (prawdopodobny przekaz do RGV 
z 1907 r.).
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17 DAMA
DAME

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

37,5 × 13,5 × 2,5 

stan zachowania: niewielkie ślady 
przebarwienia klocka na twarzy postaci 
i na wysokości głowy; liczne ślady 
po drewnojadach

MJG ET 1329; B IV 28 c; ET 412 

Postać kobiety zwrócona frontalnie z jed-
ną ręką zgiętą w łokciu i położoną na pier-
si, drugą opuszczoną na spódnicę. Ubrana 
w suknię (XVII/XVIII w.) z nakładanym koł-
nierzem w typie „canezou” zakrywającym 
dekolt i ramiona; na wierzchu długi żakiet 
(zachodzący do połowy spódnicy) z roz-
chodzącymi się połami, z długimi wąskimi 
rękawami, na górze z bufkami, z brzegami 
zaznaczonymi ozdobną taśmą. Włosy uło-
żone w kok na czubku, po bokach loki oka-
lające twarz, z jednej strony wpięte kwiaty 
z kokardą. Na stopach pantofle z płaskimi 
obcasami zawiązane na wierzchu wstążką 
(?). Poszczególne partie stroju podkreślone 
odmienną dekoracją: roślinno-kwiatową 
w zróżnicowanych układach: swobodnie 
rozrzucone na powierzchni (żakiet), w pa-
smach poziomych i ukośnych (bordiury 
i spódnica) oraz dekoracją geometryczną 
w formie wachlarzyków i romboidalnej 
krateczki (kołnierz). W podstawie suma-
rycznie zaznaczona trawa i kępki kwiatów. 
Dołem fryz z czteropłatkowych kwiatków.

Na awersie zachowana okrągła papierowa 
nalepka z odręcznym napisem: B IV 28 c.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (pra- 
wdopodobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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18 PARA CHŁOPSKA
BAUERNPAAR

XVIII–XIX w., Śląsk (okolice Bolkowa)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

19 × 11 × 4 

stan zachowania: klocek o mocno nierównej 
powierzchni z licznymi śladami po drewnojadach 
zaklejonych woskiem. W dolnej części 
przedstawienia uszkodzona prawa noga 
mężczyzny i ornamenty roślinne.

MJG ET 2055 

Para stoi frontalnie obok siebie. Mężczyzna z jedną ręką 
luźno zwisającą wzdłuż ciała, drugą ma zgiętą w łokciu 
założoną za szelkę. Odziany w koszulę ze stójką z długi-
mi rękawami, w szerokie, krótkie do kolan spodnie na 
szelkach, na stopach pantofle, na głowie wysoka futrza-
na (?) czapa o półokrągłym kształcie z gładkim otokiem. 
Spod czapy spływają falujące długie do ramion włosy. 
Szelki spodni zdobione rzędem poziomych, owalnych 
wrębów, a nogawki grubymi, pionowymi rytami imitu-
jącymi marszczenie. Kobieta ubrana w koszulę z bufia-
stymi rękawkami do łokci, krótki, spięty pod piersiami, 
gorset odsłaniający zarys piersi, z mocno marszczoną 
pod biustem suknią sięgającą nieco poniżej kolan; na 
stopach płytkie czółenka. Na głowie czepiec (?). Dół 
sukni zdobiony poziomą, szeroką bordiurą półksię-
życów, stylizowanych kwiatów i prążkowanego pasa. 
W podstawie trawa z wysokimi ulistnionymi gałązkami 
flankującymi nogi obu postaci i poziomy dekoracyjny 
fryz z ukośnych, owalnych wrębów.

Zachowana na bocznej krótszej ściance nalepka pa-
pierowa z odręcznym napisem Przyb. Nr. [Numer nie-
czytelny].

Sposób nabycia: przekaz z muzeum w Bolkowie, 1953.
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19 MYŚLIWY
(STRZELEC?)
JÄGER (SCHÜTZE?)

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

72 × 26 × 2,5 

stan zachowania: na awersie od góry  
i od dołu ślady pionowego spękania deski 
wchodzące na rysunek postaci; ślady 
przetarć na desce i drewnojadów;  
po konserwacji

MJG ET 2223

Mężczyzna ukazany frontalnie stoi w kon-
trapoście, z głową lekko obróconą w bok; 
jedną ręką przytrzymuje ozdobną ładow-
nicę, przewieszoną skosem przez ramię, 
drugą podtrzymuje za lufę strzelbę opartą 
o ziemię. Ubrany w długi rozpięty na przo-
dzie kaftan, sięgający nieco za biodra; pod 
kaftanem widoczna koszula bez kołnierza, 
zdobiona na przodzie „haftem”; długie
spodnie wpuszczone w buty z cholewka-
mi. Na głowie kapelusz z wysoką główką
ozdobioną piórami. Brzegi kaftana przy
rozcięciu, na dole i na mankietach zdo-
bione bordiurą w formie zygzaka, przy
szyi wąska, półkolista bordiura z piono-
wych rytów i zygzaka od zewnątrz; na
koszuli widoczny motyw kwiatowo-geo-
metryczny. Dół formy wypełniają moty-
wy roślinne flankujące, od zewnątrz nogi
strzelca. W podstawie napis: Freischütz
(Wolny strzelec) ujęty w prostokątną ram-
kę otoczoną dekoracją roślinną (kwiaty
na ulistnionych łodyżkach i liście paproci
w klamrze).

Sposób nabycia: dar, 1961.
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20 DWADZIEŚCIA JEDEN
PRZEDSTAWIEŃ RYB

 EINUNDZWANZIG 
 DARSTELLUNGEN  

VON FISCHEN

XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

16,6 (18,4) × 37 × 1,3

stan zachowania: na awersie widoczne 
przebarwienia (przypalenia?), jeden wizerunek 
ryby w partii głowy nieco starty

MJG ET 2534

Cztery rzędy przedstawień ryb w trzech rzędach  
po pięć w szeregu, w czwartym – sześć przed-
stawień. Co drugi szereg ryby zwrócone w lewo, 
a co drugi w prawo. Łuski zaznaczone rytem 
wrąbkowym półkolistym, rozwidlone ogony ry-
tem liniowym prostym, pyszczki gładkie z okrą-
głym okiem.

Sposób nabycia: zakup, 1997.
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21 DAMA
Z SOKOŁEM
DAME MIT FALKEN

(?), Śląsk (Mirsk)

płaskorzeźba w wosku  
(kopia formy drewnianej?)

46 × 21 × 2 

stan zachowania: dobry

MJG ET 2859

Kobieta stoi frontalnie. Na jednej ręce, 
zgiętej w łokciu, siedzi ptak z rozłożo-
nymi skrzydłami (sokół?), druga zgięta 
opiera się na biodrze. Ubrana w dłu-
gą suknię do kostek (styl XVII/XVIII w.), 
z długimi, szerokimi rękawami spiętymi 
taśmą w połowie długości, spod nich 
wystają rękawy koszuli. Wokół dekoltu 
upięta sfałdowana tkanina, zwisająca 
na ramionach, z jednej strony spływa-
jąca swobodnie poniżej ręki, z drugiej 
owijająca się w pasie. Na głowie wysoki 
dwurożny biret, bogato zdobiony (guzki 
i kreski), spięty pośrodku broszą (?). Spod 
biretu spływają na ramiona swobodnie 
długie proste włosy. Na szyi zawieszony 
krzyżyk. Suknia bogato zdobiona w pio-
nowe pasy z bogatym zgeometryzowa-
nym wzorem. W dole sukni szeroki po-
ziomy pas z motywami roślinnymi ujęty 
od góry i dołu w zróżnicowanej szeroko-
ści bordiury z pionowych liniowych ry-
tów. Spod sukni widoczne czubki butów. 
W podstawie szeroki pas pionowych 
rytów. Upierzenie ptaka podkreśla zróż-
nicowany, bogaty ryt wrąbkowy i łuko-
wo-liniowy. 

Sposób nabycia: zakup, 2017.







Formy jednoczęściowe,  

dwustronne

Einteilige doppelseitige Formen
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22 DEKORACYJNY PROSTOKĄT
DEKORATIVES RECHTECK

 
XIX w., Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

7,2 × 21,9 × 3,5 

stan zachowania: na awersie na krawędziach rysunku 
ubytki drewna; lewe i prawe naroża formy delikatnie 
starte. Na rewersie głębokie pęknięcie po skosie 
centralnych pól; pęknięcia i ślady po drewnojadach 
wypełnione woskiem

MJG ET 1279; bl 832e; ET 320

Płytko wyżłobiony, podzielony wewnątrz na osiem 
pól: sześć pól prostokątnych o zbliżonych rozmiarach, 
para skrajnych pól zbliżona do kwadratów; pola ujęte 
w cienko rytowane ramki. Przedstawienia wewnątrz pól 
w układzie wertykalnym i horyzontalnym. 

Pierwsza para pól przedstawia kobietę i mężczyznę 
w układzie wertykalnym: 1. kobieta stoi frontalnie; 
w jednej ręce, luźno zwisającej wzdłuż boku, trzyma 

koszyk, druga ręka zgięta w łokciu oparta na spódnicy. 
Ubrana w koszulkę z krótkimi, bufiastymi rękawami, 
z dekoltem w szpic, sznurowany gorset i długą spódni-
cę. Włosy faliste, długie spływające na ramiona. Spód-
nica z nałożonym fartuchem. 2. Mężczyzna jedną ręką 
podtrzymuje, pionowo ustawioną przy nodze, strzelbę 
z lufą do góry, druga ręka luźno opuszczona. Ubrany 
w kaftan do bioder spięty w pasie, na szyi chustka, dłu-
gie spodnie wpuszczone, w wysokie do kolan, buty ; na 
głowie kapelusz z niską główką. Przez tułów, przewie-
szona, skosem, torba na szerokim pasie. 

Druga para przedstawień to: 1. huzar na kroczącym ko-
niu zwrócony frontalnie, jedną ręką trzyma uzdę, druga 
zgięta oparta w pasie; na głowie czako z piórem zdo-
bione sznurami o zwisających końcach ; 2. krajobraz 
z psem wyruszającym do lasu. 

Trzecia para przedstawień ze scenami polowania 
na jelenia z psem: 1. pies biegnący za jeleniem; 2. myśli-
wy strzelający do jelenia. 

Czwarta para pól -kwadratowe – przedstawia: 1. pru-
skiego orła w koronie z rozłożonymi skrzydłami uka-
zanego na wprost, z głową zwróconą w jedną stronę; 
2. gołębia z listem w dziobie. Rysunek na wszystkich 
polach wykonany delikatnym i precyzyjnym rytem z za-
chowaniem najdrobniejszych szczegółów.
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+ NIEOZDOBIONY PROSTOKĄT 
Z ZAZNACZONYMI 8 POLAMI

  UNVERZIERTES RECHTECK  
  MIT ACHT MARKIERTEN FELDERN

 
Jak na awersie wyżłobiony płytki prostokąt z zaznaczo-
nym płytkim rytem, podziałem na mniejsze pola: 6 pół 
prostokątnych, para skrajnych, kwadratowa. Brak zdo-
bień i rysunków wewnątrz pól.

Na bocznej dłuższej ściance wyryte inicjały: C.H. (Carl 
Herzig?).

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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23 JEŹDZIEC
REITER

1847, Śląsk

drewno – rodzaj nie do 
oznaczenia

snycerstwo (ryt swobodny 
i cyrklowy, techniki wiórowe), 
intaglio

50 × 32 × 5 

stan zachowania: drobne 
otarcia drewna, ślady po 
otworach na gwoździe, 
drobne spękania

MJG ET 1281; ET 364

Przedstawiony profilem kro-
czący koń w ozdobnym ogło-
wiu, z dekoracyjnym cza-
prakiem, a na nim jeździec 
zwrócony frontalnie; w jed-
nej ręce, odchylonej nieco do 
tyłu, trzyma puginał; druga 
ręka skryta za głową konia. 
Ubrany w mundur żołnie-
rza z przełomu XVII/XVIII w. 
Kaftan do pasa z dwoma rzę-
dami guzików, gęsto szame-
rowany, z szerokim rękawem, 
z lampasem na całej długości 
i z szerokim, szamerowanym, 
wykładanym mankietem; 
pod szyją szeroki koronkowy 
kołnierz. Spodnie szerokie, 
przewiązane w pasie ozdob-
ną szarfą z luźno odchylony-
mi do tyłu końcówkami; nogawki z ozdobnym lampa-
sem wpuszczone w wysokie buty za kolano, na butach 
ostrogi. Na głowie dwurożny kapelusz z dwoma piórami 
rozchodzącymi się na boki, spiętymi pośrodku broszą. 
Spod kapelusza na ramiona spływają długie, ufryzowa-
ne w loki, włosy. Do uprzęży konia przytroczone, przy 
nodze jeźdźca, olstro z pistoletem(?). Pod uniesioną 
nogą konia tarcza z monogramem C.H, a pod nim data 
– 1847. W podstawie dekoracja roślinno- kwiatowa. Po-
szczególne partie stroju jeźdźca i konia zostały podkre-
ślone odmienną, bogatą dekoracją roślinno-kwiatową 
i geometryczną w układach pasowych (sierść konia za-
znaczona gęstym łamanym rytem zygzakowym, grzy-
wa i ogon – falistym liniowym).
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+ JELEŃ
HIRSCH

Kroczący jeleń przedsta-
wiony profilem z jedną 
nogą podniesioną i zgiętą 
w kolanie; głowa, z dużym 
porożem, wysoko uniesiona; 
poroże łukiem zawieszone 
nad grzbietem zwierzęcia, 
opiera się o jego zad. Tułów, 
łącznie z głową, pokryty gę-
stym zygzakowym rytem; 
racice, poroże, ogon – po-
kryte delikatnym płytkim 
rytem liniowym. W podsta-
wie bogaty ornament roślin-
no–kwiatowo-geometryczny 
w postaci poziomo wijącej 
się ulistnionej gałązki, wielo-
płatkowych kwiatów i zdwo-
jonego odwróconego lam-
brekinu. Przestrzeń między 
przednimi i tylnymi nogami 
wypełniona kwiatami wielo-
płatkowymi na ulistnionych 
łodyżkach. 

Na bocznej dłuższej ściance 
formy wyryte inicjały A.V.

Sposób nabycia:  
brak danych.
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24 DEKORACYJNY 
PROSTOKĄT

      DEKORATIVES  
      RECHTECK

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno klon

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

22,7 × 41 × 3,6 

stan zachowania: na całej 
powierzchni ślady po drewnojadach, 
widoczne spękania deski z trzech 
stron na bocznych krawędziach; 
deska spięta metalową taśmą

MJG ET 1284; Stadtarchiv Hirschberg/ 
Rsgb Kunst Inventar 1545 7; ET 367

Obwiedziony szeroką bordiurą głębo-
kich, pionowych żłobień. Wewnętrzną 
płaszczyznę zdobi ornament roślinny 
w postaci dwóch winnych gron połą-
czonych falującymi wiciami umiesz-
czonych w centrum płaszczyzny; gro-
na symetrycznie flankują dwa duże 
listki umieszczone na dwóch węż-
szych krańcach prostokąta. W trzech 
rogach łukowo pochylone, wzdłuż 
dłuższych krawędzi, ostowate, ulist-
nione gałązki.
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+ TRZY 
PRZEDSTAWIENIA

   DREI  
   DARSTELLUNGEN

Nierównomiernie rozrzucone 
na powierzchni klocka, 
o zróżnicowanej wielkości i czytelności:

1. Jeleń na tle drzewa (?) 

2.  Pusty prostokąt 

3.  Stojący mężczyzna z lekko ugiętą 
jedną nogą gra na skrzypcach; ubra-
ny w rozpięty kaftan sięgający do 
połowy uda, długie spodnie z pa-
skiem i czapę. W podstawie między 
nogami mężczyzny wielopłatko-
wy kwiat na ulistnionej łodyżce. 
Spodnie i kaftan zdobione deko-
racją półksiężyców rozsianych po 
powierzchni ubioru. Przedstawienie 
nieskończone lub zniszczone po 
stronie skrzypiec i w partii twarzy.

Na awersie zachowana papierowa nalep-
ka z maszynowym napisem Kunst Inven-
tar i odręcznie napisanym Nr 1545  7, 
a spod papierowej nalepki wystaje pie-
czątka z napisem Stadtarchiv Hirschberg/
Rsgb.

Sposób nabycia: przekaz powojenny 
(1948–1950) z archiwum miejskiego.



120

T
r

a
d

y
c

je
 p

ie
r

n
ik

a
r

s
k

ie
 w

 J
e

le
n

ie
j 

G
ó

r
z

e

25 DEKORACYJNE SERCE
DEKORATIVES HERZ

1849, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

23,6 × 15,0 × 4,5 

stan zachowania: po stronie awersu (serca) w lewym 
dolnym rogu duży trójkątny ubytek drewna, 
na bocznej, krótszej krawędzi spękania

MJG ET 1286; bl. 32 nr 832 c; ET 369

Serce obwiedzione ornamentem w postaci obustronnie 
ulistnionej gałązki. Na linii środkowej, między wypukło-
ściami, wkomponowany trójkąt z okręgiem w podsta-
wie, wewnątrz trójkąta spiętrzone, w pionie, półksięży-
ce. Wewnątrz serca – krzyż na prostokątnej podstawie, 
ze zdwojonymi promieniami między ramionami i dwo-
ma gwoździami przy podstawie. Krzyż symetrycznie 
flankują dwa pionowe tulipany, na łukowo wygiętych 
łodyżkach z listkami oraz ukośnie ułożona kotwica po 
jednej stronie i małe płonące serce – po drugiej. Sym-
boliczne przedstawienie wiary, nadziei i miłości.
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+ PIĘĆ PRZEDSTAWIEŃ
FÜNF DARSTELLUNGEN

Ułożonych w dwuszeregu o zróżnicowanej wielkości: 

1.  Stojąca gęś ze złożonymi skrzydłami; zróżnicowane 
upierzenie ptaka podkreślają owalne wręby na tuło-
wiu, ornament kwiatowy (tulipany) na skrzydłach. 

2.  Siedzący pies (wilk?); tułów w górnej części pokry-
wa długa sierść zaznaczona falistym rytem, w tyl-
nej części jest gładki tak jak nogi i łeb, ogon pusz-
ysty w formie liścia akantu.

3.  Płynąca kaczka; upierzenie ptaka podkreślają 
owalne wręby, ułożone w pionie i poziomie na 
tułowiu oraz poziomy ornament kwiatowy (tulipa-
ny?) na skrzydłach, w podstawie dekoracja falista 
– fale na wodzie. 

4.  Siedzący zając; sierść na tułowiu i do połowy długo-
ści nóg w formie zygzakowatego głębokiego rytu, 

uszy pyszczek i łapy w dolnej części gładkie; w pod-
stawie zaznaczone kępki trawy i dekoracyjny, pozio-
my ornament. 

5.  Matka Boska z Dzieciątkiem (Madonna Wambierzyc-
ka?) stoi frontalnie; w jednej ręce dzierży berło, w dru-
giej ręce trzyma Dzieciątko w koronie na głowie, 
wokół bioder Dzieciątka – perizonium; Matka Boska 
ubrana w długą rozkloszowaną suknię pośrodku 
z trójkątnym rozcięciem, z długimi szerokimi rękawa-
mi; na głowie okazała korona, spod korony spływają 
długie faliste włosy; suknia bogato zdobiona moty-
wami roślinnymi; na szyi korale.

Na bocznej dłuższej ścianie wyryty napis C. Herzig 1849.

Zachowana, na krótszej bocznej ścianie, okrągła papie-
rowa nalepka z odręcznym napisem bl 32 nr 832 c.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie (prawdopo-
dobnie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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26 DEKORACYJNE KOŁO
DEKORATIVER KREIS

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno klon

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

średnica 22,6 × 2 

stan zachowania: liczne pionowe spękania odchodzące 
od krawędzi ku środkowi, ślady uszkodzenia drewna 
na krawędziach

MJG ET 1287; ET 370

LEŻĄCY BARANEK (?)
LIEGENDES LAMM (?)

Ukazany z profilu z podkulonymi pod brzuch nogami 
i luźno opadającym długim ogonem. Otoczony kwiata-
mi. Kompozycja umieszczona pośrodku okrągłej formy. 
Poszczególne partie ciała podkreśla odmienna dekora-
cja rytu: tułów i górna część nóg baranka – zdobione 
stempelkowym owalem w zróżnicowanych układach 
i trójkątami; ogon i szyja w poziome pręgi; głowa z wy-
razistym okiem i dolne partie nóg – gładkie. Postać 
baranka flankują motywy roślinno-kwiatowe: z przodu 
kwiaty w pąkach, w typie konwalii na wiotkich łodyż-
kach, z tyłu wysoki wielopłatkowy kwiat z wiotką łodyż-
ką i smukłymi liśćmi zaginający się do środka kompozy-
cji i nieco niższy, mniejszy kwiat, odgięty na zewnątrz; 
od spodu pozioma gałązka ze smukłymi listkami i okrą-
głymi owocami; nad barankiem w pionie, na osi kom-
pozycji, pojedynczy liść paproci.
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+ DONICA Z KWIATAMI
BLUMENTOPF

W centrum, na poziomej cienkiej prostokątnej podsta-
wie, stoi donica z różnymi rodzajami kwiatów na wiot-
kich, długich łodyżkach, oflankowana wiotkimi gałąz-
kami łukowo wygiętymi na zewnątrz, o wydłużonych 
listkach i okrągłych owocach. Donica zdobiona poziomy-
mi szlaczkami kropek, pośrodku zdobiona żebrowaniem.

Sposób pozyskania: brak danych.
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27 KOBIETA W CHUŚCIE 
(CHŁOPKA)

       FRAU IM TUCH (BAUERIN)

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

22 × 10,5 × 2,8 

stan zachowania: na powierzchni widoczne ślady 
zarysowań, spękań i drobnych nacięć

MJG ET 1289; B IV 28 K; ET 372

Ukazana frontalnie z głową lekko skręconą w jedną 
stronę. Jedną ręką, luźno opuszczoną wzdłuż ciała, trzy-
ma owalny przedmiot, drugą ręką, zgiętą, trzyma kwiat-
ka. Ubrana w koszulę z krótkimi rękawami, krótki sznu-
rowany z przodu gorsecik z ozdobnym wykończeniem 
brzegów, marszczoną suknię zakończoną ząbkowanym 
szlaczkiem. Głowę ciasno owija chustka zawiązana pod 
brodą; na stopach założone łapcie (?). W podstawie wo-
kół nóg kępki trawy, poniżej stóp poziomy ornament 
– motyw dwustronnie ulistnionej gałązki ujętej między 
dwie linie, górna od zewnątrz zdobiona półowalami.

+ PROSTOKĄT 
RECHTECK

Płytki, pionowy z poziomym podziałem na sześć pro-
stokątnych pól.

Zachowana na awersie okrągła, papierowa nalepka 
z odręcznym napisem B IV 28 K.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie (prawdopo-
dobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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28 JEŹDZIEC
REITER

XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

16,5 × 11,9 × 4,5 

stan zachowania: drobne spękania i ślady 
po drewnojadach zabezpieczone woskiem.

MJG ET 1291; Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb 
Kunstinventar nr 1545 24; ET 374

Ukazany na kroczącym koniu, profilem, tor-
sem obrócony frontalnie; ubrany w mundur 
pruskiego dragona; w jednej ręce trzyma 
wodze, w drugiej szablę skierowaną do 
góry i opartą o ramię. Widoczna jedna noga 
ze stopą wsuniętą w strzemię. Przy siodle 
olstro z pistoletem. Mundur z okrągłymi 
epoletami na ramionach, z wysoką stój-
ką pod szyją, przepasany, po skosie przez 
pierś, pasem. Na głowie pikielhauba z pió-
ropuszem rozdzielonym na boki. Koń w prostym ogłowiu, z czaprakiem pod siodłem; grzywa i ogon zaznaczone 
mocnymi grubymi rytami. W podstawie między nogami konia pionowe wielopłatkowe kwiaty na ulistnionych 
łodyżkach, z tyłu liść paproci; pod kopytami, mocną rytą kreską półksiężyców, zaznaczone kępy traw.

+ DZIK 
WILDSCHWEIN

kroczący, ukazany z profilu, ogon 
długi, sfalowany, zawinięty na boku. 
Poszczególne partie ciała zwierzęcia 
podkreślono odrębną dekoracją lub 
jej brakiem: tułów i nogi w połowie 
długości ryt stempelkowy w pozio-
me owale (tułów) i drobny zygzak 
(nogi); sierść na grzbiecie (stercząca 
szczecina) i wokół głowy – ryt piono-
wych kresek; głowa z mocno wydłu-
żonym ryjem, gładka; trójkątne uszy 
i duże oko wyraziście zaznaczone grubymi rytami. W podstawie, między nogami dzika, wielopłatkowe kwiaty. 
Podstawę zdobi ornament z pionowych owali.

Zachowana na bocznej krótszej krawędzi pieczątka „napisowa” i okrągła z napisem Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950) z archiwum miejskiego.
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29 RĘKAWICZKI
HANDSCHUHE

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

18,5 × 12,5 × 4 

stan zachowania: znaczne ubytki przy krótszej 
krawędzi; ślady po drewnojadach wypełnione 
woskiem

MJG ET 1293; ET 376

Ukazane od strony zewnętrznej, zestawione symetrycz-
nie. Bogato zdobione dekoracją roślinną w układzie 
pasowym. U podstawy palców zaznaczone „przeszy-
cia” w formie lilijki; u nasady kciuków mały kwiat czte-
ropłatkowy; u nasady dłoni, w centrum kompozycji, 
bogaty ornament roślinny z dużym kwiatem na łodyż-
ce o długich smukłych liściach ; poniżej cztery pasma 
ozdobnych fryzów w formie wisienek na zdwojonych 
łodyżkach, półkoli z wachlarzowo ułożonymi płatkami 
i poziomej, dwustronnie ulistnionej gałązki.

+ TRZY PRZEDSTAWIENIA
DREI DARSTELLUNGEN

Grupa trzech postaci, równej wielkości, ustawionych 
w szeregu, w układzie wertykalnym. 

1.  Niemowlę w powijakach i czepeczku na głowie; po-
wijaki w 1/3 długości od dołu przewiązane szeroką 
ozdobną kokardą, zdobione ukośnymi pasami jed-
no- i dwustronnie ulistnionych gałązek, na głowie 
czepek zawiązany dużą kokardą. 

2.  Mężczyzna w kapeluszu z prostokątną główką, ka-
tance i długich spodniach w prążki, w półbutach. 

3.  Ryba z tułowiem opracowanym półokrągłymi wrę-
bami naśladującymi łuski, rozdwojony ogon i płe-
twa grzbietowa zaznaczone prostymi liniami; łeb 
gładki z dużym owalnym okiem.

Sposób nabycia: brak danych.
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30 DWA PRZEDSTAWIENIA
ZWEI DARSTELLUNGEN

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

17,1 × 12,1 × 2,6 

stan zachowania: ślady po drewnojadach, drobne 
pęknięcia i ubytki drewna na całej powierzchniowe

MJG ET 1294; ET 377

1.  Dekoracyjny kwadrat podzielony na trzy pola: cen-
tralne niezdobione; dwa skrajne z dekoracją lam-
brekinową, z kulistym akcentem nad łukiem ujęta 
dookoła w pasmo ukośnych owali; prawdopodob-
nie jest to element pełnoplastycznego piernika – 
korpus kołyski (?). 

2.  Precel ułożony w poziomie o gładkiej powierzchni.

+ TRZY PRZEDSTAWIENIA 
(ELEMENTY PEŁNOPLASTYCZNEGO 

     PIERNIKA: PÓŁBUTA I SZCZYT KOŁYSKI)

    DREI DARSTELLUNGEN (ELEMENTE  
     EINES VOLLPLASTISCHEN 
    LEBKUCHENS: EINES 
    HALBSCHUHS UND WIEGENKOPF)

1.  Forma w kształcie odwróconej litery „A”, której boki 
zdobi wijąca się ulistniona łodyżka, na nosku zaak-
centowana wielopłatkowym kwiatkiem (stokrot-
ką?); krawędzie, wewnętrzny otwór i poprzeczny 
pasek zaznaczone rytem skośnej kreski. Jest to 
prawdopodobnie element pełnoplastycznego pier-
nika – góra półbuta – czółenka lub ciżemki. 

2.  Owal w formie czółenka – podeszwa ciżemki – zdo-
biona wicią roślinną o wąskich wydłużonych listkach 

3.  Pięciokąt osadzony na poziomym półksiężycu. Pię-
ciokąt o przedłużonych zewnętrznych bokach opar-
tych na łukowym, poziomym biegunie; wewnętrzne 
pole zdobione wirującym kwiatem z kulistym środ-
kiem i bordiurą: od zewnątrz jednostronnie ulistnio-
ną gałązką, od wewnątrz kępkami półksiężycowych 
listków. Biegun zdobiony dwoma rozchodzącymi się 
na boki ulistnionymi gałązkami. Jest to prawdopo-
dobnie element pełnoplastycznego piernika – ścian-
ka szczytowa kołyski.

Na jednej z dłuższych ścian klocka wyryta ozdobna 
litera „B”.

Sposób nabycia: brak danych.
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31 JEŹDZIEC – HUZAR
REITER – HUSAR

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe, stempelkowa), intaglio

16,5 × 11 × 4 

stan zachowania: ślady przebarwień drewna 
i drobnych pęknięć

MJG ET 1295; ET 378

Huzar pruski z okresu fryderycjańskiego. Koń kroczący 
przedstawiony profilem z ozdobnym ogłowiem i cza-
prakiem (derka) na grzbiecie. Jeździec tułowiem zwró-
cony frontalnie. Odziany w dopasowany, szamerowany 
dolmen (kurtka) z wysoką stójką, długie spodnie z lam-
pasami spięte pasem z okrągłą klamrą, na głowie wyso-
ka kuczma (futrzana czapa) z szarfą z chwostem; przy 
nodze widoczne olstro z pistoletem. Dół kompozycji 
wypełniają uproszczone motywy geometryczne i roślin-
ne wkomponowane między nogi konia z przodu przy-
pominające tulipany, z tyłu niezidentyfikowany kwiat, 
pośrodku pod kopytami powtarzające się półokrągłe 
wręby naśladujące bruk uliczny. Ornament geometrycz-
ny i roślinny wyodrębnia elementy uprzęży konia, cza-
prak, olstro, ogon i grzywę konia. Ryt precyzyjny.
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+ BARANEK
LAMM

Kroczący, ukazany profilem. Poszczególne partie cia-
ła zwierzęcia podkreśla odmienny ryt dekoracyjny: 
wiązki łuków o różnokierunkowym przebiegu imitują 
kędzierzawe runo na tułowiu i długim ogonie; głowa, 
z dużym owalnym okiem, płytko ryzowana poziomym 
stemplem zygzakowym. W podstawie między nogami 
barana kwiaty, między kopytami, pod brzuchem pozio-
ma ulistniona gałązka. Ryt dokładny, precyzyjny.

Sposób nabycia: brak danych.
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32 TRZY 
PRZEDSTAWIENIA

       DREI DARSTELLUNGEN

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

15,5 × 7,5 × 2,2 

stan zachowania drobne ubytki drewna  
na krawędziach i pęknięcia. Na rewersie 
ubytek drewna na krawędzi przedstawienia 
pary chłopskiej

MJG ET 1296; bl 32 nr 832 v ET 379

Rozmieszczone na osi pionowej ściany formy: 

1.  Kaczka umieszczona odwrotnie w sto-
sunku do dwóch przedstawień poniżej. 
Powierzchnia tułowia i złożonych na ciele 
skrzydeł zaznaczona miękkimi, wydłużo-
nymi, wrzecionowatymi wrębami w ukła-
dzie pionowym i poziomym. 

2.  Kroczący ptak (kura?) z grzebieniem na 
głowie. Tułów i złożone na nim skrzydła 
oraz ogon opracowane rytem wydłu-
żonych wrzecion w układzie skośnym  
i poziomym. 

3.  Słoń, z opuszczoną do ziemi trąbą, przed-
stawiony z profilu, na grzbiecie wzorzysta 
derka; ucho, oko, kły, derka zaznaczone 
mocnym rytem. Podstawy wszystkich 
przedstawień zwierząt są wypełnione 
schematycznymi ornamentami geome-
tryczno-roślinnymi.
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+ CZTERY PRZEDSTAWIENIA
VIER DARSTELLUNGEN

Rozmieszczone w zróżnicowanym układzie: dwa 

wizerunki w układzie horyzontalnym, dwa symetrycznie 

w układzie wertykalnym:

1.  Para chłopska stoi zwrócona frontalnie, trzymając 

się pod rękę. Mężczyzna ubrany w koszulę z długimi 

rękawami, chustkę (fular?) pod szyją i w spodnie na 

szelkach, bufiaste, prążkowane, do kolan; na głowie 

kapelusz z niską główką, włosy długie do ramion. 

Kobieta ubrana w koszulkę z krótkimi bufiastymi 

rękawkami, sztywny rozpięty do połowy gorset 

i mocno marszczoną z przodu spódnicę za kolano, 

z fartuszkiem w prążki; na szyi korale, na głowie ka-

pelusz (?), spod niego spływają na ramiona długie, 

faliste włosy. Twarze postaci bardzo schematycznie 

potraktowane. 

2.  Kroczący kogut, zróżnicowane upierzenie ptaka 

na tułowiu i skrzydłach podkreślają owalne wręby 

o zróżnicowanej wielkości: tułów – drobne, złożo-

ne skrzydła – duże; grzebień i duży, wachlarzowaty 

ogon z piór przypominających pierzaste liście. 

3.  Kobieta ukazana frontalnie z rękami podpierający-
mi boki, w sukni z długim rękawem rozpiętym do 
połowy gorsecie, szerokiej spódnicy do pół łydki, 
z trapezowatym fartuszkiem pośrodku; na nogach 
płytkie pantofle, na głowie kapelusz o półowalnej 
główce z piórem pośrodku, włosy do ramion, na 
szyi korale; ubiór kobiety zdobiony dekoracją geo-
metryczną – prążki.

4.  Mężczyzna ukazany frontalnie z rękoma schowany-
mi w kieszeniach spodni; ubrany w koszulę z długi-
mi rękawami zdobionymi motywem dwustronnie 
ulistnionej w gałązki; na nogach długie, szerokie, 
proste i prążkowane spodnie na szelkach; na głowie 
kapelusz o wysokiej, trapezowatej główce. Twarze 
obu postaci schematycznie opracowane. Wszystkie 
podstawy przedstawień są wypełnione schema-
tycznymi ornamentami geometryczno-roślinnymi.

Na bocznej, krótszej krawędzi formy wyryta data 1873 
umieszczona w półokrągłym nawiasie. 

Na drugiej krótszej ściance okrągła, papierowa nalepka 
z odręcznym napisem bl 32 nr 832 v.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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33 DAMA 
Z WACHLARZEM

      DAME MIT FÄCHER

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

50 × 21,5 × 3 

stan zachowania: drobne przetarcia 
i ubytki głównie na krawędziach

MJG ET 1306; ET 389

Kobieta stoi frontalnie; w jednej ręce, 
zgiętej w łokciu i skierowanej do góry, 
trzyma wachlarz, w drugiej, opartej na 
brzuchu, dwie różyczki. Ubrana w długą 
do kostek, suknię (styl poł. XVIII w.) z do-
pasowanym długim żakietem z głębokim 
dekoltem, odsłaniającym nieco biust. 
Żakiet z długimi obcisłymi rękawami 
z wykładanymi „haftowanymi” szerokimi 
mankietami, z wystającymi spod nich 
koronkami rękawów sukni; na nadgarst-
kach obu rąk bransoletki. Żakiet zdobio-
ny wzdłuż brzegów, na mankietach i na 
obszyciu dekoltu, dekoracją geometrycz-
no-roślinną w formie pół owali, listków 
akantu lub romboidalnej kratownicy. 
Spódnica sukni zdobiona pionowymi 
pasmami kwiatów (po 3 w rzędzie) na 
ulistnionych pionowych łodyżkach, w ¼ 
długości od dołu pas poziomej bordiu-
ry składający się z wąskiego ornamentu 
z pionowych wrębów i szerokiego pasa 
zdobionego liśćmi akantu w układzie 
poziomym. Na stopach trzewiki na słup-
kowym obcasie, z klamerką. Na szyi po-
trójny łańcuch korali z krzyżem między 
piersiami. Włosy ufryzowane wysoko 
z luźno opadającymi na ramiona falują-
cymi pasmami. W podstawie, między sto-
pami damy, dekoracja kwiatowa w posta-
ci pąków ujętych w wiązki półksiężyców. 
Pod stopami dwa pasy zgeometryzowa-
nych zdobień w formie pionowych i po-
ziomych owali i kresek.
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+ DWA SERCA
ZWEI HERZEN

Różnej wielkości, w układzie horyzon-
talnym lustrzanym, zwrócone do siebie 
szpicami.  Wnętrza serc gładkie.

Sposób nabycia: brak danych.
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34 CZTERY PRZEDSTAWIENIA
VIER DARSTELLUNGEN

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, techniki wiórowe), intaglio

36 × 7,5 × 2,3 

stan zachowania: przy krótszym boku z napisem T. Notni 
ubytek drewna w narożu. Na dłuższych bokach głębokie otwory 
po wydłubanych fragmentach drewna

MJG ET 1309; bl 32 nr 852 d; ET 392

Wąska forma w układzie pionowego prostokąta; figury umieszczone 
w rzędzie i ułożone w różnych kierunkach: 

1.  Muzykant grający na basach zwrócony frontalnie; basy ustawio-
ne przed grajkiem w pionie: jedna ręka na gryfie, druga trzyma 
smyczek ułożony na strunach. Ubrany w kaftan z wyłogami, się-
gający do połowy ud, z długimi rękawami, ściągnięty w pasie, 
długie szerokie spodnie, pod szyją widoczny kołnierzyk koszuli 
i węzeł chustki (fularu?), na głowie kapelusz o niskiej prostokąt-
nej główce. Basy i kaftan zdobione dekoracją ulistnionej gałązki, 
spodnie i dół kaftana prążkowane. 

2. Sokół stojący z rozpostartymi skrzydłami przedstawiony na 
wprost z głową mocno skręconą w jedną stronę, czyszczący 
dziobem uniesione skrzydło. Zróżnicowane upierzenie ptaka 
podkreślają na tułowiu owalne wręby o zróżnicowanej wielko-
ści oraz na skrzydłach ornament roślinny w postaci ulistnionych 
gałązek i pąków. Głowa i dół nóg gładkie. W podstawie, między 
nogami ptaka, dekoracja roślinna – wiązka trzech dębowych(?) 
liści, poniżej szereg półowalnych wrębów. 

3.  Kozioł sarny z małym porożem ukazany z profilu, kroczący, 
z jedną przednią nogą podniesioną i zgiętą w kolanie. Ukazany 
w przedniej części kompozycji na tle wysokiego krzaka o gę-
stym listowiu. W podstawie, pod kopytami kozła, obustronnie 
ulistnione gałązki, poniżej szlak wyznaczony szeregiem prosto-
kątnych, pionowych wrębów. 

4.  Krowa ukazana z profilu, stojąca w kępach trawy. Tułów krowy 
gładki, wyraźnie zaznaczone oko, rogi i uszy oraz długi ogon 
z chwostem na końcu. Pod stopami wiązki grubych, piono-
wych owali-wrębów imitujących kępy trawy. Dół podstawy 
tworzy szlak pionowych rytów.
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+ TRZY PRZEDSTAWIENIA
DREI DARSTELLUNGEN

1.  Kwiat na grubej łodyżce z dwoma parami mięsistych liści: dolne 
mniejsze mocno łukowo wywinięte na zewnątrz łodygi, górne 
większe wywinięte łukowo do góry w kierunku główki kwiatu; 
kwiat wielopłatkowy o trójkątnych płatkach wokół kolistego 
środka. Na liściach długie łukowe, „miękkie” wręby, na płatkach 
proste klinowe, na środku kwiatka drobne punktowe owale. 

2.  Paw, kroczący z uniesioną przednią nogą, ukazany z profilu, 
z rozłożonym wachlarzowo ogonem ukazanym frontalnie. 
Zróżnicowane upierzenie ptaka podkreślają owalne wręby 
o zróżnicowanej wielkości i kierunku: małe, w pionie, na tuło-
wiu, duże, w poziomie, na złożonych skrzydłach. Ogon w for-
mie dwunastoprzęsłowego wachlarza zdobiony ornamentem 
roślinno-geometrycznym. W podstawie, pod stopami ptaka, 
kępy traw. Dół podstawy to szlak pionowych rytów. 

3.  Ołtarz z płonącymi sercami stojący w świetle łuku z ulistnionej 
dwustronnie gałązki z rozetą w kluczu na tle poziomej belki spi-
nającej ramiona łuku w ¾ wysokości. Płomienie serc kierują się 
do siebie. W podstawie sfałdowany kamienisty teren. Dół pod-
stawy zdobi szlak złożony z szeregu pionowych rytów. 

Na bocznych krawędziach formy z jednej strony napis T. Notni, z dru-
giej strony (1873).

Zachowana na bocznej dłuższej krawędzi okrągła, papierowa nalep-
ka z odręcznym napisem bl 32 nr 852 d.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodobnie przekaz 
w 1935 r. z Cieplic).
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35 MIESZCZKA
BÜRGERIN

XVIII–XIX w., Śląsk  
(Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

27,7 × 9,8 × 3,7 cm

stan zachowania: ubytek prawego, 
górnego fragmentu naroża. Liczne 
przetarcia drewna uzupełnione woskiem

MJG ET 1311; bl32 nr 832 g; ET 394

Ukazana frontalnie z rękoma luźno zwi-
sającymi po bokach tułowia, z dłońmi na 
sukni. Ubrana w krótki, sięgający do pasa, 
kaftan z przodu rozpięty, szamerowany, 
z prostokątnym, wykładanym, „futrzanym” 
kołnierzem. Rękawy z szerokimi, „futrzany-
mi” mankietami. Pod kaftanem widoczny 
sznurowany gorset sukni o fałdzistej, dłu-
giej do kostek, spódnicy, z prostokątnym 
fartuchem z przodu. Na głowie futrzana 
czapa z wysoką, prostokątną główką. Na 
szyi pojedynczy sznur korali, na stopach 
pantofle na słupkowym obcasie. Spódnica, 
po bokach fartucha, zdobiona, w układzie 
wertykalnym, czterema wirującymi kwia-
tami wielopłatkowymi przedzielonymi, 
łukowo wygiętymi, gałązkami obustronnie 
ulistnionymi; dół spódnicy zdobiony dwo-
ma poziomymi szlakami: górny, w formie 
zdwojonego lambrekinu spiętego lilijkami, 
dolny w postaci wijącej się, dwustronnie 
ulistnionej, gałązki. Fartuch od góry zdo-
biony skośną kratą, dołem kwiatami o ku-
listych i owalnych płatkach i „frędzlami”. 
W podstawie stopy kobiety flankują kęp-
ki trawy w postaci wiązek półksiężyców 
i owali, pod stopami ornament z pochylo-
nych owalnych wrębów.
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+ KAWALER
KAVALIER 

Stoi frontalnie na szeroko rozstawionych 
nogach z jedną ręką założoną za połę 
kaftana, druga lekko ugięta i opuszczona. 
Odziany w długi, do kolan, kaftan typu 
szustokor (justaucorps, styl 2. poł. XVIII 
w). Kaftan z długimi rękawami o szero-
kich mankietach z guzami, mocno wy-
ciętymi wyłogami i z dwoma szeregami 
guzów na połach oraz pojedynczą kie-
szenią. Spodnie do kolan; skarpety ze 
wzorem w formie wydłużonego trójkąta 
od kostek do kolan. Na stopach panto-
fle na słupkowych obcasach. Na głowie 
kapelusz – piróg, spod którego spływają 
ufryzowane długie włosy do ramion. Pod 
szyją zawiązana chustka (fular). Boki for-
my i przestrzeń między nogami wypełnia 
ornament roślinny w postaci dwustronnie 
ulistnionych gałązek. W podstawie pas 
grubych prostokątnych wrębów.

Na bocznej, krótszej krawędzi zachowana 
okrągła, papierowa nalepka z odręcznym 
napisem: bl32 nr 832 g.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (pra- 
wdopodobnie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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36 NIEMOWLĘ 
W POWIJAKACH

   SÄUGLING IN WINDELN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

27 × 10,5 × 4,3 cm

stan zachowania: drobne spękania drewna 
niezakłócające rysunku; jedna z krawędzi 
(lewa) bardziej ścięta

MJG ET 1312; B IV 28 f; ET 395

Ukazane frontalnie. Powijaki związane, na wy-
sokości około 1/3 od dołu, dużą kokardą. Dół 
powijaków żłobiony w szerokie pionowe pasy. 
Kokarda kształtowana łagodnymi, miękkimi 
wcięciami. Pasma powijaków przebiegają uko-
śnie z dołu do góry, ze strony lewej na prawą 
z przeciwległym pasmem na lewym barku. Pa-
sma wypełnione ornamentem roślinnym i geo-
metrycznym. Pod szyją promieniście rozcho-
dzące się żłobienia. Głowa okolona czepcem 
ze zgeometryzowanym ornamentem falbanki 
„koronkowej”.
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+ KOBIETA Z GITARĄ
FRAU MIT GITARRE

Stoi frontalnie, trzymając przed sobą 
gitarę: jedną ręką, zgiętą do góry, 
trzyma za gryf, druga, zgięta w łokciu, 
z dłonią na strunach. Ubrana we wzo-
rzystą suknię za kolana, z łódkowym 
dekoltem i długimi rękawami. Na szyi 
pojedynczy sznur korali. Na głowie 
kapelusz z podwiniętym rondem, 
z prostokątną główką; spod kapelu-
sza widoczne „pukle” falistych włosów 
sięgające ramion. Na stopach pantofle 
bez obcasów. Poszczególne elementy 
ubioru kobiety podkreślone odmien-
ną, bogatą dekoracją w układzie paso-
wym, ornament geometryczno-roślin-
ny („pędzelki”, trójkąciki, kratownica 
i lilijki, ulistnione gałązki). W podstawie 
nogi kobiety flankują, od zewnątrz po 
dwie ukośne gałązki akantu, pomiędzy 
stopami, pojedynczy wielopłatkowy 
kwiat na ulistnionej łodyżce; dół pod-
stawy zdobi szlak ukośnych wrzecio-
nowatych wrębów.

Na jednym z dłuższych boków wyryta 
ozdobna litera B.

Na jednym z krótszych boków zacho-
wana papierowa, okrągła nalepka z od-
ręcznym napisem: B IV 28 f.

Sposób nabycia: zbiory poniemiec-
kie (prawdopodobny przekaz do RGV 
z 1907 r.).
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37 CZTERY 
PRZEDSTAWIENIA

      VIER DARSTELLUNGEN

2. połowa XIX w., Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice);

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg;

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio;

20,1 × 7,5 × 2,3 

stan zachowania: ubytki na krawędziach, ślady 
po drewnojadach, drobne pęknięcia.

MJG ET 1315; bl 32 nr 832 i; ET 398

Przedstawienia rozmieszczono w rzędzie na osi 
środkowej klocka z jednej strony w układzie 
wertykalnym, z drugiej horyzontalnym. 

1.  Fajka bez ustnika z grubym esowato wy-
giętym cybuchem zakończonym rogalem 
kolanka o masywnej kielichowatej główce, 
z przykrywką. Poszczególne części fajki za-
akcentowane innym ornamentem geome-
trycznym głównie w postaci poprzecznych 
lub podłużnych prążków o zróżnicowanej 
grubości. Kielich główki niezdobiony. 

2.  Krowa ukazana z profilu z widocznym du-
żym okrągłym okiem, masywnymi rogami 
i uszami oraz długim, zwisającym do ziemi, 
ogonem zakończonym chwostem. Masyw-
ne ciało krowy gładkie bez zdobień. W pod-
stawie, między tylnymi nogami i pod brzu-
chem, motywy roślinne. W dole podstawy 
dwa szlaczki: kulek i prostokątów pod nimi. 

3.  Świnka krocząca, ukazana na niewielkim 
wzgórku z profilu, z zawiniętym na bok 
krótkim ogonkiem, z wyraźnie zaznaczo-
ną parą owalnych uszu i okrągłym okiem. 
Między nogami świnki ulistnione gałązki. 
Podstawa zdobiona szeregiem masywnych 
prostokątnych, pionowych rytów. 

4.  Zając ukazany z profilu w pozycji siedzącej. 
Głowa okrągła ze szpiczastymi dużymi usza-
mi i okrągłym wypukłym okiem. Z tyłu nie-
wielki kulisty ogonek. Ciało zwierzęcia gład-
kie o miękkiej linii. W podstawie szeroki pas 
ryzowany szeregiem pionowych grubych 
prostokątów.
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+ CZTERY PRZEDSTAWIENIA
VIER DARSTELLUNGEN

1.  Wiewiórka siedząca, ukazana z profilu, w przed-
nich łapkach trzyma orzeszek przy pyszczku. 
Ogon wysoko podniesiony, zdobiony jak dwu-
stronnie ulistniona gałązka. Futro na tułowiu i na 
główce zaznaczono drobnym rytem kreskowym 
biegnącym w różnych kierunkach. W podstawie 
pojedynczy szereg ryzowanych prostokątów. 

2.  Koń kroczący z jedną przednią nogą podniesio-
ną do góry, w ogłowiu, z ozdobnym czaprakiem 
i siodłem na grzbiecie. Grzywa i ogon zaznaczone 
długimi liniowymi rytami, tułów gładki. Między no-
gami konia i pod nim, dwustronnie ulistnione ga-
łązki. W podstawie szerokie pasmo składające się 
z szeregu prostokątów. 

3.  Siedzący pies ukazany z profilu z obrożą na szyi. 
Uszy obwisłe, kulisty ogon. Sierść psa zaznaczo-
na drobnymi liniowymi rytami biegnącymi w róż-
nych kierunkach. 

4.  Owoc gruszki z długim ogonkiem i dwoma listka-
mi o zróżnicowanej wielkości. Owoc o miękkich 
liniach, gładki.

Na jednej z bocznych, krótszych krawędzi wyryty napis 
TH.NOTNI.

Na jednej z dłuższych krawędzi wyryty napis SAGAN.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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38 ARCHANIOŁ MICHAŁ (?)
ERZENGEL MICHAEL (?)

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, techniki 
wiórowe), intaglio

15,2 × 8,5 × 3 

stan zachowania: po jednej stronie awersu 
przebarwiony pas ; na krótszych krawędziach drobne 
spękania wypełnione woskiem

MJG ET 1318; B IV 28 i; ET 401

Ukazany frontalnie na szeroko rozstawionych nogach, 
z rękoma lekko ugiętymi trzyma przed sobą w jednej 
ręce małą wagę szalkową, w drugiej miecz skierowa-
ny do góry, oparty na ramieniu (?). Skrzydła, ukazane 
w nietypowej formie, układają się jak kryza z piór wokół 
głowy. Twarz o wysokim czole otoczona lokami. Ubrany 
w szatę przypominającą mundur legionisty rzymskie-
go: tunikę sięgającą do bioder zakończoną frędzlami 
(?), pancerz ze skrzyżowanymi na piersi pasami, płaszcz 
z marszczonymi rękawami ¾ , którego końce kaskado-
wo układają się wzdłuż boków nóg, na stopach sandały 
wiązane rzemieniami do wysokości kolan.
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+ PARA MIESZCZAN

BÜRGERPAAR

Mężczyzna i kobieta ukazani frontalnie, stoją bli-
sko siebie. Kobieta wyeksponowana w całej postaci 
z jedną ręką zgiętą i uchwyconą przez mężczyznę, za 
tułowiem mężczyzny ukryta jest jej druga ręka; męż-
czyzna częściowo zasłonięty przez kobietę. Oboje 
odziani w stroje z przełomu XVII/XVIII w. Mężczyzna 
w szustokor (justaucorps) sięgający do kolan, z dłu-
gimi rękawami o szerokich wykładanych mankietach, 
szamerowany na przodzie, w spodniach do kolan 
i płytkich pantoflach na obcasie, na głowie peruka (?) 
z długimi włosami w typie allonge; kobieta w długiej 
sukni do ziemi z żakietem, z szerokimi długimi ręka-
wami zakończonymi koronką wystającą spod man-
kietu, pod żakietem widoczne sznurowanie gorsetu 
i mocno przymarszczona na dekolcie koszula; w pa-

sie, na fałdzistej spódnicy, przewiązany trapezowaty 
fartuch. Na głowie kobiety wysoki czepek w typie fon-
tange, spod niego spływają na ramiona ufryzowane 
włosy; na szyi pojedynczy sznur korali. Brzegi żakietu 
i jego mankiety zdobi bordiura z „guzków”; fałdowa-
nie szerokich rękawów żakietu, fartucha i sukni pod-
kreślone długimi liniowymi rytami; wąska bordiura 
fartucha zdobiona półowalnymi wrąbkami; dół sukni 
zdobią dwa pasma: poziomych półowalnych wrębów 
(górne) i pionowych ukośnych kresek (dół). W podsta-
wie nogę mężczyzny flankują, od zewnątrz, trzy ulist-
nione gałązki, pod stopami kępki trawy. 

Na awersie zachowana okrągła, papierowa nalepka 
z odręcznym napisem: B IV 32 i.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie (prawdopo-
dobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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39 NIEMOWLĘ W POWIJAKACH
SÄUGLING IN WINDELN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

14,2 × 9,9 × 2,2;

stan zachowania: drobne spękania, drobne 
przebarwienia drewna

MJG ET 1319; B IV 28 n; ET 402

Niemowlę ukazane frontalnie. Powijaki związane, na 
1/3 wysokości od dołu, dużą kokardą. Dół powijaków 
żłobiony w szerokie pionowe pasy. Pasma powijaków 
przebiegają od góry do dołu, ukośnie z prawej na lewo 
w dół z przeciwległym pasmem na lewym barku. Głowa 
okolona czepcem z ornamentem liniowym promieni-
ście rozchodzącym się wokół twarzy. Pasma powijaków 
wypełnione ornamentem geometrycznym w formie 
pionowych półksiężycowych wrębów. Twarz niemow-
lęcia gładka z zaznaczeniem zamkniętych oczu, ust, 
nosa, wypukłości policzków i czoła.

+ ROZETA
ROSETTE

W koło zakreślone głębokim rytem cyrklowym wpisany 
duży kwiat ośmiopłatkowy z dużym, okrągłym środ-
kiem otoczonym ośmioma mniejszymi płatkami. Płatki 
zewnętrzne duże, w formie trójkątów o łukowo pochy-
lonych stożkach, przypominają płomienie, o miękkiej 
wewnętrznej linii. Płatki wewnętrzne małe, w formie 
półkoli. Środek w formie koła o powierzchni wypełnio-
nej drobną kratką.

Na awersie formy zachowana okrągła papierowa nalep-
ka z odręcznym napisem: B IV 28 n.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie (prawdopo-
dobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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40 RĘKAWICZKI
HANDSCHUHE

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

13,6 × 8,4 × 4,5 

stan zachowania: jedna dłuższa krawędź ścięta 
w górnym odcinku, liczne nacięcia na krawędziach, 
widoczne ślady po drewnojadach

MJG ET 1320; Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb Kunst 
Inventar Nr. 1537; ET 403

Przedstawione od strony zewnętrznej, zestawione sy-
metrycznie. W części dłoni i nadgarstków bogato zdo-
bione motywami roślinnymi: pojedynczy pionowy 
kwiat o płatkach w formie półksiężyców, na ulistnionej 
łodyżce z parą dużych liści 
i mniejszych drobnych listków. 
W podstawie kwiat oparty na 
łuku i poziomym pasmie dwu-
stronnie ulistnionej łodyżki; na 
osi kciuka pojedynczy ośmio-
płatkowy kwiat. Palce rękawi-
czek niezdobione.

+ SERCE
HERZ

Zakreślone pasmem zdobionym dwoma dwustronnie 
ulistnionymi gałązkami spiętymi na ramionach kwiata-
mi; między wypukłościami serca, na osi środkowej, trój-
liść o wyrazistym prążkowaniu oparty na odwróconym 
stożku zamkniętym od góry łukiem dwustronnie ulist-
nionej gałązki; szczyt stożka zdobią trzy gwoździe. Taki 
sam stożek zamyka szpic serca. Stożek skierowany do 
środka serca kształtuje jego wnętrze w literę „V”.

Na bocznej krawędzi okrągła pieczątka i papierowa 
nalepka z napisem: Stadtarchiv Hirschberg/Rsgb Kunst 
Inventar Nr 1537.

Sposób nabycia: przekaz powojenny (1948–1950)z ar-
chiwum miejskiego.
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41 DWA PRZEDSTAWIENIA
ZWEI DARSTELLUNGEN

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

12,3 × 10,4 × 2,4 

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna, 
drobne pionowe spękania formy niezakłócające 
rysunku, drobne ubytki drewna częściowo 
naruszające rysunek

MJG ET 1321; bl nr 832 l; ET 404

1.  Chłopiec (?) stoi na sfałdowanej podstawie. Ukazany 
frontalnie, w pozycji stojącej lekko skręconej w jedną 
stronę, z twarzą skierowaną na wprost. Ręce zgięte, 
zaplecione przed sobą i oparte na brzuchu, jedna 
noga lekko zgięta i oparta wyżej niż druga. Ubrany 
w prosty kubrak sięgający do bioder z długimi ręka-
wami i dwoma kieszeniami z patkami; pod szyją pro-
sty wykładany kołnierzyk z widocznymi końcówka-
mi chustki (fularu). Spodnie długie, proste. Na głowie 
kapelusz z niską półokrągłą główką. Spod kapelusza 
spływają długie włosy do ramion. Wizerunek o mięk-
kich liniach. W podstawie sfałdowany teren upstrzo-
ny drobnymi kamykami i kępkami roślin. Dół podsta-
wy zamyka pasmo pionowych, prostokątnych żeber. 

2.  Ryba, ułożona pionowo pyskiem ku górze, z rozwi-
dlonym ogonem. Poszczególne partie ciała ryby 
podkreśla odmienna dekoracja o zróżnicowanym ry-
sunku rytu: na tułowiu łuski (ćwierć koliste nacięcia 
wypełnione trzema pionowymi liniami) o zróżnico-
wanej wielkości, im bliżej ogona tym mniejsze; płe-
twa grzbietowa to szereg ukośnych wrzecionowa-
tych wrębów zamkniętych od góry łukiem; płetwy 
dolne i rozwidlony ogon podkreślone prostymi lub 
łukowato nagiętymi, nierównej długości, liniami. Na 
głowie wyraźnie zaznaczone okrągłe oko, pysk ryby 
lekko otwarty, a boczne linie głowy podkreślone, 
nierównej długości, klinowym rytem.
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+ DWA 
PRZEDSTAWIENIA

   ZWEI DARSTELLUNGEN

W układzie wertykalnym, 
ale odwrócone względem siebie 
do góry nogami. 

1.  Para chłopska – ukazani frontalnie 
stoją obok siebie, tak, że postać ko-
biety w połowie przesłania postać 
mężczyzny. Kobieta z założonymi 
na piersi splecionymi rękoma ubra-
na w fałdzistą obszerną spódnicę, 
sznurowany gorset; ręce w łokciach 
owinięte w szal, którego końce 
spływają z przodu na spódnicę; na 
szyi sznur korali. Włosy półdługie 
do uszu, z przedziałkiem pośrodku, 
ułożone w pukle. Na stopach płyt-
kie płaskie pantofle. Fałdy spódnicy 
i szala podkreślone mięsistymi obły-
mi liniami; dół spódnicy z zaznaczo-
ną, dwoma fałdami, bordiurą. Męż-
czyzna z jedną ręką schowaną za 
kobietą, w drugiej, luźno opuszczo-
nej, trzyma niewielki worek. Ubrany 
w, krótki do pasa, kaftan z długimi 
rękawami, koszulę z wyłożonym 
szerokim kołnierzem i widocznym 
pod szyją węzłem chustki (fularu). 
Obszerne fałdziste spodnie do kolan 
i płaskie, płytkie pantofle. Włosy na 
głowie półdługie ułożone w pukle. 
Twarze okrągłe z mocno zaznaczo-
nymi okrągłymi oczami, dużymi sze-
rokimi nosami i niewielkimi ustami. 

2.  Grajek, mężczyzna grający na fujarce (flecie?), uka-
zany w czasie marszu, bokiem, tułów odwrócony 
frontalnie i lekko odchylony do tyłu. W rękach 
trzyma przed sobą fujarkę przytkniętą do ust; dło-
nie na fujarce ułożone jedna pod drugą. Ubrany 
w rozpięty surdut sięgający do bioder, z długimi 
rękawami o wąskich mankietach; poły surduta 
swobodnie „powiewają” (odchylone do tyłu). Pod 
surdutem, zapięta na guziki, kamizelka. Na nogach 
długie, proste spodnie zachodzące na buty. Na gło-
wie kapelusz o szerokim rondzie, niskiej półokrą-
głej główce z łukowo wygiętym nad nią piórem. 
Spod kapelusza spływają długie do ramion, sfa-
lowane włosy. Twarz o regularnych rysach z ocza-
mi o wykroju migdała, łagodną linią niewielkiego 
nosa i wąską kreską górnej wargi. W podstawie, 

w tle, na wysokości nóg, aż do linii bioder, krzew 
zbudowany z wiązek wrzecionowatych wrąbków 
ułożonych warstwowo w różnych kierunkach. Pod 
i nad stopami wrzecionowate wręby w formie kę-
pek trawy. Całość podstawy zamyka pas z rzędu 
pionowych prostokątów.

Na bocznych krótszych krawędziach wyryte: z jednej 
strony napis: TH. NOTNI, z drugiej strony data 1873 ujęta 
w ozdobny nawias w formie ulistnionych gałązek.

Obok napisu Th. Notni zachowana okrągła, papierowa 
nalepka z odręcznym napisem: bl nr 832 l.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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42 SERCE
HERZ

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

12,2 × 8,9 × 2

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna 
i drobne spękania deski; jedna z dłuższych krawędzi 
nieco ścięta

MJG ET 1322, bl 32 nr 832 n; ET 405

Obwiedzione szerokim pasmem dekoracji przypomi-
nającej sznur korali ujętych między dwie linie. Między 
wypukłościami serca wpisany romb tworzący jakby „za-
wieszkę”. Serce wypełniają dwa bukiety po trzy kwiaty. 
Kwiaty wielopłatkowe o płatkach w formie okrągłych 
guzków, na cienkich, nieulistnionych łodyżkach wyra-
stające ze wspólnej kępki trzech kłosów zbóż.
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+ OBWARZANEK 
BRETZEL

Obwiedziony szerokim pasmem dekoracji w formie 

wianka uplecionego z kłosów zbóż i kwiatów wielopłat-

kowych o okrągłych środkach, ze sfalowanymi listkami. 

Na bocznych krótszych krawędziach wyryte: 
na jednej: TH. NOTNI, na drugiej ujęta w nawiasy data 
1873. Obok papierowa, okrągła nalepka z odręcznym 
napisem: bl 32 nr 832 n.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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43 TAŃCZĄCA PARA
TANZENDES PAAR

XIX w., Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, techniki 
wiórowe), intaglio

11,5 × 9,5 × 4,1

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna, 
drobne przetarcia i drobne ubytki drewna na 
krawędziach i jednym rogu

MJG ET 1324; bl 32 nr 832 m; ET 407

Obejmująca się para ukazana frontalnie. Mężczyzna 
nieco obrócony w kierunku kobiety obejmuje ją jedną 
ręką na wysokości ramienia, drugą ręką trzyma kobie-
tę za dłoń. Ubrany w surdut zapięty na wysokości pasa, 
z długimi połami do kolan, rozchodzącymi się na boki; 
pod szyją wiązany halsztuk; spodnie długie, proste 
w prążki, zachodzące na buty. Na głowie kaszkiet z dasz-
kiem, włosy krótkie. Poła surduta zdobiona szeregiem 
ozdobnych guzów i kieszonką z klapką u dołu. Kobieta 
w koszuli z półdługimi rękawami zdobionymi „haftem” 
na mankietach, w sznurowanym gorsecie z głębokim 
dekoltem odsłaniającym częściowo biust, w marszczo-
nej spódnicy z trapezowatym fartuszkiem na przodzie. 
Na głowie kapelusz z szerokim rondem i prostokątną 
główką. Włosy luźno opadające na ramiona. Spódnica 
dołem zdobiona ornamentem roślinnym – dwustron-
nie ulistnioną gałązką; fałdy spódnicy podkreślone pio-
nowymi, prostymi i szerokimi rytami; fartuch zdobiony 
z trzech stron bordiurą z wrzecionowatych ukośnych 
wrębów, fałdy fartucha podkreślone wąskim liniowym 
rytem. W podstawie, między nogami tańczących, pół-
okrągłe wręby ułożone szeregowo w rzędach, imitują 
bruk. Krawędź podstawy zdobiona szeregiem piono-
wych prostokątów.
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+ KOGUT
HAHN

Kroczący, ukazany z profilu. Skrzy-
dła złożone, ogon wachlarzowy 
wysoko postawiony w pionie. 
Zróżnicowane upierzenie ptaka 
podkreśla bogata ornamentyka 
geometryczno-roślinna: tułów 
i góra nóg to półokrągłe wręby 
o zróżnicowanej wielkości ułożone 
w szeregach, dodatkowo nacię-
te pionowymi szerokimi liniami; 
skrzydła to ułożone w czterech 
pasmach szeregi pionowych pół-
księżyców ujętych w liniowe ramy; 
ogon to wachlarz pięciu pasm jed-
no- lub dwustronnie ulistnionych 
gałązek rozdzielonych prostymi 
liniami, całość od góry zamknię-
ta falbaną półksiężyców. Głowa 
gładka z zaznaczonym okrągłym 
okiem; dziób zakrzywiony, pod-
kreślony mocnym łukowym rytem; 
grzebień na głowie to szereg czte-
rech owali o zróżnicowanej wiel-
kości, o fałdach podkreślonych 
pionowym rytem. W podstawie 
nogi koguta flankowane z przodu 
wielopłatkowym kwiatem o du-
żym okrągłym środku, na długiej, 
ulistnionej łodyżce; z tyłu poje-
dyncza ulistniona gałązka. Brzeg 
podstawy zdobiony pasmem pio-
nowych rytów zamkniętych od 
góry szeregiem zdwojonych, po-
ziomych półksiężyców.

Zachowana na bocznej krawędzi formy okrągła, papierowa nalepka z odręcznym napisem: bl 32 nr 832 m.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodobnie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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44 KLAUN
CLOWN

1868, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

11,5 × 5,3 × 2,5

stan zachowania: na dłuższych krawędziach drobne 
ubytki i nacięcia formy, na powierzchni przebarwienia 
drewna

MJG ET 1325; bl 32 nr 832 g, ET 408

Ukazany frontalnie, w pozycji kontrapostowej – z jed-
ną nogą lekko zgiętą w kolanie, z ugiętymi w łokciach 
rękoma, w których trzyma, w jednej zakorkowaną 
butlę, w drugiej kieliszek. Ubrany w bluzę z prostym 
wykładanym kołnierzykiem, z długimi bufiastymi 
rękawami zdobionymi na szwach ramiennych pa-
sem guzków, na nogach ma długie bufiaste spodnie 
z nogawkami ściągniętymi w kostkach; na biodrach 
ozdobny pas z połączonych trójkątów skierowanych 
wierzchołkami w dół i zakończonych guzkami. Na 
głowie czapka w kształcie stożka, spod niej widoczne 
półdługie, ufryzowane loki. W podstawie między no-
gami klowna drobne ryty imitujące listki. Pod stopami 
szeroki pas pionowych prostokątów.
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+ KOBIETA
FRAU

Ukazana frontalnie w pozycji stojącej w lekkim rozkro-

ku, stojąca jakby na palcach, o stopach skierowanych 

w przeciwne strony; ręce lekko zgięte w łokciach opar-

te z przodu na spódnicy. Ubrana w koszulkę z krótkimi 

rękawami, mocno marszczoną pod szyją i na rękawach, 

gorsecik mocno spięty w talii w szpic, a rozpięty do po-

łowy od góry oraz w krótką, do kolan, fałdzistą spódni-

cę. Na głowie niewielki kapelusik o niskiej prostokątnej 

główce z piórkiem. Spódnica, poza pionowymi szeroki-

mi rytami imitującymi fałdy, zdobiona dwoma równo-

ległymi poziomymi rytami liniowymi wyznaczającymi 

pas dolnej bordiury. W podstawie, między nogami ko-

biety, widoczna wić roślinna o szerokich wrzecionowa-

tych liściach na dole i drobnych okrągłych u góry. Pod 

nogami pas szeregu pionowych prostokątów.

Na dwóch dłuższych krawędziach formy wyryte napisy: 

na jednej TH.N., na drugiej 1868.

Zachowana okrągła, papierowa nalepka z odręcznym 

napisem: bl 32 nr 832 g.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-

nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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45 ŻOŁNIERZ
SOLDAT

XIX w., Śląsk

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

45,5 × 17,5 × 4 

stan zachowania: ubytki drewna przy 
krawędziach, w jednym z rogów formy 
znaczne pęknięcie, ślady po drewnojadach

MJG ET 1327; ET 410

Ukazany frontalnie w mundurze oficera. Stoi 
w lekkim rozkroku, z głową nieco zwróconą 
w jedną stronę, z rękoma wzdłuż ciała nieco 
ugiętymi w łokciach trzymanymi z przodu 
na spodniach. W jednej ręce trzyma szablę 
skierowaną do ziemi. Ubrany w kurtkę do 
pasa zapinaną na dwa rzędy guzików, linia 
zapięcia w „S”. Kurtka z wysokim, sztywnym 
kołnierzem, z długimi rękawami o wykłada-
nych, prostych mankietach. Na ramionach 
okrągłe epolety z grubymi plecionymi sznu-
rami, na piersi po jednej stronie odznacze-
nia w formie krzyży kawalerskich: dużego 
i mniejszego oraz rozety. W pasie przewią-
zany cztery razy sznurem wiązanym z boku, 
o luźno zwisających końcówkach zakończo-
nych guzami i chwostami. Spodnie proste, 
długie zakrywające buty; od wewnętrznej 
strony nogawki mają szeroki ozdobny pas 
przechodzący, na dole nogawki, w szeroki 
mankiet. Na głowie okrągła czapa z dasz-
kiem, z długą kitą, spięta pod brodą plecio-
nym pasem, nad daszkiem rozeta (?). Twarz 
schematyczna, włosy krótkie, sterczące wą-
siki. Stójka i mankiety kurtki zdobione or-
namentem roślinnym – ulistniona gałązka; 
frędzle epoletów, sznur w pasie i końcówki 
chwostów zdobione ornamentem geome-
trycznym – wrzecionowate ryty w układzie 
poziomych i pionowych pasów. Wewnętrz-
ny lampas spodni i mankiety zdobione 
drobnym rytem kreskowym w układzie pa-
smowym. W podstawie, do połowy łydki, 
dwie kwitnące róże. Pod butami nieregular-
ny ryt wrąbkowy naśladujący kamyki. 
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+ TRZYDZIEŚCI PIĘĆ 
PRZEDSTAWIEŃ

  FÜNFUNDDREIßIG 
  DARSTELLUNGEN

1.  Trzydzieści przedstawień wkom-
ponowanych w koła o tej samej 
wielkości, wyznaczone prostym 
rytem cyrklowym. Ułożone w czte-
rech kolumnach po 7 i 8 kół. W każ-
dym kole inne, stylizowane przed-
stawienie: kwiatów, rozet, spirali, 
krzyży maltańskich, czy serc. 

2.  Pięć przedstawień figuralnych, trzy 
niemowlęta w powijakach i dwie 
ryby równej wielkości, w układzie 
wertykalnym, skupionych w jed-
nym szeregu na dole deski, pod 
kolumnami kolistych przedsta-
wień. Powijaki niemowląt zdobio-
ne, każde w inny sposób, motywa-
mi roślinnymi i geometrycznymi. 
Ryby ułożone w pionie, z głowami 
do góry, o gładkich łbach z zazna-
czonymi owalnymi oczami i kreską 
pyszczka; ich tułowia zdobione 
półowalnymi wrębami naśladują-
cymi łuskę, a rozwidlające się ogo-
ny podkreślone łukami prostych 
linii na całej powierzchni.

Sposób nabycia: brak danych.
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46 DAMA
DAME

1778, Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe, stempelkowa), 
intaglio

33 × 12,5 × 2,5

stan zachowania: dobry, po konserwacji. 
Na rewersie widoczne zarysowania 
ostrym narzędziem, gdzieniegdzie 
przebarwienia drewna

MJG ET 1330; B IV 28 d; ET 413

Ukazana frontalnie w pozycji stojącej 
z jedną ręką zgiętą w łokciu i położoną 
na piersi, w drugiej, uniesionej w górę, 
trzyma na wpół otwarty wachlarz na wy-
sokości głowy. Ubrana w strój styl poł. 
XVIII w. Na wierzchu długi, sięgający do 
bioder i zachodzący na szeroką spód-
nicę, żakiet (w typie brunswik) spięty 
z przodu, z długimi rękawami posze-
rzającymi się do dołu, przy mankietach 
z dodatkową koronkową falbaną; żakiet 
o głębokim dekolcie, ukazującym wy-
pukłości biustu, podkreślonym ozdob-
nym szerokim obszyciem, też w części 
zapięcia; faktura materiału żakietu pod-
kreślona delikatnym rytem stempelko-
wym – zygzaka. Długa spódnica dzie-
lona pionowymi pasmami fałd, bogato 
zdobiona ornamentem kwiatowym: na 
długich lekko ugiętych, ulistnionych ło-
dyżkach różne kwiaty wielopłatkowe. Na 
szyi krzyżyk zawieszony na sznurze ko-
rali. Wysoko upięte włosy, a la Fontange, 
z broszą (zapinką) w górnej partii fryzury. 
Układ fryzury podkreślony pasmowym 
rytem kreskowym w układzie łagodnych 
łuków. Na stopach pantofle na obcasie, 
z klamrą. Między stopami wiązki wrębów 
łukowych, na tle drobnych rytów kresko-
wych, imitują trawę. W podstawie dwa 
poziome pasma szeregu ukośnych wrze-
cionowatych wrębów rozdzielone zdwo-
jonymi „ulistnionymi” liniami.
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+ LIŚĆ
BLATT

W centrum deski wyryty wizerunek wąskiego, wydłużo-
nego liścia o wyrazistym żyłkowaniu.

Na jednej dłuższej, bocznej krawędzi deski wyryte ini-
cjały: E.G.S. i data 1778; na drugiej dłuższej krawędzi de-
ski wyryte inicjały J C B.

Na bocznej krawędzi zachowana papierowa, okrągła 
nalepka z odręcznym napisem: B IV 28 d.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie (prawdopo-
dobny przekaz do RGV z 1907 r.).

Publikowano:  H. Słomska, K. Szafrańska, Kultura ludo-
wa regionu jeleniogórskiego od XVIII do połowy XX w., 
[w:] Z historii Jeleniej Góry i regionu, s. 228, il. 195.
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47 MĘŻCZYZNA 
(KUPIEC?)

       MANN (KAUFMANN?)

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

29 × 10,4 × 2

stan zachowania: drobne rysy, 
spękania, przebarwienia drewna 
i ślady po drewnojadach

MJG ET 1331; B IV 28 g; ET 414

Ukazany frontalnie stoi w lekkim rozkroku, 
w jednej ręce zgiętej na wysokości pasa, 
trzyma laskę, w drugiej opuszczonej, trzy-
ma koszyk z przykrywką (plecioną torbę?). 
Ubrany w zapięty kaftan sięgający do bio-
der, z niewielkim, wykładanym, prostym 
kołnierzem, z długimi rękawami o szero-
kich, wykładanych mankietach. Na nogach 
spodnie do kolan, zdobione „haftem” skar-
pety i pantofle na niewielkich obcasach. 
Na głowie kapelusz słomkowy (?), prze-
krzywiony na jedną stronę, z płaskim ron-
dem i niską, prostokątną główką obwiąza-
ną wstążką z długimi końcami. Przez pierś, 
po skosie, przewieszony sfałdowany szal 
(?) lub szarfa (?). Włosy długie, kręcone do 
ramion. Poły kaftana i mankiety zdobione 
dekoracją geometryczną w postaci wią-
zek półksiężyców, kropek i owali. Faktura 
kapelusza podkreślona drobnym kresko-
wym rytem. Zdobienia na skarpetach to 
dwustronnie ulistniona gałązka zamknię-
ta linią wysokiego trójkąta, z wierzchołka 
którego odchodzą trzy kropkowane „wąsy. 
Nogi mężczyzny oflankowane dekoracją 
kwiatowo-roślinną, a od zewnątrz kom-
pozycję zamyka, po jednej stronie, deko-
racja geometryczna (pas owalnych wrę-
bów). W podstawie szerokie gładkie pole 
z ozdobnym napisem: kauft Eyer (kupuje 
jaja). Pod napisem trzy pasma zdobień 
o zgeometryzowanym wzorze rozdzielone 
prostym liniowym rytem.
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+ CZTERY 
PRZEDSTAWIENIA

  VIER DARSTELLUNGEN

Różnej wielkości zgeometryzowane for-
my rozmieszczone nieregularnie na  po-
wierzchni deski. Elementy potrzebne do 
zbudowania przestrzennej formy piernika 
– budynku kościoła (?). Ryt pobieżny, płytki 
mało staranny. 

1.  Prostokątna ściana szczytowa zamknię-
ta górą łukiem nadwieszonym z okrą-
głołucznym otworem okiennym. 

2.  Wydłużony poziomy prostokąt podzie-
lony na cztery pola różnej wielkości: 
skrajne większe kwadratowe z dwoma 
ostrołukowo zamkniętymi prostoką-
tami okien (?), wewnętrzne mniejsze 
prostokątne z zaznaczonymi trzema 
pasmami prostokątów – dachówek (?). 
Jest to prawdopodobnie korpus bu-
dynku kościoła do zbudowania prze-
strzennego piernika. 

3.  Trzy czwarte koła z siedmioma kreska-
mi, z którego można stworzyć stożko-
waty daszek (?). 

4.  Koło wyznaczone szerokim nieozdob-
nym pasmem, mogące stanowić pod-
stawę dachu, wieży?

Na awersie formy zachowana okrągła, pa-
pierowa nalepka z odręcznym napisem: 
B IV 28 g.

Sposób pozyskania: zbiory poniemieckie 
(prawdopodobny przekaz do RGV z 1907 r.).
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48 KAWALER
KAVALIER

XVIII–XIX w., Śląsk  
(Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

22,5 × 9,2 × 2,5 (3,1)

stan zachowania: na powierzchni 
widoczne przebarwienia drewna; 
na awersie w lewym dolnym 
rogu niewielkie ścięcie; ślady 
po drewnojadach

MJG ET 1332; bl nr 832 h; ET 415

Ukazany frontalnie w pozycji stojącej, 
w lekkim rozkroku, z jedną ręką zgiętą 
w łokciu i założoną za połę surduta, dru-
ga opuszczona. Pod pachą wyprostowa-
nej ręki owalny „przedmiot” o karbowa-
nym brzegu. Ubrany w strój z przełomu 
XVII/XVIII w.: kaftan typu szustokor (ju-
staucorps) sięgający do kolan, od pasa 
nieco rozszerzony, zapięty na guziki, 
z wykładanym kołnierzem i ozdobnymi, 
mocno wyciętymi wyłogami, z długi-
mi rękawami o szerokich, wykładanych, 
zdobionych mankietach; po prawej stro-
nie surduta, na dole, kieszeń z klapką; 
w górnym rozcięciu dekoltu widoczny 
węzeł fularu. Na nogach spodnie do ko-
lan i buty za kostkę na słupkowych obca-
sach. Na głowie trójrożny kapelusz z pió-
rami. Spod kapelusza widoczne długie 
„ufryzowane” włosy do ramion. Na wy-
łogach szustokoru, mankietach i klapie 
kieszeni wzór geometryczny w postaci 
wrzecion, kropek, drobnych kresek i zyg-
zaka. Nogi oflankowane, od zewnątrz, 
ukośnymi pasmami zgeometryzowanej 
dekoracji roślinnej – ulistnione gałązki. 
Między stopami wiązka półksiężyców 
– kępka trawy. W podstawie szeroki pas 
dekoracyjny składający się z szeregu pio-
nowych, prostokątnych rytów.
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+ KOBIETA 
(CHŁOPKA?)

   FRAU (BAUERIN?)

Ukazana frontalnie w pozycji stojącej, 
w niewielkim rozkroku, z rękoma luźno 
opuszczonymi wzdłuż tułowia i oparty-
mi na spódnicy, z przodu. Ubrana w ko-
szulę z krótkimi bufiastymi rękawkami 
z prostymi mankietami, z przodu osło-
nięta skrzyżowanym na piersi, marsz-
czonym szalem (chustą) z końcami za-
tkniętymi za pasek spódnicy. Spódnica 
długa, do pół łydki, z ozdobnym, tra-
pezowatym fartuszkiem z przodu i wy-
sokie buty na słupkowych obcasach. 
Na szyi sznur korali. Na głowie kapelusz 
z szerokim rondem i niską półokrągłą 
główką. Każdy element stroju podkre-
ślony odmienną dekoracją geometrycz-
ną (pasy – szal, bordiury spódnicy i far-
tucha, kule – bufki, zygzak – kapelusz) 
i roślinną (spódnica – wielopłatkowe 
kwiaty i ulistnione łodyżki). Nogi, od ze-
wnątrz, flankują łukowo wygięte, w kie-
runku nóg, dwustronnie ulistnione ga-
łązki, a między stopami pojedynczo 
ulistniona gałązka. W podstawie szeroki 
ozdobny pas w postaci dwustronnie 
ulistnionej gałązki.

Na jednym z wąskich boków formy 
słabo zachowany napis (pieczątka?): 
5 rf(?)…bant.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie 
(prawdopodobnie przekaz w 1935 r. 
z Cieplic).
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Na awersie dwa przedstawienia różnej wielkości 
i w zróżnicowanych układach względem siebie: 
wertykalnym – jeździec i horyzontalnym kwiat: 

1.  Jeździec wraz z koniem ukazany z profilu, 
jeździec tułowiem i głową zwrócony fron-
talnie. Kroczący koń z jedną, przednią nogą 
uniesioną i zgiętą w kolanie i jedną tylną, 
lekko zgiętą i wysuniętą do przodu. Głowa 
z mocnym rysunkiem dużego oka, wyra-
zistych uszu i chrap; długi ogon do ziemi. 
Na koniu ozdobny czaprak i ogłowie, przy 
siodle olstro z pistoletem. Mężczyzna z rę-
koma ugiętymi w łokciach: w jednej trzy-
ma wodze, drugą opiera o połę kaftana; 
widoczna noga wyprostowana, wsunięta 
w strzemię. Ubrany w kaftan typu szu-
stokor (justaucorps) z długimi rękawami 
o szerokich szamerowanych mankietach; 
kaftan rozpięty z dużymi guzami i szame-
rowaniem na połach. Spodnie wpuszczone 
w wysokie buty z wywiniętą cholewką. Na 
głowie trójrożny kapelusz, spod którego wi-
dać długie kędziory włosów sięgających ra-
mion. Twarz z wyrazistym rysunkiem nosa, 
oczu i podbródka. Poszczególne elementy 
kompozycji (ubiór jeźdźca, czaprak i ogło-
wie konia, ogon i grzywa) zdobi ornament 
geometryczny oparty na rycie liniowym, 
łukach, półkolach i kropkach w różnorod-
nych układach pasmowych. W podstawie, 
między nogami konia, krzew i kępki trawy 
zbudowane z wiązek wrzecionowatych 
wrębów i półksiężyców; poniżej pas uko-
śnych, wrzecionowatych wrębów. 

2.  Tulipan o lekko rozchylonych płatkach, na 
krótkiej łodyżce z dwoma mięsistymi liśćmi, 
o zróżnicowanej wielkości wyrastającymi 
z podstawy. Ryt miękki, wygładzony.49 DWA PRZEDSTAWIENIA

ZWEI DARSTELLUNGEN

1873, Śląsk (Jelenia Góra–Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

21,2 × 11 × 2,5(1,8)

stan zachowania: przebarwienia drewna 
na powierzchni formy, drobne spękania deski 
gdzieniegdzie naruszające rysunek,  
ślady po drewnojadach

MJG ET 1333; bl 32 nr 832 f; ET 416
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+ TRZY PRZEDSTAWIENIA
DREI DARSTELLUNGEN

Rozmieszczone na powierzchni formy równomiernie 
w układzie horyzontalnym w dwóch pasmach: na dole 
lecący anioł, na górze, flankują go dwa owoce odwróco-
ne do siebie ogonkami: gruszka i jabłko. Wszystkie trzy 
przedstawienia o miękkiej „barokowej” linii rytu. 

1.  Lecący anioł o pulchnym nagim ciele, pucułowa-
tej buzi z kręconymi krótkimi włosami. Ukazany 
z profilu, z twarzą zwróconą frontalnie, „frunie” 
w poziomie z rozłożonymi niewielkimi skrzydłami; 
nogi zgięte w kolanach; nad nimi powiewa szarfa 
oplatająca łono; w wyciągniętych rękach przed 
sobą trzyma dużą misą z owocami. W pasie otacza 
go wieniec kwiatów. Skrzydła zdobione miękkim 

rytem półkoli, wachlarzy i delikatnych łuków imi-
tujących układ piór. 

2.  Gruszka z ogonkiem i dwoma listkami o różnej wiel-
kości: większym, nieco przesłoniętym przez owoc 
i mniejszym, u góry ogonka. 

3.  Jabłko z ogonkiem i dwoma listkami, jeden z listków 
przesłonięty przez owoc. Powierzchnia owoców 
gładka, listki z wyraźnym żyłkowaniem. 

Na bocznych, krótszych krawędziach wyryte: 1873, 
a obok zachowana papierowa, okrągła nalepka z od-
ręcznym napisem: bl 32 nr 832 f; na drugiej krawędzi 
inicjały TH. N.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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50 DWA PRZEDSTAWIENIA
ZWEI DARSTELLUNGEN

1873, Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

8,2 × 18 × 2,5

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna 
na całej powierzchni formy; drobne ubytki drewna, 
ślad po wypaleniu

MJG ET 1334; bl 32 nr 832 p; ET 913

Przedstawienia rozmieszczone na powierzchni formy 
równomiernie. 

1.  Powóz konny typu landolet ukazany z boku, 
o zróżnicowanej wielkości kół: z przodu mniejsze, 
z tyłu większe, z podniesioną z tyłu półokrągłą budą 
i „przeszklonymi” drzwiami z boku; powóz zaprzę-
żony w jednego konia ukazanego w ruchu. Na koź-
le siedzi woźnica w surducie i cylindrze na głowie. 
Między nogami konia dekoracja roślinna z wysokich 
liściastych gałązek, pod kopytami i kołami wachla-
rzowate kępki trawy. W podstawie pas szeregu uko-
śnych wrzecionowatych wrębów. 

2.  Dekoracyjne koło z uchwytem (koperta zegarka?). 
Zewnętrzny brzeg zakreślony półokrągłymi kar-
bami, powtórzonymi od wewnętrznej strony, pa-
sem płytszych półksiężyców, następnie prosty ryt 
cyrklowy wyznacza dekoracyjne pasmo – wieniec 
dwustronnie ulistnionej gałązki spiętej w czterech 
miejscach ośmiopłatkowymi kwiatami o okrągłych 
płatkach i środkach; wnętrze wypełnia koło wy-
znaczone głębszym rytem cyrklowym, podzielone 
promieniami na osiem części (trójkątów), z których 
każda karbowana jest prostymi kreskami zmniejsza-
jącymi się ku środkowi koła. „Uchwyt” – masywny 
szeroki okrąg z dziurką wewnątrz przymocowany 
do dużego koła.
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+ DWA PRZEDSTAWIENIA
ZWEI DARSTELLUNGEN

Rozmieszczone na dwóch końcach prostokąt-
nej poziomej ścianki zajmują, każdy z nich, 
połowę powierzchni i są w różnych, wzglę-
dem siebie, układach: horyzontalnym (domek) 
i wertykalnym (koń). 

1.  Domek z widocznymi dwiema ścianami: 
frontową z dwoma oknami o krzyżowych 
szprosach i szczytową z drzwiami pośrod-
ku i trzema okienkami w partii szczytu: 
dwoma kwadratowymi i okrągłym w szczy-
cie; drzwi w formie stojącego prostokąta 
zamkniętego łukiem o skrzydle dekoro-
wanym rytem kreskowym w jodełkę. Dach 
dwuspadowy z pasami półokręgów (da-
chówek) i kominem pośrodku kalenicy. 
Do domku z tyłu, od strony szczytu, przy-
lega wysoki płot z szerokich poziomych 
desek, za którym widać wysoki krzew (?). 
Przy frontowym, bocznym narożu domku, 
cztery spiętrzone aż po dach, kule imitu-
jące wysoką roślinność (korony drzew?). 
Przed domem sfałdowany teren z rzędami 
kamieni i niskiej roślinności (ogródek?). 
Roślinność drzew, krzewów i w ogródku 
przedstawiona za pomocą różnej wielkości 
i kształtu wrębów: okrągłych, wrzeciono-
watych, półowalnych. 

2.  Kroczący koń, ukazany z profilu, z podnie-
sioną przednią nogą zgiętą w kolanie. Koń 
w ogłowiu, na grzbiecie ozdobny czaprak 
z niewielkim siodłem. Czaprak dekorowa-
ny kratownicą z rombów wewnątrz każde-
go z nich po cztery guzki; brzeg dekoro-
wany pomponami. Między nogami konia 
dekoracja roślinna w postaci wysokich 
ulistnionych gałązek, pod kopytami bruk. 
W podstawie pas szeregu pionowych pro-
stokątnych rytów.

Na krótszych bocznych krawędziach formy wy-
ryte napisy: na jednej TH.NOTNI, na drugiej 1873.

Zachowana na bocznej krawędzi obok daty 
papierowa nalepka z odręcznym napisem:  
bl 32 nr 832 p.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (praw-
dopodobnie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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51 SIEDEMNAŚCIE 
PRZEDSTAWIEŃ

  SIEBZEHN  
  DARSTELLUNGEN

XIX w., Śląsk

drewno orzech włoski

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

46,1 × 23 × 1

stan zachowania: niewielki ubytek drewna 
w dolnej partii deski, przy krawędzi 
– nie narusza to rytu przedstawień; 
drobne pęknięcia i jedno dłuższe 
mocniejsze z jednej strony formy, ślady 
po drewnojadach zakitowane woskiem 
konserwatorskim

MJG ET 1632; ET 390

Generalnie, na stronie, można wyróżnić dwa 
bloki przedstawień: blok pierwszy, największy 
to dwanaście przedstawień zwierząt domo-
wych ukazane z profilu, w układzie trzech rzę-
dów po cztery przedstawienia w rzędzie każ-
de na prostokątnej, wąskiej podstawie różnej 
wielkości zdobionymi od góry lub na bokach 
dekoracją w postaci kępek roślinności: trawy 
lub trójliści. Drugi blok mniejszy, znajduje się 
pod przedstawieniami bloku zwierząt i składa 
się z jednego szeregu czterech przedstawień 
i rozpoczętego poniżej kolejnego szeregu 
z jednym przedstawieniem. 

1.  Stojący koń bez siodła; 2. stojąca owca 
(jagnię); 3.  stojąca koza; 4. krocząca kaczka; 
5. kroczący kogut; 6. gołąb na gałęzi, za które-
go tułowia widać fragment drzewa (?); 7. sie-
dzący pies w obroży o gładkiej sierści; 8. stoją-
cy pies o kudłatej sierści z krótkim ogonkiem; 
9. stojący kot; 10. krocząca świnka z opuszczo-
ną ku ziemi głową; 11. stojąca krowa (byk?) 
z zawiniętym na bok ogonem; 12. stojący 
osioł (muł?); 13. duży i wysoki kosz z owoca-
mi: jabłkami i gruszkami; powierzchnia kosza 
zaznaczona skośną krateczką; 14. lira; 15. po-
stument z płomieniem na górze i girlandą na 
frontowej ściance; 16. stokrotka z niepropor-
cjonalnie dużym kwiatem i maleńką łodyżką 
z dwoma listkami; 17. gruszka z dwoma duży-
mi listkami na krótkim ogonku.
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+ CZTERDZIEŚCI 
DWA 

   PRZEDSTAWIENIA
  ZWEIUNDVIERZIG  
  DARSTELLUNGEN

Skupione w trzech blokach o zróżnico-
wanej wielkości i liczbie przedstawień 
oraz tematów. Dwa duże bloki przed-
stawień serc: jeden górny – dwadzie-
ścia cztery serca, drugi dolny – trzy-
naście większych serc, w tym jedno 
malutkie. Oba bloki rozdziela pośrodku 
szereg przedstawień czterech dużych 
koszy z owocami i winnego grona (?). 
W obu blokach serc wizerunki ułożone 
są w szeregu, względem siebie, naprze-
miennie do góry nogami, a ich obwód 
wyznacza pas ulistnionej gałązki ro-
ślinnej, za wyjątkiem jednego, którego 
obrys wyznacza pas guzów. Wewnątrz 
serc rozmaite, pojedyncze przedstawie-
nia: liści (dębu), kwiatów, zwierząt (psy), 
ptaków (gołębi, koguta), śnieżynek, in-
strumentów (lira). Wszystkie wizerunki 
wykonane rytem precyzyjnym z zacho-
waniem szczegółów. 

Na dole wyryte inicjały: C.W.B.

Sposób nabycia: brak danych.
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52 BYK
BULLE

XVIII–XIX w, Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

12 × 18,5 × 4,6

stan zachowania: drobne pęknięcia, mały ubytek po 
sęku na bocznej ściance; ślady po drewnojadach

MJG ET 2530

Przedstawiony profilem z głową zwróconą frontalnie, 
ugiętą i uniesioną nieco przednią nogą oraz z zawinię-
tym na boku ogonem. W podstawie schematycznie za-
rysowane szerokim rytem wrębowym skiby ziemi nad 
pasmem wypełnionym ukośnymi wrębami. Ryzowanie 
precyzyjne, swobodne; sierść zaznaczona cienkimi zyg-
zakowatymi liniami.

+ PTAK (SOKÓŁ?)
VOGEL (FALKE?)

Ukazany w pozycji stojącej, w ujęciu od tyłu, z częścio-
wo złożonymi skrzydłami, z głową ukazaną z profilu, 
zwróconą w jedną stronę, o mocnym haczykowato za-
giętym do dołu dziobie i widocznym jednym okrągłym 
oku. Widoczna jedna noga ptaka o masywnym udzie 
i mocnych szponach opiera się o niewielkie wzniesienie. 
Faktura upierzenia i zróżnicowany układ piór na ciele 
i skrzydłach ptaka podkreślone bogatym i zróżnicowa-
nym ornamentem geometrycznym (tułów i góra skrzy-
deł – poziome pasma drobnych owali, półksiężyców, 
kropek, linii prostych – ogon, czy jodełki – lotki skrzy-
deł). W podstawie przy nodze ptaka, od zewnątrz, orna-
ment roślinny zbudowany z wachlarzowego spiętrzenia 
półksiężycowych rytów. Poniżej kompozycji dwa pozio-
me pasma: wąskie wyznaczone prostymi liniami i dolne 
szersze zdobione szeregiem ukośnych wrębów.

Na bocznej krawędzi zachowana pieczątka tekstowa 
z napisem: Stadtarchiv Hirschberg.

Sposób nabycia: zakup 1997 r.
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53 BARANEK
LAMM

XVIII–XIX w. Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

11 × 18 × 4,1 

stan zachowania: drobne rysy i pęknięcia na 
powierzchni formy, nieliczne przebarwienia drewna 
i ślady po drewnojadach

MJG ET 2531

Ukazany w pozycji stojącej, z profilu, z nieproporcjo-
nalnie dużą głową, nieco opuszczoną. Wyraźnie zazna-
czone okrągłe oko, uszy i wargi pyska. Na szyi obroża 
nabijana guzkami. Poszczególne partie ciała baranka 
zdobi zróżnicowana dekoracja geometryczna: runo 
na tułowiu i długim ogonie to wiązki łuków o różno-
kierunkowym przebiegu; na głowie sierść ukazana 
w formie drobnych rytów kreskowych i linii falistych. 
Podstawa, w formie niewielkiego wzniesienia, deko-
rowana motywami roślinnymi w postaci dwustron-
nie ulistnionych gałązek (palmowych?) pod i między 
nogami baranka oraz wielopłatkowymi kwiatami. Po-
niżej podstawę zamyka pasmo zdwojonych rytów li-
niowych, pomiędzy nimi pole wypełnione szeregiem 
ukośnych wrzecionowatych wrębów.

+ SZEŚĆ KWIATOWYCH 
ROZETEK

  SECHS BLUMENROSETTEN

Ustawione w dwóch szeregach po dwie w rzędzie, 
a w środku, w przestrzeni między rozetkami, wirujące 
wielopłatkowe kwiatki z okrągłymi środkami. Rozetki 
zakomponowane w kołach zakreślonych na obwo-
dzie ornamentem w formie pionowych lub ukośnych 
łuków, wrzecion i półkoli. Wewnątrz umieszczone 
motywy kwiatowe w formie pojedynczego dużego 
kwiatu o zróżnicowanym kształcie płatków, wypeł-
niającego całe wewnętrzne pole. Kompozycja rozetek 
przypomina kształtem toruńską katarzynkę z bogato 
zdobioną powierzchnią.

Na bocznej, dłuższej krawędzi formy pieczątka z napi-
sem: Stadtarchiv Hirschberg.

Sposób nabycia: zakup, 1997 r.
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54 DWADZIEŚCIA DWA 
PRZEDSTAWIENIA

      ZWEIUNDZWANZIG  
      DARSTELLUNGEN

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe:  
grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy, 
techniki wiórowe), intaglio

27,4 × 10,5 × 2,5 

stan zachowania: drobne spękania 
i przebarwienia drewna na powierzchni 
deski; ślady po drewnojadach zaklejone 
woskiem konserwatorskim

MJG ET 2532

Rozmieszczone na desce w swobodnym ukła-
dzie pasowym różnej wielkości wizerunki 
osiemnastu serc ułożonych naprzemiennie 
i czterech ośmioramiennych gwiazdek. Ser-
ca o obwodzie zarysowanym ornamentem 
zdwojonych linii, czy też roślinnym w for-
mie zgeometryzowanej ulistnionej gałązki 
o zróżnicowanej wielkości „listków”; wnętrza 
serc wypełniają kratownice, serca, litery, pu-
chary, precle, kwiaty i wici roślinne. Gwiazdki 
(trzy w formie okręgu z promieniami w formie 
trójkątów bądź rombów, jedna jak śnieżynka) 
wypełnia dekoracja geometryczna i przedsta-
wienia ptaków. 
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+ „SIEDZĄCY” 
MĘŻCZYZNA

  „SITZENDER” MANN

Ukazany z profilu, z twarzą zwróconą 
na wprost, siedzi ze spuszczonymi 
spodniami i podkasanym kubrakiem 
na okrągłym klocku gołymi poślad-
kami, jedna ręka oparta łokciem 
o kolano z dłonią podtrzymującą 
twarz, druga zgięta w łokciu poło-
żona na nodze. Ubrany w kubrak 
z długimi rękawami o szerokich man-
kietach i ozdobnie wyciętych wyło-
gach, obok cztery guzy; długie pro-
ste spodnie z lampasami zachodzą 
na  buty. Na głowie wysoka stożko-
wata, prążkowana czapka lekko wy-
gięta do tyłu z karbowanym pasem 
czołowym; spod czapki wystają krót-
kie kręcone włosy. Twarz o dużych 
okrągłych oczach, mocnym rysunku 
brwi, nosa i ust. Klocek pod poślad-
kami mężczyzny o przekroju kwa-
dratu i wykreślonym kołem w środku 
z odwróconą literą „L”. W podstawie, 
pod klockiem, niewielkie wypiętrza-
nie zdobione motywem spiętrzo-
nych wachlarzy imitujących kępy 
trawy, pod stopami pas poziomych 
półksiężyców, ukośnych wrzeciono-
watych wrębów i pionowych prosto-
kątnych wrębów. 

Sposób nabycia: zakup, 1997 r.
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55 OZDOBNY PROSTOKĄT
DEKORATIVES RECHTECK

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

36 × 15,5 × 3,6

stan zachowania: z jednej strony formy dwa 
rogi lekko ścięte, spękania deski, w części 
wypełnione woskiem konserwatorskim, 
ślady pod drewnojadach

MJG ET 2533

Forma głęboko wyżłobiona. Prostokąt o dwóch 
polach obramowanych dwustronnie ulistniony-
mi gałązkami. Całość obwiedziona szerszą ramą 
ze sfalowanej wici roślinnej na dłuższych bokach 
i półokrągłych wałkach na krótszych

Pola wewnętrzne prostokątów wypełniają:

1.  Kompozycja w pionie przypominająca klucz 
z „bochenkiem chleba” nad nim. Główka klu-
cza w formie precla, ramię klucza, w 1/3 dłu-
gości od dołu, zakończone dwoma skośnymi 
beleczkami; nad kluczem prostokąt o zaokrą-
glonych rogach, karbowany drobnym kresko-
waniem przypomina bochenek chleba. 

2.  Stojący na niewielkim wzniesieniu duży ptak 
– bażant (?) ukazany z profilu. Ptak o małej 
głowie z niewielkim grzebieniem i dużym 
dziobem, z sporym, wachlarzowo rozwi-
niętym skrzydłem postawionym na sztorc 
wzdłuż grzbietu oraz z długim ogonem; 
w połowie tułowia ptak przepasany szarfą, 
której jeden szpiczasty koniec zachodzi na 
rozwinięte skrzydło. Zróżnicowane upierze-
nie ptaka podkreśla odmienna dekoracja: na 
tułowiu ptaka drobne wrzecionowate wręby 
biegnące w różnych kierunkach; rysunek dłu-
gich lotek na skrzydłach i ogonie podkreśla 
ryt liniowy – mocno wydłużone, spiętrzone 
wachlarzowo, łuki. Głowa i długie nogi gład-
kie. W podstawie, pod stopami ptaka, rozcho-
dzą się z jednego punktu, symetrycznie na 
boki, dwie obustronnie ulistnione gałązki.
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+ DWA PRZEDSTAWIENIA: 
KOBIETA I MĘŻCZYZNA

  ZWEI DARSTELLUNGEN:   
  FRAU UND MANN 

Zlokalizowani w górnej części ścianki w układzie 
odwróconym względem siebie do góry nogami. 
Oboje ubrani w stroje z XVII/XVIII w. 

1.  Dama ukazana w pozycji stojącej, frontalnie, 
z jedną ręką opuszczoną na suknię, w dru-
giej zgiętej i uniesionej do góry, trzyma czę-
ściowo rozwinięty wachlarz na wysokości 
twarzy. Ubrana w długą suknię z długimi ¾, 
szerokimi rękawami zakończonymi szero-
kim mankietami; spod mankietów widoczna 
szeroka falbana koronki. Suknia ze sznuro-
wanym gorsetem, łódkowym dekoltem wy-
kończonym ozdobnym pasmem. Długa, do 
ziemi, spódnica mocno marszczona. Na gło-
wie czepek a La Fontange (mocno spiętrzo-
ny do góry), spod którego spływają z boku 
długie włosy do ramion; twarz z nienatu-
ralnie dużymi oczami i dziurkami w nosie. 
Fałdy sukni podkreślone mocnym szerokim 
żłobieniem, a sznurowanie gorsetu szero-
kim zygzakiem; dekoracja włosów, koron-
ki, czepka i wachlarza to drobny ryt klinów 
i półksiężyców w różnych układach. 

2.  Kawaler ukazany frontalnie, w pozycji sto-
jącej, w lekkim rozkroku z jedną ręką zgiętą 
w łokciu i dłonią założoną za pazuchę kafta-
na, druga ręka, lekko ugięta, z dłonią scho-
waną pod chwostem szarfy. Ubrany w dłu-
gi kaftan typu szustokor (fr. justaucorps), 
szamerowany z przodu na linii zapięcia, 
z długimi rękawami o szerokich szamerowa-
nych mankietach, ściągnięty w pasie szeroką 
szarfą, zawiązaną na węzeł z przodu; luźne 
długie końcówki szarfy z chwostami zwisają 
po obu stronach zapięcia kaftana. Na nogach krótkie spodnie do kolan i pantofle na słupkowych obcasach. 
Na głowie trójrożny kapelusz, spod niego widać długie ufryzowane włosy do ramion. W podstawie nogi męż-
czyzny flankują od zewnątrz wysokie kwiaty przypominające tulipan i różę na ulistnionych łodyżkach. Pod sto-
pami, kamienisty teren zobrazowany gęstą siecią drobnych łukowych wrębów. Całość zamyka pasmo szeregu 
ukośnych, wrzecionowatych wrębów, a poniżej, nieco krótsza od górnej podstawy, druga podstawa ozdobiona 
pionowymi, prostokątnymi rytami.

Na bocznej krawędzi formy pieczątka z napisem: Stadtarchiv Hirschberg.

Sposób nabycia: zakup, 1997 r.





Formy dwuczęściowe,  

składane

Zweiteilige 
zusammenklappbare Formen
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56 OSIEM PRZEDSTAWIEŃ
ACHT DARSTELLUNGEN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra-Cieplice Śl.)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

13,9 × 47 × 3,4

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna 
na krawędziach, wyłamane kołeczki łączące deski, 
delikatne pęknięcia deski, na jednej z części osiem 
śladów po wierceniach otworów

MJG ET 1282/1-2; bl 32 nr 32 832/ a,b

Postaci ludzkie ustawione w szeregu, w pozycjach 
stojących zwrócone frontalnie (na jednej – awersowej 
– części składanej formy) lub tyłem (na drugiej – 
rewersowej – części składanej formy). Przedstawione 
postaci na awersie (i rewersie) to dwie grupy (po cztery 
osoby) w lustrzanym odbiciu:

1.  Mężczyzna w stroju XVI-wiecznego żołnierza 
ubrany w krótki kaftan podobny do dubletu, przy-
legający do ciała w partii tułowia z poprzecina-
nymi bufkami na ramionach i obcisłym długimi 
rękawami; przez ramię przewieszona torba (?), 
w ręku trzyma sztylet. Spodnie w typie pludrów, 
na nogach pończochy i buty z szerokimi wyższymi 
cholewkami; na głowie kapelusz z szerokim ron-
dem i piórami. 

2. Dziewczyna grająca na gitarze przewieszonej 
skosem przez tułów na szerokiej szarfie, ubrana 
w koszulę z krótkimi bufiastymi rękawkami, ścią-
gniętą gorsetem i szeroką spódnicę do kolan, 
spod której wystają szerokie pantalony ściągnię-
te nad kostką; na głowie czepek. 

3.  Chłopczyk z szablą w stroju podobnym do mun-
duru huzara węgierskiego z przełomu XVI/XVII w. 
o długim do kolan dolmanie szamerowanym na 
piersiach, z wysoką stójką. Jedną rękę ma w kie-
szeni, drugą trzyma na szabli przypiętej do pasa 
i opartej o ziemię; na głowie czapka ze zwisającą 
z boku „kitą”. 

4.  Mężczyzna grający na mandolinie ubrany 
w dublet (?), rajtuzy, kapelusz z wysokim rondem 
i piórami.

Kolejne cztery postacie w szeregu są lustrzanym 
odbiciem wyżej opisanych: 5. Mężczyzna w stroju  
XVI-wiecznego żołnierza. 6.  Dziewczyna grająca  
na gitarze. 7. Chłopczyk w mundurze huzara węgier-
skiego z szablą u boku. 8. Mężczyzna grający na man-
dolinie. Ryt precyzyjny, z uwzględnieniem szczegó-
łów w ubiorze. 

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodob-
nie przekaz w 1935 r. z Cieplic).
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57 JEDENAŚCIE PRZEDSTAWIEŃ
ELF DARSTELLUNGEN

XVIII–XIX w., Śląsk (Jelenia Góra)

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

4,6 × 47,7 × 2,5

stan zachowania: drobne ubytki i rysy drewna, 
miejscami przebarwienia drewna

W obu częściach formy po jednej stronie  
wywiercone dziurki na dwóch skrajnych końcach, 
a w drugiej części umieszczone odpowiednio  
kołeczki służące do spinania formy

MJG ET 1283/a, b, B IV 55 a, b; ET 366 a, b

Na obu częściach formy postaci zwierząt ustawione 
w szeregu i ukazane z profilu: 1. siedzący pies; 2. siedzący 
pies; 3. siedząca wiewiórka z orzeszkiem w przednich 
łapkach; 4. kozioł stojący; 5. jeleń stojący przy drzewie 
i objadający listki z korony drzewa; 6. dzik stojący; 
7. dzik stojący; 8. kroczący koń w ogłowiu z czaprakiem 
na grzbiecie; 9. kroczący koń w ogłowiu z czaprakiem 
na grzbiecie; 10.  stojący pies z zakręconym ogonem; 
11. stojący pies z zakręconym ogonem.

Na rewersie jednej części formy wyryte inicjały: IR.

Zachowana na obu częściach formy papierowa,  
okrągła nalepka z odręcznym napisem: B IV 55 a, b.

Sposób nabycia: zbiory poniemieckie (prawdopodobny 
przekaz do RGV z 1907 r.).

Publikowano: G. Grundmann, Die Volkskunst [w:] Die 
Kunst in Schlesien, Berlin 1927, s. 293.
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58 RYBA
FISCH

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno owocowe: grusza/jarząb/jabłoń/głóg

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

7 × 19,5 × 2

stan zachowania: drobne przebarwienia drewna, 
ślady po drewnojadach; po stronie krótszej dwóch 
części formy przy pysku ryby – trójkątne wycięcie 
na jednej z części, na bocznej, dłuższej ściance 
nieco większy ubytek drewna

MJG ET 1290/a, b; ET 373 a, b

Zajmuje całą powierzchnię klocka. Poszczególne par-
tie ciała ryby zróżnicowane odmienną ornamentacją: 
gładka powierzchnia pyska, z wyraźnie zaznaczonym 
owalem oka i okrągłym środkiem, oddzielona od reszty 
ciała łukiem drobnych półowali. Łuski na ciele o zróżni-
cowanej wielkości i wyraźnym wachlarzowatym kształ-
cie podkreślonym prostym potrójnym żłobieniem; płe-
twy grzbietowa, dolne i ogona podkreślone szeregami 
łuków, czy klinowych żłobień. Przy trójkątnym wycięciu 
pyszczka imitującym otwarty pysk ryby, szerokie kli-
nowate wycięcie formy. Na skrajnych brzegach formy, 
po przekątnych otwory na kołki spinające; jeden zacho-
wany. Na odwrocie formy wyryta cyfra: 55.

Sposób nabycia: brak danych.
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59 KURA
HENNE

XVIII–XIX w., Śląsk

drewno klon

snycerstwo (ryt swobodny i cyrklowy,  
techniki wiórowe), intaglio

13,1 × 17,7 × 3,3

stan zachowania: na jednej z części, od zewnętrznej 
strony, duże plamy przebarwień drewna, otarcia 
i spękania oraz drobne nacięcia ostrym narzędziem; 
w partii podstawy jednej z połówek formy 
długi odprysk drewna niezakłócający rysunku 
na podstawie formy

MJG ET 2024

Forma składana, dwuczęściowa, każda z części z trzech 
stron zdobiona w identyczny sposób. Po złożeniu, 
w przekroju bocznym, forma ma kształt sześcioboku 
(prostokąta o ściętych górnych rogach).

Kura ukazana z profilu, siedząca na cylindrycznym 
podwyższeniu z promieniście żłobioną szeroką pod-
stawą. Głowa i szyja bez ornamentacji z dużym okiem, 
wyrazistym trójkątnym dziobem i małym mocno za-
znaczonym grzebieniem z szerokich rytów. Ogon duży 
o miękkiej linii, wachlarzowatym kształcie górą za-
mkniętym łagodną falbanką łuków spiętych łezkami. 
Poszczególne fragmenty ciała kury i jego upierzenia 
podkreślone mocnym wyrazistym, ale zróżnicowanym 
ornamentem w postaci owali, łuków, kresek i miękkich 
trójkątnych rytów.

+ przy dłuższej, dolnej krawędzi formy ozdobne pasmo 
w formie rytego zygzaka

++ pośrodku dłuższej bocznej krawędzi formy póło-
walne, wycięcie udekorowane promieniście rozcho-
dzącymi się „płatkami”; po złożeniu dwóch części formy 
kształtuje się duży owalny otwór z promieniście rozcho-
dzącymi się „płatkami”.

Sposób nabycia: dar, 1964 r.
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