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Od redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników specjalny, piętnasty 
już numer czasopisma „Dzieła i Interpretacje” bę-
dący wynikiem Ogólnopolskiej Studencko-Dokto-
ranckiej Konferencji Naukowej „Barok na Śląsku 
w oczach młodych badaczy”. Konferencja zorganizo-
wana została przez Koło Naukowe Studentów Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i odbyła się 
13 czerwca 2018 roku w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem było danie 
możliwości wypowiedzenia się młodym badaczom: 
studentom, doktorantom oraz absolwentom zajmu-
jącym się w swoich badaniach tematyką dotyczącą 
okresu baroku na Śląsku. Spotkanie miało charakter 
interdyscyplinarny, pozwalający spojrzeć na to za-
gadnienie z wielu perspektyw badawczych i w ob-
rębie różnych dyscyplin naukowych.

W niniejszym periodyku znalazły się zatem ar-
tykuły dotyczące wielu obszarów sztuki baroko-
wej na Śląsku. Ich tematyczna rozmaitość pokazu-
je, że okres określany mianem „baroku” badany jest 
w wielu aspektach oraz cieszy się żywym zaintereso-
waniem wśród młodych naukowców. Autorzy poru-
szyli kwestie dotyczące architektury, sztuki ogrodo-
wej, malarstwa freskowego, grafiki, a także muzyki 
sakralnej wykonywanej w środowiskach zakonnych 
oraz miejskich. Zastanawiali się również nad zjawi-
skami kształtującymi wymagania oraz gust fundato-
rów barokowych dzieł sztuki, wśród których należy 
wymienić chociażby stosunki polityczne, uwarunko-
wania społeczne tudzież religijne.

Marek Kwaśny przybliżył Czytelnikom mniej zna-
ne oblicze wrocławskiego malarza cechowego Johan-
na Jacoba Eybelwiesera (1667–1744). Był on bowiem 
nie tylko wziętym twórcą obrazów sztalugowych 

o tematyce religijnej, ale również projektował gra-
fiki rytowane następnie przez współczesnych mu 
wybitnych rytowników. Eybelwieser okazał się być 
dobrym obserwatorem miejskich wydarzeń i cieka-
wostek, których wygląd przenosił na papier. Były one 
później obecne w powszechnym obiegu dzięki gra-
ficznym odbitkom.

Nad zagadnieniem barokowej grafiki na Śląsku 
pochyliła się również Joanna Błoch, która opisała 
fenomen licznych graficznych portretów jeleniogór-
skich mieszczan. Autorka zwróciła uwagę na pozycję 
społeczną modeli i na podstawie zachowanych gra-
ficznych źródeł pokazała jak wyglądało środowisko 
bogatego mieszczaństwa w XVII- i XVIII-wiecznej 
Jeleniej Górze. Efektem dokładnego zbadania gra-
fik oraz kwerend archiwalnych przeprowadzanych 
przez badaczkę jest wykonana przez nią tablica ge-
nealogiczna pokazująca pokrewieństwo pomiędzy 
portretowanymi.

Zainteresowaniem młodych naukowców cieszy-
ło się również malarstwo freskowe badane często 
w odmiennych kontekstach. Anna Bors w swoim 
artykule podjęła próbę nowego odczytania ikono-
grafii malowideł Karla Dankwarta w „pokoju go-
ścinnym” w pałacu opatów klasztoru Cystersów 
w Lubiążu. Autorka dokładnie przeanalizowała te-
matykę poszczególnych scen wykazując ich ideową 
komplementarność. Odniosła się do nowożytnej 
emblematyki, starożytnej literatury oraz cysterskiej 
duchowości. Natomiast Katarzyna Sonntag opisała 
freskową realizację śląskiego artysty Georga Wil-
helma Josepha Neunhertza w klasztorze Cystersów 
w Neuzelle na Łużycach. Choć wnętrze świątyni 
w większości ozdobione jest barokową dekoracją 
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przedstawień, które dzięki temu z pewnością moż-
na z nim związać. W artykule pojawia się również 
kwestia dokładnego datowania fresków.

Kolejnym polem badawczym pojawiającym się 
w piętnastym numerze „Dzieł i Interpretacji” jest 
architektura barokowa. Maria Frańczak zaprezen-
towała niezwykle ciekawą dla historyka sztuki re-
zydencję Christopha Leopolda von Reichenbacha 
w miejscowości Goszcz blisko granicy Śląska z Wiel-
kopolską. Autorka omówiła to założenie pałacowe 
wskazując na wybrane problemy badawcze jakie po-
jawiły się przy okazji zajmowania się tego typu ar-
chitekturą rezydencjonalną. Emilia Hruszowiec zaś 
wskazała na tematykę barokowych założeń ogrodo-
wych, które zakładano w pobliżu klasztorów. Autor-
ka przywołała przykład śląskich cysterskich siedzib 
opisując jak wyglądał przyklasztorny ogród Cyster-
sów w Henrykowie oraz jakie wzniesiono tam pawi-
lonu ogrodowe.

Barok na Śląsku to jednak nie tylko materialne 
przejawy sztuki, która również oddziaływała na są-
siednie krainy w postaci chociażby działalności ślą-
skich artystów, czego przykładem jest twórczość 
wymienionego wyżej Neunhertza. Paulina Korne-
luk przedstawiła zjawisko przeszczepienia kultu 
św. Jana Nepomucena ze Śląska na odległą Zamojsz-
czyznę. Transfer ten odbył się dzięki edukacji Toma-
sza Antoniego Zamoyskiego w Legnicy i w Pradze, 
gdzie zetknął się on z osobą tego świętego, a następ-
nie rozpropagował ją w swoich rodzinnych stronach.

Oprócz zagadnień należących do przedmiotów 
badań historii sztuki w niniejszej publikacji ukaza-
ły się również dwa artykuły muzykologiczne, które 
pozwoliły szerzej spojrzeć na tytułowy barok na 
Śląsku. Aleksandra Wróblewska ukazała sylwet-
kę wrocławskiego kompozytora Samuela Beslera 
(1574–1625), który zapisał się w historii muzyki 
na Śląsku nowatorskimi kompozycjami względem 

wcześniejszej renesansowej tradycji. Jego twórczość 
cechuje się zróżnicowaniem, artysta bowiem łączył 
starsze tendencje z wówczas nowymi i prekursor-
skimi. Ewa Hauptmann-Fischer zaś omówiła mu-
zykę wokalno-instrumentalną, która towarzyszyła 
śląskim cystersom podczas ich codziennych liturgii. 
Autorka wskazała na zmiany jakie zaszły w oprawie 
muzycznej zakonnych nabożeństw w dobie baroku, 
a także przedstawiła wynik kwerend w poszukiwa-
niu cysterskich muzycznych rękopisów z tamtego 
okresu.

Zaprezentowane pokrótce artykuły świadczą 
o dużym zainteresowaniu, a także ciągłej potrzebie 
prowadzenia badań dotyczących sztuki okresu baro-
ku na Śląsku. Niezwykle budującym jest, iż tematyka 
ta zajmuje młodych badaczy i mieli oni szansę zapre-
zentować wyniki swoich prac podczas czerwcowej 
konferencji.

Redakcja pragnie serdecznie podziękować Insty-
tutowi Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 
za sfinansowanie piętnastego numeru „Dzieł i Inter-
pretacji”. Wielkie podziękowania składamy na ręce 
Pana dr. hab. Andrzeja Kozieła, profesora w Uniwer-
sytecie Wrocławskim, za pomoc i opiekę merytorycz-
ną przy organizacji Ogólnopolskiej Studencko-Dok-
toranckiej Konferencji Naukowej „Barok na Śląsku 
w oczach młodych badaczy” oraz przy powstawa-
niu niniejszej publikacji. Słowa uznania niech ze-
chcą przyjąć również członkowie Koła Naukowego 
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, któ-
rzy wzięli udział w przygotowaniu i przeprowadze-
niu czerwcowego spotkania. Należy mieć również 
nadzieję, iż inicjatywy mające na celu umożliwienie 
wypowiadania się młodych naukowców oraz pre-
zentację wyników ich badań nad barokiem na Śląsku 
będą w przyszłości ponownie podejmowane.

Życzymy Czytelnikom miłej lektury. 

Redakcja
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Editorial

We give to the hands of the readers special, fifteenth 
volume of the journal “Dzieła i Intrpretacje”, which 
is a result of the national student and doctoral stu-
dent conference “Baroque in Silesia in the eyes of 
young scholars”. The conference was organised by 
the Student Society of the History of Art, the Univer-
sity of Wrocław (Breslau) and took place on 13th July, 
2018 in the Institute of Art History, the University 
of Wrocław. The goal of the conference was to give 
space to young scholars: students, doctoral students, 
as well as graduates working in the field connected 
with the topic of Baroque in Silesia. The meeting had 
an interdisciplinary character, allowing for looking 
at the topic from various perspectives, and through 
the eyes of different scholarly fields.

In this journal, we present articles connected with 
diverse aspects of the Baroque art in Silesia. Their 
topics show that the baroque period is researched 
through the variety of topics and receives a great deal 
of the young researchers’ attention. The authors write 
about architecture, garden design, frescoes, graphics, 
as well as music performed in the convents. They 
ponder on the phenomena shaping expectations and 
sense of styles of the funders, among which we should 
enumerate political, social, and religious situation.

Marek Kwaśny presents to the readers less known 
face of Johann Jacob Eybelwieser (1667–1744), 
a painter from Wrocław. Eybelwiser was not only pop-
ular painter of the easel paintings on the religious top-
ics but also a designer of prints made later by his con-
temporaneous, exceptional printmakers. Eybelwieser 
proved to be a great observer of the city life, which he 
transformed on paper. They were later present in the 
general circulation thanks to the prints.

Also Joanna Błoch researches the topic of Ba-
roque prints in Silesia. She wrote about the creation 
of various graphic portraits of Burgesses from Jele-
nia Góra (Hirschberg) The author focuses on the so-
cial status of the painted characters and, on the base 
of the preserved visual sources, she presents the life 
of the rich burgesses in the 17th and 18th century in 
Jelenia Góra. As a result of Błoch’s analyses of prints 
as well as research conducted in the archives, she 
creates a genealogical tree of the described persons.

Also frescoes remain in the centre of research-
ers’ attention, often in very different contexts. Anna 
Bors in her article presents a new way interpreting 
iconography of paintings by Karl Dankwart in the 
“guest room” of the Palace of the Abbots of the Cis-
tercian monastery in Lubiąż (Leubus). She meticu-
lously analyses topics of each scene, presenting that 
they share the common agenda. Bors, in her text, 
draws from the Early Modern emblems, ancient lit-
erature, and the Cistercians’ spirituality. Katarzy-
na Sonntag, on the other hand, describes frescoes 
painted by the Silesian artist, Georg Wilhelm Jo-
seph Neunhertz in the Cistercian conventual church 
in Neuzelle in Lusatia. Although the interior of the 
temple is in its majority decorated with the baroque 
paintings, Neunhertz signed only two cycles. Thanks 
to that, we can be sure of their authorship. The ar-
ticle concerns also the topic of the frescoes’ dating.

The next research field present in the fifteenth 
issue of “Dzieła i Interpretacje” is the baroque archi-
tecture. Maria Frańczak presents an extraordinarily 
interesting for the art historian residence of Chris-
toph Leopold von Reichenbach in Goszcz (Goschütz) 
in Silesia, near the border with the Greater Poland. 
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same time various research problems, which the art 
historian can encounter in their work with the res-
idential architecture. Emilia Hruszowiec focuses on 
the baroque garden designs, of the gardens created 
near the cloisters. She presents a case study in the 
example of the Cistercian monasteries in Silesia, de-
scribing the conventual garden in Henryków (Hein-
richau) and erected there gazebo.

Baroque in Silesia is not only a visual art, which 
influenced neighbouring lands, as for example the ar-
tistic career of the above mentioned Neunhertz. Pauli-
na Korneluk presented a phenomenon of the transfer 
of St John of Nepomuk cult from Silesia to the Zamoy-
ski Family Fee Tail. It was possible thanks to the ed-
ucation of Tomasz Antoni Zamoyski in Legnica (Lieg-
nitz) and Prague, were he learned about the Saint, and 
later brought the cult with him to his family land.

This work includes also two articles from the field 
of musicology, which helped to look at the baroque in 
Silesia from the wider perspective. Aleksandra Wró-
blewska presents the profile of Samuel Belsler (1574–
1625), a composer from Wrocław, who gained his 
place in history through the innovative, in relation to 
renaissance tradition, compositions. His musical out-
put is strongly diversified, as the artist connected the 
older musical tendencies with new ones. Ewa Haupt-
mann-Fischer describes the vocal and instrumental 
music, which accompanied the liturgy of the Silesian 

Cistercians. She enumerates the changes which took 
place in the liturgical music during the conventual 
services in the baroque period. She also presents the 
results of her research in search for the Cistercians 
music manuscripts form this period.

The shortly presented articles demonstrate a big 
interest, as well as the constant need for research 
connected with the topic of the Baroque in Silesia. It is 
especially encouraging, that the topic interests young 
scholars, who had a chance to present their work.

The Editorial Team wants to give their thanks to 
the Institute of Art History, the University of Wro-
cław for financing of the fifteen issue of “Dzieła 
i Interpretacje”. We give great thanks to Professor 
Andrzej Kozieł for the support and content-related 
supervision of the national student and doctoral stu-
dent conference “Baroque in Silesia in the eyes of 
young scholars” as well, as for help in the creation 
of this publication. The Editorial Team thanks also 
members of the Student Society of the History of 
Art, the University of Wrocław, who took place in 
the preparation and organisation of the conference. 
We hope, that initiatives which aim at helping young 
scholars and presentation of their research connect-
ed with the Baroque in Silesia will be continued in 
the future.

We wish you pleasant reading.

The Editorial Team
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M A R E K  K W A Ś N Y

1 Friedrich Albert Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, t. 11: Beschreibung der Stadt Breslau sie Herzogtum Schle-
sien, Breslau 1794, s. 426.

2 Bogusław Czechowicz, Dawny kościół klasztorny Kanoników Regularnych pw. Najświętszej Panny Marii, obecnie parafialny, ul. Naj-
świętszej Panny Marii 1, [hasło w:] Atlas architektury Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, t. 1: Budowle sakralne. Świeckie budowle 
publiczne, Wrocław 1997, s. 12–13.

Johann Jacob Eybelwieser  
jako barokowy ilustrator  

i reportażysta
W swoim Spisie niektórych znakomitych artystów 
urodzonych lub działających we Wrocławiu umiesz-
czonym w jedenastym tomie dzieła Beytrage zur Be-
schreibung von Schlesien z 1794 r. Friedrich Albert 
Zimmermann, śląski geograf i historyk, wymienił Jo-
hanna Jacoba Eybelwiesera, nazywając go „dobrym 
rysownikiem i malarzem” (gute Zeichner und Maler), 
a następnie dodał, że nazwisko artysty możemy od-
naleźć na ilustracji (Abbildung) ukazującej dzwo-
ny przeznaczone do kościoła klasztornego Augu-
stianów na Piasku we Wrocławiu, które trafiły tam 
w 1730 r. (drugim wymienionym dziełem jego au-
torstwa był malowany olejno na płótnie autoportret 
z rodziną pod schodami)1. W istocie, 30.01.1730 r. 
wieża kościoła pw. Najświętszej Marii Panny spło-
nęła w wyniku rażenia piorunem i prawdopodobnie 
jeszcze w tym samym roku do świątyni wykonano 
nowe dzwony2. Niestety, nie wiemy nic więcej na 
temat ilustracji wspomnianej przez Zimmermanna, 
a samo określenie Abbildung jest dość nieprecyzyjne 
– trudno stwierdzić, czy mamy do czynienia z rysun-
kiem czy może z grafiką. Jednakże Eybelwieser nie 
podpisywał swoich rysunków, natomiast w przypad-
ku projektowanych przez niego grafik, rytowanych 
przez profesjonalnych sztycharzy, wielokrotnie po-
jawia się inskrypcja najczęściej przybierająca formę 
JJ Eybelwisser delineavit. Niemniej jednak już pierw-
sza wzmianka w literaturze na temat śląskiego arty-
sty, jaką jest krótka nota biograficzna Zimmerman-
na, wskazuje na paradoksalnie mało znany aspekt 
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ilustratorską oraz jej nieco reporterski charakter. 
Jak się okazuje, Eybelwieser był projektantem gra-
fik sztychowanych przez najwybitniejszych rytow-
ników działających wówczas na Śląsku – Floriana 
Bartolomaeusa Comaeusa Strachowsky’ego, Johan-
na Tscherninga, Johanna Oertla czy Gabriela Spizla. 
Tematyka przedstawień była różnorodna i obejmo-
wała m.in. istotne wydarzenia, które miały miejsce 
we Wrocławiu, jak również sceny mniej oficjalne.

Johann Jacob Eybelwieser jest postacią dobrze 
rozpoznaną w historii malarstwa barokowego na 
Śląsku. Był to urodzony we Wrocławiu w 1667 r. 
późniejszy mistrz cechowy, który pracował również 
na zlecenie duchowieństwa katolickiego, w tym 
przedstawicieli najważniejszych zakonów katolic-
kich działających wówczas na Śląsku. Był uznawany 
za wziętego portrecistę, choć jego dorobek na tym 
polu zachował się w szczątkowej ilości. Wydaje się, 
że obok malarstwa religijnego i twórczości portreto-
wej, trzecim filarem działalności Eybelwiesera było 
projektowanie grafik i współpraca z zawodowymi 
rytownikami. Do naszych czasów zachowało się 
przynajmniej kilkanaście rycin, do których pierwo-
wzory stworzył wrocławski malarz. 

W 1699 r. ukazała się publikacja Chirurgia Curio-
sa autorstwa wrocławskiego lekarza miejskiego Mat-
thiasa Gottfrieda Purmanna. Mimo że nie posiadał on 
akademickiego wykształcenia medycznego, to zdo-
był bogate doświadczenie jako felczer na frontach 
tzw. „wojny holenderskiej” w latach 1672–1678. Do 
jego głównych obowiązków jako lekarza miejskie-
go należała m.in. opieka nad chorymi w miejskim 
szpitalu Wszystkich Świętych. Praktyka lekarska za-
owocowała publikacjami – w tym właśnie Chriurgia 
Curiosa. Dzieło zdobią grafiki autorstwa czynnego 
w Lipsku Johanna Christopha Oberdorffera. Autorem 
rysunkowych projektów był Eybelwieser. Potwier-
dza to inskrypcja na jednej z grafik przedstawiają-
cej kobietę z gigantyczną przepukliną w okolicach 
ucha (il. 1). Zespół czternastu sztychów ukazuje 
pacjentów z rozmaitymi schorzeniami, narzędzia 

chirurgiczne i sposoby ich użycia oraz same operacje 
(il. 2). Precyzyjne oddanie postaci oraz szczegółów 
schorzeń pozwala na przypuszczenie, że rysunki nie 
były wyłącznie artystyczną wizją Eybelwiesera. Być 
może część szkiców powstawała na miejscu w szpi-
talu. Grafiki zyskały dość schematyczną, uproszczo-
ną formę – miały one w przystępny sposób ułatwić 
czytelnikowi zrozumienie konkretnych schorzeń czy 
procedur lekarskich.

Sugerując się datą pierwszego wydania Chirur-
gia Curiosa należałoby stwierdzić, że rysunki pro-
jektowe do tego dzieła byłyby najwcześniejszym 

1. Johann Christoph Oberdorffer wg Johanna Jacoba Eybelwiese-
ra, Wizerunek kobiety z opuchlizną na twarzy, [w:] Matthias Gott-
fried Purmann, Chirurgia Curiosa, Frankfurt und Leipzig 1699, 
s. 50; fot. Google Books.
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przykładem działalności Eybelwiesera jako wro-
cławskiego mistrza cechowego, którym był właśnie 
od 1699 r. Grafiki ukazały się także w drugim wy-
daniu książki w 1716 r. oraz w trzecim z r. 17393, co 
nota bene może świadczyć o jej sukcesie oraz długo-
trwałej popularności. Co ciekawe, w 1706 r. książka 
doczekała się edycji w języku angielskim, więc moż-
na tu mówić o dużym sukcesie wydawniczym4. 

3 Wolfgang Michel, Matthias Gottfried Purmann (1648–1721) und die Moxibustion, „Studies in Languages and Cultures”, 5 (1994), s. 70–71.
4 Matthias Gottfried Purmann, Chirurgia Curiosa: or, The Newest and most Curious Observations and Operations In the Whole Art of 

Chirurgery, London 1706.

Kolejna rycina pochodzi z 1705 r. i ukazuje ca-
strum doloris poświęcone zmarłemu cesarzowi Le-
opoldowi I, które stanęło we wrocławskiej katedrze. 
Konstrukcję zaprojektował rajca miejski Johann 
Christian Wolf von Wolfsburg, natomiast grafikę na 
podstawie rysunku Eybelwiesera wykonał Johann 
Oertl (il. 3). Uzupełniały ją cztery druki okolicz-
nościowe; m.in. obok dedykowanej następcy tronu 

2. Johann Christoph Oberdorffer wg Johanna Jacoba Eybelwie-
sera, Wizerunek pacjenta z opuchlizną, [w:] Matthias Gottfried 
Purmann, Chirurgia Curiosa, Frankfurt und Leipzig 1699, s. 134; 
fot. Google Books.

3. Johann Oertl wg Johanna Jacoba Eybelwiesera (?), Castrum 
doloris cesarza Leopolda I w katedrze wrocławskiej, miedzioryt, 
1705, Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, Oddział Starych Dru-
ków, sygn. 366289; fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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Józefowi I grafice oraz drukowi z wypisanymi in-
skrypcjami, jakie znajdowały się na katafalku, była 
to grafika wykonana również przez Oertla według 
rysunków Eybelwiesera ukazująca przedstawienia 
emblematyczne, które usytuowane były na castrum 

5 Piotr Oszczanowski, Śląskie „castra doloris” cesarza Leopolda I. Przyczynek do ikonografii władcy i gloryfikacji panującego, [w:] 
O sztuce sepulkralnej na Śląsku, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki, Wrocław 1997 s. 112–115.

6 Grzegorz Joachimiak, A week in the Blacksmith’s life: Lutenists from Silesia and Bohemia around Count Losy von Losinthal (1650–1721), 
[w:] The Musical Culture of Silesia before 1742: New Contexts – New Perspectives, red. Paweł Gancarczyk, Lenka Hlávková-Mráčková, 
Remigiusz Pośpiech, Frankfurt, Nowy Jork 2013 („Eastern European Studies in Musicology”, 1), s. 226. Tamże dodatkowa literatura.

oraz na bocznych ścianach prezbiterium świątyni 
(il. 4). Miedziorytowi towarzyszył druk z literacką 
interpretacją oraz wyjaśnieniem znaczenia emble-
matów5. 

Współpraca na linii Eybelwieser-rysownik i Oertl-
-sztycharz doszła do skutku także w roku następnym. 
Jej efektem była grafika, która ukazuje statek wy-
cieczkowy pływający po Odrze na wysokości Popo-
wic z Karolem III Filipem Wittelsbachem, przyszłym 
elektorem Palatynatu Reńskiego i bratem ówczesne-
go biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika von 
der Pfalz-Neuburga (il. 5). Druk podzielony jest na 
cztery zasadnicze części. Najwięcej miejsca zajmuje 
przedstawienie rzeczonego statku, poniżej, w trzech 
mniejszych polach ukazano jego wnętrze (po le-
wej), środkowe pole zajmuje inskrypcja informacyj-
na, natomiast po prawej przedstawiono rzut łodzi. 
Z inskrypcji dowiadujemy się, że wydarzenie miało 
miejsce dnia 26.07.1706 r., statek posiadał bogatą ilu-
minację świetlną (illuminiren lassen), a na pokładzie 
oprócz Karola Filipa znajdowało się więcej przedsta-
wicieli wysoko postawionej szlachty (anderen Hochen 
Gesellschafft), którym podróż umilała muzyka (unter 
anstimmung einer raren Music ofters divertiret haben). 
Możliwe jest, że pośród grających na statku muzyków 
znajdował się młody śląski lutnista Sylvius Leopold 
Weiss6. Inskrypcja dodatkowo informuje, że projek-
tantem łodzi był Georg Friedrich Thielk, ogrodnik 
(Lust-Gartner) Karola Filipa, jej przedstawienie nama-
lował, narysował oraz wydał Johann Jacob Eybelwie-
ser (Johann Jacob Eybelwisser pinxit, delineavit et ex-
cuderunt), natomiast sam sztych przygotował Johann 
Oertl (Johann Oertl sculps:). 

Według rysunku Eybelwiesera powstała także 
grafika Personifikacja Muzyki autorstwa Oertla. Sta-
nowi ona frontyspis dzieła kompozytora i lutnisty 
Philippa Franza Lesage de Richée zatytułowanego 

4. Johann Oertl wg Johanna Jacoba Eybelwiesera, przedstawie-
nia emblematyczne umieszczone na castrum doloris Leopolda 
I oraz zamieszczone na bocznych ścianach prezbiterium kate-
dry we Wrocławiu, miedzioryt, 1705, Biblioteka Uniwersytecka, 
Wrocław, Oddział Starych Druków, sygn. 366292; fot. Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu.
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Cabinet der Lauten (il. 6). Mimo iż utwór pozba-
wiony jest daty i miejsca wydania, to muzykolo-
dzy wskazują, że tom zawierający dziewięćdziesiąt 
osiem etiud i dwanaście suit mógł powstać około 
1695 r. we Wrocławiu, wówczas bowiem de Richée 

7 Ibidem. Więcej na temat tego dzieła oraz jego autora zob.: G. Joachimiak, Uwagi do „wrocławskiego” druku „Cabinet der Lauten” 
Philippa Franza Le Sage’a de Richée i muzyczna działalność rodziny Neidhardtów, „Muzyka”, 56 (2011), s. 123–151.

przebywał w mieście i pracował dla hrabiego Jo-
hanna Baptisty Neidhardta młodszego, któremu 
zresztą dzieło to jest dedykowane7. Jednak jak czy-
tamy w słynnym Historisch-Biographisches Lexicon 
der Tonkünstler autorstwa Ernsta Ludwiga Gerbera 

5. Johann Oertl wg Johanna Jacoba Eybelwiesera, Statek pływający po Odrze 26 lipca 1706 roku, miedzioryt, Muzeum Narodowe we Wro-
cławiu, nr inw. VII-0884; fot. Arkadiusz Podstawka.
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wydanym w Lipsku w 1792 r., dzieło ukazało się 
dopiero w 1715 r.8 Ta data wydaje się bardziej ade-
kwatna z uwagi na lata aktywności zawodowej Ey-
belwiesera, który tytuł mistrzowski uzyskał dopiero 
w 1699 r.

Frontyspis przedstawia kobietę z lutnią pośrod-
ku w otoczeniu puttów grających na flecie i skrzyp-
cach. U góry po lewej stronie dwa putta dzierżą herb 
hrabiego von Neidhardta, natomiast putto u góry po 
prawej podtrzymuje draperiowaną kotarę. Na cokole 
po lewej stronie widnieje napis Cabinet / der / Lau-
then / Philippi / Francisci / Lesage d R. U dołu w po-
bliżu cokołu znajduje się inskrypcja JJEÿbelwisser del:, 
natomiast u dołu po prawej J.Oertl sc:. Księgi umiej-
scowione na drugim planie po prawej opatrzone są 

8 Ernst Ludwig Gerber, Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, welches Nachrichten von dem Leben und Werken musika-
lischer Schriftsteller, berühmter Componisten, Sänger, Meister auf Instrumenten, Dilettanten, Orgel- und Instrumentenmacher, enthält, 
t. 2, Leipzig 1792, s. 280.

9 G. Joachimiak, A week…, s. 226.

inskrypcjami C. Logÿ (księga na sa-
mej górze), Dufaut, Mouton, Gaultier. 
Są to nazwiska sławnych ówczesnych 
lutnistów Johanna Antona Losy von 
Losinthal, François Dufault, Jeana 
Mouton i Denisa Gaultier. Barokowe 
zbiory utworów muzycznych nie-
jednokrotnie zawierały frontyspisy 
z alegorycznymi przedstawieniami 
muzyki czy grającymi na instrumen-
tach puttami. Anioła grającego na 
lutni w towarzystwie puttów pod-
trzymujących zeszyt nutowy odnaj-
dujemy na frontyspisie wydanych 
w 1680 r. w Paryżu Pieces de Luth 
en Musique z utworami wspomnia-
nego Denisa Gaultier oraz jego star-
szego kuzyna Ennemonda Gaultier. 
W sześć lat późniejszej Premier livre 
de pièces à une et à deux violes Mari-
na Marais frontyspis zdobi putto z in-
strumentem viola da gamba oraz dwa 

putta podtrzymujące kotarę z inskrypcją. Co ciekawe, 
obydwie publikacje, podobnie jak Cabinet der Lauten, 
były dedykowane konkretnym osobom; pierwsza nie-
jakiemu Monsieur de Bartillat, druga słynnemu fran-
cuskiemu kompozytorowi Jeanowi-Baptiste Lully. 
Wrocławska księga wpisywała się zatem doskonale 
w ówczesne tendencje wydawnicze, jest także jedy-
nym znanym zbiorem utworów Philippa Franza Le-
sage de Richée9.

Z 1716 r. pochodzi miedzioryt oleśnickiego 
sztycharza Christiana Wincklera według pomysłu 
Eybelwiesera ukazujący okolicznościową architek-
turę ku czci nowonarodzonego następcy cesarskie-
go tronu – jedynego syna cesarza Karola VI – Le-
opolda Jana. Grafika znana jest z przechowywanych 

6. Johann Oertl wg Johanna Jacoba Eybelwiesera, Personifikacja Muzyki, miedzioryt, 
[w:] Philipp Franz Lesage de Richée, Cabinet der Lauten, po 1695 (1715?); Biblioteka 
Jagiellońska, Berol. Mus. ant. pract. L 895; fot. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
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obecnie w praskim archiwum krzyżowców z czer-
woną gwiazdą dwóch odbitek10. Ikonografia z charak-
terystycznym krzyżem i gwiazdą oraz data powstania 

10 Marek Pučalík, Zachovaná díla z křížovnického konventu ve Vratislavi, [w:] Slezsko, země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, 
red. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolárová, Praha 2008, t. A, s. 53–54. 

11 Grażyna Kubiak, Prospekt organowy w kościele Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, [hasło w:] Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. Trzy 
okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, katalog wystawy, Akademia Rycerska, Legnica, 6 V – 8 X 2006, Valdštejská 
jízdárna, Praga, 16 XI 2006 – 8 IV 2007, red. Andrzej Niedzielenko, Vít Vlnas, Praha 2006, s. 386–387, nr kat. III.3.31.

12 Ibidem.

wskazują, że dzieło powstało na zamówienie wro-
cławskiego konwentu krzyżowców, najprawdopo-
dobniej z inicjatywy ówczesnego mistrza Ignaza 
Magneta. Raczej wątpliwe, by grafika przedstawiała 
rzeczywistą konstrukcję wybudowaną z okazji naro-
dzin cesarskiego potomka. Bardziej prawdopodob-
nym jest, iż był to po prostu okolicznościowy druk 
ulotny – barokowa „kartka z życzeniami urodzino-
wymi” – której egzemplarz być może przesłano bez-
pośrednio do samego władcy. Niestety, życzenia nie 
spełniły się – ostatni męski potomek Habsburgów 
zmarł 4.11.1716 r. w wieku zaledwie sześciu miesięcy.

Bardzo interesująco prezentują się dwie kolejne 
grafiki, do których rysunki projektowe wykonał wro-
cławski mistrz. Pierwsza, zrealizowana przez Flo-
riana Bartholomaeusa Comaeusa Strachowsky’ego 
w 1725 r. przedstawia Prospekt organowy w kościele 
Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (il. 7). Ukazane 
organy stworzył w latach 1722–1724 organmistrz 
Johann Michael Roder, natomiast bogatą dekorację 
rzeźbiarską wykonał znakomity barokowy rzeźbiarz 
Johann Georg Urbansky11. Grafika została zamówio-
na przez gminę protestancką z okazji uroczystego 
poświęcenia instrumentu. Prospekt został rozebra-
ny w 1880 r., zatem grafika Strachowsky’ego jest je-
dynym świadectwem jego istnienia12.

Drugie dzieło pochodzi z 1729 r. i także jest au-
torstwa duetu Eybelwieser – Strachowsky. Chodzi 
o miedzioryt ukazujący Bramę triumfalną wysta-
wioną 16.05.1729 r. we Wrocławiu z okazji kanoni-
zacji św. Jana Nepomucena. Podobnie jak wspomnia-
ne wcześniej uroczystości pogrzebowe związane 
ze śmiercią cesarza Leopolda I były we Wrocławiu 
obchodzone z niezwykłym rozmachem, tak ka-
nonizacja Jana Nepomucena uświetniona została 

7. Florian Bartholomaeus Comaeus Strachowsky wg Johanna Jaco-
ba Eybelwiesera, Prospekt organowy w kościele św. Marii Magda-
leny we Wrocławiu, miedzioryt, 1725, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu, sygn. MNP G 26937; fot. Muzeum Narodowe w Poznaniu.
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ną13. Chyba jej najwspanialszym elementem była 
porta triumphalis usytuowana przed katedrą pw. 
św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, która 
w swojej konstrukcji wykorzystała stojący w tym 
miejscu pomnik Matki Boskiej z Dzieciątkiem14.

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach 
o udziale wrocławskiego malarza w procesie powsta-
wania grafik dowiadujemy się wyłącznie z inskrypcji 
umieszczonych na gotowych sztychach. W zbiorach 
berlińskiego Kupferstichkabinett zachowało się jed-
nak kilkanaście rysunków autorstwa Eybelwiese-
ra, które z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
uznać za projekty do grafik – wśród nich jest m.in. 
sporych rozmiarów (696 × 486 mm) rysunek wyko-
nany piórkiem w czarnym i czerwonym tuszu, zwią-
zany z wydaniem w 1702 r. przez cesarza Leopolda I 
bulli ustanawiającej jezuicką Akademię Leopoldyń-
ską we Wrocławiu15. Dzieło przedstawia siedzącego 
na orle fundatora trzymającego atrybuty cesarskiej 
władzy w otoczeniu personifikacji Sławy (Fama) 
i Czasu (Chronos). Tympanon poniżej zawiera scenę 
przekazania Złotej Bulli wrocławskim jezuitom przez 
prawdopodobnie samego cesarza. Rysunek Eybelwie-
sera był przedmiotem licznych hipotez na temat jego 
przeznaczenia. Choć niektórzy badacze dopatrywali 
się w nim projektu bramy triumfalnej na cześć cesa-
rza Leopolda I, to wydaje się prawdopodobnym, iż 
chodziło jedynie o wzór dla strony tytułowej okolicz-
nościowej publikacji związanej z erygowaną akade-
mią. Przedstawiona na rysunku struktura, pomimo 
oczywistych elementów identyfikujących ją jako bra-
mę triumfalną, wydaje się bardziej adekwatna jako 
tło dla treści związanych z fundacją nowej uczelni, 
niż dekoracja dla wjazdu cesarza, który zresztą ni-
gdy nie miał miejsca16. Albowiem jak dowiadujemy 

13 Piotr Oszczanowski, Brama tryumfalna wystawiona 16 V 1729 r. we Wrocławiu z okazji kanonizacji św. Jana Nepomucena, [hasło w:] 
Śląsk – perła w koronie czeskiej…, s. 336–337, nr kat. III.2.12.

14 Ibidem, s. 337.
15 Zob.: Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wrocław 2000 („Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2212, Historia 

Sztuki, 14), s. 477–481, nr kat. J. Eybelwieser A. II. 51.
16 Piotr Oszczanowski, Ikonografia cesarza Leopolda I, „Cieszyńskie Studia Muzealne”, 3 (2007), s. 98–99.

się z przekazów archiwalnych dotyczących uroczy-
stego otwarcia akademii w dniu 15.11.1702 r., bullę 

8. Johann Tscherning wg Johanna Jacoba Eybelwiesera, Portret 
Johanna Georga Gottschalka, miedzioryt, po 1718, Muzeum Ksią-
żąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, sygn. 12377; fot. Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu.
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1 7ustanawiającą jezuicką uczelnię wręczył jej rektoro-
wi Jakobowi Mibesowi w imieniu cesarza kanclerz 
Zwierzchniego Urzędu Johann Adrian von Plencken. 
Nie ma też tam mowy o uświetniającej to wydarzenie 
bramie triumfalnej17. W istocie, nie wszystkie grafiki 
ukazujące Ehrenpforte poprzedzone były ich rzeczy-
wistymi architektonicznymi realizacjami. Przykłado-
wo, Brama triumfalna na cześć cesarza Maximiliana I 
z 1515 r. była monumentalnym drzeworytem zapro-
jektowanym przez Albrechta Dürera. W przypadku 
rysunku Eybelwiesera można mówić o nieco prze-
wrotnym szczęściu. Z jednej strony jesteśmy niemal 
pewni, że brama triumfalna na cześć Leopolda I nigdy 
nie powstała. Z drugiej, nie zachowała się żadna oko-
licznościowa publikacja, którą z dziełem wrocławia-
nina moglibyśmy połączyć. Jesteśmy w posiadaniu 
autorskiej koncepcji, wiemy z jakim historycznym 
wydarzeniem ją powiązać, nie znamy jednak osta-
tecznej realizacji, jeżeli taka w ogóle kiedykolwiek 
powstała. Bez cienia wątpliwości można natomiast 
stwierdzić, że Projekt bramy triumfalnej na cześć ce-
sarza Leopolda I jest popisem wyjątkowych umiejęt-
ności rysunkowych Eybelwiesera, świadectwem obe-
znania w artystycznych trendach oraz erudycji.

Zaprezentowane dzieła stanowią jedynie wy-
brane na potrzeby niniejszego artykułu przykłady 
grafik zaprojektowanych przez Eybelwiesera. Waga 
uwiecznionych wydarzeń wskazuje, że artysta był 
jednym z najważniejszych dokumentalistów życia 
publicznego we Wrocławiu w 1. poł. XVIII w. Umie-
jętności rysunkowe mistrza przyciągnęły również 
autorów i wydawców dzieł z zakresu medycyny i mu-
zyki. Biorąc pod uwagę obszerny zakres tematyczny 

17 A. Kozieł, op. cit., s. 217.

wydaje się, że artysta odniósł sukces także i na tym 
polu swojej działalności. Jemu współcześni cenili 
go bowiem za monumentalne malarstwo sakralne 
oraz portretowe. Co ciekawe, o tym ostatnim, jak 
już wspomniano, szczątkowo zachowanym aspekcie 
twórczości dodatkowo świadczą grafiki wykonane 
na podstawie olejnych konterfektów. Przykładowo, 
sztychowane przez Tscherninga podobizny archi-
diakonów w kościele parafialnym pw. św. Marii Mag-
daleny we Wrocławiu – Johanna Georga Gottschalka 
(il. 8) i Johanna Christiana Letschiusa są dowodem 
uznania dla portretowej twórczości wrocławianina 
oraz jedynym śladem po zaginionych obecnie por-
tretach. Tylko do jednej ryciny zachował się pier-
wowzór – chodzi o portret Daniela Josepha Schlech-
ta, mistrza wrocławskich krzyżowców z czerwoną 
gwiazdą, na podstawie którego miedzioryt wykonał 
Strachowsky. Znamienne, że również jeden miedzio-
ryt wykonany według projektu Eybelwiesera stał się 
wzorem dla innego graficznego dzieła. Mianowicie, 
rytowane przez Tscherninga przedstawienie Krze-
szowskiego Emmanuela z 1715 r. stanowiło pierwo-
wzór dla późniejszego miedziorytu autorstwa słyn-
nego sztycharza działającego w Augsburgu, Johanna 
Andreasa Pfeffela Starszego. Nie dziwią zatem wspo-
mniane na początku słowa Zimmermanna z 1794 r., 
który Eybelwiesera mianował „dobrym rysownikiem 
i malarzem”. W istocie, artysta umiejętnie łączył obo-
wiązki mistrza cechowego działającego na zlecenie 
miejscowego patrycjatu oraz etatowego malarza 
pracującego dla zleceniodawców z kręgu Kościoła 
Katolickiego, a to zaowocowało wielkim sukcesem 
komercyjnym, jaki Eybelwieser odniósł za życia. 
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Marek Kwaśny, Johann Jacob Eybelwieser as a Baroque Illustrator and Reporter

Johann Jacob Eybelwieser (1667–1744), the baroque guild master from Wrocław (Breslau), is usually associat-
ed primarily with his paintings. He was a popular portraitist, as well as a painter of large-scale altar paintings 
for the Catholic Church, especially for the Knights of the Cross with the Red Star and the Knights of the Order 
of St. John of Jerusalem. However, in the body of his work also drawings take important place. Eybelwieser 
was a designer of prints made by the finest printmakers working at the time in Silesia: Florian Bartholomaeus 
Comaeus Strachowsky, Johann Tscherning, Johan Oertl, or Christian Winckler. The subjects of the prints were 
various and included important events which took place in Wrocław: the presentation of the triumphal arch 
on the occasion of the canonisation of St John of Nepomuk or presentation of castrum doloris for Leopold I, 
the Holy Roman Emperor. The prints presented also less official scenes, like for instance representation of 
the passenger ship on the Odra River on 26th July, 1706. This paper has as its goal presentation of this lesser 
known aspect in Eybelwieser’s artistic output: his designs for prints. It also interprets and gives historical 
context to the illustrated events.
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Historia wokół portretów  
– kim byli sportretowani  

jeleniogórscy mieszczenie?
XVII i XVIII w. przyniósł niezwykły rozwój technik 
graficznych, zwłaszcza miedziorytniczych, dzię-
ki czemu zwiększona została produkcja portretów 
graficznych. Powstawały wówczas liczne galerie 
portretowe ukazujące przedstawicieli jednej rodzi-
ny, osób, które łączył wspólny zawód lub miasto, 
w którym przyszło im żyć. Owe galerie najczęściej 
nie były tworzone w wyniku jednorazowego działa-
nia, jednakowoż łączył je wyraz realizacji określone-
go zamiaru ideowo-artystycznego. Sytuacja taka wy-
stąpiła także w Jeleniej Górze w końcu XVII i przez 
niemalże cały XVIII w. Stworzona została wówczas 
niezwykła kolekcja graficznych dzieł portretowych. 
Nie możemy być pewni liczby dzieł rytowniczych, 
którą obejmowała kolekcja ukazująca członków jele-
niogórskich rodzin mieszczańskich. Obecnie odnale-
zione zostały czterdzieści dwie grafiki. Pewne jest, 
że istniało jeszcze sześć rycin, których los nie jest 
w tym momencie znany.

Ważnym aspektem badania dzieł portretowych 
jest poznanie osoby przedstawionej. Gdy mamy do 
czynienia z kolekcją dzieł ukazującej osoby złączo-
ne ze sobą np. poprzez miasto, w którym żyły, war-
to poszukać również innych związków łączących te 
postacie. Na podstawie informacji zawartych w in-
skrypcjach badanych dzieł oraz materiałów archiwal-
nych powstało drzewo genealogiczne jeleniogórskich 
mieszczan (il. 1). Zostało w nie wplecione większość 
twarzy znanych z grafik. W niniejszym tekście przed-
stawię sylwetki niektórych z tych postaci.

Tworzenie drzew genealogicznych rozpoczyna 
się od poszukiwania korzeni danego rodu, tak też 
należało odnaleźć „korzeń” łączący badane miesz-
czańskie rodziny. W przypadku Jeleniej Góry była 
to familia Glafeyów. Większość mieszczan była z nią 
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licznych potomków.

Linia jeleniogórska tej rodziny miała swoje ko-
rzenie w Wińsku1. Tam właśnie przyszedł na świat 
w 1600 r. Adam Glafey. Tutaj też urodzili się jego 
dwaj synowie: Adam Glafey (1634–1707) założyciel 
reichen bachskiej linii Glafeyów oraz Christian Glafey 
(1635–1690), który został kupcem wrocławskim. Był 
on dwukrotnie żonaty z Magdaleną Mähner oraz Evą 
Margarethą Wendrich. Z pierwszego związku narodził 
się założyciel jeleniogórskiej linii Glafeyów – Johann 
Gottfried Glafey (1656–1720) (il. 2) – starszy cechu 
kupieckiego oraz pierwszy przewodniczący Kolegium 

1 O ile nie jest podane inaczej, to wszystkie informacje na temat rodziny Glafey i osób z nią spokrewnionych pochodzą z: Gottlob Gla-
fey, Stammbaum der Gesammtfamilie Glafey, Nürnberg 1891. 

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

3 Sterben ehe man stirbt/ Heisst nicht sterben wenn man stirbt/ So erinnerte sich seines Sterbens/ Und Starb sich selber ab ehe er starb/ 
der Erbauer dieser Gruft/ Herr Gottfried Glafey. Anna Brzezińska, Epitafia jeleniogórskiego cmentarza ewangelickiego, „Rocznik 
Jeleniogórski”, 42 (2010), s. 81. 

Kościelnego. Swoje pierwsze kroki w przemyśle lnia-
nym stawiał, jako praktykant we wrocławskim domu 
handlowym Pohlów. Następnie został oddelegowany 
do oddziału ich przedsiębiorstwa w Jeleniej Górze 
gdzie po raz pierwszy w 1692 r. został wymieniony 
w karcie gildii2. Na graficznym portrecie przedsta-
wiającym Johanna Gottfrieda Glafeya wskazuje on na 
znajdującą się w tle czaszkę, ustawioną na kolumnie. 
Jak wynika z inskrypcji wyrytej na epitafium tego kup-
ca3, myśl o śmierci stanowiła nieodłączny element 
jego życia. Postawa, która zakładała nadrzędność ży-
cia wiecznego, pozwalała oswoić się z myślą o opusz-
czeniu ziemskiego padołu. Jednak na wiele lat przed 

1. Drzewo genealogiczne jeleniogórskich mieszczan.
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śmiercią Johann Gottfried poślubił w 1682 r. Annę 
Reginę Baumgarth (1665–1742) (il. 3), z którą to do-
czekał się licznego potomstwa, z którego dwanaścioro 
przetrwało najtrudniejszy okres niemowlęctwa. 

Ich najstarszy syn Christian Gottlieb (1687–1753) 
ukończywszy gimnazjum w Żytawie, udał się w 1707 r. 
w podróż po Niemczech, Holandii i Francji. W 1736 r. 
uzyskał honorowy tytuł Radcy Handlowego, był także 
asesorem Sądu Gospodarczego, przewodniczącym Ko-
legium Kościelnego oraz członkiem Towarzystwa Nie-
mieckiego w Jenie. Trzykrotnie wchodził w związek 
małżeński. Po raz pierwszy wziął ślub w 1710 r. z Ursulą 
Reginą Wagner (1697–1722) córką kowarskiego kupca 
Georga Wagnera i Dorothei Wagner z d. Rab. W związku 
tym poczęte zostały trzy córki i dwóch synów. Kolejne 
małżeństwo zawarł w 1723 r., a jego wybranką zosta-
ła Euphrosine Prentzel (1702–1749). Była ona córką 
kupca z Gryfowa Śląskiego Caspara Prentzla i Judithy 

Prentzel z d. Ansorge. Małżeństwo to zapewniło Chri-
stianowi Gottliebowi dziesięciu potomków (w tym 
czterech synów). Po śmierci drugiej żony związał się 
w 1751 r. z Johanną Wießner (1700–1769), wdową po 
pastorze mgr. Gettholdzie Herrmannie ze Zgorzelca. 

Christian Gottlieb Glafey zasłynął jako znakomity 
kupiec, dobroczyńca, a także pasjonat literatury. Prze-
tłumaczył na język niemiecki bajki Houdarta de la Mot-
te Neue Fabeln wydane w 1736 r. z ilustracjami wyko-
nanymi przez Gottfrieda Böhmera. Natomiast cztery 
lata później wyszedł drukiem jego przekład Pochwały 
życia wiejskiego Horacego. Christian Gottlieb był rów-
nież autorem kilku krótkich utworów: Hiemit entschul-
digt sich gegen den klagenden Zacken der unschuldig 
mitbeschuldigte G(lafey), Lob des rechten und wahren 
Lebens, Hiemit entschuldigt sich abermals Einer. 

Młodsza o dwa lata siostra Christiana Gottlieba 
Maria Rosina (1689–1755) (il. 4) została ukazana 

3. Gottfried Böhmer, Portret Reginy Glafey 
z d. Baumgart, po 10.12.1742 r., miedzioryt, 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

2. Martin Bernigeroth wg Johanna Jacoba Ro-
berta, Portret Johanna Gottfrieda Glafeya, 1758, 
miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gó-
rze; fot. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

4. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela 
Treschnacka, Portret Marii Rosiny von Buchs 
z d. Glafey, 1755, miedzioryt, Muzeum Karko-
noskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.
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w 1735 r. mężu Danielu von Buchsie (1676–1735). 
Pochodził on z rodziny kupców wrocławskich, któ-
rzy postanowili osiąść w Jeleniej Górze i tam pro-
wadzić swoje interesy. Jego ojciec Daniel Buchs 
(1649–1712) przybył do Jeleniej Góry niedługo 
przed wstąpieniem w 1675 r. do Konfraterni Kupiec-
kiej, która od tego momentu przyjęła nazwę Towa-
rzystwa Kupieckiego w Jeleniej Górze4. Rodzina ta 
w 1731 r. otrzymała tytuł szlachecki. W leksykonie 
szlachty pruskiej została podkreślona ich działal-
ność dobroczynna oraz wspaniałe posiadłości, na 
czele z ogrodem, w którym rosły niezwykle rzadko 
występujące rośliny5. 

Najsłynniejszym przedstawicielem tej rodziny 
został syn Marii Rosiny Daniel Gottlieb (1707–1779) 
(il. 5). W jeleniogórskim oddziale Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu zachowała się książeczka 
z zapiskami dotyczącymi Daniela Gottlieba von Buch-
sa, które zostały sporządzone przez jego służącego 
i przypuszczalnie prywatnego pisarza Gottfrieda Got-
twalda6. Na ich podstawie odtworzyć można ścieżkę 
edukacji i późniejsze życie tego kupca. W 1721 r. udał 
się on do Londynu, gdzie zatrzymał się u pana Johna 
Worstera, którego brat uczył go łaciny, greki i francu-
skiego. W tym czasie uczęszczał również do słynnej 
akademii pana Thomasa Wattsa na Little Tower Stre-
et, w której to pobierał nauki z zakresu biznesu i księ-
gowości. Jednakże już dwa lata później musiał prze-
rwać edukację i powrócić do Jeleniej Góry w związku 
ze śmiercią młodszego brata. W 1730 r. wraz z ojcem 
wyjechał do Triestu, by rozszerzyć rodzinne kontak-
ty handlowe. W latach 30. i 40. wiele podróżował, 

4 Jelenia Góra: zarys rozwoju miasta, red. Zbigniew Kwaśny, Wrocław 1989, s. 75. 
5 Neues preussisches Adels-Lexicon: oder genealogische und diplomatische Nachrichten von den in der preussischen Monarchie ansässigen 

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

6 Gottfried Gottwald, Zum wohlverdienten Ehren=Gedachtniss des weiland Hochwohlgebohrnen Ritter und Herrn, Herrn Daniel von 
Buchs…, Hirschberg 1779, rkps, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, sygn. 83/3/0/3621, s. A–F; Moritz 
Vogt, Ilustrowana kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku zawierająca jego historyczno-topograficzny opis od jego początku aż po czasy 
obecne, tłum. T. Pryll, E. Mendyk, Jelenia Góra 2008, s. 158. 

m.in.: do Amsterdamu, Harlemu, Rotterdamu, Bruk-
seli, Antwerpii, Magdeburga, Hanoweru, Monachium 
i Norymbergii. W 1730 r. zawarł pierwszy związek 

5. Johann Christian Gottfried Fritzsch wg Ignaza Russa Starszego, 
Portret Daniela Gottlieba von Buchsa, 1781, miedzioryt, Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.
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2 3małżeński z Johanną Reginą (1712–1736) należącą 
do wspomnianej wcześniej rodziny Baumgarth. Była 
ona jedną z dwóch córek Gottfrieda Baumgartha oraz 
Anny Reginy Baumgarth z d. Scholtz. Johanna Regi-
na zmarła sześć lat po ślubie, dała ona jednak Danie-
lowi dwie córki: Marię (zmarłą wkrótce po urodze-
niu) oraz Johannę Reginę (przyszłą żonę Gottlieba 
von Beuchella). Daniel Gottlieb ożenił się powtórnie 
w 1738 r. z Christiane von Beuchell (1720–1796). 
Ze związku tego przyszło na świat osiem córek i czte-
rech synów. 

Czwarta córka Johanna Gottfrieda Glafeya Johan-
na Regina (1693–1718) zmarła w wieku zaledwie 
dwudziestu siedmiu lat, jednakże w czasie swojego 
krótkiego życia zdążyła związać się z jedną z naj-
słynniejszych postaci w ówczesnej Jeleniej Górze – 
Adamem Christianem Thebesjuszem7 (1686–1731) 
(il. 6). Choć nie był on kupcem, to jednak swój los 
jako medyk miejski związał z tą społecznością.

Adam Christian Thebesjusz urodził się we wsi Są-
dowel (niedaleko Wołowa) w rodzinie pastora Ada-
ma Ludwiga Thebesjusza oraz Evy Rosiny z d. Hertel. 
W wieku 5 lat posłano go do szkoły miejskiej w Złoto-
ryi, w której to jego dziadek Christian Hertel był rajcą 
miejskim. Następnie pobierał nauki w Legnicy, gdzie 
jego ojciec był diakonem w kościele parafialnym pw. 
św. Piotra i św. Pawła. W czasie, gdy przebywał w Gim-
nazjum św. Elżbiety we Wrocławiu zmarła jego matka. 
W 1704 r. rozpoczął studia medyczne w Lipsku, jed-
nakże z powodu najazdu Karola XII na Saksonię prze-
niósł się na uniwersytet w Halle. Po roku wyjechał do 
Holandii i ukończył studia medyczne na uniwersyte-
cie w Lejdzie, broniąc rozprawy doktorskiej o krąże-
niu krwi w sercu (De circulo sanguinis in corde). Praca 
ta przyniosła mu wielki rozgłos i zapewniła zastęp-
stwo wykładów z anatomii w Lejdzie. Jednakże śmierć 
ojca w 1708 r. zmusiła młodego medyka do powrotu 

7 Zbigniew Domosławski, Adam Chrystian Thebezjusz. Sławny anatom – fizykiem miejskim w Jeleniej Górze, „Rocznik Jeleniogórski”, 
5 (1967), s. 71–76; Zbigniew Domasławski, Czesław Margas, Zainteresowania naukowe jeleniogórskich lekarzy w XVIII w., „Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 28 (1983), z. 2, s. 241–243; Ivo Łaborewicz, Obraz Kotliny Jeleniogórskiej na osiemnastowiecznych 
mapach Wielanda i Schubartha, „Rocznik Jeleniogórski”, 38 (2006), s. 61–77.

na Śląsk i uporządkowania spraw majątkowych. Na 
miejsce założenia praktyki lekarskiej wybrał Jelenią 
Górę, gdzie w 1711 r. poślubił Glafeyowską córkę. 

6. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela Treschnacka, Portret 
Adama Christiana Thebesiusa, po 10.11.1732, miedzioryt, Mu-
zeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich we Wrocławiu; fot. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu.
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nością lekarza („fizyka”) miejskiego. Nie poprzestał 
on wyłącznie na pracy zawodowej, czego dowodem 
są jego dalsze publikacje: Ophthalmographie Tracta-
tus i De succesione morborum. W 1713 r. został mia-
nowany członkiem zwyczajnym Leopoldyńsko-Karo-
lińskiej Akademii badaczy przyrody we Wrocławiu. 
W tym czasie publikował w wydawanym przez Aka-
demię czasopiśmie pod pseudonimem Euryphom. 
Także w Cieplicach powołano go na lekarza („fizyka”) 
by opiekował się kuracjuszami korzystającymi z lecz-
niczych źródeł, a w klasztorze Cystersów w Krzeszo-
wie uczestniczył w konsultacjach medycznych. Po 
śmierci żony w 1718 r. już nigdy się nie ożenił. Zmarł 
w wieku 46 lat na powikłania zespołu sercowo-płu-
cnego powstałe na skutek postępującej astmy. Z jego 
piątki dzieci przeżyło tylko troje. Córka Johanna Re-
gina (1712–1798) w 1728 r. wyszła za maż za jele-
niogórskiego diakona w Kościele Łaski Jeremiasa 
Ketzlera (1701–1745). Najstarszy syn Thebezjusza 
Adam Gottfried (1714–1747) ukończył studia teolo-
giczne. Był diakonem w Krzywej (koło Złotoryi) oraz 
pastorem w Cieplicach. Natomiast w ślady ojca po-
szedł Johann Ehren fried (1717–1758), który także 
został medykiem miejskim Jeleniej Góry. Złączył się 
on z inną jeleniogórską rodziną kupiecką, biorąc so-
bie za żonę Marię Elizabeth Ullmann (1711–1782), 
córkę Gottfrieda Ullmanna (1686–1742).

Siostra Johanny Reginy – Eleonora Glafey (1697–
1767) w 1715 r. związała się z wywodzącym się z No-
rymbergii jeleniogórskim kupcem Johannem Jägerem 
(1680–1751) (il. 7). Był on synem kupca zajmującego 
się rozwijającą się wówczas w Norymberdze produk-
cją ołówków Matthäusa Jägera i Ursuli Jäger z d. Bun-
zel. Johann był wdowcem po zmarłej trzy lata wcze-
śniej Annie Rosinie Schrör z Żytawy, z którą miał córkę 
Marię Magdalenę. Z drugiego małżeństwa miał dzie-
sięć córek i pięciu synów. Dwie z jego córek związały 
się z kupcami. Regina Eleonora (1716–1773) z jele-
niogórskim Johannem Hartmannem (1700–1770), 
a Johanna Elisabetha z Chrysostomusem Prenzelem, 
zaś po jego śmierci z Davidem Feuerem (1721–1776). 

Obaj prowadzili interesy w Gryfowie Śląskim. Beata 
Theodora (1723–1796) oraz Friederika Helane (1737–
1795) poślubiły jeleniogórskich burmistrzów: pierw-
sza – Ludwiga Miriusa (1721–1782), druga – Johanna 
Christopha Schönau (1722–1802). Z kolei syn Jägera 
Johann mł. (1728–1805) poślubił członkinię kolejnej 
wielkiej kupieckiej rodziny w Jeleniej Górze Annę Eli-
zabeth Mentzel (1735–1797). 

7. Johann Martin Bernigeroth wg Johanna Daniela Preislera, 
Portret Johanna Jägera, 1752, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze; fot. Andrzej Kozieł.
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2 5Rodzina Mentzlów wywodziła się z Kopańca, 
gdzie ich obecność datuje się od 1500 r. Tam też 
w 1635 r. urodził się Georg Mentzel (zm. 1715), któ-
ry to przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie ożenił się 
z Magdaleną Wentzel (1637–1708), córką Georga 
Wentzla (1602–1670) – ławnika miejskiego i ko-
wala. Ich syn Christian Mentzel (1667–1748) (il. 8) 
stał się wkrótce jednym z najbardziej szanowanych 
jeleniogórskich kupców, a jego życiorys umieszczo-
ny został w Schlesische Lebensbilder8.

Swoją edukację młody Mentzel rozpoczął ucząc 
się w domu z prywatnym nauczycielem, potem zo-
stał wysłany na trzy lata do szkoły w Wieży koło 
Gryfowa Śląskiego. W 1682 r. rozpoczął naukę za-
wodu w renomowanym domu handlowym we Wro-
cławiu, wieńcząc ją licznymi podróżami, m.in.: do 
Holandii, Anglii, Hiszpanii i Portugalii. Kiedy zaprze-
stał podróży, za zgodą ojca otworzył własny dom 
handlowy i w 1692 r. wstąpił do kupieckiej gildii. 
Christian Mentzel był trzykrotnie żonaty. W 1692 r. 
poślubił Annę Gerstmann (1671–1726), córkę ko-
warskiego kupca. W rok po śmierci żony, w 1727 r. 
zawarł małżeństwo z Agnethą Elisabeth z d. Grabs 
(1699–1731), wdową po Carlu Ferdinandzie Biele-
rze – pisarzu rodziny Schaffgotschów. Małżeństwo 
trwało jednak tylko cztery lata. Trzecią i ostatnią 
żoną Mentzla została wdowa po pastorze Johan-
nie Sturmie z Proboszczowa – Christiane Elizabeth 
z d. Leg ner (1702–1766). W dniu ślubu Christian 
Mentzel miał 64 lata. Ze wszystkich związków do-
czekał się siedemnastu potomków. Zmarł w wieku 
80 lat, 24 tygodni i 2 dni na zawał serca.

Syn Christiana Mentzla i Anny Gerstmann – Chri-
stian Benjamin (1694–1761) poślubił w 1721 r. jed-
ną z córek Johanna Gottfrieda Glafeya – Theodorę 
(1700–1772). Mieli dziesięcioro dzieci. Jego siostra 
Anna Mariana (1699–1775) związała się natomiast 
z Johannem Martinem Gottfriedem (1685–1737) 
„królewskim kupcem” i burmistrzem Jeleniej Góry. 

8 Schlesier des 17. bis 19. Jahrhunderts, [w:] Schlesische Lebensbilder, t. 3, Breslau 1928, s. 161–166. 
9 S. Kühn, Die Kaufleute…, s. 118. 

Pochodził on z Saksonii, skąd w 1710 r. przeniósł 
się do Jeleniej Góry. Początkowo pracował u swojego 
przyszłego teścia, dopiero później rozwinął własny 
interes9. Jego córka Johanna Theodora zmarła przed-
wcześnie w wieku ośmiu lat. Natomiast druga – Mar-
garethe Elisabeth (1725–1779) w 1741 r. wyszła 

8. Johann Martin Bernigeroth wg Christopha Wilhelma Seidla, 
Portret Christiana Mentzla, 1749, miedzioryt, Muzeum Karkono-
skie w Jeleniej Górze; fot. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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za mąż za Georga Friedricha Smitha (1703–1757) 
(il. 9) – angielskiego kupca pochodzącego z Herford, 
który osiadł na stałe w Jeleniej Górze. 

Juliane Glafey (1699–1754), najmłodsza córka Jo-
hanna Gottfrieda, związała się z mgr. Christianem Ka-
hlem (1677–1750) (il. 10). Ich ślub odbył się w 1715 r. 

10 Sigismund Justus Ehrhardt, Presbyterologie des Evangelischen Schlesiens, t. 3, Pappäsche 1783, s. 189–191. 

Christian Kahl10 urodził się w Skale koło Lwówka Ślą-
skiego, gdzie jego ojciec, Georg Kahl, posiadał gospo-
darstwo rolne oraz zajmował się piwowarstwem. W la-
tach 1686–1693 chodził do szkoły w Wieży, następnie 
w 1697 r. ukończył gimnazjum w Żytawie i rozpoczął 
studia na uniwersytecie w Lipsku. Tam też w 1699 r. 

9. Johann Martin Bernigeroth, Portret Georga Friedricha Smitha, 
1758, miedzioryt, Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu; fot. Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

10. Johann Martin Bernigeroth wg Daniela Treschnacka, Portret 
Christiana Kahla, 1753, miedzioryt, Muzeum Karkonoskie w Jele-
niej Górze; fot. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
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2 7zdobył tytuł magistra, a także habilitował się i otrzy-
mał uprawnienia do nauczania w publicznych kole-
giach. W rok później przyjął wokację w Twardocicach. 
W 1701 r. zawarł związek małżeński z Agnete Tornau 
(1677–1714), córką inspektora i pastora Kaspara Tor-
nau z Wieży11. Po trzynastu latach małżeństwa został 
jednak wdowcem. Christian Kahl w Twardocicach zdo-
był wielką sympatię parafian, z tego powodu odrzucał 
liczne powołania do Jeleniej Góry, które przyjął do-
piero po dziewięciu latach. W 1738 r. został pastorem 
prymariuszem, a pięć lat później mianowany przez 
Fryderyka II inspektorem powiatu jeleniogórskiego 
i lwóweckiego. Zmarł w wieku 76 lat.

W pierwszym małżeństwie urodziło się pięcioro 
dzieci. Syn Gottlob Kahl (1713–1786) został archidia-
konem w jeleniogórskim kościele Łaski. Córka Anna 
Sabina Kahl (1705–1745) została żoną Gottfrieda 
Schneidera12 (1690–1762), syna Lorenza Michaela 
Schneidera, piekarza i rolnika w Twardocicach oraz 
Marii z d. Geißlerin. Pomimo, iż rodzina Schneiderów 
pochodziła z Twardocic, to jednak interesy Gottfried 

11 Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in niederschlesischen Bibliotheken und Archiven, red. Rudolf Lenz, Gabriele 
Bosch, Eva-Maria Dickhaut, Hartmut Peter, Jörg Witzel, Stuttgart 2002, s. 35. 

12 Günther Grundmann, Gruftkapellen des achtzehnten Jahrhunderts in Niederschlesien und der Oberlausitz, Strassburg 1916, s. 179–181.

związał z Jelenią Górą. To tutaj w latach 1740–1741 
został starszym cechu kupieckiego. Z siedmiorga jego 
dzieci okres niemowlęctwa przeżyło tylko dwóch 
synów. Benjamin Gottfried (zm. 1811) dołączył do 
przedsiębiorstwa ojca w 1758 r. W latach 1774–1775 
był starszym cechu. Christian Gottfried (1736–1761) 
zmarł przed swym ojcem, jednak o kontynuację ro-
dzinnego interesu zadbali jego synowie: Johann Gott-
fried (zm. 1818) oraz Gottfried (zm. 1816).

Twarze większości z portretowanych osób można 
połączyć w jedno wspaniałe drzewo genealogiczne, 
które w pełniejszy sposób pozwoli nam uświadomić 
sobie, jak te trzy pokolenia mieszczan współtworzyły 
obraz Jeleniej Góry wówczas i w jaki sposób pozwa-
lają nam odkrywać go na nowo obecnie. Glafeyowie, 
Buchsowie, Mentzlowie to tylko trzy mieszczańskie 
nazwiska, które zapisały się na kartach jeleniogór-
skiej historii. Wiemy już, że rodzin mieszczańskich 
było znacznie więcej. Dzięki ich graficznym wizerun-
kom wiemy, jak wyglądały kryjące się za nazwiskami 
prawdziwe osoby.
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Joanna Błoch, The History Around the Portraits: Who Were the Painted Burgesses of Jelenia Góra (Hirschberg)?

The 17th and 18th century brought an exceptional development of the printmaking techniques, especially cop-
perplate engraving, increasing production of print made portraits. Many galleries were created at the time. 
They were presenting portraits of members of one family, people connected by the same profession or town in 
which they lived. The said galleries were not created all at the same time, although they are connected by the 
same artistic concept. The situation was the same in Jelenia Góra at the end of the 17th century and throughout 
the 18th century. An extraordinary collection of graphics was created. An important aspect of studying these 
collections is discovering the history of the presented person. When people presented in one collection are 
connected through, for instance once town, in which they lived, it is good to look for yet another connection 
between these characters. On the basis of the information included in the inscriptions of the analysed works 
and archival materials, a genealogical tree of the burgesses from Jelenia Góra was created. A great number 
of faces known from the graphics has been added to it. This paper presents short biographies of the chosen 
characters from the genealogical tree.
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1 Ernst Kloss, Michael Wilmann. Leben und Werke eines deutschen Barockmalers, Breslau 1934, s. 109–111.
2 Hans Tintelnot, Barocke Freskomalerei in Schlesien, „Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”, 16 (1954), s. 176. 
3 Konstanty Kalinowski, Lubiąż, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970 („Śląsk w zabytkach sztuki”, red. Tadeusz Broniewski, Mieczy-

sław Zlat), s. 96–98.
4 Romuald Nowak, Zapomniane malowidła freskowe Michała Willmanna w pałacu opackim w Lubiążu, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 16 

(1986), s. 97–116, tu: s. 97.
5 Ibidem, s. 97. Określenie „pokój gościnny” używane w tej pracy zostało przejęte od Romualda Nowaka. 
6 Ryszard Hołownia, Nieznane oblicza Karola Dankwarta, [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Poznań 2002, s. 237–248, tu: s. 239. 
7 K. Kalinowski, op. cit., s. 10.

Malowidła w „pokoju gościnnym”  
w pałacu opatów klasztoru  

Cystersów w Lubiążu  
– próba nowej interpretacji

Do 1971 r. dekoracje malarskie w pałacu opatów 
w Lubiążu były wzmiankowane przez takich badaczy, 
jak: Ernst Kloss1, Hans Tintelnot2 czy Konstanty Kali-
nowski3. Przełom w badaniach nastąpił w 1972 r. – po 
odsłonięciu dekoracji, które od 1898 r. pozostawały 
zakryte drewnianymi stropami4. W artykule z 1986 r. 
Romuald Nowak omówił trzy zespoły fresków: re-
fektarza letniego, „pokoju gościnnego”5 i pokoju na 
pierwszym piętrze. W tekście z 2002 r. Ryszard Ho-
łownia przypisał freski w „pokoju gościnnym” Karlo-
wi Dankwartowi, nie interpretując ich symboliki6.

Klasztor cysterski w Lubiążu został ufundowa-
ny przez księcia piastowskiego Bolesława Wysokie-
go w 1163 r. Pomimo deklaracji, że „mnisi są uczo-
nymi czcicielami rzeczy boskich i rozmyślającymi 
o sprawach nieba”, założenie klasztoru było aktem 
politycznym, potwierdzającym prawo księcia do no-
wych terytoriów, a liczne darowizny i fundacje na 
rzecz cystersów nie były bezinteresowne. Zazwyczaj 
opaci klasztorów stawali się ważnym wsparciem dla 
władzy świeckiej7.

Najświetniejszy okres rozwoju opactwa nastą-
pił po wojnie trzydziestoletniej (1618–1648). Wtedy 
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przez prawie 100 lat klasztor pod panowaniem ko-
lejnych opatów przechodził odnowę gospodarczą8. 
Wpłynęło to na rozwój życia intelektualnego konwen-
tu i pojawienie się licznych inicjatyw artystycznych.

Za panowania opata Johanna Reicha dzięki ogrom-
nym możliwościom finansowym zainicjowano baroki-
zację zespołu klasztornego. Budowę rezydencjonalne-
go pałacu opatów rozpoczęto w 1681 r., a ukończono 
w 1699 r. Pomieszczenia prywatne oraz mieszkanie 
opata umieszczono na pierwszym i drugim piętrze, 
w części zachodniej. „Pokój gościnny” znajduje się na 
pierwszym piętrze pałacu w części zachodniej, jego 
przeznaczenie i funkcja nie zostały przez badaczy 
określone9.

Dekoracja pomieszczenia formalnie mieści się 
w typie quadro riportato. Zespół fresków składa się 
z głównego malowidła na płaskim sklepieniu zwier-
ciadlanym, otoczonego przez sześć owalnych meda-
lionów oraz dwanaście kompozycji florystycznych. 
Przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniona bogatą 

8 Ibidem, s. 18.
9 Ibidem, s. 91.

10 K. Kalinowski, Gloryfikacja panującego i dynastii w sztuce Śląska XVII i XVIII wieku, Warszawa – Poznań 1973 („Prace Komisji Historii 
Sztuki”, t. 9, z. 2), s. 41, 119, 129. 

dekoracją sztukatorską w formach stylizowanej or-
namentyki roślinnej. Przywołuje to tradycję antycz-
ną i italianizującą, która pozostawała w opozycji do 
protestantyzmu. Liście akantu, dębu, lauru, blusz-
czu, palmy i aloesu wyrażają treści wanitatywne 
i kommemoratywne, związane z symboliką władzy. 
Podkreślają to główki aniołków i orły umieszczone 
nad medalionami (il. 1).

Tematem głównego malowidła jest Dwunasto-
letni Jezus w Świątyni. To scena z Ewangelii św. Łu-
kasza (Łk 2, 41–50). Można ją interpretować jako 
objawienie Mądrości Bożej – Sapientia Dei – utoż-
samionej z Chrystusem, czyli Słowem Wcielonym. 
Jezus został przedstawiony w momencie, w którym 
nie tylko naucza i prowadzi dysputę z mędrcami, 
lecz także sakralizuje Mądrość. Jej gloryfikacji słu-
ży wykorzystanie symboli sakralizujących władzę 
świecką: wieńca laurowego, gałązki palmowej, złotej 
muszli palmetowej i karminowej szaty10 (il. 2). Prze-
kaz ewangelizacyjny był związany z rolą cystersów 

1. Nieznany artysta, Orzeł nad medalionem, 1692, dekoracja sztu-
katorska, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz 
Smoliński.

2. Karl Dankwart, Dwunastoletni Jezus w Świątyni, 1692, malowi-
dło freskowe, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz 
Smoliński.
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3 1w rekatolicyzacji prowadzonej na Śląsku w 2. poł. 
XVII w. Sapientia Dei powinna być inspiracją i nauką, 
skłaniać do wyboru właściwej wiary, która pozwoli 
dostąpić Królestwa Bożego.

Podczas komponowania sześciu medalionów 
korzystano z literatury emblematycznej i symbolo-
graficznej11. Nowak czas powstania fresków wyzna-
czył na 1692 r.12 Od tego roku w lubiąskiej bibliotece 
znajdowała się bowiem księga Idea principis chri-
stiano-politici… Diego Saavedry de Fajarda z 1659 r. 
– polityczno-filozoficzny traktat o dyskursywnej, 
wielowarstwowej strukturze. Saavedra, intelektu-
alista i dyplomata, w swoim moralitecie prezento-
wał refleksję nad istotą władzy i próbował pogodzić 
rację stanu z doktryną chrześcijańską. Stworzył ide-
ał władcy przestrzegającego zasad moralnych oraz 
dokonującego właściwych, mądrych wyborów13.

Według Nowaka program ideowy medalionów 
jest oparty na jednej sentencji z Księgi Izajasza 
(Iz 40, 4–6): „Wszystkie ciało trawa, a wielka chwa-
ła Jego jako kwiat polny. Uschła trawa i opadł kwiat, 
lecz słowo Pana naszego trwa na wieki”. Badacz po-
dzielił przedstawienia na dwie grupy – wanitatywną 
(martwą naturę z czaszką, Pegaza i martwego lwa) 
oraz medaliony, „które pouczają jak żyć by uzyskać 
tron wiecznej szczęśliwości” (Minerwę prowadzącą 
chłopca do tronu, czuwającego żurawia i węża z lu-
strami)14.

Martwa natura umieszczona między przedsta-
wieniami martwego lwa i Pegaza zawiera typowe 
motywy wanitatywne, symbole kruchości i prze-
mijania: pęknięty postument, czaszkę, rulon z za-
pisem nutowym, więdnący kwiat, gasnącą świecę, 
bańki mydlane (il. 3). Przypomnienie o niestało-
ści doczesnych zaszczytów było tak ostrzeżeniem 
przed ułudą i splendorem wartości materialnych, 
jak również nakazem troski o wyższe cele duchowe. 

11 R. Nowak, op. cit., s. 107.
12 Ibidem, s. 113.
13 Diego de Saavedra Fajardo, Idea principis christiano-politici, Centum Symbolis a Didaco Saavedra Fajardo, Munich 1659, s. 765.
14 R. Nowak, op. cit., s. 106.

Przekaz chrześcijańskiej idei równości wobec śmier-
ci był skierowany do elit zarówno świeckich, jak 
i kościelnych.

3. Karl Dankwart, Martwa natura, 1692, malowidło freskowe, 
„pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz Smoliński.
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martwy lew, nad którym unosi się rój pszczół (il. 4). 
Nowak określił ten medalion jako „symbolizujący 
przemijalność władzy świeckiej”15. Wzór emblema-
tu znajduje się w Idea principis… Saavedry, opatrzo-
ny lemmą Merces belli, co oznacza „koszt wojny”16. 
W tekście wojna opisana jest jako rozpad pozytyw-
nych idei, choć jednocześnie zostaje podkreślona 
wartość tego doświadczenia: „Nie doceni słodyczy 
pokoju ten, kto nie skosztował goryczy wojny, a ci-
szy w porcie ten, kto nie ucierpiał w czasie burzy”17. 
Motyw martwego lwa z rojem pszczół pochodzi 
z biblijnej historii o Samsonie, który w przypływie 
nadludzkiej siły zabił zwierzę. W padlinie zrodził 
się rój pszczół, który dał słodki miód. Pax partitur 
bello – „pokój rodzi się z wojny”, która jest koniecz-
nością, przynoszącą odrodzenie i rozkwit18. Idea 
principis… zawiera liczne cytaty z Georgik Wergi-
liusza. W poemacie nawiązującym do pojęcia otium 
podkreślono wartość pracy na roli, ściśle związanej 
z rytmem przyrody. Opisany tam rój pszczół sym-
bolizował pracę, patriotyzm i odwagę19. Emblemat 
oprócz treści wanitatywnych zawiera elementy sta-
nowiące ich antytezę. Zestawianie sprzecznych tre-
ści i zjawisk jest zgodne z zasadą concordia discors. 
Lew z rojem pszczół mógł podkreślać aspekt odra-
dzania się, łączący się z ideami pokoju i pracy, war-
tościami wpisującymi się w czas prosperity lubią-
skiego zakonu, przynoszącymi korzyści materialne 
i duchowe. Wojny i następujący po nich rozkwit to 
naturalna część procesu dziejowego. Okres stabili-
zacji odgrywał w dziejach Lubiąża rolę zasadniczą. 
Opaci lubiąscy – elita równa elitom władzy świec-
kiej – mogli się odwołać do alegorii dobrych rządów, 
zgodnie z ideałem z dzieła Saavedry. Rój pszczół 

15 Ibidem, s. 106. 
16 D. de Saavedra Fajardo, op. cit., s. 764–770. 
17 Ibidem, s. 765.
18 Ibidem, s. 767.
19 Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki. Wybór, przeł. i oprac. Zofia Abramowiczówna, Wrocław 2006, s. XXXIII–XLIV.
20 Ibidem, s. 131–170. 

– obdarzony iskrą boskiego rozumu, pragnący chwa-
ły, ceniący życie społeczne i ojczyznę – który pono-
si ofiarną śmierć w czasie pracy, symbolizuje ideał 
wspólnoty20.

Drugi medalion flankujący martwą naturę przed-
stawia mitologicznego Pegaza. Unosi się i tylnymi ko-
pytami uderza w skałę, z której wypływa strumień 

4. Karl Dankwart, Martwy lew z rojem pszczół, 1692, malowidło 
freskowe, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz 
Smoliński.
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(il. 5). Pegaza odnajdujemy w licznych emblematach 
czy imprese21. Nowak określił ten medalion jako sym-
bol przemijalności ziemskiej sławy22. Pegaz często po-
jawia się w micie o Herkulesie w kontekście wyboru 

21 Girolamo Ruscelli, Il Quarto libro delle imprese illustri con figure di stampe di rame, Aggiunto da Vincenzo Ruscelli da Viterbo, Al se-
renissimo principe Gugielmo Gonzaga duce di Mantua et Monferato, Venetia 1583, s. 6. 

22 R. Nowak, op. cit., s. 106.
23 Ibidem, s. 100–101.
24 Erwin Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neuren Kunst, Leipzig – Berlin 1930, passim. 
25 Horacy, Dzieła wszystkie. Pieśni. Pieśni wieku. Jamby. Gawędy. Listy. Sztuka poetycka, przeł. Andrzej Lam, Warszawa 1996.
26 Idem, Exegi monumentum aere perennius…, [w:] idem, Dzieła wszystkie…, s. 103.
27 R. Nowak, op. cit., s. 106.
28 Wergiliusz, Eneida, przeł. Wanda Markowska, Warszawa 1987, s. 132.
29 D. de Saavedra Fajardo, op. cit., s. 1. 

drogi życiowej. Wojownik otoczony jest dwiema perso-
nifikacjami – Voluptas (symbolem grzechu i próżności) 
i Virtus (symbolem czystości, wzniosłości i chwały)23. 
Pegaz symbolizuje zwieńczenie trudnej drogi do do-
skonałości24, a także natchnienie poetyckie. W mitolo-
gii greckiej Apollo wraz z Muzami zamieszkiwał wzgó-
rze Parnas, w którym również znajdowało się źródło 
i przebywał Pegaz. Horacy, który odnosi się do źródła 
poezji jako symbolu unieśmiertelniającej wiecznej 
chwały, wielokrotnie zwraca się do Muz jako opieku-
nek sztuk25. Pegaz wydaje się raczej remedium na prze-
mijanie i nicość i wpisuje się w horacjańskie przesłanie 
non omnis moriar26. Źródło natchnienia pozostanie nie-
wyczerpane i nieśmiertelne jak Mądrość Słowa Boże-
go. Opaci zakonu – fundatorzy i mecenasi sztuk – mogli 
wyeksponować i ten aspekt wieczności, mówiący, że 
oprócz wiary to sztuka tworzyła „pomnik trwalszy od 
spiżu”. Pegaz podkreślał aspekt duchowy i twórczy.

Medalion z Minerwą – oprócz żurawia i węża 
z lustrami – znajduje się w grupie przedstawień 
gloryfikujących mądrość (il. 6). Wzorem kompozy-
cyjnym był prawdopodobnie frontyspis księgi Idea 
principis…27. Na nim anonimowego władcę do tronu 
w świątyni Salomona prowadzi sam Herkules, utożsa-
miany z siłą i władzą. Heros wskazuje na tron zwień-
czony sentencją SIC ITUR AD ASTRA (tak dosięga się 
gwiazd), symbol osiągnięcia doskonałości – mądro-
ści. To zdanie jest cytatem z Eneidy Wergiliusza28. 
„Sięgnięcie gwiazd” to finał drogi do cnoty męstwa 
i odwagi – Virtus Heroica, a Herkules jako uosobienie 
tych cnót wiedzie anonimowego bohatera – władcę – 
do tronu wiecznej chwały29. Postać Minerwy pojawia 

5. Karl Dankwart, Pegaz uderzający kopytem o skałę, 1692, malowi-
dło freskowe, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz 
Smoliński.
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się w programach ikonograficznych gloryfikujących 
władcę lub jako opiekuńczy duch dobrej rady dla 
jego rządów. Przesłanie malowidła było skierowane 
do najwyższych elit świeckich i zakonnych.

Na kolejnym medalionie jest przedstawiony 
żuraw, który podczas nocnego odpoczynku czuwa 
nad stadem (il. 8). W XVI i XVII w. ten ptak, utożsa-
miany z czujnością i troską, często występował w em-
blematach z lemmą Ut alii dormant30. Wzór żurawia 
na lubiąskim medalionie pochodzi prawdopodobnie 

30 Filippo Picinelli, Mundus Symbolicus, in emblematum universitate, Coloniae Agrippinae 1687, s. 304.
31 Nicolaus Reusner, Emblemata Niccolai Reusneri IC. Partim Ethica, et Physica, Frankfurt 1581, s. 95.
32 Ibidem, s. 96. 
33 K. Kalinowski, Lubiąż…, s. 21.

z księgi Nicolausa Reusnera, w której zobrazowano 
go z lemmą Cura sapientia crescit31. Epigramat od-
wołuje się do legendy o Arystotelesie, który podczas 
snu trzymał kamień i budził się, ilekroć ten wypadał 
mu z ręki32. Filozof wyostrzał w ten sposób zmysły 
w dążeniu do doskonałości tożsamej z mądrością. 
Na Śląsku w XVII w. i w początkach XVIII w. lubią-
scy mnisi uchodzili za czołowych znawców Arysto-
telesa, a w ich bibliotekach klasztornych znajdowa-
ły się pisma tego filozofa33. Symbolika żurawia na 

7. Karl Dankwart, Wąż z lustrami, 1692, malowidło freskowe, 
„pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz Smoliński.

6. Karl Dankwart, Minerwa prowadząca chłopca do tronu, 1692, 
malowidło freskowe, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; 
fot. Mariusz Smoliński.
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34 D. de Saavedra Fajardo, op. cit., s. 203. 
35 Cesare Ripa, Noua Iconologia di Cesare Ripa perugino, caualier de SS. Mauritio and Lazarro, Padova 1618, s. 428.
36 D. de Saavedra Fajardo, op. cit., s. 203–210.
37 Andrzej Kozieł, Angelus Silesius, Bernard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006 

(„Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2872, Historia Sztuki, 23), s. 408–410.

medalionie przywołuje cechy przezorności i czuj-
ności i uzupełnia treści przedstawienia z Miner-
wą. „Wieczna troska o zbawienie innych” stanowiła 
podstawę życia wspólnoty zakonnej, była także obo-
wiązkiem mądrego władcy.

Wzorem medalionu z wężem na lasce ujętej 
między dwoma lustrami był zapewne emblemat 
z Idea principis… (il. 7), który jest opatrzony lemmą 
z mottem: Que fuerint, que sint, que mox ventura, co 
należy rozumieć jako: „to co było, to co jest, to co 
się wydarzy”. Saavedra wśród cnót idealnego męża 
stanu podkreślał rozwagę, którą tworzą: przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość34. Można to zinterpreto-
wać jako umiejętność wyciągania wniosków z do-
świadczeń, właściwego ich oceniania i podejmowa-
nia decyzji mających dobre konsekwencje. Pojęcie 
zapobiegliwej „dalekowzroczności” należy utożsa-
miać z cnotą prudentia, której atrybutami są lustro 
i strzała opleciona wężem35. Według Saavedry żadne 
źródła wiedzy nie zastąpią Mądrości Bożej. Władca 
rodzi się potężny, ale nie mądry. Biblijny król Salo-
mon prosił Boga nie o materialny splendor, ale o mą-
drość – po to, by mógł rozróżniać między dobrem 
a złem i sprawiedliwie sądzić36.

Dwanaście kompozycji florystycznych z różami, 
pomimo dekoracyjnego charakteru, zawiera treści 
symboliczno-religijne (il. 9). Ogród różany (łac. ro-
sarium, czyli różaniec) symbolizuje modlitwę różań-
cową. Nowak nawiązuje do cytatu: „Wszystkie ciało 
trawa…” i określa charakter motywu jako wanita-
tywny. W poezji religijnej XVII w. symbol róży słu-
żył do wyrażania mistycznej miłości i doskonałości. 
W sensualistycznej poezji Johannesa Schefflera – An-
gelusa Silesiusa (1624–1677) kwitnienie było me-
taforą duchowego rozwoju, wyrażało moment unio 
mystica duszy z Bogiem37. Różana symbolika mogła 
się więc odwoływać do mistycznej pobożności.

8. Karl Dankwart, Żuraw z podkurczoną nogą, 1692, malowidło 
freskowe, „pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz 
Smoliński.

9. Karl Dankwart, medaliony z różami, 1692, malowidła freskowe, 
„pokój gościnny”, pałac opatów, Lubiąż; fot. Mariusz Smoliński.
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nowa życia duchowego oraz conversio przez ćwiczenia 
duchowe i kontemplację tekstów Pisma Świętego, Oj-
ców Kościoła i teologów zakonnych. Najważniejszymi 
wartościami monastycznymi były miłość i pokora, ubó-
stwo, praca, surowość i odprawianie liturgii38. W życiu 
klasztoru przenikały się dwie sfery – duchowość (spiri-
tualia): ucieczka od życia, kontemplacja, modlitwa i od-
prawianie liturgii, oraz rozbudowany świat materialny 
(saecularia): działalność gospodarcza i rolnicza, budu-
jąca feudalną potęgę ekonomiczną39.

W dziejach zakonu, nierozerwalnie związanych 
z wydarzeniami politycznymi i społecznymi, aspekty 
duchowe i materialne łączyły się z dyskursem wła-
dzy i polityki. Oprócz potrzeb wynikających z reguł 
życia zakonnego ważnym aspektem były dążenia 
i potrzeby władcy. Cystersów z ich fundatorami łą-
czyły silne relacje. Założyciel dawał im szeroko ro-
zumianą protekcję i prestiż. Zakon zapewniał mu 
pamięć (memoria) przez modlitwy i odpowiednie 
miejsce pochówku. W tym procesie znaczącą rolę 
odgrywały teksty historiograficzne, libri anniversa-
riorum, nekrologi, legendarze. Dzięki komemoracji 
władca dołączał do elitarnej wspólnoty zmarłych 
ze świętymi i męczennikami40.

Obiektem sepulkralnym upamiętniającym i glo-
ryfikującym książąt piastowskich była kaplica klasz-
torna, przebudowana w czasie barokizacji w 1675 r.41 
Ikonografia polichromii podkreśla przywiązanie do 
dynastii piastowskiej i lojalność wobec niej cyster-
sów, którzy po jej wygaśnięciu postrzegali siebie jako 

38 Jacek Stożek, Duchowość cystersów, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Grygle-
wicz, t. 3, Lublin 1979, s. 734–735.

39 Konstanty Klemens Jażdżewski, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163– 1642), Wrocław 1993 („Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, 1081), s. 224.

40 Jarosław Wenta, Dziejopisarstwo cystersów a „memoria”, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały 
z międzynarodowej konferencji naukowej, Turawa, 8–11 V 1996, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego, red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole – Wrocław 1996, s. 191–198. 

41 K. Kalinowski, Gloryfikacja…, s. 44. 
42 Ibidem, s. 40–46. 
43 D. de Saavedra Fajardo, op. cit., passim. 

depozytariuszy rodu42. Przywołanie pamięci Piastów 
pełniło funkcję komemoratywną i służyło celom po-
litycznym zakonu.

Elementy gloryfikacji władzy odnajdziemy też 
w programie fresków z „pokoju gościnnego”. W me-
dalionie z Minerwą podobnie jak na frontyspisie 
Idea christiano-politici… władca przejmuje cechy 
wyróżnionego bohatera o usankcjonowanej pozycji 
społecznej. Idea ta jest wyrażona przez symbolikę 
heraldyczną i emblematyczną, z licznymi odniesie-
niami do mitologii i ideałów zawartych w traktacie 
Saavedry43. Odniesienia do Georgik czy Eneidy We-
rgiliusza były elementami heroizacji, współtworzą-
cymi alegorię dobrych rządów. Służyła temu także 
symbolika medalionów z żurawiem i wężem.

Program ikonograficzny został dokładnie prze-
myślany, a wzory emblematów – starannie wybrane. 
Traktat Saavedry był przeznaczony dla najwyższych 
elit intelektualnych. Rozległa, encyklopedyczna wie-
dza świadczy o wielkiej erudycji autora programu. 
Anonimowym bohaterem – władcą, korzystającym 
z Mądrości Bożej i żyjącym wśród wspólnoty za-
konnej, tak jak „król” czy princeps w swojej małej 
ojczyźnie, mógł być opat zakonu. Prawdopodobnie 
chciał on upamiętnić siebie jako mądrego panujące-
go, który przyczynił się do rozkwitu klasztoru. Pro-
gram ideowy mógł też wyrażać dążenia do przeję-
cia suwerennego dziedzictwa piastowskiego. W tym 
kontekście łączy on treści komemoratywne z chrze-
ścijańskim, uniwersalnym przesłaniem moralizator-
skim i alegorią dobrych rządów.
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Anna Bors, The Paintings in the “Guest room” of the Palace of the Abbots of the Cistercian Monastery in Lubiąż 
(Leubus): an Attempt at the New Interpretation

The group of the baroque frescoes by Karl Dankwart in the “Guest room” of the Palace of the Abbots in Lu-
biąż was created around 1692 in the time of Abbey’s greatness. The artistic patronaged was influenced by 
the connections with dynasty of the Silesian Piasts, local community, and rules of the monastic life of Cister-
cians, connecting elements spiritualiae and seculariae. The work’s agenda is to lecture on the topic Sapientia 
Dei, equated with Christ, Incarnate Word. The painting at the vault: The Twelve Years Old Christ in the Temple 
present teaching and conveying of knowledge, alluding to Cistercians’ mission of recatholisation in Silesia. The 
Path to the Knowledge, its symbolic glory and triumph is represented by the emblematic medallions. The still 
nature, the lion with a swarm of bees, Pegasus, watchful Crane, the serpent with mirrors, and Minerva guid-
ing the boy to the throne represent the ideas of passing, rebirth, immortality, as well as prudence and care. 
The culmination of the path to perfection is achieving of the symbolic throne Virtus Heroica. The multilayer 
iconographic agenda was inspired by emblematic and symbolographic books, mythology, ancient works, and 
poetry. The 18th century, political and philosophical treaty by Diego Saavedra Idea principis christiano-poli-
tic… was an important source. The emblems and reflection on the nature of power included in the book were 
used to represent political contents (expression of the connection with the dynasty of the Silesian Piasts’). 
The agenda includes both ideals which were the essence of the monastic life of Cistercians as well as glorifi-
cation of virtues of a good ruler. The meaning of the paintings should be read through the perspective on the 
hierarchical structure of the convent in which the figure of the abbot, belonging to the elite, played a crucial 
role. The knowledge, contempt for the material things, prudence, piety, and most of all care for the good of the 
community, both spiritually and materially, fits into the ideals of a good ruler and Christian.



3 8
K A T A R Z Y N A  S O N N T A G 

* Poniższy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Georg Wilhelm Neunhertz w Neuzelle powstałej w 2009 r. w Instytucie 
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Kozieła, prof. UWr (mpis w Bibliotece Instytutu). 

1 Winfried Töpler, Das Kloster Neuzelle und die weltlichen und geistlichen Mächte 1268–1817, Berlin 2003 („Studien zur Geschichte, 
Kunst und Kultur der Zisterzienser“ 14); idem, Zisterzienser-Abtei Neuzelle in der Niederlausitz, Königstein im Taunus 2003.

Malowidła freskowe  
Georga Wilhelma Josepha  

Neunhertza w Neuzelle*
Tuż przy polsko-niemieckiej granicy na Odrze, 
wsród malowniczych łąk, między Frankfurtem nad 
Odrą i Guben, leży mało znana urokliwa miejsco-
wość Neuzelle na Dolnych Łużycach. Stojący tam 
dawny klasztor Cystersów jest dziś perłą katolickie-
go barocku w de facto protestanckiej Brandenbur-
gii. Jego początki sięgają 1268 roku i mimo licznych 
przebudów po dzień dzisiejszy dominuje w jego 
architekturze i wystroju wnętrz barokowa forma1. 
Ta, powstała w 2. ćw. XVIII w., za czasów działalno-
ści opata Martinusa Grafa (opat 1728–1741), który 
znacznie rozbudował i zmodernizował całe założe-
nie klasztorne. Kazał on powiększyć bryłę i na nowo 
urządzić wystrój kościoła klasztornego, wznieść ka-
plicę pw. św. Józefa (1732–1745), a tuż za klasztor-
ną brama zbudować kościół pw. Świętego Krzyża 
(1728–1734) z kopułą na skrzyżowaniu naw. W tym 
czasie odnowiono także zabudowania klasztorne, 
wzniesiono nowe budynki gospodarcze oraz zało-
żono imponujacy barokowy ogród.

Własnie wtedy powstały w Neuzelle także liczne 
późnobarokowe malowidła freskowe, które wszyst-
kie zgodnie przypisano autorstwu znakomitego ślą-
skiego malarza Georga Wilhelma Josepha Neunher-
tza (1689–1749). Datowano je na lata od 1725 do 
1745. Tym właśnie dwóm zagadnieniom poświeco-
ny jest poniższy artykuł. 

Urodzony we Wrocławiu w 1689 r. Neunhertz 
był jednym z bardziej znanych barokowych mala-
rzy Europy Środkowowschodniej w 1. poł. XVIII w. 
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Tworzył głównie na zamówienie duchowieństa, ale 
także dla szlachty i mieszczaństwa, a może i dla same-
go polskiego króla2. Jego dzieła można podziwiać dziś 
w wielu klasztorach, kościołach i zamkach od Czech, 
przez Śląsk i Wielkopolskę po Podlasie, od Grodna na 
wschodzie po Neuzelle na zachodzie. Artsytycznie był 
on uczniem i spadkobiercą swojego sławnego dziadka 
zwanego śląskim Apellesem, Michaela Leopolda Will-
manna (1630–1706) oraz swego znakomitego wuja – 
Johanna Christopha Liški (ok. 1650–1712). 

W Neuzelle, mimo wyraźnych różnic formalnych, 
przypisano Neunhertzowi autorstwo wszystkich 
późnobarokowych fresków, a jest ich tutaj sporo. 
Niemal całe sklepienia i ściany kościoła klasztor-
nego pw. Wniebowzięcia NMP oraz pobliskiego ko-
ścioła pw. Świętego Krzyża ozdobione są freskami 
i dekoracją stiukową. Te ostatnie wykonane zostały 
m.in. przez mieszkającą przez wiele lat w Neuzelle 
bawarską rodzinę sztukatorską Hennevogel. 

Poza wczesnobarokową dekoracją freskową na 
sklepieniu kościoła klasztornego oraz w wyższej 

2 Ostatnie to przypuszczenie Jakuba Sity. Zob.: Jakub Sito, Georg Wilhelm Neunhertz w Rzeczypospolitej, [w:] Willmann i inni. Ma-
larstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. Andrzej Kozieł, Beata Lejman, Wrocław 2002, 
s. 221–238 oraz Andrzej Kozieł, Neunhertz (Neyhertz, Neun Hertz, 9 Hertz) Georg Wilhelm Joseph (Jerzy Wilhelm, Jiří Vilém), [hasło 
w:] Malarstwo barokowe na Śląsku, red. Andrzej Kozieł, Wrocław 2017, s. 586–597, tu s. 587.

kondygnacji ścian naw bocznych, którą wykonał 
w latach 1655–1658 włoski artysta Giovanni Vanetti, 
pozostałe freski zostały wykonane w okresie późne-
go baroku i przypisane Neunhertzowi. A są to: freski 
w kruchcie kościoła klasztornego, przedstawiające 
epizody ze Starego i Nowego Testamentu (il. 8) oraz 
tzw. fresk powitalny („Widmungsbild”) – alegorycz-
ne przedstawienie Jezusa w gronie świętych, funda-
torów i dobroczyńców klasztoru oraz personifikacji 
czterech stron świata (il. 7).

Na ścianach naw bocznych świątyni w dolnej kon-
dygnacji znajduje się 12 scen przedstawiających epi-
zody z życia Jezusa Chrystusa, ilustracje przypowieści 
biblijnych i dziejów apostolskich, które są jednocze-
śnie wezwaniami do Litanii do Najświętego Imienia Je-
zus. A są to konkretnie w kolejności od wejścia (ściana 
południowa): (1) Jezus i Zacheusz na drzewie figowym 
(Łk 19, 1–6), wezwanie Litanii „Jesu unser Verlangen”; 
(2) Jezus jako gość na uczcie u Zacheusza (Łk 19, 5–7), 
„Jesu du Zuflucht der Sünder” (il. 1); (3) Wskrzeszenie 
młodzieńca z Nain (Łk 7, 11–17), „Jesu du Trost der 

1. Georg Wilhelm Neunhertz, Jezus jako gość na uczcie u Zache-
usza, 1740 (?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzię-
cia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.

2. Georg Wilhelm Neunhertz, Wskrzeszenie młodzieńca z Nain, 
1740 (?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia 
NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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„Jesu du Heyl der Krancken” (il. 2); (5) Cudowne roz-
mnożenie chleba (Mk 6, 30–44; Mt 14, 13–21; Łk 9, 
12–17 oraz J 6, 1–15), „Jesu du Vatter der Armen” 
(il. 4); (6) Uczta w Betanii (Mk 14, 3–9; Mt 26, 6–13 
oraz J 12, 1–8), „Jesu unser Leben” (il. 3); (ściana pół-
nocna): (7) Modlitwa Jezusa na górze (J 6, 1–3), we-
zwanie Litanii „Jesu du Spiegel der Tugend” (il. 6); (8) 
Jezus opowiadający przypowieść o robotnikach w win-
nicy (Mt 20, 1–16), „Jesu du Lohn der Gerechten” 
(il. 5); (9) Kazanie na górze (Mt 5, 1–7, 28 oraz Łk 6, 
17–49), „Jesu du Meister der Aposteln”; (10) Ukamie-
nowanie św. Szczepana (Apg 7, 55–60), „Jesu du Stär-
ke der Märtyrer”; (11) Jezus ukazujący się Apostołom 
(Łk 24, 36–49), „Jesu du Fürst de Friedens”; (12) Jezus 
z uczniami w Emmaus (Łk 24, 13–35), „Jesu du unse-
re Liebe”. Są to jedyne sygnowane przez Neunhertza 
prace w Neuzelle. Bardzo prawdopodobne, że tamtej-
szy opat od 1727 r. Martinus Graff był pomysłodaw-
cą konkretnej ikonografii poszczególnych scen. Tego 
typu współpraca między duchownym, który określa 
program danej sceny i artystą, który przejmuje for-
malne – wizualne jej oddanie, było w dobie baroku 
często spotykaną praktyką3. 

Późnobarokowa dekoracja freskowa zdobi tak-
że sklepienie dwóch przęseł prezbiterium kościoła 
klasztornego. Widzimy tu przedstawienie Lobpreis 
Gottes oraz Te Deum laudamus (il. 14) wraz z kar-
tuszem z inicjałami opata Martinusa Grafa – inicja-
tora przebudowy kościoła oraz datą (M:A/N:C/1740 
= Martinus Abbas Neu Celle 1740); oraz supraporty 
w prezbiterium. Namalowano tu sceny ofiar ze Sta-
rego Testamentu – Ofiary Noego i Ofiary Abrahama. 
Te starotestamentalne sceny dopełniają program 
nowotestamentowej ofiary Chrystusa na krzyżu 
oraz ofiary składanej przez duchownego na ołtarzu 
głównym podczas każdej mszy świętej. 

3 Znana jest współpraca Michaela Willmanna z krzeszowskim opatem Bernhardem Rosą nad koncepcją przedstawień freskowych 
w kościele brackim pw. św. Józefa w Krzeszowie, czy przy tworzeniu ilustracji do Krzeszowskiego modlitewnika pasyjnego. Por.: An-
drzej Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku, Wrocław 2006 
(„Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2872, Historia Sztuki, 23), passim. 

3. Georg Wilhelm Neunhertz, Uczta w Betanii, 1740 (?), fresk 
mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; 
fot. Katarzyna Sonntag.

4. Georg Wilhelm Neunhertz, Cudowne rozmnożenie chleba, 1740 
(?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Ne-
uzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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4 Por.: Abraham Gast, Nomina Abbatum a fundatione Monasterii Novaecellensis, Frankfurt nad Odrą 1629; Augustinus Sartorius, Ver-
teutschtes Cistertium Bis-Tertium, Prag 1708, s. 826–829; Franz Laurenz Mauermann, Das fürstliche Stift und Kloster Cisterzienser 
Ordens Neuzell bei Guben in der Niederlausitz, Regensburg 1840; Georg Friedrich Gottlob Goltz, Kurze Geschichte des fürstlichen 
Stifts und Klosters Cisterzienser-Ordens Neuzelle bei Guben in der Nieder-Lausitz, „Neus Lausitzisches Magazin“, 21 (1844), s. 261–304; 
Heinrich Berghaus, Berlin und die Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, t. 3, 
Brandenburg 1856, s. 529–531; H. Reute, W. Bollert, Das Cistercienserkloster Neuzelle in der Nieder-Lausitz, „Zeitschrift für Bauwe-
sen“, 51 (1901), s. 205–224; Woldemar Lippert, Urkundenbuch des Klosters Neuzelle und seiner Besitzungen, Dresden 1924; Paul 
Urbantzyk, Die Baugeschichte des Zisterzienserklosters Neuzelle, Berlin 1936; Wilhelm Oelmann, Das Stift Neuzelle. Untersuchungen 
zur Quellenkunde und Besitzgeschichte eines ostdeutschen Zisterzienserklosters. Greifswald 1937; idem, Die Entwicklung der Kultur-
landschaft im Stift Neuzelle, Landshut 1950 („Forschungen zur Deutschen Landeskunde“, 52); W. Töpler, Das Kloster Neuzelle…; idem, 
Zisterzeinser-Abtei Neuzelle…; idem, Ehemalige Zisterzienserabtei. Kloster Neuzelle, Regensburg 2007.

W kopule nowowzniesionej kaplicy pw. św. Jó-
zefa przedstawione zostały sceny z życia św. Józefa 
z Egiptu i św. Józefa z Nazaretu (il. 9, 10). Analo-
giczne przedstawienia ilustrują postaci obu Józefów, 
jako opiekunów, sny Józefów oraz epizody z ich ży-
cia związane z Egiptem. Bogata dekoracja freskowa 
zdobi także górną partię ścian i sklepienie w tzw. 
nowej zakrystii. Tu także sceny ze Starego i Nowego 
Testamentu przeplatają się z elementami dekora-
cyjnymi w formie kompozycji kwiatowych i puttów. 
Pobliski kościół pw. Świętego Krzyża zdobią liczne 
freski na sklepieniu – sceny ze Starego i Nowego Te-
stamentu (il. 12). W kopule natomiast namalowano 
monumentalny fresk przedstawiający wszystkich 
świętych w obłokach (il. 11). Jej pendentywy zdo-
bią przedstawienia czterech ewangelistów.

Stan badań na temat dekoracji freskowych, 
czy w ogóle wystroju kościoła klasztornego i ko-
ścioła pw. Świętego Krzyża w Neuzelle, jest bardzo 
skromny4. Tylko dzięki dwukrotnej sygnaturze Ne-
unhertza, wobec braku źródeł pisanych, możemy 
mieć dziś pewność, co do atrybucji niektórych dzieł 
(il. 18, 19). Mimo tego, pierwszy raz o Neunhertzu 
w Neuzelle napisano dopiero w 1968 r. w publika-
cji poświęconej pracom restauratorskim, które zo-
stały wykonane z okazji jubileuszu 700-lecia zało-
żenia tamtejszego klasztoru (1268). W tomie tym 
zamieszczony został artykuł o malarstwie w klaszto-
rze autorstwa Evy Mühlbächer, która jako pierwsza 
przypisała wszystkie barokowe freski w Neuzelle 
Neunhertzowi. Ponadto wskazała ona na artystycz-
ne kontakty Neuzelle z Czechami i Bawarią oraz 

5. Georg Wilhelm Neunhertz, Jezus opowiadający przypowieść o ro-
botnikach w winnicy, 1740 (?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. 
Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.

6. Georg Wilhelm Neunhertz, Modlitwa Jezusa na górze, 1740 (?), 
fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzel-
le; fot. Katarzyna Sonntag.
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5 Eva Mühlbächer, Malerei und Plastik, [w:] Neuzelle. Festschrift zum Jubiläum der Klostergründung vor 700 Jahren, 1268–1968, red. 
Joachim Fait, Joachim Fritz, München 1968, s. 102–121.

6 Ernst Badstübner, Neuzelle, [w:] 750 Jahre Kloster St. Marienstern. Festschrift, red. Karlheinz Blaschke, Heinrich Magirius, Sigfried 
Seifert, Halle an der Saale 1998, s. 330–359; Ernst Badstübner, Constantin Beyer, Kloster Neuzelle, München – Berlin 1991; Ernst 
Badstübner, Volkmar Billeb, Ziesterzienserkirchen im nördlichen Mitteleuropa, Rostock 2005; Ernst Badstübner, Heinrich Magi-
rius, Das Kloster Neuzelle, Berlin 1985 („Das Christliche Denkmal“); Klaus Martin Bresgott, Kloster Neuzelle, Berlin 1995, s. 15–17, 
19; Horst Büttner, Gerhard Vinken, Neuzelle, [hasło w:] Dehio – Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Brandenburg, red. Ger-
hard Vinken, Barbara Rimpel, München 2000, s. 715–726; Heinrich Magirius, Architektur der Zisterzienserklöster in der Lausitz, 
[w:] Cisterciáci ve středověkém českém státě 1142–1992, Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 09–13.06.1992, Pontigny 1996, s. 263–286; 
Oliver H. Schmidt, Zisterzienserklöster in Brandenburg: ein kulturhistorisch-touristischer Führer, Berlin 1998; Klaus Weyers, Neu-
zelle. Die Stifts- und Wallfahrtskirche, Leipzig 1993, s. 36, 40; Ernst Wipprecht, Das ehemalige Zisterzienserkloster Neuzelle in der 
Niederlausitz – Aufgaben und Ergebnisse praktische Denkmalpflege, [w:] Das Zisterzienserkloster Neuzelle. Bestandsforschung und 
Denkmalpflege, Berlin 2007, s. 9–49; Ernst Wipprecht, Das Denkmalensemble Kloster Neuzelle – Chronologie wichtiger Ereignisse 
und denkmalpflegerischer Hauptaktivitäten 1945–2006, [w:] Das Zisterzienserkloster Neuzelle. Bestandsforschung und Denkmalpflege, 
Berlin 2007, s. 198–206; Winfried Töpler, Constantin Beyer, Kloster Neuzelle. Ehemalige Zisterzienserabtei, Regensburg 1993, s. 7, 
15, 22, 24, 26; W. Töpler, Zisterzienser-Abtei Neuzelle…, s. 13, 16, 28; H. Büttner, G. Vinken, op. cit., s. 715–726.

7 „Auch die Freskomalerei der Josephskapelle wird ihm [G.W. Neunhertz] zugeschrieben, obwohl hier teilweise andere Handschriften 
zu erkennen sind.“ W. Töpler, C. Beyer, op. cit., s. 7, 15, 22, 24, 26; W. Töpler, Zistenrzienser-Abtei…, s. 13, 16, 28.

8 Alfred Hasler, Glanz und Elend des Stiftes Neuzelle, „Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Eisenhüttenstadt“, 1992, s. 8–12; 
idem, Ein schneller Maler: Georg Wilhelm Neunhertz schuf Bilder in der Kreuz- und in der Stiftskirche von Neuzelle, „Brandenburger 
Blätter“, 135 (1999), s. 8; idem, Das Neuzeller Widmungsbild, „Heimatkalender Eisenhüttenstadt und Umgebung“, 2003, s. 111–120; 
idem, Der Neuzeller Kuppelhimmel, „Heimatkalender für den Stadt- und Landkreis Eisenhüttenstadt“, 2004, s. 80–85; idem, Die De-
ckenfresken der Kreuzkirche Neuzelle, „Heimatkalender Eisenhüttenstadt und Umgebung“, 2005, s. 249–256.

9 Walter Ederer, Nahe bei den Menschen. Kuppelhimmel und Kuppelarchitektur in der Neuzeller Kreuzkirche. Für Alfred Hasler, „Kreis-
kalender. Landkreis Oder-Spree“, 2009.

scharakteryzowała pokrótce malarski styl Neunher-
tza5. Na tę publikację powoływali się autorzy niemal 
wszystkich późniejszych przewodników i książek 
o Neuzelle6. Tylko Winfried Töpler w swoich publi-
kacjach wyrażał nieśmiało swoje wątpliwości, co do 
tej atrybucji7.

Freskom, które zostały przypisane Neunhertzo-
wi, poświęcił wiele uwagi dawny pastor gminy ewan-
gelickiej w Neuzelle Alfred Hasler8. Bardziej jednak, 
niż kwestia autorstwa uwagę jego przyciągał temat 
poszczególnych grup fresków. Jako pierwszy podjął 
próbę analizy skomplikowanego programu ikonogra-
ficznego malowideł na sklepieniu kościoła pw. Świę-
tego Krzyża oraz w kruchcie kościoła klasztornego 
(tzw. obraz powitalny). Badania te kontynuował Wal-
ter Ederer, który od 1996 r. czynnie działa w fundacji 
„Stift Neuzelle” opiekującej się dawnym klasztorem9.

W wyniku przeprowadzonych w 2007 r. prac kon-
serwatorskich w klasztorze Sonia Cárdenas, restaura-
torka fresków w zakrystii kościoła klasztornego, po 

7. Nieznany malarz, tzw. fresk powitalny (Widmungsbild), 1727–
1732, fresk mokry, kruchta kościoła klasztornego pod wezwa-
niem Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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dokładnym ich zbadaniu zauważyła, że wykazują one 
bardzo wiele różnic w wykonaniu, co wskazywałoby 
na kilku autorów10.

W polskiej i czeskiej literaturze można znaleźć 
tylko nieliczne wzmianki o działalności Neunhertza 

10 Sonia Cárdenas, Die barocke Sakristei des Klosters Neuzelle – Untersuchung und Restaurierung der Ausmalung, [w:] Das Zisterziens-
erkloster Neuzelle. Bestandsforschung und Denkmalpflege, Berlin 2007, s. 174–185, tu s. 180. 

11 „(…) související s jeho prvním freskovým cyklem v cisterciáckém kostele v Neuzelle…“ – Pavel Preiss, Malířství pozdního baroka a rokoka 
v Čechách, [w:] Déjiny českého výtvarného uméní. Od počátků renesance do závěru baroka. Umění baroka II. 1 polovina 18.století, red. Jan 
Dvorský, t. II/2, Praha 1989, s. 751–789, tu s. 752; „A Skoro mowa już o Saksonii, nie od rzeczy będzie tu dodać, że w latach trzydziestych 
artysta dekorował kosciół cysterski w Neuzelle leżący w Dolnych Łużycach, a więc na obszarze Saksonii, obiekt o licznych polskich po-
wiązaniach.“ – J. Sito, op. cit., s. 235; Bogusław Czechowicz, Georg Wilhelm Josef Neunhertz, [hasło w:] Śląsk – perła w Koronie Czeskiej. 
Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, katalog wystawy, Akademia Rycerska, Legnica, 6.05–8.10.2006, Valdštejská 
jízdárna, Praga, 16.11.2006–8.04.2007, red. Andrzej Niedzielenko, Vít Vlnas, Praha 2006, s. 494; A. Kozieł, Neunhertz…, s. 587.

12 Zob. m.in.: Anna Dobrzycka, Jerzy Wilhelm Neunhertz malarz śląski, Poznań 1958; Henryk Dziurla, Kościół klasztorny i mauzoleum Pia-
stów w Krzeszowie w świetle XVIII-wiecznej interpretacji, [w:] Rokoko. Studia nad sztuką 1. połowy XVIII w., Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, Warszawa 1970, s. 149–158; 
idem, Krzeszów, Wrocław 1974; Ryszard Hołownia, Krzeszowskie Mauzoleum Piastów Świdnicko-jaworskich w aspekcie sukcesji książęcej, 

w Neuzelle, np. w publikacjach Jakuba Sity, Pavla 
Preissa i Andrzeja Kozieła11. Z kolei o samym wnu-
ku Willmanna i jego twórczości wiemy dziś o wie-
le więcej niż pół wieku temu12. Mimo tego kilka za-
sadniczych pytań pozostaje ciągle bez odpowiedzi. 

9. Nieznany malarz, Sceny z życia św. Józefa z Nazaretu i Józefa z Egiptu, 1732–
1745, fresk mokry, kaplica pw. św. Józefa, kościół klasztorny pw. Wniebowzię-
cia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.

8. Nieznany malarz, Arka Przymierza, 1727–1732, fresk mokry, kruchta 
kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna 
Sonntag.
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Przykładowo kiedy dokładnie tworzył Neunhertz 
w Neuzelle oraz czy faktycznie jest on autorem wszyst-
kich tamtejszych późnobarokowych fresków?

W obliczu braku przekazów pisemnych same fre-
ski stają się źródłem informacji o swoim powstaniu. 

[w:] Krzeszów uświecony Łaską, red. Henryk Dziurla, Kazimierz Bobowski, Wrocław 1997, s. 272–312; Maria Kałamajska-Saeed, Modelowy 
wystrój kościoła reformatorów w Boćkach, „Biuletyn Historii Sztuki”, 42 (1980), s. 145–157; eadem, Polichromia w Boćkach i jej domniemany 
twórca Jerzy Wilhelm Neunhertz, „Biuletyn Historii Sztuki”, 47 (1985), s. 73–84; Miroslav Korecký, Neunherzova fresková malba v Kolodějích 
nad Lužnicí, „Zaprávy památkové péče”, 6 (1942), s. 111; Andrzej Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wrocław 2000 („Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, 2212, Historia Sztuki, 14), s. 389–424; idem, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013 („Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, 3463, Historia Sztuki, 33), s. 15–131, 537–601; idem, Neunhertz…; Václav Paukrt, Přispěvek k dilu Jiřího Viléma 
Neunhertze – fresky v jizdárně státního zámku v Rychnově nad Kněžnou, „Umění”, 38 (1990), s. 347–353; Pavel Preiss, Nové příěvky k dílu 
Jiřího Viléma Neunherze, „Umění”, 10 (1962), s. 90–93; idem, Malířství vrcholného baroka…, s. 540–611; idem, The drawings and Etchings of 
Georg W.J. Neunhertz, “Bulletin of the National Gallery in Prague”, 2 (1992), s. 62–80; idem, Zwei Marginalien zur Grüssauer Ikonographie, 
[w:] Krzeszów uświęcony Łaską, red. Henryk Dziurla, Kaizmierz Bobowski, Wrocław 1997, s. 216–235; J. Sito, op. cit., s. 221–238; Ivan Šper-
ling, J.V. Neunhertz a jeho frezková výzdoba na Strahové, „Umění”, 30 (1982), s. 172–180; Aleksandra Szewczyk, Akwaforty Georga Wilhelma 
Neunhertza, „Dzieła i Interpretacje”, 7 (2002), s. 121–131, 242–247; Stanisław Szymański, Jerzy Wilhelm Neunhertz, jego zapomniane prace 
i nieznane o nich wiadomości, „Biuletyn Historii Sztuki”, 22 (1960), s. 291–295.

Dzięki metodzie analizy porównawczej jesteśmy w sta-
nie odpowiedzieć na pytanie, czy Neunhertz mógł być 
autorem wszystkich przypisywanych mu w literaturze 
fresków w Neuzelle. Po pierwsze, zwrócimy uwagę na 
sposób budowania przestrzeni w scenach ilustrujących 

11. Nieznany malarz, Apoteoza wszystkich świętych, 1728–1734, fresk mokry, 
kościół pw. Świętego Krzyża, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.

10. Nieznany malarz, Św. Józef z Nazaretu jako opiekun, 1732–1745, fresk 
mokry, kaplica pw. św. Józefa, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, 
Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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wezwania Litanii do Najświętszego Imienia Jezus oraz 
w pozostałych freskach w Neuzelle. Każda z dwuna-
stu Neunhertzowskich scen ukazuje jakąś iluzję prze-
strzeni. Niektóre sceny rozgrywają się w pejzażu, inne 
w dość realistycznie ujętych wnętrzach. Przykładowo, 
scena Uczta u Zacheusza rozgrywa się w obszernej, do-
brze oświetlonej, pałacowej komnacie z marmurową 
kolumną (il. 1), z koleji scena Uczty w Betanii w miesz-
czańskiej współczesnej izbie z kominkiem (il. 3). Już 
w tych przykładach widać wyraźnie, że Neunhertz znał 
zasady budowania realistycznych wnętrz przy pomocy 
perspektywy zbieżnej do jednego i do dwóch punktów.

Iluzja przestrzeni wnętrz malowanych przez 
Neu nhertza jest próbą tworzenia trójwymiarowo-
ści, aczkolwiek inną niż „wciągające” widza baroko-
we kwadratury à la Pozzo. Neunhertzowskie freski 
w Neu zelle sprawiają raczej wrażenie przeniesionych 

na ściany monumentalnych obrazów sztalugowych. 
Postaci w wykreowanych przez niego wnętrzach 
swobodnie się poruszają i stoją w różnej odległości 
od widza, czym potęgują wrażenie głębi.

W przeciwieństwie do sygnowanych prac Neun-
hertza w pozostałych grupach fresków w Neuzelle 
próżno szukać tak sugestywnych i skomplikowa-
nych przedstawień przestrzeni. Przykładowo, w tzw. 
„fresku powitalnym” w kruchcie kościoła klasztor-
nego nie ma prawie żadnej głębi, ani jakiejkolwiek 
konkretyzacji miejsca rozgrywanej sceny (il. 7). 
Postacie zgrupowane są ciasno, jedna obok drugiej, 
bezpośrednio na pierwszym planie. Pozostałe cztery 
freski namalowane na ścianach kruchty rozgrywają 
się we wnętrzach świątyni i przedstawiają analo-
giczne przedstawienia ze Starego i Nowego Testa-
mentu (il. 8). W dwóch scenach została zastosowana 

12. Nieznany malarz, Cudowne rozmnożenie chleba, 1728–1734, fresk mokry, kościół pw. Świętego Krzyża, Neuzelle; fot. Katarzyna 
Sonntag.
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perspektywa centralna, zbieżna do jednego punktu. 
Postacie usytuowane są tu jednak przede wszystkim 
na pierwszym planie, co odróżnia te prace od sygno-
wanych dzieł Neunhertza, gdzie postacie „udają” się 
w głąb.

Podobnie namalowane wnętrza spotkać można 
także na freskach na sklepieniu kaplicy pw. św. Jó-
zefa, ilustrujących epizody z życia św. Józefa z Egip-
tu i św. Józefa z Nazaretu. Dwukrotnie pojawiają się 
w tle tych przedstawień wnętrza świątyń. Są one 
skonstruowane podobnie jak we freskach w kru-
chcie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej do 
jednego punktu. Te i jeszcze inne, wyraźne formal-
ne pokrewieństwa fresków w kruchcie i kaplicy pw. 
św. Józefa sugerują, że ich autorem był ten sam nie-
znany nam z nazwiska malarz.

Z równą swobodą, jak we wnętrzach, umieścił 
Neunhertz akcje niektórych scen biblijnych w pej-
zażu – na tle szerokiej panoramy zatoki w scenie 
Cudownego rozmnożenia chleba (il. 4), czy na tle 
pagórkowatej winnicy w scenie Przypowieści o ro-
botnikach w winnicy (il. 5). Wyraźnie widoczna jest 

tu znajomość perspektywy powietrznej i barwnej. 
Szczyty dalekich gór i lasów bledną i niebieszczeją 
w oddali, czym podkreślają żywość farb na pierw-
szym planie. Widać to wyraźnie także w scenie 
Modlitwy Jezusa na górze (il. 6). Pejzaż malowany 
jest lekko, zamaszyście i bardzo przekonująco. Za-
chwycają wspaniałe studia nieba i zjawisk atmosfe-
rycznych, jak skłębione chmury nad zatoką jeziora 
Galilejskiego (Tyberiadzkie) oświetlone ostatnimi 
promieniami zachodzącego słońca w scenie Cudow-
nego rozmnożenia chleba i podobne w scenie Modli-
twy na górze (il. 4, 6). Kolorystyka nieba jest bar-
dzo realistyczna i wydaje się, że Neunhertz żeby ją 
stworzyć studiował malowanie chmur bezpośrednio 
z natury.

W przeciwieństwie do Neunhertzowskich fre-
sków pejzaż rzadko pojawia się w tle pozostałych 
fresków i niewiele zajmuje miejsca. Na malowidłach 
w kopule kaplicy pw. św. Józefa trzykrotnie widać 
w tle niewielkie fragmenty pejzażu i obłoki skłębio-
ne na niebie. Pełnią one jednak typową rolę tła dla 
postaci, które niemal całkowicie wypełniają daną 
scenę. Kolorystyka nieba także jest tu dość charakte-
rystyczna – jeszcze bardziej pastelowa, niż w sygno-
wanych freskach Neunhertza. Podobne różowo-nie-
bieskie niebo spotkać można także na tzw. „fresku 
powitalnym” oraz w monumentalnym malowidle 
wypełniającym całą powierzchnię sklepienia kopuły 
kościoła pw. Świętego Krzyża. W ukazanym tu zgro-
madzeniu świętych w obłokach postaci zgrupowane 
zostały tak blisko siebie, że nie tu wiele miejsca na 
przedstawienie iluzjonistycznej głębi. Wrażenie od-
dalenia uzyskał malarz poprzez zmianę wielkości fi-
gur i rozjaśnienie (rozświetlenie) kolorystyki ku gó-
rze kopuły. To wskazuje na inne podejście malarskie 
w przedstawianiu iluzji głębi. 

Pozostałe freski na sklepieniach naw kościoła 
pw. Świętego Krzyża wykonane zostały w typie qua-
dro riportato. Ukazują one grupy postaci umieszczo-
ne na pierwszym planie. Na przedstawienie architek-
tury pozostaje tu niewiele miejsca, a ta z kolei nie 
została wykreślona ściśle według zasad perspektywy 

13. Nieznany artysta, Personifikacje Afryki i Azji, fragment tzw. 
fresku powitalnego, 1727–1732, fresk mokry, kruchta kościoła 
klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna 
Sonntag.
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zbieżnej. Podobnie niewiele miejsca pozostało w nich 
na pejzaż w tle. Ten sugerują drzewa umieszczone 
po bokach scen figuralnych, przypominające ukła-
dem rozstępujące się na boki teatralne kulisy (il. 12). 
Chociaż i tu artysta zastosował perspektywę barwną 
i powietrzną, nie jest ona jednak tak realistyczna, jak 
na sygnowanych freskach Neunhertza.

Kolejną charakterystyczną cechą jest sposób 
komponowania scen zbiorowych i pewne typy po-
staci. W Neunhertzowskich freskach widać wyraź-
nie swobodę artysty w komponowaniu scen zbio-
rowych z dużą ilością postaci (il. 1, 2). Anatomia 
malowanych przez Ślązaka postaci jest bardzo na-
turalna i w większości przypadków poprawna. Tylko 

14. Georg Wilhelm Neunhertz (?), Te Deum laudamus, 1740, fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. 
Katarzyna Sonntag.
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w niewielu sytuacjach, szczególnie w trudnych do 
namalowania skrótach perspektywicznych (jak wy-
ciągnięta w kierunku widza ręka Apostoła w scenie 
Uczty w Emmaus), wrażenie naturalności jest nie do 
końca przekonujące13. Mimo to artysta nie stronił od 
takich karkołomnych zadań i próbował integrować 
je do swoich scen. 

13 Ten trudny do namalowania skrót perspektywiczny wydaje się być zainspirowany twórczością Caravaggia (Michealangelo Merisi da 
Caravaggio) i jego wizją Wieczerzy w Emmaus, 1601 (olej na płótnie, the National Gallery w Londynie).

14 Uwagę na interakcję między rzeźbą i malarstwem w dziełach Willmanna i Steinla w Krzeszowie zwrócil Konstanty Kalinowski. Zob.: 
Konstanty Kalinowski, Lubiąskie ołtarze Michała Willmanna i Macieja Steinla. Barokowy dialog mediów? [w:] Materiały konferencji 
poświęconej sztuce Micheala Willmanna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, red. Bożena Steinborn, Wrocław 1995, s. 5–23.

Z wielką wprawą malarz komponował sceny 
wielopostaciowe, w których postaci poruszają się 
w głąb przedstawienia i wydają się nawiązywać dia-
log z innymi bohaterami scen. A niektóre z nich na-
wet „reagują” na ich realne otoczenie. Widać to naj-
lepiej na przykładzie psa w scenie Uczta w Betanii, 
który „szczeka” z fresku na stojącą obok pełnopla-
styczną rzeźbę św. Augustyna biskupa przy ołtarzu 
Św. Bernarda (il. 3, 20). Taki dialog między gatun-
kami sztuk – między malarstwem i rzeźbą – nie był 
obcy sztuce baroku14. 

Fizjonomia postaci u Neunhertza jest bardzo 
realistyczna, a mowa ich ciała ukazuje bardzo su-
gestywnie ich stany emocjonalne. Niektóre postaci, 
mimo ogólnego dość naturalnego ruchu ciała, wy-
dają się jednak trochę przesadnie teatralne w mimi-
ce i gestykulacji, przez co przypominają bardziej 
aktorów na scenie, niż sceny z życia wzięte (il. 1). 
Obok postaci biblijnych występują tu powszednie 
typy spotykanych na ulicy mężczyzn, kobiet, star-
ców i dzieci, jak przykładowo w scenie Uzdrowienie 
paralityka (il. 2). Ich twarze potraktowane są nie-
kiedy bardzo indywidualnie, innym razem zostały 
uproszczone do minimum. Do tego dochodzą pospo-
lite typy postaci wykonujących konkretny zawód, jak 
służące przynoszące jedzenie czy zgarbieni od pracy 
robotnicy w winnicy (il. 3, 5).

Artysta chętnie posługiwał się tu pewnymi ty-
pami twarzy, które powtarzają się w innych jego re-
alizacjach, jak na freskach w kościele opackim Cy-
stersów w Krzeszowie, czy w bibliotece klasztoru 
Augustianów w Żaganiu. Pojawiają się tu te same 
kanciaste profile starców z orlimi nosami i siwymi 
brodami oraz ta sama zaokrąglona buzia kobiety 
z ciężkimi powiekami (il. 2, 6). Twarze malowa-
ne przez Neunhertza ukazują szeroki zakres emo-
cji i sugerują psychologiczną głębię. Twarz Jezusa 

15. Nieznany malarz, Kotara (fragment), 1732–1745, fresk mo-
kry, kaplica pw. św. Józefa, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia 
NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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4 9zmienia się w zależności od charakteru biblijnej sce-
ny. Raz jest łagodna i przyjazna, innym razem sku-
piona i zamyślona (il. 4, 6).

Postaci u Neunhertza ubrane są przeważnie 
we współczesne barokowe stroje, czasem historyzu-
jące, albo z orientalnym elementami, jak np. właści-
ciel winnicy z Chrystusowej przypowieści (il. 5). Te 
„kostiumy” i „wielkie gesty” oraz „rekwizyty” typu 
kotary, draperie, kolumny, czy świece przywołują na 
myśl sceny z barokowego teatru. Tym samym można 
nazwać freski Neunhertza rodzajem teatrum sacrum 
– zatrzymanego w ruchu i uwiecznionego na ścia-
nach świątyni w Neuzelle. 

Wybór koloru strojów u Neunherta jest dość 
charakterystyczny. Szata Jezusa jest niemal zawsze 
czerwona i niebieska. Inne postacie mają kolorowe 
ubrania, często złożone z kontrastujących kolorów, 
jak ugier i błękit w orientalnym stroju właścicie-
la winnicy (il. 5). Ogólnie można kolorystykę prac 
Neunhertza w Neuzelle scharakteryzować jako wy-
ważoną grę odcieni ciepłej ochry i ugru z chłodnymi 
błękitami i szarościami. 

Postać Jezusa, choć jest On najważniejszym boha-
terem każdej sceny, dość rzadko znajduje się u Neun-
hertza w centrum przedstawienia, częściej z boku 
(il. 1, 2, 4, 5). To sprawia, że sceny wydają się bardzo 
realistyczne, jakby wszystko to działo się przed oczy-
ma przypadkowego obserwatora. Ustawiając postać 
Chrystusa z boku podkreślał Neunhertz diagonalne li-
nie kompzycyjne. To z kolei wzmacnia dynamikę scen 
i sugeruje ich naturalność. 

W przeciwieństwie do sygnowanych fresków 
Neunhertza, na tzw. fresku powitalnym oraz na in-
nych freskach w kruchcie kościoła klasztornego po-
staci wypełniają przede wszystkim pierwszy plan 
przedstawienia i ustawione są w geometryzujących 
kompozycjach. Centrum stanowi osoba Chrystusa 

15 Centralną figurą jest tutaj Chrystus przedstawiony jako Pantokrator lub dwunastoletni chłopiec nauczający w świątyni na południo-
wej ścianie kruchty, albo ołtarz Arki Przymierza ukazany na północnej ścianie.

16 Przemalować miał ją Anton Eckert, który współpracował przez wiele lat w Neuzelle z rodziną sztukatorów Hennvogel oraz został wy-
mieniony w spisie członków bractwa św. Józefa w Neuzelle jako malarz. Por.: Paul Hirschberg, Vom Entstehen des Neuzeller Barock, 
„Das Münster“, 23 (1970), s. 198–202. Być może właśnie Eckert jest autorem pozostałych późnobarokowych fresków w Neuzelle.

lub ołtarz Arki Przymierza, wokół których zgroma-
dzone zostały postaci ustawione według hierarchii 
ważności – na pierwszym planie i najbliżej central-
nej osi najważniejsi protagoniści15 (il. 7, 8). Tym 
samym układ postaci tworzy piramidalną, syme-
tryczną kompozycję scen. Niemal identyczną kom-
pozycję można znaleźć w dwóch scenach ukazują-
cych św. Józefa jako opiekuna na sklepieniu kaplicy 
pw. św. Józefa (il. 9, 10). Postaci klęczą lub stoją two-
rząc piramidalną kompozycję po obu stronach cen-
tralnie ustawionych świętych. 

Twarze postaci na freskach w kruchcie, zwłasz-
cza na tzw. „fresku powitalnym”, są w porównaniu do 
Neunhertzowskich, o wiele mniej zindywidualizo-
wane, bardziej schematyczne, wręcz „zmanierowa-
ne”. Niemal wszystkie, z wyjątkiem twarzy Chrystu-
sa (która została później przemalowana16) i portretu 
opata Martinusa Graffa, są bardzo do siebie podobne. 

16. Nieznany malarz, Apoteoza wszystkich świętych (fragment), 
1728–1734, fresk mokry, kościół pw. Świętego Krzyża, Neuzelle; 
fot. Katarzyna Sonntag.
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Powtarzają się tu nienaturalnie duże oczy, mocne 
kości policzkowe, zaczerwienione policzki, wysu-
nięte rzuchwy, charakterystyczne mięsiste wargi 
i długie, schematycznie namalowane uszy (il. 13). 
Te same charakterystyczne rysy twarzy można zna-
leźć u postaci namalowanych na sklepieniu kaplicy 
św. Józefa, a także w kopule i na sklepieniu kościoła 
pw. Świętego Krzyża.

Jeszcze jedna charakterystyczna cecha łączy 
dobitnie freski z kruchty z freskami z kaplicy pw. 
św. Józefa – charakterystyczna kolorystyka szat cen-
tralnego bohatera. Zarówno Chrystus witający widza 
w kruchcie, jak obaj święci Józefowie na sklepieniu 
kaplicy mają nietypową fioletową, bądź purpurową, 
szatę. Do tego ich postawa, a nawet fałdy szaty są 
bardzo do siebie zbliżone (il. 7, 10).

17 Wskazują one także na znajomość renesansowego malarstwa weneckiego, np. Paola Veronese. Artysta ten często malował zwierzęta 
w scenie uczt, np. Zaślubiny w Kanie Galilejskiej (1563, Luwr w Paryżu) lub Uczta w domu Lewiego (1573, Accademie w Wenecji). 
O możliwości studiów Neunhertza we Włoszech pisał jako pierwszy Andrzej Kozieł. Por.: A. Kozieł, Rysunki…, s. 195.

Pozostaje nam jeszcze porównanie takich szcze-
gółów, jak martwa natura. W namalowanych przez 
Neun hertza komnatach i izbach znajduje się bardzo 
dużo współczesnych artyście przedmiotów codzien-
nego użytku. Przykładem mogą tu być domowy komi-
nek, nad którym wiszą garnki, olejne lampy, krzesła, 
talerze, dzban, miedziana misa, czy sztućce na białym 
obrusie (il. 1, 3, 18). Żywy inwentarz, jak psy, kot, czy 
ptak w klatce, to kolejne szczegóły z życia wzięte, które 
podkreślają realizm Neunhertzowskich scen i dodają 
freskom malarza siły perswazji17 (il. 1, 3, 20).

Być może najwyraźniej widać różnicę między 
freskami Neunhertza i tymi z kaplicy pw. św. Józefa 
właśnie w podejściu do przedstawiania flory i fau-
ny. Podczas gdy u Neunhertza zwierzęta są integral-
ną częścią sztafażu biblijnych scen, w innych wyżej 
wymienionych freskach w ogóle się nie pojawiają. 
Z kolei u śląskiego artysty sporadycznie spotyka się 
przedstawienia roślin, nie licząc scen pejzażowych 
z widokiem gór, jeziora i winnicy (il. 4, 5, 6). Studium 
roślinności występuje u Neunhertza bardzo rzadko 
i namalowane jest szybko i zamaszyście, niemal szki-
cowo. Zupełnie inaczej martwą naturę potraktował 
nieznany artysta, co widać szczególnie na przykła-
dzie bujnych bukietów kwiatów na sklepieniu ka-
plicy pw. św. Józefa. Tutaj każdy kwiat, każdy owoc 
i każde źdźbło zboża namalowane jest z niezwykłą 
dokładnością (il. 17). Bardzo szczegółowo i staran-
nie wykonane zostały także girlandy kwiatów mię-
dzy oknami w tamburze kopuły kościoła pw. Świę-
tego Krzyża oraz w kopule (il. 16). Podobieństwo 
w podejściu do oddania martwej natury, a szczegól-
nie flory, jest tu tak duże, że można przypuszczać, 
że autorem fresków w kopule kaplicy pw. św. Józefa 
i w tamburze kopuły kościoła pw. Świętego Krzyża 
był ten sam nieznany obecnie artysta. 

Warto porównać także sposób malowania dape-
rii i kurtyn. Draperie Neunhertza wydają się lekkie 

17. Nieznany malarz, Sceny z życia św. Józefa z Nazaretu i Józefa 
z Egiptu (fragment), 1732–1745, fresk mokry, kaplica pw. św. Jó-
zefa, kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. 
Katarzyna Sonntag.



K ATA R Z Y N A  S O N N TA G   |  M A L O W I D Ł A  F R E S KO W E  G E O R G A  W I L H E L M A  J O S E P H A  N E U N H E RT Z A  W  N E U Z E L L E  
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kapryśny wiatr wokół marmurowych szerokich ko-
lumn (il. 1, 3). Kotary Ślązaka są różnobarwne i za-
wieszone niesymetrycznie. Także sposób ich malo-
wania jest lekki i niemal szkicowy. Zupełnie inny niż 
draperii namalowanych na freskach w kruchcie ko-
ścioła klasztornego, czy w kopule kaplicy pw. św. Jó-
zefa. Te wydają się być wykonane z ciężkiego, dro-
gocennego, karminowego aksamitu i ozdobione są 
gęstym złotym lambrekinem z frędzlami. Namalo-
wane są symetrycznie i trochę sztywno rozdzielone 
na dwie części (il. 8, 15). 

Ostatnim analizowanym środkiem formalnym 
jest sposób malowania. Dukt pędzla Neunhertza 
jest zamaszysty, szybki, wyrażający pewność ru-
chów, lekki i niemal szkicowy. Jego freski w Neuzel-
le sprawiają niekiedy wrażenie „niedokończonych”, 
co zauważyli już wcześniejsi badacze18. Za sprawą 
tej charakterystycznej techniki malowania freski 
Neunhertza przypominają niekiedy olejne szkice ob-
razów sztalugowych. W kilku miejscach widać dość 
charakterystyczną cechę kładzenia na brązowym tle 
jaśniejszych zamaszystych plam barwnych (np. gło-
wa Marty w scenie Uczta w Betanii, il. 3). Ta dość 
nietypowa dla fresku mokrego cecha sugeruje dwu-
stopniową pracę artysty, przypominającą technikę 
malarstwa olejnego na płótnie (malowanie świetli-
stymi i soczystymi plamami farby laserunkowej na 
brunatnej podmalówce). 

W przeciwieństwie do sygnowanych prac Neun-
hertza w Neuzelle pozostałe zespoły fresków nama-
lowane są w zupełnie inny sposób. Tu dukt pędzla 
jest dokładniejszy, spokojniejszy, trzymający się ści-
śle wyznaczonych konturów przedstawienia. Brak tu 
zamaszystych dobrze widocznych pociągnięć pędzla 
i szkicowości. 

Warto podkreślić, że w sygnowanych freskach 
w Neuzelle znajdziemy kilka ewidentnych cytatów za-
czerpniętych z dzieł dziadka Willmanna i wuja Liški. 
Ich dzieła znał Neunhertz już od czasów dzieciństwa, 

18 Zob.: E. Mühlbächer, op. cit., s. 115; W. Töpler, Zisterzienser-Abtei…, s. 28.

18. Georg Wilhelm Neunhertz, sygnatura, fragment sceny Jezus 
jako gość na uczcie u Zacheusza, 1740 (?), fresk mokry, kościół 
klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna 
Sonntag.
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gdy jako dziecko trafił pod opiekę dziadka. Jako 23-la-
tek w 1712 r. stał się spadkobiercą tzw. „banku pro-
totypów” Willmannowskiego warsztatu, z którego 
wzorów graficznych często korzystał19. Przykładowo, 
cytatem z fresku Willmanna Zmartwienie św. Józefa 
w kościele pw. św. Józefa w Krzeszowie jest domowy 
kominek, który Neunhertz namalował w mieszczań-
skiej izbie w scenie Uczta w Betanii (il. 3)20. Innym 
przykładem jest orientalna postać właściciela win-
nicy z biblijnej przypowieści (il. 5). Przypomina ona 
bardzo namalowaną przez Willmanna na sklepie-
niu tej samej krzeszowskiej świątyni postać proroka 
Abrahama. Podobną postać uwiecznił Willmann także 
na obrazie Drzewo Genealogiczne Chrystusa z 1675 r. 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu)21. Jeszcze innym 
cytatem z prac Willmanna jest postać starego męż-
czyzny o kulach podtrzymywanego przez starą kobie-
tę po lewej stronie w scenie Uzdrowienie paralityka 
(il. 2). Te same charakterystyczne postaci umieścił 
Willmann w przedstawieniu Chrystus uzdrawiający 

19 Zob.: A. Kozieł, Michael Willmann…, s. 76–79.
20 Akwatinta Johanna Balzera Zmartwienie Józefa w: A. Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna…, s. 354 (il. 214); P. Preiss, Zwei Margina-

lien…, s. 223. Oryginalne grafiki znajdują się w zbiorach Kupferstichkabinett w Berlinie oraz w Albertiny we Wiedniu.
21 To wskazuje na znajomość barokowego malarstwa holenderskiego, np. dzieł Pietera Lastmana i Rembradta van Rijn, które Neunhertz 

poznał zapewne za pośrednictwem prac dziadka Willmanna, który studiował w Holandii. 
22 Zob.: A. Kozieł Rysunki Michaela Willmanna…, s. 132, il. 45.

chorych i obłąkanych namalowanym w 1704 r. do ko-
ścioła klasztornego Cystersów w Henrykowie22.

Na zakończenie pozostaje jeszcze poruszenie 
kwestii sygnatury. Neunhertz był świadomy swo-
ich zdolności artystycznych, dlatego aż dwukrotnie 
sygnował swoje dzieło w Neuzelle: raz pełnym na-
zwiskiem i raz w formie rebusa (il. 1, 3, 18, 19). Sy-
gnatura ta jest nie tylko dowodem rosnącego poczu-
cia własnej wartości artystów, które obserwuje się 
w sztuce od czasów renesansu, ale przede wszyst-
kim należy ją uznać za formę autoreklamy śląskiego 
malarza. Jest to „wizytówka” Neunhertza skierowa-
na do kolejnych potencjalnych zleceniodawców.

Reasumując, można z dużym prawdopodobnień-
stwem stwierdzić, że wobec tak wielu ewidentnych 
różnic między sygnowanym przez Neunhertza cy-
klem 12 scen będących ilustracjami wezwań do Lita-
nii do Najświętszego Imienia Jezus, a innymi zespoła-
mi fresków w Neuzelle, ich autorem był inny artysta. 

Jedynymi freskami w Neuzelle, które posiadają 
pewne charakterystyczne podobieństwa do sygno-
wanych prac Neunhertza (np. podobne typy postaci 
oraz zbliżony sposób budowania przestrzeni i podej-
ście do pejzażu) są freski Te Deum Laudamus (il. 14) 
na sklepieniu prezbiterium oraz dekoracja freskowa 
supraport z przedstawieniem starotestamentowych 
scen ofiar Noego i Abrahama. Stąd można podejrze-
wać, że są one także autorstwa wnuka Willmanna. 
Z kolei drugi z późnobarokowych fresków na skle-
pieniu prezbiterium Lobpreis Gottes przypomina 
w szczegółach freski z kopuły kościoła pw. Świętego 
Krzyża, co sugeruje, że był już pracą innego malarza, 
próbującego naśladować malarstwo Neunhertza. 

Pozostaje jeszcze kwestia datowania sygnowa-
nych fresków Neunhertza. Wskazówką dla ustalenia 
czasu ich powstania jest dwukrotnie namalowany 

19. Georg Wilhelm Neunhertz, sygnatura, fragment sceny Uczta 
w Betanii, 1740 (?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. Wniebo-
wzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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5 3herb opata Neuzelle Martinusa Graffa, który spra-
wował rządy w latach 1727–1741. Oba herby zosta-
ły namalowane na pierwszym fresku od wejścia do 
kościoła, przez co, każdy odwiedzający klasztorną 
świątynię już na wstępie był informowany, kto jest 
ich zleceniodawcą. 

Najwcześniej, bo na 1725 r., datowała freski w Neu-
zelle Eva Mühlbächer23. Często powtarzane są w lite-
raturze lata 1730–1732, kiedy to została wzniesiona 
i ozdobiona freskami kruchta kościoła klasztornego. 
Najpóźniejszymi datami wymienianymi w literaturze 
tematu są lata 1740 i 1745, czyli data przedstawiona 
wraz z monogramem opata w kartuszu na sklepieniu 
prezbiterium, obok fresku Te Deum laudamus oraz 
data poświęcenia kaplicy pw. św. Józefa24.

Porównując fakty z życia artysty z wydarzeniami 
z historii klasztoru w Neuzelle trzeba zauważyć, że 
możliwe byłoby datowanie fresków Litanii do Naj-
świętszego Imienia Jezus na lata 1730–1732, w okoli-
cach 1736 lub w 1740 r. Niestety, niewiele jest źródeł 
mówiących, co Neunhertz robił w tym czasie. Wia-
domo, że 1727 r. artysta ozdobił freskami sklepienie 
ujeżdżalni pałacu w Rychnovie nad Kněžnou, które 
datował i sygnował rebusem z dziewiątką w sercu25. 
Wiemy też, że w 1731 r. Neunhertz rozpoczął wielo-
letnią współpracę z klasztorem Cystersów w Krze-
szowie zaczynając od dekoracji malarskiej pawilonu 
opata w Betlejem pod Krzeszowem26. Współpraca 
z krzeszowskimi cystersami trwała z przerwami 
do 1738 roku. W tym czasie kilkakrotnie był „wy-
pożyczany” innym zgromadzeniom zakonnym do 

23 E. Mühlbächer, op. cit., s. 113. 
24 W kartuszu na sklepieniu widnieje inskrypcja: M:A/N:C/1740 (= Martinus Abbas Neu Celle 1740). Freski na sklepieniu prezbiterium 

Te Deum laudamus oraz Lobpreis Gottes ukazują wiele nieścisłości stylowych. Podczas gdy ten pierwszy, przez pewne podobieństwo 
fizjonomii postaci do innych prac Neunhertza, mógł faktycznie być jego (późniejszą) pracą, typy postaci na drugim fresku wykazują 
większe podobieństwo do fresków w kopule kościoła pw. Świętego Krzyża.

25 Václav Paukrt, Přispěvek k dilu Jiřího Viléma Neunhertze – fresky v jizdárně státního zámku v Rychnově nad Kněžnou, „Umění”, 38 
(1990), s. 347–353. 

26 Andrzej Kozieł, Słowo o malarskim wystroju tzw. Pawilonu Opata w Betlejem koło Krzeszowa, „Perspectiva. Legnickie Studia Teolo-
giczno-Historyczne”, 2 (2003), nr 1, s. 65–92.

27 Zob.: Marek Kwaśny, Georg Wilhelm Joseph Neunhertz, [w:] Andrzej Kozieł, Artur Kolbiarz, Marek Kwaśny, Małgorzata Macura, 
Adam Szeląg, Barokowi malarze i rzeźbiarze w dawnym opactwie Augustianów w Żaganiu, Zielona Góra 2015, s. 83–121. Składam 
podziękowanie dr. hab. Andrzejowi Koziełowi, prof UWr., za informację o tych analogiach formalnych.

wykonywania dekoracji malarskich, np. cystersom 
do Lądu nad Wartą oraz augustianom do Żagania. 
Podobieństwa formalne z freskami w bibliotece i ob-
razami olejnymi w kościele klasztornym Augustia-
nów w Żaganiu z 1736 r.27 wskazywałyby, że freski 
w Neuzelle mogły powstać w podobnym czasie. Co 
ciekawe, w Żaganiu także pracowała rodzina sztu-
katorska Hennevogel, która działała przez wiele lat 
w Neuzelle. Za datowaniem na 1740 r. przemawia 
z kolei kartusz z inicjałami opata i tą właśnie datą 
umieszczony obok fresku Te Deum laudamus (il. 14). 

20. Georg Wilhelm Neunhertz, Szczekający pies, fragment sceny 
Uczta w Betanii, 1740 (?), fresk mokry, kościół klasztorny pw. 
Wniebowzięcia NMP, Neuzelle; fot. Katarzyna Sonntag.
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powstać właśnie wtedy, gdyż mało prawdopodobne 
wydaje się, żeby artysta dwukrotnie przyjeżdżał do 
Neuzelle, żeby wykonać trzy stosunkowo niewielkie 
malowidła freskowe w prezbiterium. Ten wędrowny 
malarz fresków mógł wracając z Boćków na Podla-
siu, gdzie pracował na zlecenie polskiej arystokracji, 
w końcu lipca 1740 r. przyjechać do Neuzelle i stwo-
rzyć tu cykl kilkunastu malowideł28. Artysta znany 
był z bardzo szybkiego sposobu pracy. Stąd nale-
żałoby datę 1740 przyjąć za prawdopodobny czas 
stworzenia Neunhertzowskich fresków w Neuzelle.

Mimo iż z powodu braku źródeł pisanych nie 
można z całą pewnością stwierdzić, kiedy dokładnie 
Neunhertz pracował w Neuzelle, to jednak można 
uznać, że stworzony tam na ścianach kościoła klasz-
tornego cykl malowideł freskowych jest dojrzałą 
pracą artysty. Wskazuje na to technika malarska 

28 J. Sito, op. cit., s. 232.
29 Z okazji 750-lecia cystersi wrócili do klasztoru w Neuzelle. Zob.: https://www.neustart.zisterzienserkloster-neuzelle.de/ [11.09.2018].

oraz szkicowa maniera przypominająca procesy 
tworzenia obrazu olejnego, a także charakterystycz-
na soczysta kolorystyka. Z czasem paleta artysty 
rozjaśniła się do niemal pastelowych odcieni, czym 
dopasowała się do nowej rokokowej mody i przycią-
gnęła nowe arystokratyczne grono zleceniodawców 
w latach 40. XVIII w. 

Podsumowując, cykl fresków ilustrujących we-
zwania Litanii do Najświętszego Imienia Jezus w ko-
ściele klasztornym Cystersów w Neuzelle jest jedną 
z ciekawszych, własnoręcznych realizacji freskowych 
Neunhertza. Pozostałe przypisywane mu w literaturze 
późnobarokowe freski w Neuzelle (z wyjątkiem fresku 
Te Deum laudamus na sklepieniu prezbiterium i su-
praport w prezbiterium) nie są jego autorstwa. A sam 
klasztor Cystersów w Neuzelle, obchodzący w 2018 r. 
750. rocznicę swego założenia, jest wartą zobaczenia 
perłą katolickiego baroku w Brandenburgii29. 

https://www.neustart.zisterzienserkloster-neuzelle.de/
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Katarzyna Sonntag, Frescoes by Georg Wilhelm Joseph Neunhertz in Neuzelle

In Neuzelle (Germany) there is, baroqueised in the second half of the 18th century, Cistercian monastery. The 
conventual church dedicated to the Assumption of Saint Virgin Mary and The Saint Cross church are decorated 
with rich baroque fresco decorations. Aside from the early baroque frescoes (Giovanni Vanetti, 1655–1658), 
all other decorations originated in the late Baroque: the frescoes in the porch of the conventual church, on the 
walls of the aisle, on the vault of two arches in the presbytery, overdoor in the so-called new sacristy, on the 
vault of the dome in the St Joseph’s chapel and on the vault of the Saint Cross church. Only the fresco illustrat-
ing The Litany of the Holy Name of Jesus was signed twice by George Wilhelm Joseph Neunhertz: with a rebus 
with “9” in the heart on the chalice of wine (fig. 1, 18) and with the whole name under the Jesus’ foot (fig. 3, 19).

In 1968, Eva Mühlbächer attributed all the baroque frescoes in Neuzelle to Neunhertz. However, the formal 
differences between the various groups of these frescoes are so big, that after the detailed analyses of such 
topics as construction of space and treatment of the landscape, the scenes with multiple characters, charac-
teristic physiognomy of the painted figures and their attires, the treatment of still life, flora and fauna, the 
way of painting of the curtains, the colour schemes, the brushstrokes, it is possible to recognize Neunhertz 
as an author only of the signed cycle of The Litany of the Holy Name of Jesus and frescoes in overdoors in the 
presbytery and the scene Te Deum laudaums on the vault.

The second topic in this article, is the dating of Neunhertz’s signed paintings in Neuzelle. Helpful in this 
case are the coats-of-arms of abbot Martins Graff (who was an abbot between 1727 and 1741), which the artist 
painted on the frescoes and the date 1740 on the cartouche on the vault near the fresco Te Deum laudamus. 
Through the comparing of the dates from the artist’s biography with the events of the life in the convent, it is 
possible to date these two works on the years 1727–1731, more precisely around 1736 or 1740. This last date 
seems to be the most probable. The colour schemes and sketchy brushwork of the signed frescoes (in which 
way they resemble oil paintings), indicate, that they are artist’s mature works.
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* Poniższy artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej pt. Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu i wytyczne do jego rewitalizacji 
napisanej w 2016 r. w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr Małgorzaty Wyrzykowskiej, (mpis 
w Bibliotece Instytutu).

1 Hans Lutsch, Verzeichnis des Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien, t. 2: Die Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau, Breslau 1889, s. 562–
563; Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. Jerzy Łoziński, Maria Kałamajska-Saeed, Seria Nowa, t. IV: Województwo wrocławskie, red. 
Jakub Pokora, Mieczysław Zlat, z. 3: Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice, oprac. Jan Wrabec, Warszawa 1997, s. 24–35.

Zespół pałacowo-parkowy 
w Goszczu.  

Problemy badawcze*
Zespoły pałacowo-parkowe na stałe wpisały się w kra-
jobraz kulturowy i historyczny Śląska. W wielu miej-
scowościach na jego terytorium znajdują się dawne 
posiadłości śląskiej szlachty, które zazwyczaj stanowią 
obiekty o wysokich walorach artystycznych. Niektó-
re z nich są bardzo dobrze przebadane tudzież opra-
cowane przez historyków sztuki i architektury, inne 
wciąż czekają na swoich badaczy oraz monografistów.

Jednym z wielu przykładów siedzib arystokracji 
na Śląsku jest założenie pałacowo-parkowe w Gosz-
czu (województwo dolnośląskie, powiat Oleśnica, 
gmina Twardogóra) Rezydencja ta jest niezwykle 
ciekawym przykładem architektury pałacowej. Za-
równo budowle wchodzące w skład kompleksu oraz 
ich przestrzenne powiązanie, styl dekoracji elewacji 
i wnętrz głównej części założenia, czyli corps de logis, 
jak i pobliskie tereny zielone świadczą o wysokiej 
klasie oraz integralności tego zespołu. Zabudowania 
pałacowe pochodzą z połowy XVIII w., w ich obrę-
bie dokonano w XIX w. nielicznych zmian. Natomiast 
z tego stulecia pochodzi park krajobrazowy, który zo-
stał pierwotnie połączony z przypałacowym ogrodem 
o jeszcze barokowej proweniencji1.

Zespół pałacowy będący przedmiotem niniej-
szego artykułu cechuje się pokaźnymi rozmiarami 
i zajmuje sporą cześć Goszcza stanowiąc tym samym 
kompozycyjną dominantę ruralistyczną tej niewielkiej 
miejscowości. Omawiając tę rezydencję można wyod-
rębnić kilka problemów badawczych, które sprawiają, 
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5 7że może ona budzić szczególne zainteresowanie hi-
storyków sztuki. Wśród nich należy wymienić takie 
zagadnienia jak: osoba właściciela i fundatora, układ 
i architektura zabudowań pałacowych, ich autor-
stwo oraz proweniencja formalna, a także stylistyka 
obecnych tam dekoracji sztukatorskich2. Dzięki tym 
problemom badawczym można pokrótce scharakte-
ryzować i umiejscowić to rezydencjonalne założenie 
w historii śląskiej architektury doby baroku.

Miejscowość Goszcz, wzmiankowana już w bulli 
papieża Hadriana IV z 23.04.1155 r., znajdowała się 
w rękach różnych możnowładczych rodów3. Po śmier-
ci przedstawiciela jednego z nich, Melchiora Abraha-
ma von Langenau, wieś została wystawiona na licyta-
cji i kupiona za 90 tys. śląskich talarów 26.09.1727 r. 
przez opiekunów młodocianego wówczas Heinricha 
Leopolda von Reichenbacha4. Od tego momentu mają-
tek do czasów II wojny światowej należał do rodziny 
von Reichenbach, nazywanej później ze względu na 
ich siedzibę linią Reichenbach–Goschütz.

Król pruski Fryderyk II w dniu 6.11.1741 r. pod-
niósł wieś i przyległe do niej dobra do rangi tzw. wol-
nego państwa stanowego (freie Standesherrschaft)5 
leżącego w okręgu sycowskim6. Władca Prus sprzy-
jał Heinrichowi Leopoldowi von Reichenbachowi. 
Nowy właściciel Goszcza dzięki zgodzie i pomo-
cy finansowej Hohenzollerna wybudował w latach 
1741–1749 protestancki kościół dworski (Schloss-
kirche lub Schlosskapelle)7. Pozycja Reichenbacha 

2 Autorka nie rości sobie praw do pełnego wyczerpania wymienionych tematów, artykuł ten nie ma na celu być monografią obiektu, 
a jedynie wskazaniem na wybrane zagadnienia badawcze niego dotyczące. Autorka pragnie serdecznie podziękować za wszelkie 
uwagi i konsultacje dr Małgorzacie Wyrzykowskiej i dr. hab. Jerzemu Krzysztofowi Kosowi.

3 W Goszczu rezydował m.in.: ród von Wisenburg, von Broschnitz, von Dohna. Joseph Franzkowski, Geschichte der freien Standdes-
herrschaft der Stadt und des landratlichen Kreises Gross Wartenberg, Gross Wartemberg 1912, s. 316–317. 

4 Ibidem, s. 317–318.
5 Wolne państwo stanowe to „forma wielkiej własności feudalnej, kompleksy majątków na podstawie specjalnych przywilejów wyłą-

czone z ogólnej administracji i jurysdykcji, których właściciele podlegali bezpośrednio cesarzowi, z pominięciem książąt i starostów”, 
cyt. za: Historia Śląska, red. Karol Maleczyński, t. 1, cz. III, Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. 472.

6 J. Franzkowski, op. cit., s. 318. 
7 Więcej na temat kościoła dworskiego w Goszczu pisał ostatnio Jerzy Krzysztof Kos. Zob.: Jerzy Krzysztof Kos, Ani centrum, ani pe-

ryferie. Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815, Wrocław 2016, s. 242–249. 
8 Heinrich Grafen Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, t. 1, Breslau 1906, s. 595–597. 
9 Ibidem. 

była więc silna w Prusach, a on sam utrzymywał 
przyjazne stosunki z monarchą. Chociaż otrzymał 
on wraz ze swoim bratem Christophem Heinrichem 
tytuł hrabiego od cesarza Karola VI Habsburga, to po 
przejęciu ziem śląskich przez Hohenzollernów stał 
się on wysokim urzędnikiem państwowym nowego 
pruskiego państwa. Heinrich Leopold von Reichen-
bach pełnił bowiem funkcję Generalnego Poczmi-
strza na Dolnym Śląsku (General Postmeister in Nie-
der–Schlesien) nadaną mu przez władcę 6.11.1741 r. 
wraz z tytułem Exzellenz, a od 7.01.1752 r. był Gene-
ralnym Poczmistrzem na całym Śląsku8. Jego pozycja 
była wysoka, musiał więc mieć godną jego społecz-
nego statusu siedzibę.

Bez wątpienia na chęć posiadania okazałego pałacu 
wpłynęła edukacja i obycie młodego szlachcica. Hein-
rich Leopold von Reichenbach był człowiekiem świa-
tłym. Uczył się on we wrocławskim gimnazjum św. Elż-
biety w latach 1716–1722. Jego szkolne wykształcenie 
zostało uzupełnione podróżami po Europie, które po-
dejmował od 1723 do 1726 r. Odwiedził wówczas m.in. 
Drezno, Pragę, Ratyzbonę, Stuttgart i Karlsruhe. Udał 
się również do dalszych destynacji jak: Wysypy Bry-
tyjskie, Hiszpania, Holandia, Francja oraz oczywiście 
Włochy9. Zagraniczne wyjazdy wyrobiły w młodym Re-
ichenbachu z pewnością artystyczny gust i wzbudziły 
w nim pragnienie wzniesienia dla siebie okazałej i re-
prezentacyjnej siedziby, jakich z pewnością wiele od-
wiedzał podczas swoich licznych peregrynacji.
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Energiczne oraz śmiałe działania nowego wła-
ściciela tych dóbr spowodowały rozwój wolnego 
państwa stanowego Goszcz i samej miejscowości. 
Z inicjatywy Reichenbacha powstał wspomniany już 
kościół dworski oraz kompleks pałacowy, które to 
trwale zdefiniowały zabudowę Goszcza i nadały mu 
artystyczną rangę.

Oczywistym wydaje się, iż wcześniejsi panowie 
na Goszczu, zanim we wsi pojawili się Reichenba-
chowie, musieli posiadać jakąś wyróżniającą się 

10 Marian Kutzner, Studium historyczno-architektoniczne pałacu Reichenbach–Goschütz w Goszczu, Wrocław 1957 (mps w Archiwum 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział we Wrocławiu), s. 17.

z reszty zabudowy rezydencję. Nie wiadomo dokład-
nie gdzie umiejscowiony był pierwotny, zapewne 
niewielki zamek o średniowiecznej jeszcze prowe-
niencji – czy późniejszy nowożytny dwór. Prawdopo-
dobnie rezydencja znajdowała się w pobliżu stawów, 
we wschodniej części miejscowości, a zatem w miej-
scu obecnego pałacowego kompleksu10.

Zapewne ze względów technicznych (stary pa-
łac musiał być w złym stanie zachowania), a przede 
wszystkim z powodów prestiżowych Heinrich Leopold 

1. Widok Goszcza, numer 4 podpisany jako sala terrena [w:] Friedrich Bernhard Werner, Topographia Seu Compendium Silesia, Pars II, 
około 1750, [t. 4 w kolekcji zachowanej w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Rękopisów], IV F 113 b wol.2., Goszcz, 
k. 95, numeracja ołówkowa 735, fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. 
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5 9von Reichenbach zdecydował się na ufundowanie 
dla siebie nowej rezydencji. Szlachcic wybudował 
dwie siedziby, bowiem pierwsza wzniesiona przez 
włoskich budowniczych za cenę 200 tys. gulde-
nów w latach 1730–1740 przetrwała niecałą de-
kadę, gdyż spłonęła 4.10.1749 r. Na jej miejscu od 
1749 do 1755 r. wzniesiono11, najprawdopodob-
niej z wykorzystaniem pozostałości murów znisz-
czonej przez pożar budowli, kolejny istniejący do 
dzisiaj, chociaż w formie ruiny, pałac.

Pierwsza rezydencja Reichenbacha w Goszcu 
znana jest dzięki rysunkom Friedricha Bernhra-
da Wernera zamieszczonych w drugim i trzecim 
tomie fundamentalnego dla historii architektury 
na Śląsku rękopisu Topographia Seu Compendium 
Silesiae12. Na ilustracjach pokazujących rezyden-
cję i przypałacowe zabudowania przed pożarem, 
a także na prospektach całej wsi w jej północno-
-wschodniej części widać prostą piętrową bu-
dowlę założoną na planie litery L. Pałac składał 
się więc tylko z dwóch skrzydeł: głównego dłuż-
szego południowego oraz bocznego krótszego 
zachodniego. Obok niego Werner naszkicował 
gardino secreto, czyli mały ogród o funkcjach 
wypoczynkowych oraz pawilon ogrodowy okre-
ślany przezeń mianem sali terreny, choć jego 
usytuowanie poza główną bryłą pałacu nakazuje 
nazwać go Lusthausem, czyli budynkiem przy-
jemności i odpoczynku (il. 1).

Z obrazowych przekazów Wernera można 
wnosić, że zespół budowli pałacowych wznie-
sionych prawdopodobnie przez włoskich wyko-
nawców w latach 1730–1740 nie reprezentował 
wysokiego poziomu artystycznego13 (il. 2). Tyl-
ko dwuczłonowa budowla artykułowana głównie 
za pomocą gzymsów i pilastrów musiała spra-
wiać wrażenie niekompletności oraz monotonii. 

11 J. Franzkowski, op. cit., s. 318.
12 Ponadto Werner opisał Goszcz. Zob.: Friedrich Bernhard Werner, Topographia Seu Compendium Silesia, Pars II, około 1750, [t. 4 

w kolekcji zachowanej w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Rękopisów], IV F 113 b wol.2., Goszcz, k. 94–98, nume-
racja ołówkowa 734–738.

13 J. Franzkowski, op. cit., s. 318.

3. Nowo wybudowany pałac w Goszczu, Friedrich Bernhard Werner, To-
pographia Seu Compendium Silesia, Pars II, około 1750, [t. 4 w kolekcji 
zachowanej w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Rę-
kopisów], IV F 113 b wol.2., Goszcz, k. 98, numeracja ołówkowa 738, 
fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

2. Pałac w Goszczu przed pożarem, Friedrich Bernhard Werner, Topo-
graphia Seu Compendium Silesia, Pars II, około 1750, [t. 4 w kolekcji 
zachowanej w Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Rę-
kopisów], IV F 113 b wol.2., Goszcz, k. 97, numeracja ołówkowa 737, 
fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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Wątpliwości budzi fakt samego udziału Włochów 
w pracach przy pierwszej rezydencji Reichenbacha. 
Marian Kutzner zauważył, że w okresie powstawa-
nia budowli rzemieślnicy z terenów Italii nie działali 
już na Śląsku14. Należy jednak mieć na uwadze, że 
Heinrich Leopold von Reichenbach podczas swych 
podróży po Europie i pobytu we Włoszech mógł 
znaleźć zadowalających go budowniczych, których 
udało mu się sprowadzić do Goszcza. Potwierdze-
niem włoskiej proweniencji pierwszych zabudowań 
powstałych dla Reichenbacha jest również pawilon 
ogrodowy podpisany po włosku przez Wernera 
jako sala terrena. Budowla ta stanowiła, patrząc na 
jedyne zachowane źródło ikonograficzne w postaci 
rysunków z Topographii Seu Compendium Silesiae, 
najciekawszy architektonicznie obiekt z całego kom-
pleksu.

Zupełnie odmiennie od pierwszego, nieistnieją-
cego założenia należącego do Generalnego Poczmi-
strza na Śląsku prezentuje się drugi kompleks bu-
dowli, który zachowany jest fragmentarycznie do 

14 M. Kutzner, op. cit., s. 18. 
15 Rysunek ten znany jest obecnie dzięki reprodukcji [w:] Heinrich Grafen Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichen-

bach in Schlesien, Bd. 2, Breslau 1907, s. 188.

dzisiaj. Zabudowania pałacowe zostały wzniesione 
zaraz po pożarze pierwszej rezydencji, a dokładniej 
w latach 1749–1755. Werner około 1750 r. w II to-
mie jego monumentalnego opisu Śląska zostawił 
puste pole w ramce z bordiurą, w której umieścił 
podpis Das Neuer baude Schloss zu Goschitz (Nowo 
wybudowany pałac w Goszczu) (il. 3). Można z tego 
wnosić, iż na początku lat 50. XVIII w. pałac jeszcze 
nie był ukończony, ale trwały nad nim intensywne 
prace budowlane ukończone pod koniec tej dekady. 
W III części Topographii Seu Compendium Silesiae 
datowanej na lata 50. XVIII stulecia śląski rysownik 
narysował widok dopiero co powstałego pałacu, 
który zatytułował jako Neue Schloss zu Goschitz so 
viel ja won feerig (Nowy pałac w Goszczu na tyle go-
towy). Rysunek, tak charakterystyczny dla maniery 
Wernera, nie przedstawiał detalicznie oraz precyzyj-
nie siedziby Reichenbacha, a jedynie ukazywał ogól-
nie jego wygląd15 (il. 4).

Po pożarze pierwszej rezydencji w Goszczu 
wzniesiono, jak się wydaje patrząc na ikonogra-
ficzne przekazy Wernera, o wiele bardziej wysu-
blimowany pod względem architektonicznym oraz 
artystycznym kompleks budowli. Zespół ten roz-
planowany na rzucie podkowy został rozlokowany 
wokół prostokątnego dziedzińca (il. 5). Dominantę 
kompozycyjną całości stanowi corps de logis, od któ-
rego poprowadzono ćwierćkoliste skrzydła (il. 6), 
które harmonijnie łączą się z parą reprezentacyj-
nych domów gościnnych tzw. Kavalierhaus przecho-
dzących następnie za pomocą długich parterowych 
budowli w dom ogrodnika po stronie wschodniej, 
a po zachodniej w maneż dworski (il. 7). Równolegle 
do corps de logis usytuowano stajnię pełniącą jed-
nocześnie funkcję bramy przejazdowej i zamykającą 
dziedziniec od południa.

W układzie pałacowych budowli wyraźnie wy-
kreślić można oś symetrii biegnącą od głównego 

4. Nowy pałac w Goszczu na tyle gotowy, Friedrich Bernhard Wer-
ner, Topographia Seu Compendium Silesia, Pars III, reprodukcja 
[w:] Heinrich Grafen Reichenbach, Urkundliche Geschichte der 
Grafen Reichenbach in Schlesien, t. 2, Breslau 1907, s. 188, fot. Bi-
blioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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pałacu przez paradny dziedziniec, budynek bram-
ny do lipowej alei biegnącej na południe. Natomiast 
w zaokrąglonych skrzydłach łącznikowych przepru-
to bramy przejazdowe, co stworzyło oś poprzeczną 
względem dziedzińca. Rozlokowanie budowli wokół 
dziedzińca zostało wyraźnie podporządkowane za-
sadom symetrii, co jest przykładem harmonijnego 
myślenia barokowego planisty.

Układ zabudowy pałacowej w Goszczu, choć po-
wstał na śląskiej prowincji, jest klasycznym typem 
architektury rezydencjonalnej, którego rozkwit 
przypadł na epokę baroku. Wywodzący się z abso-
lutystycznej Francji wzór pałacu entre cour et jar-
din16 został konsekwentnie zastosowany w Goszczu. 
Przed corps de logis usytuowano reprezentacyjny 
dziedziniec tzw. cour d’honneur pełniący tutaj jedno-
cześnie również funkcje użytkowe. Za korpusem zaś 

16 Joanna Putkowska, Pałac, [hasło w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2013, s. 298. 

umiejscowiono ogród w typie francuskim (obecnie 
nie istnieje). Najprawdopodobniej nie było to duże 
założenie ogrodowe ze względu na ograniczenia te-
renu, a szerokość parteru musiała być równa sze-
rokości tylnej elewacji ogrodowej. Bez wątpienia to 
wnętrze ogrodowe musiało zostać zaprojektowane 
zgodnie z panującą wówczas modą, czyli podzielo-
ne zostało na poszczególne kwatery dekorowane or-
namentalnymi wzorami haftowanymi. Niestety, nie 

6. Goszcz, fasada corps de logis, fot. Maria Frańczak.

7. Goszcz, zachodnia strona zabudowań dziedzińca pałacowe-
go, od prawej Kavalierhaus, łącznik i maneż dworski, fot. Maria 
Frańczak.

5. Goszcz, układ zabudowy pałacowej wokół dziedzińca; fot. Go-
ogle Maps.
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ne obrazujące dokładny wygląd tej prze-
strzeni ogrodowej. Istotnym jednak jest 
to, że ogród kończył oś kompozycyjną 
zaczynającą się aleją na południu, która 
biegła przez środek budynku bramnego, 
dziedziniec pałacowy, ryzalit środkowy 
korpusu i jego najbardziej reprezenta-
cyjne wnętrza (hol, sala balowa), aż do 
parteru ogrodowego.

Na szczególną uwagę, oprócz pod-
ręcznikowego wręcz barokowego układu 
kompozycyjnego założenia pałacowego, 
zasługuje najistotniejsza i najciekawsza 
pod względem architektonicznym budow-
la, czyli wspominany już wielokrotnie po-
wyżej coprs de logis. Korpus został zało-
żony na planie wydłużonego prostokąta 
z widocznym na rzucie ryzalitem środko-
wym. Elewacja południowa stanowi fa-
sadę, a północną usytuowano w kierun-
ku barokowego ogrodu. Krótsze elewacje 
boczne pałacu zwrócone są ku parkowi 
krajobrazowemu (wschodni bok) i w stro-
nę kościoła dworskiego (zachodni bok). 
W horyzontalnej, piętnastoosiowej, dwu-
kondygnacyjnej fasadzie wyodrębnia się 
znacznie trójosiowy ryzalit środkowy i jed-
noosiowe skrajne ryzality pozorne.

Fasada cechuje się bogatą typową dla 
rokoka ornamentyką jaką trudno znaleźć 
na Śląsku w takiej skali jak w Goszczu. 
Nadproża otworów okiennych (w ryza-
licie środkowym na drugiej kondygnacji 
są to port-fenetry) zdobią rozbudowane 
roccaille, dekorowane są w fantazyjny 
sposób również głowice kompozyto-
wych pilastrów (il. 8). Ryzalit środkowy, 
najokazalej zdobiony, zwieńczony jest 
dwustrefową attyką składającą się z wy-
łamywanego fryzu, gdzie umieszczono 
symetryczny względem siebie ornament 

9. Goszcz, fragment fasady corps de logis, dekoracja drugiej kondygnacji ryzalitu 
środkowego, fot. Maria Frańczak.

8. Goszcz, fragment fasady corps de logis, dekoracja ornamentalna, fot. Maria Frań-
czak.
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6 3rokokowy i kartusz herbowy z herbami rodu Re-
ichenbach–Goschütz i Schonaich–Carolath, a także 
ażurową balustradą w obrębie której postawiono 
cztery postumenty z pełnopostaciowymi rzeźbami 
(obecnie bez głów) (il. 9).

Tak śmiała, monumentalna, a wręcz przeska-
lowana architektoniczna realizacja może zadziwić. 
Nasuwa się zatem pytanie, kto mógł zaprojektować 
ten ciekawy i unikatowy na śląskiej ziemi zespół pa-
łacowy i czy jest możliwe znalezienie dla niego pier-
wowzoru bądź analogii. Niestety, architekt założenia 
jest nieznany, gdyż nie zachowały się przekazy źró-
dłowe mówiące bezpośrednio o autorze rezydencji 
Christopha Leopolda von Reichenbacha. Jego okre-
ślenie było niemożliwe już przed II wojną światową, 
ponieważ w rodzinnym archiwum Reichenbachów 
w Goszczu nie zachowały się żadne rachunki, czy 
kontrakty budowlane17. Zagadnienie autorstwa jest 
też o tyle trudne, iż siedziba Generalnego Poczmi-
strza na Śląsku jest przykładem łącznia się różnych 
tendencji stylistycznych. Architektoniczny typ pała-
cowy pomiędzy dziedzińcem a ogrodem wywodzący 
się jeszcze z XVII–wiecznej architektury rezydencjo-
nalnej absolutystycznej Francji kompiluje się z spe-
cyficznym trójryzalitowym korpusem zdobionym 
obecną już w latach 50. XVIII w. na Śląsku rokokową 
ornamentyką.

Przyjmuje się powszechnie, że architektem 
musiał być działający na Śląsku twórca potrafiący 
wpisać się w gust światłego i wymagającego fun-
datora. Żywo tą kwestią interesował się, również 
ze względów politycznych oraz na prośbę rodziny 
Reichenbachów, Günther Grundmann18. Jego ba-
dania objęły przede wszystkim sam corps de logis. 

17 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół: Akta Majątku Goszcz, pow. Syców, sygn. 3, 88, 100.
18 Jego ekspertyza dotycząca pałacu w Goszczu zachowała się w aktach rodziny Reichenbachów. Zob.: Archiwum Państwowe we Wro-

cławiu, zespół: Akta Majątku Goszcz, pow. Syców, sygn. 3. 
19 Günther Grundmann, Die Richtungsänderungen in der schlesischen Kunst des 18. Jahrhunderts, [w:] Kunstgeschichtliche Studien, red. 

Hans Tintelnot, Breslau 1943, s. 78–105. 
20 Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół: Akta Majątku Goszcz, pow. Syców, sygn. 3. 
21 J.K. Kos, op. cit., s. 102.
22 G. Grundmann, op. cit., passim.

Według przedwojennego generalnego konserwato-
ra zabytków na Dolnym Śląsku architekturę korpu-
su pałacowego należałoby wiązać z Johannem Geo-
rgiem Rudolphem, autorem pałacu Schaffgotschów 
w Cieplicach, bądź z wrocławskim budowniczym 
Ernestem Gottliebem Kalckbrennerem. Grundmann 
stwierdził również, iż wzorzec budowli zaczerpnię-
ty został z nieistniejącego obecnie pałacu Samuela 
Marschalla w Berlinie19. Tezę tę postawił on w wy-
niku korespondencyjnej konsultacji z berlińskim 
badaczem C.F. Foersterem. Siedziba Marschalla 
i rezydencja Reichenbacha miały wiele formalnych 
elementów wspólnych, przede wszystkim dwukon-
dygnacyjność, horyzontalność oraz trójryzalitową 
fasadę z wydatnym i dekoracyjnym ryzalitem środ-
kowym. Jednakże Foerster stwierdził również, że 
wiele elementów korpusu pałacu w Goszczu (pila-
stry w wiązkach, jednoosiowe ryzality boczne) nie 
może być kojarzonych z berlińską tradycją architek-
tury pałacowej tamtego okresu20. Grundmann, nie 
zważając na przeczące jego tezie argumenty Foer-
stera, uznał jednak, że korpus pałacowy w Goszczu 
był wzorowany głównie na berlińskim pałacu Mar-
schalla. Badaczowi, który pisał na ten temat w latach 
40. XX w., zależało również, aby udowodnić, że wraz 
z przejęciem śląskich ziem przez państwo pruskie 
zmieniła się jednocześnie orientacja artystyczna 
tego regionu21. W jego opinii od 1741 r. fundatorzy 
szukali wzorców oraz twórców działających w no-
wej stolicy, czyli w Berlinie i Brandenburgii. Jednym 
z przykładów nowych oddziaływań na śląską sztukę 
była według niego właśnie rezydencja w Goszczu22.

Zupełnie w innym kręgu architektonicznym sytu-
ował korpus pałacowy Reichenbachów Jan Wrabec, 
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który zasugerował, że jego autorem mógł być Karl 
Martin Frantz (1712– 1755)23, syn słynnego archi-
tekta Martina Frantza (1679–1742) – autora cho-
ciażby kościołów Łaski w Kamiennej Górze i Jeleniej 
Górze24. Karl Martin Frantz jest o wiele mniej rozpo-
znaną postacią w historii sztuki, niż jego ojciec, po-
mimo tego, że uzyskał on wysoką pozycję i uznanie 
wśród swoich zleceniodawców oraz tytuł nadworne-
go architekta króla polskiego25. Grundmann, jedyny 
monografista rodziny Frantzów, przypisał mu tylko 
dwie archiwalnie potwierdzone realizacje26. Za ży-
cia twórcy zrealizowano tylko jedną z nich, a miano-
wicie przebudowę pałacu Sułkowskich w Rydzynie 

23 Jan Wrabec, Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku, Wrocław 2004, („Acta Universitatis Wratislaviensis”, 2700, 
Historia Sztuki, 19), s. 187–188. 

24 Ibidem, s. 180.
25 Ibidem, s. 182–183. 
26 Günther Grundmann, Die Baumeisterfamilie Frantz. Ein Beitrag zur Architekturgeschichte des 18. Jahrhunderts in Schlesien, Schweden 

und Polen, Breslau 1937, s. 116–118.
27 Ibidem.
28 J. Wrabec, op. cit., s. 183.
29 Ibidem, s. 188.

w latach 1742–1746. Natomiast zaprojek-
towana przez niego w 1743 r. wieża dla 
kościoła ewangelickiego w Lesznie zosta-
ła wykonana dopiero w 1909 r.27 Według 
późniejszy badań, z osobą Karla Martina 
Frantza należy wiązać o wiele więcej bu-
dowli, chociażby wznoszony od 1742 r. 
kościół Cystersów w Rokitnie28.

Karl Martin Frantz działał samodziel-
nie przede wszystkim w Wielkopolsce, 
gdzie osiadł w Rydzynie i tam też zmarł. 
Pracował głównie dla i dzięki protekcji 
rodziny Sułkowskich, którzy zapewne 
pomogli mu w otrzymaniu tytułu twórcy 
pracującego dla władcy Rzeczypospolitej. 
Jednakże jako syn śląskiego architekta 
musiał zacząć swoją karierę jeszcze na te-
rytorium Habsburgów29.

Wrabec za Samuelem Gumińskim uznał, 
że działalność architektoniczną syna Mar-

tina Franza jest silnie związana z architekturą Dien-
tzenhoferów. Najprawdopodobniej artysta zetknął 
się z ich twórczością w Pradze podczas swojej wę-
drówki czeladniczej. Wpływy czeskie są w opi-
nii Wrabeca szczególnie widoczne w kościele pw. 
św. Marcina i prepozyturze w Sicinach z lat 1736–
1750. Co ciekawe, realizacje te są wynikiem współ-
pracy ojca i syna, która została udokumentowana 
m.in. zapisem umieszczonym w gałce wieży kościel-
nej. Dodatkowo o pomocy syna w realizacjach ojca 
datowanych na lata po 1734 r. świadczą sygnatury 
na rysunkach projektowych. Wrabec zwrócił uwagę, 
iż porównując sposób rysowania i podpisu Martina 

10. Goszcz, fragment wnętrza corps de logis, pozostałości sztukaterii, fot. Maria 
Frańczak
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6 5Frantza na jego wcześniejszych projektach (zacho-
wały się projekty kościoła Łaski w Jeleniej Górze, 
zabudowań gospodarczych kolegium jezuickiego 
w Żaganiu oraz hełmu wieży ratuszowej w Szprota-
wie) z późniejszymi projektami budowli w Sicinach 
i fasady pałacu w Rząśniku, można uznać, że nie 
wszystkie zostały wykonane tą samą ręką. Sygnatu-
ry na projektach dla Sicin i Rząśnika nie są zama-
szystymi podpisami, jakie spotykane są na starszych 
rysunkach projektowych legnickiego mistrza, lecz 
charakteryzują się starannością wykonania. Według 
Wrabeca Karl Martin Frantz podpisywał się za ojca, 
a nawet mógł być twórcą tych rysunków projekto-
wych, ponieważ różnią się one od niewątpliwych ry-
sunkowych prac Martina Frantza30.

Co ważne, Karl Marin Frantz wraz z rozpoczę-
ciem wojen śląskich przeniósł się ze Śląska na spo-
kojniejsze tereny Wielkopolski. Nie wyklucza to 
jednak możliwości prowadzenia przez niego dzia-
łań architektonicznych na granicy śląsko-wielko-
polskiej, czego najlepszym przykładem są budowle 
w Sicinach. Wrabec przypisał mu ponadto kościół 
dworski w Cieszkowie, odbudowę kościoła i klasz-
toru Karmelitów w Głębowicach koło Wołowa oraz 
pałac Reichenbachów w Goszczu31.

Ten urodzony w Legnicy Baumeister działają-
cy dla wielkopolskiej magnaterii oraz posiadający 
tytuł nadwornego architekta króla Polski mógł się 
wydawać odpowiednim wykonawcą projektu rezy-
dencji dla ambitnego i cieszącego się wysoką pozy-
cją wśród śląskich urzędników hrabiego, jakim był 
Heinrich Leopold von Reichenbach. Przy próbach 
określenia autorstwa tak dużego założenia pałaco-
wego nasuwa się również pytanie, czy domniemany 
architekt zaprojektował całość, czyli rozplanowanie 
i wszystkie budowle wchodzące w skład rezydencji, 

30 Jan Wrabec, Marcin Frantz: człowiek – budowniczy – architekt, [w:] Cuius regio, eius religio: trzechsetna rocznica powstania kościołów 
Łaski na Śląsku / 300. Jahrestag des Bestehens der Gnadenkirchen in Schlesiens, red. Piotr Oszczanowski, Jelenia Góra 2011, s. 3, 9.

31 J. Wrabec, Architektoniczny język…, s. 188.
32 Ibidem, s. 187. 
33 J.K. Kos, op. cit., s. 106. 
34 G. Grundmann, Die Richtungsänderungen in der schlesischen Kunst…, s. 94. 

czy też ograniczył się do utworzenia najważniej-
szego i najbardziej reprezentacyjnego corps de lo-
gis. Wrabec uważa, że założenie pałacowe w Gosz-
czu wpisuje się w język artystyczny Karla Martina 
Frantza przywołując przy tym analogiczną fasadę 
prepozytury w Sicinach oraz zespół przedpałaco-
wych budowli Sułkowskich w Rydzynie32.

Atrybucja Wrabeca nie jest ostatnią hipotezą, 
która pojawiła się w badaniach. Jerzy Krzysztof Kos 
zaproponował inny możliwy pierwowzór dla corps 
de logis w Goszczu, który odnalazł we wzorniku ar-
chitektonicznym z lat 40. XVIII wieku autorstwa Jo-
hanna Friedricha Penthera Ausführliche Anleitung 
zur bürgerlichen Bau-Kunst. W pierwszym tomie tej 
publikacji pojawił się projekt fasady pałacu założo-
nego na planie podłużnego prostokąta z trzema ry-
zalitami (dwoma bocznymi i jednym środkowym). 
Rysunek ten przypomina rozwiązanie fasady i ele-
wacji ogrodowej korpusu pałacowego w Goszczu, 
chociaż siedziba Reichenbachów w przeciwień-
stwie do możliwego rysunkowego pierwowzoru 
została potraktowana bardziej plastycznie i deko-
racyjnie33.

O ile można zastanawiać się i wysuwać hipotezy 
dotyczące autorstwa i proweniencji architektury re-
zydencji w Goszczu, o tyle o wiele łatwiej jest omó-
wić kwestię sztukaterii znajdujących się w corps de 
logis, które zachowały się, niestety, w szczątkowej 
postaci (il. 10). Bez wątpienia dekoracje te zosta-
ły wykonane przez brandenburskich sztukatorów, 
którzy pracowali w kręgu króla Prus Fryderyka II 
Wielkiego34. Zatrudnienie ich w Goszczu przez Re-
ichenbacha świadczy ponownie o tym, iż był on 
w zażyłych kontaktach z nowym władcą.

Za partie sztukatorskie, co wykazał już Grund-
mann, odpowiedzialni byli z pewnością następujący 
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6 6artyści: Johann Georg Merck oraz rodzina Hoppen-
hauptów35. Oprócz działalności w samej Branden-
burgii, wykonywali oni w latach 1752–1753 na kró-
lewskie zlecenie dekoracje w nieistniejącym obecnie 
wrocławskim Pałacu Królewskim (il. 9). Dekoracje 
sztukatorskie w Goszczu, powstałe najprawdopodob-
niej zaraz po zakończeniu prac we Wrocławiu, czyli 
w okresie od 1753 do 1755 r., wpisują się w grupę 
zdobień określanych mianem fryderycjańskiego ro-
koka ze względu na ich fundatorów, czyli samego mo-
narchę oraz możnowładców z jego otoczenia36.

Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu jest nie-
wątpliwie jednym z ciekawszych przykładów archi-
tektury pałacowej na Śląsku powstałym już po anek-
sji tego regionu przez Prusy. Stanowi on, jak określił 
to w swoich badaniach Kos, konglomerat form stylo-
wych. Według badacza, obiekt ten jest też rodzajem 
politycznego manifestu, wskazującego na orienta-
cję właściciela, który wszak był wysokim pruskim 
urzędnikiem37. Założenie ufundowane przez Re-
ichenbacha reprezentuje typową barokową kom-
pozycję pałacową między dziecińcem a ogrodem 

35 Ibidem.
36 Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 238, 251. 
37 J.K. Kos, op. cit., s. 100, 106–107. 

z wyraźnie zarysowaną symetrią. Układ budowli jest 
więc jeszcze tradycyjny, sięgający do XVII–wiecznej 
architektury pałacowej. Natomiast rokokowa orna-
mentyka zaczerpnięta jest z modnych wówczas ber-
lińskich, poczdamskich oraz wrocławskich realizacji.

W niniejszym artykule starano się pokazać, jak 
złożonym oraz interesującym zagadnieniem jest 
zespół pałacowo-parkowy w Goszczu. Wskazano 
i pokrótce scharakteryzowano niektóre problemy 
badawcze rodzące się u historyka sztuki podczas 
analizy tego niezwykłego kompleksu pałacowego 
położonego z dala od wielkich centrów artystycz-
nych i ważniejszych śląskich ośrodków miejskich. 
Zwrócono uwagę przede wszystkim na nierozstrzy-
gnięte do tej pory autorstwo, osobę fundatora, układ 
zabudowy, a także na rokokowe sztukaterie mocno 
cechujące corps de logis. Nie pochylono się nad ba-
rokowym założeniem ogrodowym oraz nad nieist-
niejącą, znaną jedynie z opisów oraz fotografii, oran-
żerią łączącą korpus z kościołem dworskim. Należy 
mieć nadzieję, że badania nad tymi problemami ba-
dawczymi będą kontynuowane w przyszłości.
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Maria Frańczak, The Research Problems Around the Palace-Garden Complex in Goszcz (Goschütz)

The palace complex in Goszcz [Lower Silesia voivodship, Oleśnica (Oels) county, municipality Twardogóra 
(Festenberg)] is an especially interesting example of residential architecture in Silesia. Belonging to the 
von Reichenbach Family complex became a part of the ruralistic plan of the village for good. The Reichenbach 
Family settled in Goszcz in 1727, when the village became a property of young Christoph Leopold von Rei-
chenbach. The educated nobleman, which in the Prussian country had an important function of Postmaster 
General in the Silesian province, decided to build fitting for his social position representational residence. 
The first complex of the building was erected in the years 1730–1740 by the unknown Italian builders for the 
price of 200 thousand of guldens burned in the year 1749. In its place the second one was built, different from 
the previous plan known only from the drawings by Friedrich Bernhard Werner. The second palace complex 
exists to this day, although with the various degree of preservation. It is generally contested, that works on 
this complex finished in 1755. It is characterised by a high artistic class. The plan of the complex is a fusion 
of various stylistic tendencies. The architectural plan is drawn from the absolutistic French architecture: it is 
an example of the entre cour et jardin palace, that is between the yard and the garden. In front of the honor-
ary courtyard, around which the non-residential and residential buildings are gathered, is representational 
corpus, and behind it original baroque French garden. The horizontal facade of the corpus and the garden 
elevation was decorated with fashionable in the 1750s roccaille. Inside of the palace, in its the most represen-
tational interiors, that is in the ballroom and the gallery, the rococo plaster ornaments were used. It is possible 
to enumerate probable plasterers responsible for the decorations [the circle of the Brandenburgian artists 
working for the king Frederick the Great, for instance in his palace in Wrocław (Breslau)]. It is hard, however, 
to unambiguously name the architect of the whole complex. The problem of the authorship was already tack-
led by the researchers before the II World War. Because of the lack of the archival sources, they had to work 
only with the method based on comparing various styles. In this article, chosen research problems connected 
with the residential complex of Reichenbach in Goszcz have been presented.
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1 Lucia Impelluso, Ogrody i labirynty, tłum. A. Wójcicka, Warszawa 2009, s. 13.

Sztuka ogrodowa  
jako dopełnienie barokowych  

założeń architektonicznych  
na przykładzie pocysterskiego 

zespołu klasztornego  
w Henrykowie Człowiek od zawsze żył w symbiozie z naturą, która 

zapewniała mu zarówno pożywienie, jak i schronie-
nie. Z czasem jednak zaczął ją coraz bardziej prze-
kształcać i podporządkowywać, co przyczyniło się 
do powstawania pierwszych ogrodów. Oprócz funk-
cji czysto utylitarnych, jak zapewnienie pożywienia, 
często spełniały one również funkcje rekreacyjne 
i społeczne, jako miejsce spotkań. Ponadto, estetycz-
ne walory ogrodów niejednokrotnie bywały źródłem 
inspiracji dla malarzy, pisarzy, poetów, cieszyły tak-
że oczy ich użytkowników. Z biegiem czasu związek 
człowieka z ogrodem stał się na tyle silny, że ogród 
był bardzo często integralnym elementem zarówno 
założeń rezydencjonalnych, jak i zabudowań klasz-
tornych. Sztuka ogrodowa, której początki sięgają 
już czasów antyku, miała swoje reprezentatywne 
formy w okresie średniowiecza, zaś jej wyraźny roz-
kwit można zaobserwować w dobie odrodzenia. Jej 
rozwój pozostaje niewątpliwie w związku z podkre-
ślaniem znaczenia terenów zielonych przez renesan-
sowych architektów. Powrót do antycznych ideałów 
sprawił, że średniowieczny hortus będący głównie 
miejscem uprawy warzyw i ziół na powrót został 
przekształcony w viridarium, gdzie odnaleźć można 
było również rośliny ozdobne, idealnie komponu-
jące się z rzeźbami, czy fontannami1. Renesansowy 
ogród wraz z założeniem architektonicznym tworzył 
spójną całość, przy czym to roślinność była z reguły 
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6 9podporządkowana zabudowie. Sytuacja zmieniła się 
dopiero wraz z początkiem barokowej sztuki ogro-
dowej, kiedy to towarzyszące rezydencjom ogrody 
niejednokrotnie przewyższały je swoją okazałością 
monumentalizmem2.

Popularyzacja barokowej sztuki ogrodowej w Eu-
ropie, podobnie jak stylu architektonicznego, odby-
wała się za znacznym przesunięciem czasowym. 
W każdym kraju warunkował je szereg czynników, 
takich jak okoliczności polityczno-społeczne, topo-
grafia, ale także lokalne tradycje oraz zamożność fun-
datorów. Przełożyło się to na wydzielenie w historii 
sztuki ogrodowej trzech barokowych faz: wczesnej 
włoskiej (1570–1630), dojrzałej francuskiej, przypa-
dającej na lata panowania Ludwika XIV oraz późnej, 
która objęła pozostałe kraje, w tym także terytorium 
monarchii habsburskiej, pod panowaniem której aż 
do 1740 r. znajdował się Śląsk3.

Sztuka barokowa dotarła na śląską ziemię ponad 
pół wieku później. Wpływ na późniejsze przeszcze-
pienie nowatorskich wówczas tendencji stylowych 
w sztuce ogrodowej miała głównie, prowadzona 
w latach 1618–1648, wojna trzydziestoletnia. Kon-
flikt nie tylko doprowadził do wyniszczenia ob-
szarów objętych działaniami wojennymi, ale także 
spowodował ubytki w liczbie ludności oraz kryzys 
gospodarczy regionu. Jako inny czynnik często wy-
mienia się także zmiany klimatyczne spowodowa-
ne wycinką lasów. Deforestacja doprowadziła do 
powodzi, a z czasem również do zmniejszenia po-
ziomu wód gruntowych wywołanego m.in. brakiem 
osłony leśnej przed wiatrem, co z kolei przyczyniło 
się do osuszania terenów. Pomimo wyżej wymienio-
nych niesprzyjających warunków dla rozwoju sztuki 
ogrodowej na Śląsku pojawiły się, choć nie od razu, 
barokowe założenia zielone. Oprócz naturalnych 
miejsc, jakimi były zespoły pałacowe należące do 

2 Krzysztof Eysymontt, Śląskie ogrody XVII i XVIII w. [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. Zygmunt Świechowski, Warszawa 1978, s. 273–
301, tu: s. 273.

3 Wojciech Brzezowski, Marzanna Jagiełło, Ogrody na Śląsku. Barok, t. 2, Wrocław 2017, s. 1.
4 Proces barokizacji objął także cysterskie założenia klasztorne w Lubiążu, Kamieńcu Ząbkowickim i Krzeszowie Trzebnicy, Rudach 

oraz Jemielnicy, Zob.: W. Berezowski, M. Jagiełło, op. cit., s. 50.

śląskiej szlachty, reprezentacyjne i modne ogrody 
zakładano przy klasztorach.

Sztuka barokowa uznawana jest za jeden z ele-
mentów oraz narzędzi kontrreformacji. Szczególną 
rolę we wspomnianym procesie na terytorium Ślą-
ska odegrał zakon cystersów, który zmodernizował 
oraz wybudował wiele świątyń i monumentalnych 
zespołów klasztornych. Bowiem mimo zniszczeń 
wojennych, cystersi zachowali ogromne obszary 
ziemskie, które stworzyły grunt dla przedsięwzięć 
artystycznych. M.in. z tegoż powodu założenie klasz-
torne w Henrykowie (il. 1), podobnie jak inne ze-
społy cysterskie na Śląsku4, przeszło w okresie ba-
roku gruntowną modernizację i rozbudowę mającą 
na celu zespolenie funkcji klasztornych i rezyden-
cjonalnych. Koncepcja barokizacji objęła więc także 
aranżację ogrodów klasztornych.

1. Henryków, dawne opactwo Cystersów, fragment barokowej 
fasady; fot. Anna Piernikarczyk.



D Z I E Ł A  I  I N T E R P R E T A C J E ,  T O M  X V

7 0Zwyczaj zakładania ogrodów przy konwentach 
cysterskich sięgał jeszcze czasów średniowiecznych. 
Tradycja ogrodnictwa wynikała z trzech głównych 
zakresów działalności mnichów sformułowanych 
przez założyciela zakonu cystersów św. Roberta, 
opata Molesmes5. Oprócz Opus Dei i Lectio Divina, za-
konnicy zobowiązani byli do wykonywania tzw. opus 
manuum, które w głównej mierze realizowane było 
właśnie przez wykonywanie prac ogrodowych. Przy-
czyniało się to nie tylko do realizacji głównych reguł 
zgromadzenia, ale także zapewniało zapasy żywności 
dla klasztornej kuchni, gdyż były to głównie ogrody 
warzywne i owocowe. Dla opisu średniowiecznych 
ogrodów klasztornych istotne pozostaje również ich 
alegoryczne znaczenie. Hortus utożsamiano najczę-
ściej z biblijnym Edenem, rajem na ziemi, z którego 
Bóg wygnał pierwszych ludzi. Z tego też powodu, śre-
dniowieczne założenia ogrodowe były z reguły od-
dzielone wysokim murem od ziem znajdujących się 
poza gestią należącego do zakonu klasztoru. W sen-
sie symbolicznym miało to uchronić je przed grze-
chem, a tym samym chaosem i zniszczeniem6.

Zmiany nadeszły dopiero wraz ze wspomnianą 
już przebudową założeń klasztornych. Budowle swo-
ją formą, rozmachem oraz dekoracyjnością przypo-
minały de facto rezydencje szlachty. Barokowe idee 
sprawiły, że ogrody klasztorne zaczęły również co-
raz bardziej przypominać te przypałacowe. Nie prze-
szkadzało to jednak w zachowaniu założeń zgro-
madzenia. W ogrodach klasztornych obowiązywał 
zatem podział terenów zielonych na trzy zasadnicze 
części, które były również charakterystyczne dla 
założeń ogrodowych przy śląskich świeckich rezy-
dencjach, mianowicie: Lustgarten (ogród ozdobny), 

5 Andrzej Paczos, Janusz Moniatowicz, Henryków. Przewodnik, Jelenia Góra 1999, s. 3.
6 L. Imprelluso, op. cit., s. 21.
7 K. Eysymontt, op. cit., s. 282.
8 L. Imprelluso, op. cit., s. 58.
9 Longin Majdecki, Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa 1981, s. 189.

10 Ibidem, s. 189–190.
11 A. Paczos, J. Moniatowicz, op. cit., s. 6.
12 W. Brzezowski, M. Jagiełło, op. cit., s. 64.

Baumgarten (ogród owocowy) oraz Küchelgarten 
(ogród warzywny)7.

Podczas gdy renesansowa sztuka ogrodowa miała 
swój początek we Włoszech, barokowe idee czerpały 
najwięcej z wpływów francuskich. Znamienny pozo-
staje fakt, iż podobnie jak wcześniej rezydencje, ogro-
dy stały się odzwierciedleniem bogactwa, prestiżu 
i władzy właściciela8. Między innymi z tego też powo-
du ogrody stanowiły dopełnienie większości założeń 
rezydencjonalnych, a niektóre z ich elementów znaj-
dowały nawet swoje odzwierciedlenie we wnętrzach 
pałacowych9. Nie bez znaczenia pozostaje także dą-
żenie do kontrastu, które to Longin Majdecki wymie-
nia w swojej fundamentalnej w polskiej historiogra-
fii monografii, jako jedną z głównych cech ogrodowej 
sztuki barokowej. Współwystępowanie nieopodal sie-
bie elementów płaskich, np. parterów oraz wysokich 
drzew, czy też boskietów miało nadać całemu przed-
sięwzięciu dynamiczności, która tak bardzo odróżnia-
ła się od renesansowych tendencji do statyczności10.

Sam Henryków był trzecią, co do kolejności po-
wstania po Lubiążu i Trzebnicy, fundacją cysterską 
na Śląsku. Opactwo powstało na mocy decyzji Hen-
ryka II Pobożnego w 1228 r. i początkowo było fi-
lią klasztoru w Lubiążu11. Co warte odnotowania to 
fakt, iż wzmianka o średniowiecznym klasztornym 
założeniu ogrodowym w Henrykowie znalazła się 
w słynnej Księdze Henrykowskiej, dokumentującej 
nabywanie przez klasztor dóbr, i uznaje się ją za naj-
wcześniejszą informację o śląskich ogrodach12. 

Opactwo w Henrykowie naprzemiennie przeży-
wało okresy rozkwitu i stagnacji, jednakże najwięk-
sze zniszczenia przyniósł rok 1642, kiedy to Szwedzi 
podpalili klasztor powodując tym samym ogromne 
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zniszczenia. Obudowa klasztoru rozpoczęła się wraz 
rządami opata Melchiora Welzela (1656–1680), 
jednakże barokową przebudowę, nad którą czu-
wali mistrzowie z pogranicza bawarsko-tyrolskie-
go rozpoczął dopiero kolejny opat Henryk III Kah-
lert (1681–1702). Wtedy również założono ogród 

13 Ibidem, s. 8–10.

klasztorny, który podczas sprawowania funkcji przez 
opata Tobiasza Ackermanna (1702–1722) zyskał 
pawilon oraz oranżerię13. Istniejące więc od XIII w. 
ogrody przyklasztorne zaczęły być znacząco moder-
nizowane w duchu modnych wówczas barokowych 
koncepcji stylistycznych i formalnych (il. 2).

2. Widok założenia klasztornego w Henrykowie, [w:] Friedrich Bernhard Werner, Topographia Seu Compendium Silesia, Pars II , ok. 1750, 
[t. 4 w kolekcji zachowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Oddział Rękopisów], IV F II3b, k. 34-35, numeracja ołówkowa 
508–509, fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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7 2Najbardziej reprezentacyjną częścią ogrodów 
henrykowskich był tzw. ogród opata usytuowany na 
południe od klasztornego dziedzińca. Fragment ten 
był oddzielony od pozostałej części terenów zielo-
nych kamiennym murem. Centralne miejsce w ogro-
dzie zajmował Lusthaus, wzniesiony na owalnym 
placu, otoczony dodatkowym murem. Prowadzi-
ły do niego promieniście zakomponowane ścieżki. 
Umowność rysunków Friedricha Bernharda Werne-
ra przedkłada się na trudność w ustaleniu właści-
wego układu Lusthausu, o czym szerzej piszą Brze-
zowski i Jagiełło14. Niemniej jednak można założyć, 
iż była to budowla dwukondygnacyjna, z licznymi 
aneksami, przykryta cebulastym dachem (il. 3). Idea 
budowy podobnych elementów architektonicznych 
wywodziła się z Italii i stała się istotnym elementem 
sztuki ogrodowej na terenie monarchii habsburskiej. 
W przypadku Henrykowa, Lusthaus przyjął funkcję 
ogrodowego pałacu służącego jako jadalnia, wyko-
rzystywana podczas spotkań towarzyskich15. Pier-
wotnie znajdowała na się ona na piętrze i dzięki 
wielkim oknom spełniała także funkcję belwederu, 
z którego można było podziwiać widok na całe za-
łożenie16. Parter budynku zaś pełnił funkcję oran-
żerii przeznaczonej głównie na przechowywanie 
cytrusów17. Według jednego z rysunków Friedricha 
Bernharda Wernera miały być ustawione na murze 
rzeźby przedstawiające wizerunki karłów, które nie 
zachowały się do dziś. Jednakże dwie z nich zostały 
uwiecznione na fotografiach wykonanych w 1930 r.18 
Przedstawiają one stojące na postumentach figury, 
które zostały wtórnie ulokowane przy wejściu do 
ogrodu znajdującym się w północno-wschodnim 

14 Ibidem, s. 67–68.
15 Ponadto, również dziś spełnia on podobne funkcje, gdyż znajduje się tam kawiarenka przeznaczona dla odwiedzających ogrody.
16 K. Eysymontt, op. cit., s. 274–275.
17 Cytrusy zajmowały specjalne miejsce w ogrodach barokowych. Często przyrównywano je do mitycznych jabłek hesperyjskich 

uznawanych za symbol władzy nad naturą i światem. Zob.: L. Impelluso, op. cit., s. 346–347.
18 Archiwalne fotografie zamieszczone pierwotnie w pracy H. Ullmana, Kloster Küchen-Garten in Henrichua zamieszczonej w „Osdeutsche 

Bau-Zeintung” (1930), zostały zaprezentowane w cytowanej już pracy W. Brzezowskiego i M. Jagiełło.
19 Analogie można odnaleźć w klasztorze w Kremsmünster oraz rezydencji arcybiskupa Salzburga w Mirabell.
20 W. Brzezowski, M. Jagiełło, op. cit., s. 76.

narożniku. Zwyczaj umieszczania wizerunków kar-
łów w ogrodach był szczególnie popularny w połu-
dniowych częściach Niemiec19 i nawiązywał również 
do życia przedstawicieli świeckich wyższych sfer, 
gdzie posiadanie karłów na dworze mogło być wy-
znacznikiem statusu majątkowego jego właścicieli20. 

W pobliżu Lusthausu umieszczono także cztery 
fontanny. Obecnie znajdują się na nich trzy zacho-
wane rzeźby ukazujące wyobrażenia personifika-
cji żywiołów: Ziemi (Pluton trzymający róg obfi-
tości), Wody (Neptun stojący na dwóch delfinach) 
oraz Ognia (Wulkan wspierający się na młocie). Nie 

3. Henryków, dawne opactwo Cystersów, Lusthaus – widok obec-
ny; fot. Arkadiusz Kuć. Źródło: https://fotopolska.eu [dostęp: 
2.08.2018].

https://fotopolska.eu
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7 3zachowała się postać symbolizująca Powietrze, któ-
rej uosobieniem był najprawdopodobniej Jupiter21. 
Mimo iż Friedrich Bernhard Werner na jednym 
ze swoich rysunków przestawia taki właśnie układ 
rzeźb, to wydaje się to mało prawdopodobne, gdyż 
nie zachowały się cokoły, na których mogły być usta-
wione ani też ślady po nich. Wartym zaznaczenia 
jest fakt, iż już od końca XV w. posągi stanowiły je-
den z ważniejszych elementów dekoracyjnych, któ-
re wkomponowywano w tereny zielone. Zazwyczaj 
przedstawiano postaci mitologiczne symbolizujące 
również cnoty propagowane przez Kościół katolic-
ki22. Umieszczenie tego typu rzeźb w henrykowskim 
ogrodzie wpisuje się więc w europejską tradycję 
sztuki ogrodowej.

Partie henrykowskiego ogrodu opata wyzna-
czone przez alejki zostały od nich oddzielone żywo-
płotem, natomiast ich wnętrza obsadzono kwiatami 
lub roślinami jadalnymi uznawanymi jako rzadkie, 
wykwintne lub takimi, którym przypisywano zna-
czenie symboliczne, jak szparagi czy melony23. Re-
prezentacyjny wygląd Lusthausu i samego ogrodu 
wpisującego się w modne wówczas rozwiązania for-
malne miał służyć podkreśleniu pozycji materialnej 
oraz znaczenia politycznego cysterskiego opactwa 
w Henrykowie, jak i samego opata.

Do jego ogrodu przylegały dwa inne budynki. 
We wschodniej części znajdował się niewielki do-
mek ogrodnika przekształcony w XIX w. (il. 4), zaś 
przy północnym murze usytuowano oranżerię, któ-
rej budowa miała miejsce mniej więcej w tym samym 
czasie, co Lusthaus. Oranżeria zaś najczęściej jest re-
konstruowana jako trójczęściowa budowla, której 
dwukondygnacyjna część centralna artykułowana 
pilastrami, ujęta była z dwóch stron cieplarniami 
o przeszklonych ścianach, które nie zachowały się 
do dzisiejszych czasów24. Również dach oranżerii, 

21 Ibidem, s. 75.
22 L. Impelluso, op. cit., s. 150.
23 W. Brzezowski, M. Jagiełło, op. cit., s. 69–70.
24 Ibidem, s. 69.

podobnie jak piętro Lusthausu, spełniał funkcję ta-
rasu widokowego. Co więcej, uprawiano tam takie 
rośliny, jak mirty, figowce i palmy oraz cytrusy (il. 4). 

W skład terenów zielonych przynależnych do 
klasztoru wchodził także, znajdujący się we wschod-
niej części założenia, ogród konwentu przeznaczony 
dla stojących najwyżej w hierarchii zakonnej ojców. 
Ta część najczęściej określana jako ogród włoski, zo-
stała oddzielona ciekiem wodnym od przylegające-
go doń od wschodu niewielkiego pasa sadu. Od po-
łudnia zaś graniczył on z ogrodem przeznaczonym 
dla braci zakonnych. Oba ogrody charakteryzowały 
się przywiązaniem do idei renesansowych. Jednak-
że w myśl zasad nowoczesnego, barokowego stylu 
w obu założeniach w centrum umieszczono pawilo-
ny. Pawilon w ogrodzie konwentu był budowlą cen-
tralną, jednokondygnacyjną, przykrytą kopulastym 

4. Henryków, dawne opactwo Cystersów, dom ogrodnika, obec-
nie dom mieszkalny; fot. Arkadiusz Kuć. Źródło: https://fotopol-
ska.eu [dostęp: 2.08.2018].

https://fotopolska.eu
https://fotopolska.eu
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7 4dachem z latarnią, natomiast w ogrodzie braci za-
konnych centralne miejsce zajmował prostokątny 
budynek przepruty arkadowymi oknami25 (il. 5).

Cystersi w Henrykowie posiadali dwa sady. 
Pierwszy, wyżej wspomniany ulokowany był obok 
ogrodu włoskiego. Opisując ogrody henrykowskie 
należy również wspomnieć o drugim, większym sa-
dzie, przyległym do zespołu od południa oraz o za-
drzewionym zwierzyńcu znajdującym się w pół-
nocnej części. Znajdował się tam również budynek 
pełniący funkcję suszarni owoców26. Większość 
przyległych do barokowych założeń zwierzyńców 
przewyższała powierzchnią same ogrody. Zatem 
u cystersów w Henrykowie również ta część odgry-
wała znaczącą funkcję w kontekście całego kom-
pleksu. Zwierzyniec nie tylko mógł stanowić obszar 
przeznaczony do organizacji polowań, ale co waż-
niejsze służył jako miejsce obserwacji żywych zwie-
rząt, najczęściej egzotycznych, niespotykanych na 
co dzień, co również mogło podnieść renomę wła-
ściciela posiadłości, jakże ważną podczas tworzenia 
całych założeń27.

Innym ważnym elementem w kompozycji ogro-
dów były cieki i zbiorniki wodne. Od początków ist-
nienia ogrodów, woda stanowiła ich nieodłączny 
komponent. Nie tylko reprezentowała ona wartość 
symboliczną, jako źródło życia, ale również mogła 
oddziaływać na odwiedzających ogrody, zarówno 
poprzez zmysł wzroku, jak i słuchu28. Z tego też po-
wodu, wywodzące się z zamkowych fos cieki wod-
ne z czasem zaczęły przybierać rozmaite formy, 
jak np. fontann, kaskad czy basenów29. Istotna rola 
wody jako jednego z elementów barokowych zało-
żeń ogrodowych jest doskonale zauważalna również 
na przykładzie opactwa cysterskiego w Henrykowie. 

25 Ibidem, s. 70.
26 Ibidem, s. 71.
27 L. Majdecki, op. cit., s. 227.
28 L. Impelluso, op. cit., s. 178.
29 L. Majdecki, op. cit., s. 221–222.
30 W. Brzezowski, M. Jagiełło, op. cit., s. 71.
31 Poprzez stworzenie przepustu, niewielki ciek wodny biegnący przez ogród konwentu, został poprowadzony pod skrzydłem infirmerii.

Nie tylko znajdujemy tutaj strumyki wydzielające 
poszczególne części ogrodu, ale również wspomnia-
ne już fontanny. Co więcej, znajdowały się tam rów-
nież sadzawki wodne przeznaczone do hodowli ryb. 
Podobne rozwiązania można odnaleźć we wszyst-
kich konwentach cysterskich na Śląsku, ale także 
w wielu siedzibach tego zakonu w Europie. W przy-
padku Henrykowa sadzawki zostały umiejscowione 
po obu stronach drogi prowadzącej od bramy głów-
nej na dziedziniec30. Dodatkowo woda nie tylko da-
wała możliwość zachowania higieny w miejscach, 
w których było to niezbędne31, ale również zapew-
niała nawodnienie ogrodowych upraw. 

Opactwo w Henrykowie rozwijało się aż do 
wybuchu I wojny śląskiej w 1740 r. Nieprzychylny 

5. Henryków, dawne opactwo Cystersów, fragment dawnego ogro-
du konwentu przekształconego w późniejszym okresie na ogród 
włoski, w tle skrzydło infirmerii; fot. Małgorzata Wyrzykowska.
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okazał się także okres wojen napoleońskich. Osta-
tecznie jednak losy klasztoru zostały przypieczę-
towane przez edykt sekularyzacyjny wydany przez 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1810 r. 
Założenie znalazło się następnie w rękach świec-
kich właścicieli, należało m. in. do żony króla holen-
derskiego Wilhelma I, Fryderyki Wilhelminy, którzy 

przebudowywali ogrody zgodnie z ówczesną modą. 
Nie należy zapominać, że wpływ na obecny wygląd 
klasztoru oraz przyległych mu ogrodów miało rów-
nież zlokalizowanie tam w późniejszym okresie za-
kładu dla umysłowo chorych i fabryki wojskowej.

Dla porównania założenia ogrodowego w klasz-
torze Cystersów w Henrykowie warto także przyjrzeć 

6. Widok założenia klasztornego w Lubiążu, [w:] Friedrich Bernhard Werner, Topographia oder Prodromus Principatus Lignicensis Bregensis 
et Wolaviensis […], ok. 1750, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, Akc. 1948/1094, k. 544, numeracja ołówkowa 
586–587, fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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7 6się ogrodom innego śląskiego opactwa cystersów, 
a mianowicie Lubiąża (il. 6). Mimo wspomnianej 
już niedokładności rysunków Friedricha Bernhar-
da Wernera także i w tym przypadku pozostają one 
głównym źródłem dla odtworzenia układu baroko-
wych ogrodów. Również w Lubiążu odnaleźć moż-
na w ogrodach połączenie funkcji użytkowych, jak 
i rekreacyjnych. Kwestią wyróżniającą jest obecność 
ogrodu na dziedzińcu klasztornym, którego brak 
w przypadku Henrykowa. Jednak ponownie najbar-
dziej fantazyjne formy odnaleźć można w ogrodzie 
opata ulokowanym na zachód od budynku klasztor-
nego. Centrum kompozycji stanowi Lusthaus otoczo-
ny czterema kwaterami, z których dwie obsadzono 
drzewkami, a kolejne stanowią partery z kolistymi 
basenikami fontann32. Kolejne podobieństwo można 
odnaleźć w budynku oranżerii przyległej do ogrodu 
opackiego. Z kolei przy północnym skrzydle znajdo-
wał się ogród ozdobny, który przekształcono w póź-
niejszym etapie na Küchelgarten. Idąc dalej zgod-
nie z ruchem wskazówek zegara, można dostrzec 
na rysunku fragment ogrodu koło domu kanclerza 
klasztoru. Większą uwagę zwraca jednak znajdują-
cy się obok ogród braci, w którego centrum umiesz-
czono fontannę. Co więcej, biegnące promieniście 
aleje podzieliły założenie na tereny zielone o trój-
kątnym kształcie. Często również zaznacza się, że 
jedna ze ścieżek prowadziła w kierunku przyległego 
do wschodniej części ogrodu budynku, prawdopo-
dobnie kaplicy. W lubiąskim założeniu klasztornym 
nie mogło zabraknąć także sadu ulokowanego zaraz 

32 W. Brzezowski, M. Jagiełlo, op. cit., s. 56–57.
33 Ibidem, s. 59.

przy drugim ogrodzie kuchennym i znajdującego się 
w płd.-wsch. części całego założenia. Wartym zazna-
czenia jest również fakt, iż aleje stanowiące ciągi ko-
munikacyjne pomiędzy najważniejszymi budynkami 
kompleksu obsadzono drzewami, najprawdopodob-
niej lipami33.

Mimo bogatej historii barokowych założeń ogro-
dowych w śląskich klasztorach oraz ich znaczącej 
liczby do czasów współczesnych nie zachował się 
żaden z nich w formie, która prezentowałby pier-
wotną barokową koncepcję. Większość z nich uległa 
zniszczeniu lub też przekształceniu zgodnie z póź-
niejszą modą bądź też gustami właścicieli. Jednakże 
współcześnie dąży się bardzo często do odtworzenia 
pierwotnych układów ogrodów w oparciu o istnieją-
cy materiał ikonograficzny.

Podsumowując, założenia ogrodowe w cyster-
skich zespołach klasztornych w Henrykowie oraz Lu-
biążu zakładane w trakcie ich modernizacji w 2 poł. 
XVII wieku, po uspokojeniu się sytuacji politycznej 
po wojnie trzydziestoletniej, wpisywały się w euro-
pejską stylistykę barokowej sztuki ogrodowej.

Założenia ogrodowe stały się dopełnieniem 
architektury, którą zazwyczaj okalały, nie tylko 
poprzez nawiązanie do ich stylu, ale także dzięki 
funkcjom. Należy przede wszystkim wskazać na ich 
reprezentacyjny aspekt, jak i typową funkcję ogro-
dów związaną z zapewnianiem pożywienia. W przy-
padku założeń klasztornych należy również pamię-
tać, że mogły one przywoływać na myśl utracony 
przez Adama i Ewę raj.
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Emilia Hruszowiec, The Garden Design as a Complementation of the Baroque Planning on the Example of the 
Cistercians’ Abbey in Henryków (Heinrichau)

The victory of Habsburgs in the Thirty Years’ War brought not only recatholisation of Silesia but also recon-
struction of the abbeys neglected during the time of the Reformation. The reconstruction was often accom-
panied by architectural transformations, which were meant to repair the damage and modernise the abbeys. 
The dominant in art baroque style, became visible not only in the architectural details, but also in the gardens 
surrounding the abbeys. In Silesia, the great example of this process are gardens which become an intrinsic 
part of the abbeys. The gardens, besides the utility value, were a realisation of the monasteries’ rules. What is 
more, following the fashionable at the time stylistic tendencies, they started to play the representational role. 
The example of the Abbey in Henryków presents features of the baroque garden design and, which is also 
important, reveals its importance in the context of the live and work of the convents.
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1 Krótki życiorys świętego opracowano na podstawie: Andrzej Babuchowski, Jan Nepomucen, Kraków 2007; Katarzyna Kuźmiak, 
Jan Nepomucen, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, red. Andrzej Szostek, t. 7, Lublin 1997.

Z Czech i Śląska na Roztocze – 
transfer i historia kultu  

Jana Nepomucena  
w Ordynacji Zamojskiej

Św. Jan Nepomucen należy do grona najpopularniej-
szych świętych Kościoła katolickiego. Jego życie, mę-
czeńska śmierć oraz cudowne odnalezienie zwłok 
obrosły legendą, dając zaczątek niezwykłemu kul-
towi tej postaci zwłaszcza w Europie Środkowej. Jan 
z Pomuk, zwany później Nepomucenem urodził się 
około 1350 r. na południu Czech1. Jego prawdziwe 
imię brzmiało Jan Welflin. Około 1380 r. przyjął on 
święcenia kapłańskie, był zatrudniony jako notariusz 
w kurii biskupiej w Pradze, był też kanonikiem kapi-
tuły katedry Św. Wita w Pradze oraz proboszczem pa-
rafii Św. Galla. Studiował w Pradze i w Padwie, gdzie 
uzyskał stopień doktora. Po powrocie do Czech został 
generalnym wikariuszem arcybiskupa Jana von Jen-
zensteina. Wybrany został na kapelana i spowiednika 
rodziny królewskiej Wacława IV. Według legend król 
posądzał żonę o zdradę i żądał od Jana Nepomucena 
wyjawienia tajemnicy spowiedzi. Kapłan jednak sta-
nowczo odmówił. W międzyczasie został wciągnięty 
w konflikt między władcą i arcybiskupem. Skazano go 
na więzienie i tortury. 20.03.1393 r. został zrzucony 
z Mostu Karola i zginął w nurtach rzeki Wełtawy. We-
dług legendy jego ciało nad którym unosiło się pięć 
gwiazd, odnaleziono 17 kwietnia i pochowano pota-
jemnie w kościele Św. Krzyża, skąd przeniesiono je 
do katedry praskiej. Początek kultu datuje się na rok 
1419, czyli rok śmierci Wacława IV. Jan Nepomucen 
był już wtedy uważany za świętego patrona Czech, 
Moraw i Pragi, jego kult żywy był też w Padwie. Proces 
kanonizacyjny z polecenia cesarza Józefa I rozpoczął 
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7 9się w 1710 r. a 19.03.1729 r. papież Benedykt XIII 
ogłosił go świętym.

Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, 
honoru, tajemnicy, spowiedników, żeglarzy, ratow-
ników, mostów, chroni od pomówień, żywiołu wody 
oraz powodzi. Ciekawa i rozbudowana jest jego iko-
nografia – przedstawia się go w stroju kapłana, ka-
nonika, w sutannie, komży, mantolecie i z biretem 
na głowie. Nad głową często towarzyszy mu wieniec 
z pięciu gwiazd, z których każda symbolizuje jedną 
literę słowa TACUI (łac. milczałem)2. Jan Nepomcen 
jest jedynym świętym obok Matki Boskiej, który 
w ikonografii przedstawiany jest z gwieździstą au-
reolą. W rękach dzierży krzyż, gałąź palmową lub 
róże, których obecność wiąże się z łacińską frazą SUB 
ROSA, co znaczy „w tajemnicy”. Do innych atrybutów 
należą: most, zamek, palec na ustach, broda z bo-
kobrodami, klucz, kłódka, zapieczętowana koperta, 
kotwica, stuła spowiednika. Pierwowzorem wszyst-
kich figur świętego stał się jego pomnik na balustra-
dzie Mostu Karola, zaprojektowany przez Matthiasa 
Rauchmillera i wykonany przez Johanna Brokoffa 
(drewniany model) i Wolffa Hieronymusa Herolda 
(brązowy odlew) w 1683 r. (il. 1). Przedstawiono go 
tam jako stojącego mężczyznę ubranego w kapłań-
skie szaty, w średnim wieku z zarostem, dłuższymi 
włosami, krzyżem, palmą oraz aureolą z pięcioma 
gwiazdami. Wizerunek ten stał się niejako podstawą 
dla innych dzieł, ale w miarę czasu ewoluował3.

Śląsk był naturalnie pierwszym terenem, gdzie 
kult ten rozwijał się, ale podobnie miało to miejsce 
na obszarze Ordynacji Zamojskiej4. Pierwsze oznaki 
kultu Jana Nepumecena na tym terenie datuje się na 
1725 r. Cztery lata przed kanonizacją wspomniana 
jest w jednej z zamojskich kronik przydrożna figura 

2 Aureola z pięcioma gwiazdami, które ukazały się nad ciałem świętego płynącym Wełtawą, nawiązuje również do pięciu ran Chry-
stusowych lub pięciu cnót Janowych – pobożności, pokory, dyskrecji, pilności i miłosierdzia.

3 Pisze o tym m.in.: Konstanty Kalinowski. Zob.: Konstanty Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 278–283.
4 Ordynacja Zamojska ustanowiona została za zgodą króla Zygmunta III Wazy i na mocy konstytucji Sejmu Rzeczpospolitej na prośbę 

Kanclerza Jana Zamojskiego w 1589 r. Była drugą po radziwiłłowskiej ordynacją na terenach Rzeczypospolitej. Zob.: Andrzej Kę-
dziora, Ordynacja Zamojska, http://zamosciopedia.pl/index.php/ow-oz/item/4034-ordynacja-zamojska [dostęp:25.10.2018].

5 Agnieszka Szykuła-Żygawska, Figury świętego Jana Nepomucena w Ordynacji Zamojskiej 1725–1944, Zamość 2016, s. 23.

tego świętego „za groblą” pod twierdzą Zamość5. 
Kronika opisuje kondukt pogrzebowy V ordynata 
Tomasza Józefa Zamoyskego, zmarłego w 1725 r. 

1. Wolff Hieronymus Herold, figura św. Jana Nepomucena, 1683, 
odlew brązowy, Most Karola, Praga; fot. wg https://pl.wikipedia.
org/wiki/Jan_Brokoff#/media/File:Jan_Nepomucky_na_Karlo-
ve_moste_detail.jpg [26.11.2018].

http://zamosciopedia.pl/index.php/ow-oz/item/4034-ordynacja-zamojska
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8 0Pochód z jego zwłokami zatrzymał się przed ka-
pliczką aby oddać hołd błogosławionemu. W 1729 r. 
Benedykt XIII ogłosił Jana Nepomucena świętym. 
Obecnym na kanonizacji był Tomasz Antoni Zamoy-
ski, przyszły VII ordynat zamojski6. Kształcił się on 
w Akademii Rycerskiej w Legnicy, następnie w Pra-
dze, gdzie pobierał lekcje architektury. Na Śląsku 
i w Czechach zetknął się on z szerokim kultem Jana 
Nepomucena i to on najprawdopodobniej przywiózł 
pierwsze informacje o tej postaci i wzorniki do „pań-
stwa zamojskiego”. Najprawdopodobniej w czasach 
studiów w Pradze Tomasz Antoni Zamoyski zapadł 
na ciężką chorobę. Poleciwszy się w opiekę św. Jana 
Nepomucena, za jego przyczyną został cudownie 
uzdrowiony7. Tym można tłumaczyć jego przywią-
zanie do tej postaci. Za jego przyczyną święty ten 
stał się, obok św. Tomasza8 i św. Floriana9, głównym 
patronem rodu Zamoyskich. Na początku św. Jan 
Nepomucen był czczony jedynie na dworze Zamoy-
skich, jego kult niejako zarezerwowany był dla sa-
mej rodziny. W 1736 r. urodził się pierwszy syn To-
masza Antoniego Zamoyskiego i jego żony Marianny 

6 Dane biograficzne Tomasza Antoniego Zamoyskiego zostały przedstawione na podstawie książki: Marian Kozaczka, Poczet Ordy-
natów Zamojskich, Lublin 2004, s. 57–62.

7 A. Szykuła-Żygawska, op. cit., s. 23.
8 Św. Tomasz to najważniejszy patron rodu. Nie wiemy kiedy dokładnie rozpoczął się kult św. Tomasza w rodzinie Zamoyskich, jego czcicie-

lem był na pewno założyciel miasta Jan Zamoyski. Być może kult tego świętego był mu bliski w związku z tym, że Zamoyscy byli kalwinami 
i dopiero Jan, podczas pobytu w Padwie, zmienił wyznanie na katolickie. Byłaby to wobec niewierności rodu aluzja do niewierności św. To-
masza, który jednak uwierzył po namacalnym dowodzie. Jedyny syn Jana Zamoyskiego i II ordynat, nosił imię Tomasz. Herb Zamościa na 
prośbę ordynata przedstawia św. Tomasza. Jan Zamoyski założył także miasto nad Sołokiją, około 40 km od Zamościa, nazwane najpierw 
Jelitowo, a potem Tomaszów na cześć patrona rodu. Sama katedra w Zamościu nosi trzy wezwania – św. Tomasza, Wniebowzięcia NMP 
oraz Zmartwychwstania Pańskiego. Każde z wezwań odnosi się bezpośrednio do patrona miasta. Zmartwychwstanie Pańskie to aluzja do 
niewierności Tomasza, która utrwaliła wizerunek tego świętego. Wniebowzięcie NMP zaś to aluzja do apokryficznej opowieści, w której 
Tomasz spóźnia się i nie jest obecny przy zaśnięciu NMP. Zob.: Kazimierz Sochaniewicz, Święty Tomasz Apostoł patron Zamościa, Zamość 
1927; Kazimierz Kowalczyk, Narodziny Zamościa w pracach Kazimierza Sochaniewicza, Zamość 2007.

9 Św. Florian jest patronem Zamoyskich, ponieważ protoplasta rodu nazywał się Florian Szary. Wedle legend zginął on w obronie króla 
w 1331 r. w bitwie pod Płowcami, przebity trzema włóczniami krzyżackimi. Konającemu rycerzowi, który podtrzymywał wypływają-
ce z jego brzucha trzewia, król nadał tytuł szlachecki i herb Jelita z trzema skrzyżowanymi włóczniami. Umierający miał powiedzieć 
słowa: „To mniej boli, niż zły sąsiad”. Słowa „To mniej boli!” stały się zawołaniem rodowym.

10 A. Szykuła-Żygawska, op. cit., s. 24.
11 Zwierzyniec był ówcześnie letnią rezydencją Zamoyskich i miejscem, gdzie znajdowała się administracja ordynacji.
12 Halina Matławska, Kościół świętego Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec 2016, s. 13–14.
13 Zenon Michalczyk, Malowidła w kościele Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu i ich projekt autorstwa Łukasza Sumglewicza, „Zamojski 

Kwartalnik Kulturalny”, 3 (2008), s. 31–38.

Łubieńskiej. Chłopcu nadano imię Jan Nepomucen. 
Niestety, dziecko zmarło. Podobno za przyczyną 
świętego Marianna poczęła jednak kolejnego syna. 
Pod koniec lat 30. XVIII w. ordynat ufundował pierw-
szy kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena 
w Tomaszowie. Była to drewniana świątynia, o któ-
rej wyglądzie nie wiemy niemal nic. W ołtarzu znaj-
dowała się figura świętego w otoczeniu adorujących 
go żołnierzy10. Najważniejszą fundacją ordynata, 
swoistym opus magnum był jednak dedykowany Ja-
nowi Nepomucenowi kościół na wodzie w Zwierzyń-
cu11. Świątynię zbudowano na półwyspie na jeziorze 
w centrum miasta, w miejscu ermitażu-samotni na 
wodzie, którego twórczynią była żona III ordyna-
ta Jana Sobiepana Zamoyskiego Maria Kazimiera 
d’Arquien12. W całości kościół przedstawia program 
ikonograficzny związany z tym świętym. Nie znamy 
architekta ani budowniczych, Tomasz Antoni, który 
znał się na architekturze, najprawdopodobniej był 
współautorem projektu. Freski związane z życiem 
praskiego świętego wykonał Łukasz Smuglewicz13. 
Sklepienie świątyni wypełnia wspaniałe malowidło 
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8 1przedstawiające apoteozę świętego, który adoruje 
Matkę Boską. Ponadto na ścianach i w ołtarzu przed-
stawiono sceny z życia świętego. Kościół na wodzie 
był perłą architektury w „państwie zamojskim” 
i urastał do rangi rodowego sanktuarium. Tomasz 
Antoni Zamoyski ufundował także kaplicę przy za-
mojskiej kolegiacie (analogiczną do kaplicy Zamoy-
skich po północnej stronie od absydy), którą poświę-
cił temu czeskiemu świętemu, a także figurę Jana 
Nepomucena na ogrodzeniu świątyni14. Ani kaplica, 
ani ogrodzenie nie zachowało się do naszych czasów. 
Wiemy, że ordynat planował sprowadzić do Zamo-
ścia relikwie świętego, ale jego plany się nie powio-
dły. Relikwie udało się pozyskać dopiero w 1805 r. 
i od tej pory zdobią jedną z kaplic zamojskiej kole-
giaty15. Kult św. Jana Nepomucena rozrósł się na tyle, 
że stał się on patronem Akademii Zamojskiej. Przed 
wejściem do niej znajdowały się figury świętego 
w obecności św. Jana Kantego. Z polecenia kolejne-
go ordynata Andrzeja Zamoyskiego studenci akade-
mii odmawiali także godzinki do Jana Nepomucena. 
Profesorowie akademii ufundowali w Turobinie 
i Goraju ołtarze z przedstawieniami świętych Jana 
Nepomucena i Jana Kantego16. Najstarsza istniejąca 
figura tego praskiego świętego znajduje się w Józe-
fowie Roztoczańskim i pochodzi z ok. 1750 r. W kro-
nikach parafialnych zanotowano: „(…) była pijakom 
na przeszkodzie i hałasu nie czynili blisko figury”. 
W latach 1777–1785 śląski rzeźbiarz Johann Gottlib-
majer, sprowadzony przez Zamoyskich do Zamościa, 
wykonał na polecenie ordynata trzy wysokiej klasy 
rokokowe figury świętego. Ustawiono je w miejsco-
wościach Niedzieliska, Łabunie oraz w Zamościu17. 
Pierwsza nie zachowała się, najprawdopodobniej na 
początku XX w. zastąpiono ją figurą św. Antoniego. 
Figura z Łabuń nadszarpnięta zębem czasu istnieje, 
rzeźba z Zamościa uwieczniona została na akwareli 

14 A. Szykuła-Żygawska, op. cit., s. 25.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 26.
17 Ibidem, s. 27.
18 Ibidem.

Michała Stachowicza Oblężenie Zamościa w 1809 r.18 
Kult świętego pod koniec XVIII w. przeniósł się także 
na okoliczne chłopstwo. Jan Nepomucen patronował 
wszystkiemu, co wiązało się z wodą, ale oprócz tego 
miał chronić przed alkoholizmem, suszą, głodem 
i zarazą. Był patronem spraw trudnych i przenik-
nął nie tyle do ludowej pobożności, co do kultury. 
Roztocze, na którym w większości leżała ordynacja, 
wyróżniało się w swoim pejzażu wsiami usłanymi 
podobiznami świętego. W Biłgoraju, który nie leżał 
w ordynacji, ale z nią sąsiadował, figura stanowiła 
swoistą rogatkę miasta. Tu żegnano i witano sita-
rzy, którzy wracali lub wyjeżdżali ze swoim ekspor-
towym towarem. W ludowej świadomości święty 
ten patronował sitarskiej profesji. Jan Nepomucen 
bardzo często zastępował innych świętych, stawał 
się uosobieniem np. czternastu wspomożycieli. 
Stąd jego patronat, np. nad podróżnymi, sprawami 
beznadziejnymi czy chorymi zwierzętami. Chłopi 
mieszkający w ordynacji, która skądinąd potrafiła 
stworzyć dla nich godne warunki bytowe, chętnie 
zaadaptowali kult do jakiego uciekali się ich pano-
wie. Jan Nepomucen pojawia się w roztoczańskich 
przyśpiewkach czy przysłowiach, np. „Na Nepomu-
ka ulewa – ziemia urodzajem ziewa”. Od początku 
XIX w. zauważyć możemy nasilenie się form kultu 
ludowego. Widać to zwłaszcza w figurach, ich funda-
cjach i poziomie artystycznym. Nie stoją za nimi na-
zwiska ordynackich mistrzów dłuta, jak Burzyński, 
Wurzter, Buraczyński, czy wspomniany wcześniej 
Ślązak Gottlibmajer. W większości są to anonimowe 
dzieła pozbawione proporcji, często zakrawające na 
sztukę naiwną. Dobrym przykładem tego są rzeźby 
z Hamerni, Janowa Lubelskiego, Biłgoraja–Puszczy 
Solskiej i Pniówka. Dobrym przykładem jest też fi-
gura z zamojskiej Nowej Osady. Rzeźbiący ową figu-
rę musiał korzystać ze wzorników i wzorować się 
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na praskiej podobiźnie Jana Nepomucena z Mostu 
Karola. Skopiował on wszystko, łącznie z łacińskim 
napisem fundacyjnym: DIVO IOANNI NEPOMUCENO 

19 Ibidem, s. 119.

ANNO MCCCLXXXIII EX HOC PONTE DEIECTO EREXIT 
MATHIAS L.B. DE WUNSCHWITZ ANNO MDCLXXXIII 
(Słudze Bożemu Janowi Nepomucenowi w roku 1383 
z tego mostu zrzuconemu wzniósł Maciej L. baron 
Wunschwitz w roku 1683). Rzeźba ta powstała około 
1850 r. (il. 2). Święty ten był umieszczany na coko-
łach także z okazji ważnych wydarzeń politycznych, 
np. jako pamiątka uwłaszczenia chłopów w Impe-
rium Rosyjskim, którego częścią była ordynacja, czy 
w 1905 r., gdy car reaktywował kościół unicki. Do 
rzeźb powstałych po 1905 r. należą te z Bodaczowa, 
Łosińcka, Huciska, Hedwiżyna, Sitańca, Zwódnego 
czy Brodów Dużych. Każda z tych figur jest tworem 
lokalnego, ludowego twórcy. Ciekawa jest w nich 
jednak zmiana wizerunkowa. Świętego przedstawia 
się w kapłańskim stroju z początku XX w., ze stułą 
na szyi i biretem na głowie, bez aureoli i gwiazd. 
W końcu XIX w. oraz na początku XX w. wykonywa-
no rzeźby nagrobnie przedstawiające św. Jana Nepo-
mucena. Stawiano je na grobach mężczyzn o imieniu 
Jan19. Święty ten patronował także dobrej śmier-
ci i stawał się orędownikiem w godzinie odejścia.

Rzeźby świętego powstają po dzień dzisiejszy. 
Jan Nepomucen jest świętym nierozerwalnie łączo-
nym z ordynacją i Roztoczem. W utworzonym po 
II wojnie światowej Muzeum Wsi Lubelskiej w Lubli-
nie, w części poświęconej Roztoczu, obok charakte-
rystycznej chałupy z tego regionu wyeksponowano 
drewnianą cerkiew unicką i kapliczkę ze św. Janem 
Nepomucenem na rozstaju dróg. Ciekawa jest dro-
ga kultu tego świętego od Pragi, przez Śląsk, dwór 
panów na Zamościu aż po szerokie kręgi tamtejszej 
ludności, która zaadaptowała Jana Nepomucena jako 
„roztoczańskiego świętego”. Jego kult, który jest nie-
mal znikomy w kościele, silnie wybija się po dziś 
dzień w krajobrazie ziemi zamojskiej i w tradycji 
ludowej.

2. Nieznany artysta, figura św. Jana Nepomucena, około 1850, Za-
mość; fot. wg https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Jan_Nepomu-
cen_Zamo%C5%9B%C4%87.JPG [26.11.2018].
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Paulina Korneluk, From the Bohemia and Silesia to Roztocze – the Transfer and History of St John of Nepomuk 
in the Zamoyski Family Fee Tail

This paper focuses on the cult of St John of Nepomuk on the terrains of the Zamoyski Family Fee Tail. St John 
of Nepomuk belongs to the group of the most famous saints in the Catholic Church. He lived, was active, and 
died the death of the martyr on the Bohemian soil in the 13th century but his widespread cult began only in 
the 18th century, thanks to the Society of Jesus. The development of the cult in the far from the terrains of 
the Habsburgs’ monarchy the Zamoyski Family Fee Tail is the earliest example of the transfer of St John of 
Nepomuk’s cult from the Bohemia and Silesia. The first figure of this Saint was founded near Zamość four 
years before his canonisation, which took place in 1729. The person who helped with the spread of the cult 
was Tomasz Antoni Zamoyski – a student of schools in Prague and Legnica (Liegnitz), the later 7th Ordynat 
of Zamość estate. It was him, who brought the models for representation of the Saint to the remote Zamość 
terrains. He also funded St John of Nepomuk’s figures, built churches and chapels dedicated to him. All these 
actions created a cult of St John of Nepomuk.

This paper presents the beginning of the St John of Nepomuk’s cult. It also discusses how and why St John 
of Nepomuk (together with St Thomas and St Florian, patron saint of the firefighters) became at the Zamoys-
ki Family Fee Tail a “folk saint” who was a patron of almost everything. This text takes into account various 
foundations in the Ordination connected with St John of Nepomuk. It presents how various and diverse was 
iconography of the Saint.
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* Poniższy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Życie i twórczość Samuela Beslera w kontekście przemian społeczno-
-religijnych Wrocławia na przełomie XVI i XVII wieku powstałej w 2017 r. w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha (mpis niepublikowany).

1 Por.: Richard Taruskin, The Oxford History of Western Music, t. 2: Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Oxford 2010, 
s. XXI.

2 Por.: Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, tłum. Elżbieta Dziębowska, Warszawa 1970, s. 16.
3 Ibidem, s. 17.

Kompozycje Samuela Beslera 
(1574–1625) na tle przemian 

stylistycznych w muzyce  
początku XVII w.*

Przełom XVI i XVII w. nie bez przyczyny uważany 
jest przez badaczy za jedną z najważniejszych ce-
zur w historii muzyki europejskiej. Mimo że funk-
cjonujący w literaturze termin „barok” w przypad-
ku tej dziedziny sztuki może budzić zastrzeżenia, 
ze względu na anachroniczny charakter jego zasto-
sowania1 i nieprzystawalność znaczeń, jakie niesie 
ze sobą wspomniane pojęcie w kontekście orygi-
nalnym (a więc sztuk wizualnych) do zjawisk obec-
nych na gruncie muzyki2, nie ulega wątpliwości, że 
przemiany stylistyczne zachodzące około 1600 r. 
na terenie Włoch zwiastowały nadejście nowej 
epoki. Manfred Bukofzer, autor monografii poświę-
conej muzyce baroku, zwraca ponadto uwagę na 
wyjątkowy charakter tego okresu. Jego przyczyny 
upatruje w uświadomieniu sobie problemu stylu 
przez ówczesnych kompozytorów. Świadomość ta 
spowodowała, że mimo wykształcenia się zupełnie 
nowego języka muzycznego, nie porzucono prak-
tyki ścisłego kontrapunktu, zachowując ją jako al-
ternatywę. Skutkiem tego było niewystępujące do-
tychczas rozbicie stylistyczne epoki3. Zwolennicy 
nowych rozwiązań estetycznych nie widzieli prze-
szkód, by utwory utrzymane w prima i seconda pra-
tica istniały obok siebie. Próbom kodyfikacji reguł 
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8 5renesansowego kontrapunktu towarzyszyły poszu-
kiwania nowych środków wyrazu, które w później-
szym okresie zaowocowały wykształceniem się sys-
temu funkcyjnego. Dotyczyły one swobodniejszego, 
niż dotychczas, traktowania dysonansów, jak rów-
nież polaryzacji skrajnych głosów. W przeciwień-
stwie do faktury polifonicznej, w której każdy głos 
traktowany był na równi z innymi, w kompozycjach 
okresu wczesnego baroku obserwuje się bieguno-
wość basu i sopranu. Stanowiła ona istotę monodii 
akompaniowanej – melodii opartej na akompania-
mencie basso continuo, którego istnienie jest jed-
nym z wyznaczników ram czasowych epoki. Innym 
sygnałem, świadczącym o zmianie w sposobie my-
ślenia kompozytorów o muzyce jest uniezależnienie 
się partii instrumentów. Dotychczasowa praktyka 
wykonawcza zakładała możliwość zdwojenia bądź 
zastąpienia głosów wokalnych przez zespół instru-
mentalny. W baroku kompozytorzy zwracali większą 
uwagę na możliwości wykonawcze poszczególnych 
instrumentów, czego rezultatem było zróżnicowanie 
faktury muzycznej4.

Pisząc o przemianach zachodzących na prze-
łomie XVI i XVII stulecia, warto wspomnieć także 
o polichóralności. Zapoczątkowana przez weneckich 
kompozytorów na gruncie renesansowego motetu 
technika polegająca na dzieleniu zespołu na kilka 
chórów, wykonujących naprzemiennie fragmenty 
utworu, w XVII w. rozprzestrzeniła się na niemal 
całą Europę, stanowiąc konkurencyjny nurt dla mo-
nodii akompaniowanej. Co więcej, wraz ze wspo-
mnianym wzrostem roli instrumentów w muzyce, 
dała ona podłoże do wykształcenia się charaktery-
stycznego w okresie baroku stylu concertato5.

Nowe tendencje dość szybko zyskały rezonans 
poza ośrodkami, w których powstały. We Wrocła-
wiu 1. poł. XVII w. muzyka kompozytorów włoskich 

4 Ibidem, s. 25nn.
5 Ibidem, s. 38nn.
6 Tomasz Jeż, Łacińska twórczość muzyczna w ewangelickim Wrocławiu. Problem trwałości tradycji w czasach przemian konfesyjnych, 

„Barok”, 11 (2004), s. 185–205, tu: s. 199n.
7 Ibidem, s. 200.

cieszyła się znaczną popularnością. Tomasz Jeż 
wspomina o istnieniu wśród wrocławskich manu-
skryptów odpisów dzieł m.in. takich twórców, jak 
Gregorio Zucchino, Asprillio Pacelii, Lodovico Viada-
na czy Claudio Monteverdi. Autor wskazuje również 
na fakt sprowadzania do miasta popularnych wów-
czas w Europie drukowanych antologii, np. Sympho-
niae sacrae Paula Kaufmanna czy Promptuarii musici 
Abrahama Schadeusa, które również miały wpływ 
na repertuar muzyczny stolicy Dolnego Śląska. 
Wreszcie, zwraca uwagę na działalność kolekcjone-
rów pasjonatów: Ambrosiusa Profego, trudniącego 
się wydawaniem zbiorów kontrafaktur opartych na 
twórczości włoskich kompozytorów i Daniela Sarto-
riusa, którego kolekcja barokowych monodii liczyła 
ponad 400 druków6.

Rozpowszechnienie włoskich kompozycji na 
terenie Śląska nie pozostało bez wpływu na twór-
czość lokalnych artystów. Z nowych nurtów szcze-
gólną popularnością cieszyła się technika polichó-
ralna, z której chętnie korzystali przedstawiciele 
zarówno środowiska katolickiego, jak i protestanc-
kiego7. Jednym z pierwszych kompozytorów, w któ-
rego dorobku znaleźć można utwory świadczące 
o przemianach stylistycznych początku XVII w., był 
Samuel Besler. Urodzony w 1574 r. w Brzegu, przez 
niemal całe życie związany był z wrocławskim ko-
ściołem św. Bernardyna i należącą do tej samej gmi-
ny ewangelickiej szkołą Ducha Świętego. Jak poda-
je Michael Morgenbesser, autor prac poświęconych 
historii kościoła i szkoły, pracę we wspomnianym 
ośrodku Besler otrzymał w 1594 r., łącząc obowiąz-
ki kantora z posadą nauczyciela, zwanego drugim 
College. Pięć lat później awansował na stanowi-
sko pierwszego College, natomiast w 1605 r., wraz 
z przejęciem kierownictwa nad szkołą, oddał funk-
cję kantora nowemu nauczycielowi, Abrahamowi 
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śmierci 19.07.1625 r., na skutek panującej wówczas 
epidemii dżumy9.

Zachowany do czasów obecnych dorobek ar-
tystyczny Beslera, na który składają się wyłącznie 
utwory o charakterze religijnym z łacińskimi lub 
niemieckimi tekstami, cechuje wyjątkowa różnorod-
ność. Fritz Feldmann, autor pracy poświęconej ślą-
skiej muzyce kościelnej, określa kompozytora nastę-
pującymi słowami: „typowo współczesny z powodu 
jego prawdziwie śląskiej troski o tradycję, ale z dru-
giej strony także pewnej postępowości”10. W podob-
nym tonie wypowiada się o nim w swojej dysertacji 
Norbert Hampel pisząc: „Stylistyczne usytuowanie 
Beslera nie daje się tak łatwo opisać, jak w przy-
padku jego poprzedników na obszarze wschodnich 
Niemiec. Stoi on pomiędzy dwoma okresami, po-
między dwoma stylami i wykazuje z jednej strony 
bardzo silne konserwatywne cechy, z drugiej jednak 
także takie, które wskazują w stronę przyszłości.”11 
W wypowiedziach tych widać, że autorzy zgodni są 
co do dualizmu stylistycznego twórczości Beslera, 
wynikającego ze wspomnianych już zmian zacho-
dzących w muzyce europejskiej. Warto jednak pod-
kreślić, że zarysowanie umownej granicy oddziela-
jącej dawne praktyki kompozytorskie od przejawów 
nowych nurtów jest jedynie wstępem do głębszej 
analizy twórczości wrocławskiego kantora, która 
zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku re-
prezentuje wyjątkową złożoność stylistyczną. Besle-
rowskie przywiązanie do tradycji odnaleźć można, 
podobnie jak w przypadku innych wrocławskich 

8 Michael Morgenbesser, Geschichte des Hospitals und der Schule zum heiligen Geiste so wie auch der Bibliothek zu St. Bernhardin zu 
Breslau zum Andenken der 600jährigen Dauer des Hospitals, Breslau 1814, s. 41n.

9 Na temat biografii Beslera szerzej zob.: Aleksandra Wróblewska, Samuel Besler (1574–1625) – charakterystyka życia i twórczości, 
„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, nr 39 (4/2018), [w druku].

10 Fritz Feldmann, Die schlesische Kirchenmusik im Wandel der Zeiten, Lübeck 1975 („Das evangelische Schlesien”, VI/2), s. 66. Cytat 
w oryginale: „typisch gleichzeitig, für seine echt schlesische Traditionspflege, andererseits aber auch für eine gewisse Fortschritt-
lichkeit”. Wszystkie zamieszczone w artykule tłumaczenia cytatów pochodzą od autorki.

11 Norbert Hampel, Deutschsprachige protestantische Kirchenmusik Schlesiens bis zum Einbruch der Monodie, Breslau 1937, s. 63. Cytat 
w oryginale: „Beslers stillistische Stellung läßt sich nicht so leicht umschreiben wie die seiner Vorgänger im ostdeutschen Raum. Er 
steht zwischen zwei Zeiten, zwischen zwei Stilen, und weist einerseits sehr starke konservative Züge, andererseits aber auch wieder 
solche, die in die Zukunft weisen, auf”.

kompozytorów tego okresu, zarówno w cztero-
głosowych opracowaniach protestanckich pieśni, 
utrzymanych w fakturze nota contra notam, jak 

1. Samuel Besler, Jehovah Deus turris fortissima […], Breslau, Carl 
Cranz, 1838, karta tytułowa, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocła-
wiu, sygn. 35608 III N; fot. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
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12 Jest to muzyczne opracowanie wydanych w 1521 r. przez Wawrzyńca Korwina tekstów z oficjum o Męce Pańskiej, którego autorstwo 
przypisuje się św. Bonawenturze. Por.: T. Jeż, op. cit., s. 192.

13 Samuel Besler, HYMNOR. ET THRENODIARVM SANCTAE CRVCIS IN DEVOTAM PASSIONIS JESV CHRISTI DEI ET HOMINIS COMMEMO-
RATIONEM FASCICVLVS AD HEBDOMADAM MAGNAM SVA CVIQVE MELODIA AFFICTA […], Wratislaviae 1611, PL-WRu 51112 Muz.

14 Idem, HYMNOR. ET THRENODIARVM SANCTAE CRVCIS IN SALVTAREM PASSIONIS JESV CHRISTI DEI ET HOMINIS MEMORIAM PARS 
TERTIA AD HEBDOMADAM MAGNAM SVA CVIQVE MELODIA AFFICTA […] CUI ACCESSERUNT Cantiones et Lamentationes aliorum aliae 
selectiores […], Wratislaviae 1613, PL-WRu 50030 Muz.

15 Idem, HYMNORUM & THRENODIARUM SANCTAE CRUCIS in sacratissimam PASSIONIS AC MORTIS […] primum in ecclesiarum usum 
[…], Wratislaviae 1614, PL-WRu 50277 Muz.

16 Część z 1613 r., w której oprócz jednogłosowych melodii znajduje się czterogłosowe opracowanie Psalmu 51, na karcie tytułowej 
określona została jako trzecia. Najprawdopodobniej za drugi tom uważano wydany w 1612 r. druk Threnodiarum Sanctae Crucis.

17 Samuel Besler, THRENODIARVM SANCTAE CRVCIS IN salutiferam PASSIONIS D.N.I.C. CONTINVATIO HISTORICA […], Vratislaviae 1612, 
PL-WRu 50028 Muz.

18 Friedrich Blume, Die evangelische Kirchenmusik, Potsdam 1931, s. 95n.
19 S. Besler, HYMNOR. ET THRENODIARUM SANCTAE CRUCIS IN DEVOTAM, [fol. 3r].
20 T. Jeż, op. cit, s. 188nn.

i w motetach wykorzystujących chorałowy cantus fir-
mus. Tym jednak, co szczególnie uwypukla jego przy-
wiązanie do stylów dawnych epok, jest grupa kompo-
zycji, które w bezpośredni sposób czerpią z tradycji 
średniowiecznych śpiewów. Mowa tu o około 200 jed-
nogłosowych utworach o tematyce pasyjnej12, wyda-
nych w trzech tomach pod wspólnym tytułem Hymno-
rum et threnodiarum Sanctae Crucis (161113, 161314, 
161415) oraz uzupełniającym cykl16 zbiorze czterech 
pasji pt. Threnodiarum Sanctae Crucis (1612)17. Opra-
cowania ewangelicznych opisów Męki Chrystusa na-
leżą do popularnego wówczas, również w kręgach 
protestanckich, gatunku pasji chorałowej (dwa z nich 
to bezpośrednie przekazy utworów ewangelickiego 
kompozytora Johanna Walthera)18. Ponadto, w przed-
mowie do pierwszego tomu Hymnorum et threnodia-
rum Besler wprost pisze o swojej fascynacji grego-
riańskim śpiewem19, zaś same melodie zapisuje przy 
pomocy gotyckich neum.

Fascynacja średniowieczną tradycją wyróżnia 
twórczość wrocławskiego kantora na tle innych 
kompozytorów protestanckich tego okresu. Mimo że 
ewangelicką liturgię na Śląsku charakteryzowało głę-
bokie zakorzenienie w tradycji łacińskiej20, niewielu 
było twórców, którzy w tak bezpośredni, jak Besler, 
sposób nawiązywaliby do gregoriańskich śpiewów. 
Chęć artysty do kultywowania stylu dawnych epok 

2. Samuel Besler, Jehovah Deus turris fortissima […], Breslau, Carl 
Cranz, 1838, pierwsza strona partytury, Biblioteka Uniwersytec-
ka we Wrocławiu, sygn. 35608 III N, s. 3; fot. Biblioteka Uniwer-
sytecka we Wrocławiu.
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w których uwidaczniały się zalążki jak najbardziej 
aktualnych tendencji w muzyce. W pieśniach ko-
ścielnych utrzymanych w fakturze nota contra notam 
doszukiwał się ich Walther Vetter21. Badacz przeana-
lizował dwa utwory Beslera przeznaczone na okres 
Bożego Narodzenia: pięciogłososowy Nu last uns zu 
dieser Frist z 1602 r.22 oraz napisany na cztery głosy 
O Jhesu, Gottes Söhnelein z wydanego w 1615 r. zbioru 
12. Gottselige Weihnacht Liedlein23. Zdaniem Vettera, 
obie kompozycje wciąż osadzone są mocno w regu-
łach renesansowego kontrapunktu, jednak odno-
śnie do późniejszej z nich autor analizy zauważa, 
że „w sposobie prowadzenia głosu dyszkantowego 
bliższa jest ona nowoczesnemu odczuwaniu”24. Sam 
jednak przyznaje, że utworom tym wciąż daleko do 
pełnej samodzielności górnego głosu, tak charakte-
rystycznej dla nowych koncepcji harmonicznych.

Pisząc o postępowości Beslera, badacze tacy jak 
wspomniani już Hampel i Feldmann, na pierwszy 
plan wysuwają jego kompozycje polichóralne. Jeż, 
opisując znaczenie tej właśnie techniki na gruncie 

21 Walther Vetter, Altschlesische Kunst des Weihnachtsliedes, „Schlesische Monatshefte”, 4 (1927), s. 539–542. Przedruk pod zmie-
nionym tytułem Zum Liedschaffen Samuel Beslers w: Idem, Mythos – Melos – Musica. Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, t. 2, 
Leipzig 1961, s. 283–288.

22 Samuel Besler, Ein schön alt GOttselig Weihnachtlied […] mit fünff Stimmen Componirt […], Bresslaw 1602, PL-WRu 50021 Muz.
23 Idem, 12. Gottselige Weihnacht Liedlein […] 4. stimmig componiret […], Breßlaw 1615, PL-WRu 50280 Muz. W zbiorach Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu zachował się jedynie głos basowy.
24 Walther Vetter, Altschlesische Kunst des Weihnachtsliedes, s. 540; Idem, Zum Liedschaffen Samuel Beslers, s. 285. Cytat w oryginale: 

„in seiner Diskantführung modernem Empfinden nähersteht”.
25 T. Jeż, op. cit., s. 200.
26 N. Hampel, op. cit., s. 62.
27 Samuel Besler, CITHARAE DAVIDICAE psalmorum selectiorum PRODROMUS. Pro […] Bojemorum regis BOJEMORUM REGIS FRIDERICI 

I. WRATISLAVIAM […] Ingressu adornatus & humilime dedicatus […], Breslae 1620, PL-WRu 50024 Muz.
28 Idem, In augustissimum, felicissmumq; […]PRINCIPIS AC DOMINI, D. MATTIAE SECUNDI: HUNGARIAE, BOHEMIAE, DALMATIAE, CRO-

ATIAE, &C. REGIS […] Breslae […] ingressum. Melos harmonicum […], Wratislaviae [1611], PL-WRu 50023 Muz.
29 F. Feldmann, op. cit., s. 67.
30 Samuel Besler, ECHO. Harmonischer Hall vnd Widerschall Zu Hochzeitlischen Ehren vnd Brautgeschenck Dem […] Herren CASPARO 

CUNRADO, der Philosophi, und Artzney Doctori, Breutigam. So wol der Ehrentugentreichen Jungfrawen Christianae, Weiland des […] 
Herren M. MELCHIORIS TILESII, […], geliebter tochter, verehret und gestellet […], Breslaw 1607. Poszczególne księgi głosowe, z których 
każda zawiera po dwa głosy kompozycji, uległy rozproszeniu. Cantus i tenor obecnie znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej 
(PL-Wn Mus.I.163/Cantus/Tenor), pierwszy alt i bas w kolekcji Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (PL-LEtpn S/19), 
natomiast drugi alt i drugi bas w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (PL-Lk N3848 adl.). O księdze zawierającej pozostałe dwa głosy 
utworu obecnie brak jest informacji.

muzyki śląskiej, wśród kompozytorów, którzy chęt-
nie sięgali do osiągnięć weneckich artystów, wy-
mienia właśnie kantora z Brzegu25. Hampel, anali-
zując twórczość Beslera pod kątem różnorodności 
stylistycznej, za przykład wykorzystania techniki 
polichóralnej podaje ośmiogłosowe opracowania 
psalmów 19 i 15026, wydane w 1620 r. jako druk za-
tytułowany Citharae Davidicae27. Feldmann dodat-
kowo wspomina o przeznaczonym na tę samą licz-
bę głosów motecie In te magna tuis spes z 1611 r., 
który w literaturze funkcjonuje pod tytułem Melos 
harmonicum28. Kompozycje te badacz określa jako 
„pełne przepychu”29. W istocie, kontekst wykonaw-
czy obu dzieł wskazuje na chęć podkreślenia przez 
kompozytora uroczystego charakteru wydarzeń, na 
które utwory te zostały napisane. Melos harmonicum 
powstał bowiem z okazji wjazdu do Wrocławia króla 
Macieja II Habsburga, natomiast Citharae Davidicae 
– na okoliczność pobytu w stolicy Dolnego Śląska 
Fryderyka I, króla Czech. Do grupy wielochórowych 
kompozycji okolicznościowych dołączyć można tak-
że ośmiogłosowy motet O Echo in dem tieffe Thal30. 
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jest oryginalny rymowany tekst zawierający zawo-
łania i powtórzenia ilustrujące echo, było prezen-
tem ślubnym dla Caspara Cunrada – zaznajomionego 
z Beslerem doktora medycyny, który w 1607 r. ożenił 
się z Christianą Tilesius (1591–1625), córką rektora 
brzeskiej szkoły, Melchiora Tilesiusa (1554–1603).

Ostatnie elementy nowych tendencji w dorobku 
artystycznym Beslera dokumentują kompozycje po-
wstałe na rok przed śmiercią twórcy. W swojej war-
stwie stylistycznej nawiązują one do monodii akom-
paniowanej – nurtu, który mimo rozpowszechnienia 
na Śląsku za sprawą źródeł proweniencji włoskiej, 
w samej twórczości lokalnej miał swój niewielki rezo-
nans31. Wrocławski kantor jest autorem dwóch dzieł, 
które zawierają przejawy stylu monodycznego. Pierw-
szy to Heptalogus in cruce pendentis Christi32 – zbiór 
siedmiu solowych melodii do ostatnich słów Jezusa 
na krzyżu. W przeciwieństwie jednak do wcześniej 
wspomnianych Hymnorum et Threnodiarum, jedna 
linia melodyczna nie jest tu nawiązaniem do estety-
ki średniowiecza, a sygnałem podążania za nowymi 
nurtami w muzyce33. Wskazuje na to zarówno zapis, 
w tym wypadku wykorzystujący współczesną nota-
cję, bogata ornamentacja melodii, jak i pojawiające się 
na karcie tytułowej zalecenie wykonawcze Voce sola 
cum Basso Generali pro Organo, wskazujące na istnie-
nie niezanotowanego w tym wypadku akompania-
mentu organowego. Zapisaną linię basu cyfrowanego 
posiada natomiast ostatni z zachowanych utworów 
Beslera – duet na sopran i tenor z towarzyszeniem 
organów, napisany do tekstu religijnego hymnu 

31 T. Jeż, op. cit., s. 200.
32 Samuel Besler, Heptalogus IN CRUCE PENDENTIS CHRISTI, ad ipsum crucifixum directusvoce sola, cum basso generali pro organo, 

lamentatus […], Vratislaviae 1624, PL-WRu 50025 Muz.
33 Por.: F. Feldmann, op. cit., s. 68.
34 Por.: N. Hampel, op. cit., s. 62n.
35 Beata Maciejewska, Gdzie zamykano w dawnym Wrocławiu [online], „Wyborcza.pl”, 2.02.2017, <http://wroclaw.wyborcza.pl/wroc-

law/7,142076,21326828,gdzie-zamykano-w-dawnym-wroclawiu-maciejewska.html> [29.08.2018]. Por.: Adam Żurek, Brama Krup-
nicza, [hasło w:] Encyklopedia Wrocławia, red. Jan Harasimowicz, Wrocław 2000, s. 87–88.

36 Samuel Besler, Jehovah Deus turris fortissima. Hymnus gratulatorius ad inclutam Wratisl. Turris Neapolitanae exstructionem […]. 
Jehovah der Herr ist der festeste Thurm. Gratulations-Hymnus zur Erbauung des Neustädter Thurms in Breslau […] in Partitur gesetzt 
und mit Anmerkungen versehen von Ernst Köhler, Breslau 1838.

w dwóch wariantach językowych: łacińskim (Jeho-
va Deus turris fortissima) i niemieckim (Jehovah der 
Herr ist der festeste Thurm). Nadrzędną cechą kom-
pozycji jest dialogowanie dwóch głosów solowych 
na tle samodzielnej linii basso continuo, co pozwala 
na jednoznaczne przyporządkowanie dzieła do ka-
tegorii stylistycznych muzyki baroku34. Opracowanie 
sporządzone zostało w celu uczczenia wybudowania 
we Wrocławiu Wieży Krupniczej, zwanej także Wieżą 
Dobrej Kaszy (Gute Graupenturm) lub Nowomiejską 
(Neustädter Turm). Usytuowana była ona na granicy 
Starego i Nowego Miasta, na skrzyżowaniu obecnych 
ulic Purkyniego i Kraińskiego35. Rękopis utworu, za-
mieszczony w kuli wieńczącej hełm budowli, odnale-
ziony został podczas zburzenia wieży w 1838 r. i wy-
dany we wrocławskiej oficynie Carla Cranza, w formie 
partytury opracowanej przez Ernsta Köhlera36. Jeden 
z zachowanych egzemplarzy tejże partytury stanowi 
obecnie własność Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro-
cławiu i przechowywany jest w tamtejszym Oddziale 
Zbiorów Muzycznych (sygnatura: 35608 III N). Tam 
też znajduje się większość XVII-wiecznych druków 
zawierających dzieła omawianego w niniejszym ar-
tykule kompozytora.

Twórczość muzyczna Samuela Beslera na tle in-
nych wrocławskich artystów wyróżnia się niespo-
tykaną złożonością. Znaleźć w niej można zarówno 
kompozycje nawiązujące do poprzednich epok, jak 
i te podążające z duchem czasu. Należy jednak zwró-
cić uwagę na fakt, że świadome zachowanie dawnej 
praktyki kompozytorskiej na równi z nowym sty-
lem, ze względu na inny wydźwięk estetyczny obu 

http://Wyborcza.pl
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,21326828,gdzie-zamykano-w-dawnym-wroclawiu-maciejewska.html
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,21326828,gdzie-zamykano-w-dawnym-wroclawiu-maciejewska.html
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9 0nurtów, było cechą charakteryzującą twórców prze-
łomu XVI i XVII w. i jednym z głównych wyznacz-
ników przemian zachodzących w muzyce. Na tej 
podstawie można więc wysnuć wniosek, że poza 
utworami jednoznacznie wskazującymi na inspiracje 
estetyką baroku, do dzieł wskazujących na nowocze-
sną postawę wrocławskiego kantora można zaliczyć 

również te będące rezultatem celowej archaizacji, 
ze względu na chęć osiągnięcia zamierzonego efektu 
artystycznego, jaka jej towarzyszyła. Z tego powodu, 
mimo stylistycznej różnorodności i możliwości wy-
różnienia wielu grup kompozycji, dorobek Beslera 
może zostać zaprezentowany jako spójna całość, 
którą łączy postawa estetyczna twórcy.
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Aleksandra Wróblewska, The Compositions of Samuel Besler (1574–1625) on the Background of the Stylistic 
Changes in the Early 17th Century Music

At the end of the 16th century and beginning of the 17th century, a lot of changes in the European music took 
place, which were reflection of the new stylistic ideals. Their important features was an emergence of new 
harmonic concept, based on accords, as well as the development of the concertato style. The importance of 
instruments significantly grew. The musical output of the composers in this period, is often characterised by 
a stylistic dualism: together with compositions written in a Renaissance tradition, it is possible to find com-
positions reflecting new musical tendencies. In Wrocław (Breslau), compositions of the precursor character 
can be found in the musical output of Samuel Besler, cantor of the St Bernardine church, and later a headmas-
ter of, connected with the church, school of the Holy Spirit. In this paper, have been presented examples of 
his compositions, which demonstrate features characteristic for the 17th century music, such as the Venetian 
polychoral style or accompanied monody. Together with the compositions which are consciously drawing in-
spirations from the styles of previous epoch, they create an extraordinary rich and varied repertoire, which 
distinguishes Besler on the background of other musicians from Wrocław in this period.



9 2E W A  H A U P T M A N - F I S C H E R

1 Po kasacie najcenniejsze księgi i rękopisy muzyczne początkowo zwożono z klasztorów do Wrocławia, mniej cenne zostawiano na miej-
scu do użytku parafialnego bądź oddawano lokalnym szkołom lub bibliotekom. Wrocławska część kolekcji stała się po przekształceniach 
zbiorem akademickim służącym studentom Instytutu Muzycznego tamtejszego Uniwersytetu (Musikalisches Institut bei der Universität 
Breslau). Po drugiej wojnie światowej zbiory muzyczne przejął Zakład Muzykologii działający w ramach polskiego już Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Jednostka ta została jednak zlikwidowana w 1951 r., a rok później jej zbiory – decyzją władz ministerialnych – prze-
wieziono do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, gdzie są obecnie przechowywane w Gabinecie Zbiorów Muzycznych. Szerzej na 
ten temat w: Agnieszka Drożdżewska, Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i w I połowie XX wieku: edukacja muzyczna 
– działalność naukowa – ruch koncertowy, Wrocław 2012 („Musicologica Wratislaviensia”, 7), s. 49, 273. Tam wcześniejsza literatura. 

2 Z Krzeszowa do Wrocławia (a później do Warszawy) przewiezione zostały jedynie najcenniejsze obiekty: kolekcja tabulatur lutnio-
wych. Szerzej na ten temat w: Grzegorz Joachimiak, Rękopiśmienne tabulatury z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krze-
szowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny, praca doktorska napisana w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Remigiusza Pośpiecha, Wrocław 2016 (mps w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzy-
kologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Katalog rękopisów muzycznych przechowywanych w Krzeszowie, wraz ze szczegółowym 
omówieniem kultury muzycznej w klasztorze w XVIII w., zob.: Rudolf Walter, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau: von 
Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Aufhebung im Jahre 1810, Kassel – New York 1996 („Musik des Ostens”, 15).

Muzyka wokalno-instrumentalna 
 w klasztorach cystersów na 
Śląsku w okresie barokizacji 

świątyń klasztornych  
na przełomie XVII i XVIII w. Kiedy zwiedzamy klasztory cysterskie na Śląsku, ob-

cujemy – przynajmniej częściowo – z tą samą co cy-
stersi architekturą, malarstwem czy rzeźbą. Wnętrza 
kościołów wypełnia dzisiaj jednak zazwyczaj cisza. 
Tymczasem modlitwie zakonników towarzyszyła 
dawniej muzyka, która w XVII i XVIII stuleciu była 
równie odległa od pierwotnych cysterskich ideałów, 
co wnętrza barokizowanych świątyń; komplemen-
tarna z barokowym wystrojem i podporządkowana 
tym samym, co sztuki plastyczne, celom.

Muzykalia (nuty, instrumenty), podobnie jak 
dzieła sztuki, zostały po kasacie rozproszone1. Je-
dynie krzeszowskie zbiory muzyczne nie były prze-
mieszczone, stąd też ich stosunkowo dobry stan 
zachowania2. Zbiory muzyczne z pozostałych klasz-
torów śląskich cystersów przechowywane są obecnie 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (tab. 1).
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9 3Tabela 1. Rękopisy i druki muzyczne ze śląskich klasztorów cy-
stersów przechowywane obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie.345

Lp. Klasztor Rękopisy  
(liczba utworów)

Stare 
druki

1. Lubiąż 180 (214 utworów) 1
2. Krzeszów 11 tabulatur lutniowych 2
3. Henryków 12 (14 utworów) 173

4. Kamieniec Ząbkowicki 5 (5 utworów)4 7
5. Jemielnica 18 (22 utwory) 0
6. Rudy 2 (2 utwory)5 0
7. Trzebnica (cysterki) 51 (55 utworów) 0
8. Ogółem 279 27

Wszystkie współcześnie zachowane rękopisy mu-
zyczne były użytkowane w cysterskich klasztorach 
w XVIII w.; większość powstała w 2. poł. tego stulecia. 
Stan zachowania poszczególnych kolekcji nie jest za-
dowalający; z niektórych klasztorów nie zachowały 
się one prawie wcale. W innych przetrwały niemal wy-
łącznie rękopisy z wokalno-instrumentalnymi utwo-
rami liturgicznymi, podczas gdy muzyka wykonywana 
była w klasztorze także poza liturgią. Obrazu muzycz-
nej działalności cystersów na Śląsku dopełniają jednak 
źródła archiwalne, które wraz z tekstami normatywny-
mi zakonu pozwalają na odtworzenie przemian klasz-
tornej praktyki muzycznej, przypadających na przełom 
XVII i XVIII w. 

3 Ponadto druk muzyczny o proweniencji henrykowskiej (z utworami opata jemielnickiego Johannesa Nuciusa) znajduje się obecnie 
w Krakowie, por.: Aleksandra Patalas, Katalog starodruków muzycznych z XVI i XVII w. ze zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwo-
wej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków 1999, s. 254.

4 Część rękopisów pocysterskich znajduje się nadal w Kamieńcu, o czym informowała Ludmiła Sawicka w referacie Muzykalia z kamie-
nieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim 
oraz Kamienieckiej Izby Pamiątek przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kamienieckiej wygłoszonym podczas Konferencji „Klasztor 
i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych” (Częstochowa, 5–8 V 2015). 

5 Trzeci współcześnie zachowany rękopis z tej kolekcji znajduje się obecnie w Częstochowie, por.: Paweł Podejko, Katalog tematyczny 
rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Kraków 1992 („Studia Claromontana”, 12), s. 172.

6 Joseph-Marie Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, t. V, Louvain 1937, nr 89 (1486). 
7 Rituale Cisterciense, Paris 1689, s. 26–28 (Rozdział XIV De Organis).
8 Ibidem, s. 25–26. 
9 Anna Galar, W europejskiej wspólnocie cysterskiej: udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Cîteaux 

(XII–XVIII w.), Kraków 2014 („Cistercium Mater Nostra, studia et documenta”, 2), s. 361. 

Zgodnie z zaleceniami cysterskich kapituł gene-
ralnych, muzyka liturgiczna przez wieki ograniczała 
się do chorału gregoriańskiego. Bardzo ważną zmia-
ną było wydanie przez kapitułę generalną cystersów 
w 1486 r. zezwolenia na używanie organów podczas 
liturgii6. Organy towarzyszyły chorałowi gregoriań-
skiemu; nie wolno było na nich grać równocześnie 
ze śpiewem, a jedynie naprzemiennie (w tzw. techni-
ce alternatim). W trakcie gry na organach jeden z za-
konników recytował tekst, tak by żaden fragment 
oficjum nie został opuszczony. Zalecenia dotyczące 
naprzemiennego śpiewu chorałowego i gry organo-
wej znajdują się jeszcze w rytuale cysterskim wyda-
nym w 1689 r.7 W 2. poł. XVII w. kapituła generalna 
cystersów nadal nie zgadzała się na muzykę figural-
ną (czyli wielogłosową, instrumentalną i wokalno-
-instrumentalną) podczas liturgii, a chorał był jedy-
ną oficjalnie dozwoloną formą muzyki liturgicznej8. 

Jednak w śląskiej prowincji cystersów (powsta-
łej w 1651 r.9) nie sposób było ograniczać się do 
skrupulatnego wypełniania tych zarządzeń – i po-
dobnie jak założenia dotyczące skromnego wystroju 
wnętrz kościelnych ustępowały przed silną w kultu-
rze barokowej potrzebą teatralizacji i oddziaływa-
nia na zmysły, tak i w muzyce liturgicznej chorał 
nie odpowiadał już potrzebie ekspresji, zwłaszcza 
w święta. 

Kompromisowe rozwiązanie, pozwalające z jed-
nej strony zachować zakonną regułę, a z drugiej 
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9 4wykonywać jednak muzykę wielogłosową, zapropo-
nował przełożony prowincji, w dokumentach wizy-
tacji po kapitule generalnej w Cîteaux w 1683 r. Zale-
cił on odprawianie najpierw jednej mszy ze śpiewem 
chorałowym, a następnie kolejnej, uroczystej – z mu-
zyką figuralną: „Ponieważ śpiew figuralny jest zabro-
niony przez kapitułę generalną, odtąd niech nigdy 
nie będzie odprawiana msza główna z muzyką figu-
ralną w dni świąteczne, chyba że wcześniej razem 
chorałowo powinna być odśpiewywana, żeby w ten 
sposób obowiązek nakazany przez regułę został 
spełniony”10.

Powyższa instrukcja krzeszowskiego opata Ber-
nharda Rosy dotycząca muzyki była próbą pogodze-
nia zakazów władz zakonnych i realiów rekatolizo-
wanego Śląska; sankcjonowała ponadto istniejącą 
od dawna w klasztorach śląskich praktykę polifonii 
i muzyki instrumentalnej11. 

Nie zachowały się rękopisy muzyczne z muzyką 
figuralną użytkowane w klasztorach cysterskich na 
Śląsku w XVII w., nie odnaleziono również ich inwen-
tarzy. Informacje o niezachowanych współcześnie 
kolekcjach muzycznych pochodzą z Lubiąża i Rud. 

10 „Quia cantus figuralis a Capitulo Generali prohibetur, hinc in festivitatibus Missa Major nunquam habeatur, cum musica figurali, nisi 
prius una choraliter, fuerit decantata, ut tali modo obligationi ordinis satisfiat […]”, zob.: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 
Odział Rękopisów, sygn. IV F 209, s. 116. Powyższe źródła nie potwierdza zawartej w Encyklopedii Katolickiej informacji o wydaniu 
w 1656 r. zgody na udział w liturgii innych niż organy instrumentów muzycznych, por.: Wojciech Danielski, Józef Ścibor, Cystersi. 
Liturgia, [hasło w:] Encyklopedia Katolicka, t. 3, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 
736. 

11 Wybitnym kompozytorem polifonii wokalnej był opat jemielnicki Johannes Nucius (ok. 1556–1620). Praktykę muzyki instrumen-
talnej w Krzeszowie potwierdza zakaz wizytatora z 1570 r.: „Musica vero instrumenta nulli Sacerdoti neve non Sacerdoti permittan-
tur”, por.: Ernst Kirsch, Die Bibliothek des Musikalischen Instituts bei der Universität Breslau. Ein Beitrag zur Kenntnis von dem Anteil 
Schlesiens an den musikalischen Strömungen des 16.–18. Jahrhunderts, Breslau 1922, s. 27. W dokumencie pochodzącym z Henrykowa 
z 1628 r. stwierdzono, że msza konwentualna powinna być zawsze śpiewana chorałowo, z wyjątkiem najważniejszych świąt, kiedy 
można zezwolić na muzykę figuralną w trakcie Eucharystii, por.: R. Walter, op. cit., s. 18.

12 „Item obiit Andreas Heusler organista lubensis a[nn]o 1646, qui dedit regale, positivum et omnia sua musicalia”, por.: Biblioteka 
Uniwersytecka we Wrocławiu, Odział Rękopisów, sygn. IV F 214, f. 62 v, por.: Rudolf Walter, Leubus, Zisterzienserkloster, [hasło w:] 
Schlesisches Musiklexikon, red. Lothar Hoffmann-Erbrecht, Augsburg 2001, s. 421. Tu błędna data śmierci (1746 r.).

13 Por.: Friedrich Lucae, Schlesiens curieuser Denckwürdigkeiten oder vollkommener Chronica von Ober und Niederschlesien, Frankfurt 
am Main 1689, s. 1168.

14 „Cantor et Regens Chori per multos annos existens alios, in cantu chorali praesertim erudiis. Industria sua non solum Musicalia, sed 
et instrumenta multa procuravit”. Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. V 26 g, f. 6 r–6 v.

15 Ewa Hauptman-Fischer, Regens chori figuralis Caspar Raff (1683–1738) i muzyka wokalno-instrumentalna w klasztorze cystersów 
w Lubiążu na początku XVIII wieku, „Muzyka”, 1 (2018), s. 48–74, tu: s. 49.

Klasztor lubiąski otrzymał muzykalia i dwa instru-
menty (pozytyw i regał) po zmarłym w 1646 r. orga-
niście Andreasie Heuslerze12. Innym świadectwem 
tutejszej praktyki muzyki wokalno-instrumentalnej 
w 2. poł. XVII w. jest wzmianka kronikarska z 1673 r. 
Friedrich Lucae uczestniczył wówczas w uroczystej 
mszy odprawianej w Lubiążu przez opata przy wtó-
rze trąbek i kotłów13. W Rudach natomiast odno-
towano, że muzykalia oraz instrumenty muzyczne 
pozyskał dla klasztoru o. Augustinus Alberti (1650–
1736)14. Katalog zakonników henrykowskich odno-
towuje z kolei nazwiska wyróżniających się w grze 
na trąbce mnichów żyjących w 2. poł. stulecia15.

Przemiany praktyki muzycznej znalazły swoje 
odzwierciedlenie nie tylko w regulacjach prawnych, 
źródłach archiwalnych czy opisach kronikarskich, 
ale również w nazewnictwie klasztornych urzędów. 
Za liturgię i śpiew chorałowy odpowiedzialny był 
kantor. Muzyka wokalno-instrumentalna wymagała 
jednak innych umiejętności i sił wykonawczych; stąd 
w 2. poł. XVII w. pojawił się nowy klasztorny urząd: 
regens chori figuralis (początkowo używano także 
zamiennie nazwy cantor figuralis). 
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9 5Nie wiadomo, od kiedy dokładnie powoływa-
no kierowników kapel wokalno-instrumentalnych 
w klasztorach śląskiej prowincji cystersów. Po raz 
pierwszy rozróżnienie obydwu zespołów (chorało-
wego i fuguralnego) odnajdujemy w biogramie hen-
rykowskiego zakonnika o. Eliasa Tschöpego, zmar-
łego w 1681 r.16; później urząd ten w Henrykowie 
obejmowali m.in.: o. Gerardus Scholtz (zm. 1709), 
o. Clemens Hoffmann (1654–1711), o. Malachias 
Goldmund (1680–1758)17 oraz o. Dionisius Larisch 
(zm. 1728)18. Funkcję regensa chóru figuralnego 
w klasztorze w Lubiążu pełnili – w bliżej nieokreślo-
nym czasie oraz kolejności – następujący zakonnicy: 
o. Amandus Heinisch (1663–1722), o. Melchior Fle-
gl (1667–1745), o. Matthaeus Fischer (1669–1733) 
oraz Caspar Raff (1683–1738)19. Najwcześniej po-
świadczonym regensem krzeszowskim jest o. Elias 
Horn (1679–1761)20. O. Franciscus Fridrich (1665–
1725) oraz o. Augustinus Alberti (1650–1736) pełni-
li funkcję regensów chóru figuralnego w klasztorze 

16 „P. Elias Tschöpe Landecensis Monachus et Sacerdos, vir laboriosissimus, Musicus fundamentalis, ob praeclaram vocem Cantor in-
defesus choralis, et figuralis, et Concionator pie adhuc juvenis mortuus”, zob.: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár [Biblioteka 
Narodowa w Budapeszcie, Oddział Rękopisów], sygn. Fol Lat 4246, f. 23 v, sygn. Fol Lat 4266, f. 11 r, por.: Rudolf Walter, Heinrichau, 
Zisterzienserkloster, [hasło w:] Schlesisches Musiklexikon…, s. 267. 

17 Ibidem, s. 267. 
18 E. Hauptman-Fischer, op. cit., s. 50.
19 Ibidem, Zob.: także: R. Walter, Leubus, Zisterzienserkloster…, s. 421 (w niektórych przypadkach nie podano dat życia).
20 R. Walter, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau…, s. 60–61, wymieniono tu więcej nazwisk.
21 E. Hauptman-Fischer, op. cit., s. 50.
22 Pierwsi odnotowani regensi to o. E.J. Janka (1693–1742) oraz o. F.J.W. Burian (1693–1759), por.: Barbara Ann Renton, The Musical 

Culture of Eighteenth-Century Bohemia, with Special Emphasis on the Music Inventories of Osek and the Knights of the Cross, New York 
1990, s. 207.

23 W Břevnovie pierwszego regensa chóru odnotowano w 1692 r., por.: Rudolf Klinkhammer, Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau 
zur Zeit des Priors und Abtes Friedrich Grundmann (1730–1772), Erzabtei St. Ottilien 1993, s. 412.

24 Szerzej o funkcji regensa chori figuralis i jego obowiązkach na przykładzie Caspara Raffa z Lubiąża, zob.: E. Hauptman-Fischer, 
op. cit., s. 50–58.

25 Śluby zakonne złożył w 1682 lub 1683 r., zmarł przed 1704 r., zob.: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, sygn. Fol Lat 4246, f. 31 r, 
sygn. Fol Lat 4266, f. 12 r. Nie udało się dotychczas odnaleźć żadnych utworów muzycznych tego kompozytora. 

26 M.in. o. Matthaeus Fischer (ok. 1670–1733) z Lubiąża uczył się u jezuitów w Trnavie, skąd pochodził, por.: E. Hauptman-Fischer, 
op. cit., s. 52.

27 Stamtąd pochodzili i tam prawdopodobnie uczyli się m.in.: dwaj lubiąscy regensi chóru figuralnego: Amandus Heinisch (ok. 1663 
–1722) oraz o. Balthasar Seyler (ok. 1680–1720), por.: Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. V 5 Nomina Fratrum Lu-
bensium, k. nlb. Wykazy zakonników odnotowują wielu cystersów pochodzących Broumova (szczególnie w Krzeszowie), niektórzy 
z nich wyróżniali się w muzyce, np. o. Simon Friese (1645–1700), profes krzeszowski, doskonały wokalista, pełnił urząd kantora, 
por.: Ambroisus Rose, Profeβbuch von Grüssau. Leben und Wirken der Zisterzienser 1292–1810, Köln 1990, s. 49 oraz o. Andreas Alt 

w Rudach21. Zatem pierwsi odnotowani regensi to 
zakonnicy żyjący na przełomie XVII i XVIII w. Podob-
nie było w znanym z doskonałej orkiestry klasztorze 
cysterskim w Oseku w Czechach22 oraz w klasztorze 
benedyktynów w Břevnovie o równie bogatych tra-
dycjach muzycznych23. 

W klasztornych dokumentach cystersów śląskich 
nie odnotowano zakresu obowiązków regensa chóru 
figuralnego. Zachowane biogramy cysterskich regen-
sów dowodzą, że funkcję tę powierzano kompetent-
nym w dziedzinie muzyki zakonnikom24. Regensem 
chóru figuralnego mógł zostać tylko zakonnik chó-
rowy, nie konwers – choć i w tej grupie odnajdujemy 
wielu utalentowanych muzyków. Np. brat Melchior 
Wenger, konwers henrykowski, był nie tylko dobrym 
muzykiem, ale i kompozytorem25. Zakonnicy odpo-
wiedzialni za muzykę figuralną posiadali wykształce-
nie muzyczne, odbierane często przed wstąpieniem 
do klasztoru, m.in w szkołach jezuickich26 lub u be-
nedyktynów, np. w Broumovie27. Z kolei w klasztorze 
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wijać podczas wewnętrznych studiów zakonnych, do 
których muzykę wprowadził opat Bernhard Czernek 
(1696–1716)28. Jeden z rudzkich regensów, o. Fran-
ciscus Fridrich (1665 –1725), jeszcze przed wstą-
pieniem do klasztoru pracował jako rektor muzyki 
w kościele parafialnym w Cieszynie29. Niektórzy re-
gensi pochodzili z muzycznych rodzin, byli synami 
organistów lub muzyków, i – jak o. Bartholomaeus 
Sedlack (1728–1772) z Henrykowa – najprawdo-
podobniej z rodzinnego domu wynosili muzyczne 
umiejętności. Jeszcze przed wstąpieniem do klasz-
toru niektórzy z późniejszych regensów gromadzili 
rękopisy muzyczne; nieliczne ich egzemplarze odna-
leźć można w zachowanych współcześnie kolekcjach. 
Co ciekawe, także po wstąpieniu do klasztoru two-
rzyli kolekcje muzyczne, przeznaczone jednak praw-
dopodobnie do użytku całej wspólnoty zakonnej. 

Głównym obowiązkiem regensa chóru figuralne-
go było dostarczenie repertuaru zespołowi oraz nauka 
utworów i ich wykonanie podczas liturgii, jak również 
– o ile zachodziła taka potrzeba – poza nią. Muzyka 
pozostawała zawsze pod nadzorem zakonników, po-
nieważ – w odróżnieniu od innych dziedzin sztuki 
obecnych w śląskich klasztorach – była nieodłącznym 
elementem liturgii, jednym ze sposobów modlitwy.

Unikatowym źródłem pozwalającym na wgląd 
w codzienną praktykę muzyczną w klasztorze w Ru-
dach jest diariusz z lat 1716–174630. Przekazuje 
on niezwykle cenne obserwacje z życia klasztoru. 
W przypadku muzyki odnotowuje nie tyle konkretne 

(1650–1688), zakonnik henrykowski, doskonały organista, zob.: Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, sygn. Fol Lat 4246, f. 3 r, 
sygn. Fol Lat 4266, f. 10 r. 

28 August Potthast, Historia dawnego opactwa klasztoru cystersów w Rudach na Górnym Śląsku, przekł. Jarosław Dziemidowicz, Rudy 
2008, s. 98.

29 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. V 26 g. f. 4 v.
30 Ibidem, sygn. V 26 a, Diarium Raudense. Jest to źródło wyjątkowe dla poznania codziennej praktyki muzycznej w klasztorze, z tego 

też powodu autorka planuje poświęcić mu osobny artykuł. 
31 „[…] Musici erant duo Zorenses, tres Coslenses. In Sacro intrada ad duos chores. Vesperas ego figurale celebravi […]”, ibidem, wpis 

pod datą 20.08.1726.
32 Figura stoi w miejscu dawnej dzwonnicy, która spłonęła tego samego roku, por.: Franciszek Wolnik, Służba Boża w rudzkim opactwie 

cystersów, Opole 2013 („Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku”, 76), s. 127.
33 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. V 26 a, Diarium Raudense, wpis pod datą 5.06.1724.

dzieła, ale sposób, w jaki sprawowano liturgię, oraz 
muzykę jej towarzyszącą. Codzienna liturgia była 
w Rudach czytana lub śpiewana chorałowo z orga-
nami. W uroczystości i święta liturgii towarzyszyła 
muzyka wokalno-instrumentalna, albo śpiew cho-
rałowy łączono z wykonaniem figuralnym. Na po-
czątku mszy wykonywano tzw. intradę, czyli utwór 
instrumentalny z trąbkami i kotłami, natomiast wo-
kalno-instrumentalnie wykonywano utwór w miej-
scu offertorium oraz po podniesieniu i po Agnus 
Dei. Najbardziej uroczyste liturgie gromadziły wielu 
gości spoza klasztoru; w Rudach zatrudniano wte-
dy muzyków z pobliskich miejscowości. Zazwyczaj 
jednak cystersi rudzcy sami grali na instrumentach. 
Wyjątkową, wymagającą często udziału świeckich 
muzyków, oprawą muzyczną wyróżniano wspo-
mnienie liturgiczne św. Bernarda31. Muzyka instru-
mentalna uświetniała także ważne dla społeczności 
klasztornej wydarzenia. W dniu 5.06.1724 r. podczas 
poświęcenia nowej figury św. Jana Nepomucena od-
słoniętej nieopodal zachodniej fasady klasztoru32 
wykonano litanię do wszystkich świętych w języku 
polskim oraz intradę z trąbkami i kotłami; strzelano 
także z moździerzy33. Zakonnicy muzykowali niekie-
dy podczas rekreacji, nie tylko wewnątrz klasztoru, 
ale także poza jego murami. Grze na instrumentach 
sprzyjały również wizyty gości; muzyka była szcze-
gólnym rodzajem uhonorowania odwiedzających 
klasztor. Okazji do muzykowania dostarczały nie 
tylko święta religijne, ale także wydarzenia ważne 
dla lokalnej społeczności. W tydzień po zakończeniu 
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notowali w diariuszu „dzień pełen radości”, wyrażo-
nej grą na trąbkach, kotłach i innych instrumentach. 
Powodem do świętowania było tego dnia nie tylko 
zawarcie pokoju z Turkami, ale także narodziny syn-
ka barona [Carla Friedricha von] Reiswitza34. 

Przekazy wykonywanych wówczas w Rudach 
utworów nie przetrwały do naszych czasów. Reper-
tuar wokalno-instrumentalny z pierwszych dekad 
XVIII w. zachował się jednak w rękopisach z innych 
klasztorów cysterskich Śląska: Kamieńca Ząbkowic-
kiego, Henrykowa i Lubiąża.

Posesorem czterech kamienieckich rękopisów 
był tamtejszy zakonnik brat Leopold. Rękopisy zo-
stały opatrzone jego wpisem własnościowym35. Za-
wierają one niewielkich rozmiarów utwory z tek-
stem łacińskim: arię Stabat Mater Michaela Josepha 
Heuslera36 oraz arię Dulcis Jesu amor meus Caspara 
Ferdinanda Lamprechta37 oraz anonimowe utwo-
ry z tekstem niemieckim: Wann gleich wieder mich 
aufbrechen38 oraz duet Wie lauft doch alle zeit zum 
Endt39 (il. 1). Utwory te przeznaczone są na nie-
wielką obsadę: jeden lub dwa głosy wokalne, dwoje 
skrzypiec i organy; w dwóch z nich występują po-
nadto wiole. Wymienione tu instrumenty z pewno-
ścią składały się na zespół w owym czasie działający 
w klasztorze. Niestety nie wiadomo, czy klasztorna 
kapela była większa oraz czy zakonnicy grali w ka-
peli sami. Wszystkie utwory mają tekst religijny 
i mogły być wykorzystane w liturgii bądź podczas 
różnego rodzaju nabożeństw40. 

Najstarszy współcześnie zachowany rękopis 
z muzyką figuralną z Henrykowa przechowywany 

34 Ibidem, wpis pod datą 28.07.1718.
35 Np. „Ex partibus fr[atr]is Leopoldi professi in Camentz”, zob.: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych, 

sygn. RM 6606.
36 Ibidem, sygn. RM 6166.
37 Ibidem, sygn. RM 6232.
38 Ibidem, sygn. RM 6689.
39 Ibidem, sygn. RM 6606. 
40 Źródła te wymagają dalszych badań i staną się przedmiotem odrębnego opracowania.
41 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, sygn. SA 428.

jest obecnie w Berlinie; spisane w 1712 r. źródło za-
wiera wykonywany podczas nieszporów psalm Dixit 
Dominus rzymskiego organisty i kompozytora Giu-
seppe Ottavia Pitoniego (1657–1743)41. W 1725 r. 
właściciel rękopisu, henrykowski zakonnik o. Ernestus 

1. Rękopis z wpisem własnościowym o. Leopolda, cystersa z Ka-
mieńca Ząbkowickiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
sygn. RM 6606; fot. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
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Regent (1693–1742)42 przekazał go klasztornej ka-
peli43. Muzykalia z tego okresu zachowały się także 
w Lubiążu. Najstarszy w kolekcji rękopis z muzyką 

42 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, sygn. Fol Lat 4246, f. 8 r, sygn. Fol Lat 4266, f. 18 v.
43 „donavit Choro Henrichoveno F. Ernesty Regent ejusdem loci professus Anno 1725 die 7 Martij”, por.: Staatsbibliothek zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, sygn. SA 428, f. 1. 
44 „Ex partib[us] Francisci A.J. Fischer AA[rtium] LL[iberatium] et Phil[osophi]ae Auditoris.”, por.: Biblioteka Uniwersytecka w Warsza-

wie, Gabinet Zbiorów Muzycznych, sygn. RM 6163. Zob.: także przyp. 26.
45 Mottetti a due, tre e quattro voci. di d. Bonifatio Gratiani Già Maeſtro di Cappella del Giesù, e Semin. Romano. Opera XXIII, Roma, 1674.
46 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Odział Rękopisów, sygn. IV F 214, f. 49 r.
47 Jeden utwór zachowany kompletnie, drugi utwór zaginiony, zachowała się jedynie karta tytułowa, por.: E. Hauptman-Fischer, op. cit., 

s. 66.
48 Kolekcja rękopisów Caspara Raffa została szczegółowo opisana w cytowanym wcześniej artykule, w niniejszym opracowaniu przy-

toczono jedynie najważniejsze informacje, por.: ibidem, s. 58–73. 

wokalno-instrumentalną powstał w końcu XVII w. 
i należał do lubiąskiego regensa chóru o. Mattha-
eusa Fischera (1669–1733), który pozyskał go przed 
wstąpieniem do zakonu w okresie swoich studiów44 
(il. 2). Autorem zapisanego w nim motetu jest rzym-
ski kompozytor i kapelmistrz kościoła del Gesù, Bo-
nifatio Gratiani (1604–1664). Rękopiśmienna kopia 
należąca do o. Fischera to odpis z druku wydanego 
w Rzymie w 1674 r.45 

Swoją kolekcję muzyczną na początku XVIII w. 
gromadził także inny regens chóru figuralnego w Lu-
biążu, o. Caspar Raff (1683–1738). W nekrologach za-
konnika współbracia odnotowali, że wyjątkowo długo 
sprawował on funkcję zarówno kantora, jak i regensa 
chóru figuralnego – ponad dwadzieścia lat odpowie-
dzialny był za muzykę wykonywaną w klasztorze. Za-
pisano również, że był doskonałym muzykiem i trosz-
czył się o innych braci muzyków. Przede wszystkim, 
jako regens chóru dostarczył kapeli „wiele pięknych 
i rzadkich utworów”46. Choć w nekrologu nie odnoto-
wano jego talentu kompozytorskiego, dwa niedawno 
odnalezione rękopisy zawierają jego dzieła47. W opar-
ciu o noty własnościowe oraz analizę duktu pisma 
z zachowanej współcześnie kolekcji rękopisów lubią-
skich wyodrębniono 22 rękopisy spisane w całości lub 
częściowo przez o. Raffa48 (il. 3 i 4). 

O. Raff kopiował utwory kompozytorów tej sa-
mej generacji co on sam, urodzonych w 2. poł. XVII w. 
Szereg skopiowanych przez zakonnika rękopisów za-
wiera utwory kompozytorów włoskich, związanych 
z Neapolem, takich jak Francesco Mancini (1672–
1737), nadworny kompozytor wicekróla Neapolu 

2. Rękopis z wpisem własnościowym o. Matthaeusa Fischera, cy-
stersa z Lubiąża, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sygn. 
RM 6163; fot. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.
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oraz dyrektor Conservatorio di Santa Maria di Loreto; 
Domenico Natale Sarri (1679–1744), asystent Man-
ciniego na neapolitańskim dworze; Francesco Feo 
(1691–1761), zatrudniony w Conservatorio di Sant’ 
Onofrio a Porta Capuana, oraz jego nauczyciel Nicola 
Fago (1677–1745), związany między innymi z Con-
servatorio della Pietà dei Turchini. Poza utworami 
kompozytorów neapolitańskich o. Raff włączył do 
kolekcji mszę rzymskiego kapelmistrza, Pietra Paola 
Benciniego (1670–1755)49. 

49 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych, sygn. RM 4158/3.
50 Ibidem, sygn. RM 5047. Szerzej na temat tego rękopisu, zob.: E. Hauptman-Fischer, op. cit., s. 60–65.

Jeden z ciekawszych rękopisów skopiowanych 
przez o. Raffa zawiera arię de Sanctis z muzyką An-
tonia Vivaldiego (1678–1741)50 (il. 5). Łaciński reli-
gijny tekst kompozycji powstał najpewniej w klasz-
torze po odrzuceniu oryginalnego włoskiego tekstu. 

3. Rękopis z notą własnościową o. Caspara Raffa, cystersa z Lu-
biąża, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, sygn. RM 6542; 
fot. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

4. Karta tytułowa niezachowanego rękopisu z monogramem 
o. Caspara Raffa, cystersa z Lubiąża, Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie, sygn. RM 5400; fot. Biblioteka Uniwersytecka 
w Warszawie.
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51 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych, sygn. RM 4551, RM 4552, RM 4550, RM 4549.
52 Na temat związków cystersów śląskich z klasztorem w Broumovie, zob.: Andrzej Kozieł, Nie tylko Legnickie Pole. Relacje artystycz-

ne między klasztorami Benedyktynów w Broumovie i Cystersów w Krzeszowie w dobie baroku, [w:] Barok na Broumovsku ze śląskiej 
perspektywy. Historia i współczesność, red. Arkadiusz Wojtyła, Małgorzata Wyrzykowska, Wrocław 2018, s. 11–21.

53 Zachowały się jedynie karty tytułowe, zob.: R. Walter, Musikgeschichte des Zisterzienserklosters Grüssau…, s. 258.
54 Rudolf Klinkhammer, Der Schullehrer im Dienste der Kirchenmusik im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Ein Beispiel aus Brau-

nau/Ostböhmen, [w:] De Consolatione Musicae, red. Daniela Laufer, Manuela-Carmen Prause-Weber, Köln 2004 („Kölner Studien zur 
Musik in Erziehung und Terapie”, 9), s. 104.

Zabieg taki nazywany jest kontrafakturą i w muzyce 
religijnej XVIII w. stosowany był powszechnie. Za-
mianie tekstów poddawano arie pochodzące z po-
pularnych, wystawianych na dworach europejskich 
oper. Utwór z nowym religijnym tekstem wykony-
wano np. w miejscu graduału lub offertorium. Orygi-
nalna aria Benché nasconda la serpe in seno Antonia 
Vivaldiego pochodziła z opery Orlando furioso, wy-
stawionej po raz pierwszy w Wenecji w 1727 roku. 
Na karcie tytułowej sporządzonej ręką Caspara Raffa 
nie ma noty własnościowej; proweniencję tego źró-
dła i terminus ante quem ustaliłam na podstawie 
duktu pisma i dat życia regensa o. Raffa. 

O. Raff sporządził także szereg kopii utworów 
czeskiego kompozytora Guntera Jacoba (1685–
1734), benedyktyna z klasztoru św. Mikołaja na 
Starym Mieście w Pradze. Rękopisy zawierają trzy 
opracowania antyfony Regina cœli lætare oraz offer-
torium Simon dormis?51. Utwory te są świadectwem 
muzycznych kontaktów cystersów śląskich z klasz-
torami praskimi; być może dotarły za pośrednic-
twem licznie poświadczonych kontaktów (nie tylko 
muzycznych) z klasztorem benedyktynów w Bro-
umovie52. Bezpośrednim śladem przepływu reper-
tuaru muzycznego z tego właśnie ośrodka są dwa 
najstarsze rękopisy z muzyką wokalno-instrumen-
talną zachowane w Krzeszowie53. W 1725 i 1729 r. 
sporządzono tam odpisy utworów broumowskiego 
organisty i nauczyciela Antona Celstina Mentzela 
(zm. 1740)54.

Rękopisy z czasów o. Raffa świadczą o jego dosko-
nałej orientacji w ówczesnej muzyce religijnej. Zakon-
nik ten znał, cenił i pozyskał dla klasztoru aktualną mu-
zykę kompozytorów włoskich. Muzyka wykonywana 

5. Rękopis bez noty proweniencyjnej, karta tytułowa sporządzo-
na duktem pisma o. Caspara Raffa, cystersa z Lubiąża, Biblioteka 
Uniwersytecka w Warszawie, sygn. RM 5047; fot. Biblioteka Uni-
wersytecka w Warszawie.



E W A  H A U P T M A N - F I S C H E R  |  M U Z Y K A  W O K A L N O - I N S T R U M E N T A L N A  W  K L A S Z T O R A C H  C Y S T E R S ó W 

1 0 1w Lubiążu była zbliżona do repertuaru największych 
ośrodków muzycznych tego czasu, w których na lata 
20. XVIII w. przypada wzrost zainteresowania twór-
czością kompozytorów włoskich. Zachowane źródła 
dowodzą też niezwykle szybkiej transmisji tego re-
pertuaru na Śląsk i zwracają uwagę na niedocenianą 
dotychczas rolę klasztorów w dystrybuowaniu muzyki. 
Jednocześnie z importem dzieł wybitnych kompozyto-
rów tego czasu w klasztorach wykonywano dzieła lo-
kalnych twórców, z pewnością mniej utalentowanych, 
ale posiadających dobry warsztat kompozytorski. Ana-
liza wyszczególnionych w rękopisach z kolekcji o. Raffa 
instrumentów dowodzi, że w pierwszych dekadach 
XVIII w. klasztor Cystersów w Lubiążu dysponował ze-
społem zbliżonym do doskonałej orkiestry klasztoru 
Cystersów w Oseku55. 

Rozkwit muzyki barokowej, przeznaczonej do 
wykonania na głosy solowe, zespół wokalny i koncer-
tujące instrumenty, przypada na czas kompleksowych 

55 Szczegółowe zestawienie instrumentów używanych w Lubiążu i Oseku, zob.: E. Hauptman-Fischer, op. cit., s. 69–70.
56 Np. barokizacja kościoła klasztornego w Lubiążu trwała od poł. XVII w. do lat 30. XVIII w., zob.: Artur Kolbiarz, Andrzej Kozieł, 

Barokizacja wystroju i wyposażenia kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia 
NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010, s. 83.

zmian wnętrz świątyń cysterskich w stylu baroko-
wym56. W rzeczywistości sporów konfesyjnych i re-
katolizacji na Śląsku, architektura, malarstwo i rzeźba 
pozostawały swoistym narzędziem propagandy Ko-
ścioła i wspierających go katolickich dynastii. Podob-
nie muzyka – będąca integralną częścią barokowej 
liturgii – olśniewała bogactwem i różnorodnością. 
Wierny, w przeciwieństwie do cysterskich mnichów, 
nie był w stanie zrozumieć większości tekstów – 
w utworach sensu stricto liturgicznych obowiązywa-
ła łacina. To muzyka zatem z jednej strony działała 
na zmysły, poruszała emocje, odwracała uwagę od 
przyziemnej rzeczywistości, z drugiej zaś bogactwo 
instrumentów wyrażało posoborowe idee Ecclesiae 
triumphantis. Wykonywana w klasztorach muzy-
ka była jednak przede wszystkim formą modlitwy, 
w której cystersi doby baroku, nie porzucając całko-
wicie wielowiekowej tradycji chorału gregoriańskie-
go, zwracali się w liturgii ku Bogu.
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S U M M A R Y

Ewa Hauptman-Fischer, Vocal and Instrumental Music in the Cistercians’ Convents in Silesia at the Time of  
Baroquisation of the Conventual Temples at the End of the 17th and Beginning of the 18th Centuries

When we visit the Cistercians’ convents in Silesia, we can see, at least in part, the same architecture, paintings, 
or sculptures, which Cistercians could. The inside of the temple, however, are always silent. Interestingly, the 
prayers of the monks were always accompanied by music, which in the 17th and the 18th century was as differ-
ent from original Cistercians ideals of simplicity, as the interiors of the baroqueised temples. Music resonated 
with the interior decorations, and was ruled by the same principles as visual arts.

Complying with the normative acts of the Cistercians’ general chapters, the liturgical music, for centuries, 
was restricted to the Gregorian chant. However, at the end of the 17th century it was impossible to follow the 
rules anymore. The Gregorian chant did not fulfil the baroque need of expression and sensuousness, especially 
during the liturgy in which participated not only monks, but also laity (on Sundays and during celebrations). 
To find a compromise which would allow for following the old rules, as well as performing the new figural 
music, two masses were celebrated each day: one with the Gregorian chant and another with the figural music 
(understood as vocal music with instrumental accompaniment). The changes introduced in the field of music 
found their reflection in the legal regulations, descriptions in the chronicles, and names of the functions in the 
order. For the liturgy and singing was responsible cantor. The vocal-instrumental music required great skills 
and abilities. That is why in the second half of the 17th century a new function in the order emerges: regens 
chori figuralis. One of the tasks of regens chori figuralis was gathering of the music to be performed during the 
liturgy. Unfortunately, no manuscripts from the 17th Cistercians’ monasteries has been preserved. There is only 
a limited number of manuscripts from the beginning of the 18th century. They come from the monasteries in 
Lubiąż (Leubus), Kamieniec Ząbkowicki (Kamenz), and Henryków (Heinrichau). A diary from the monastery 
in Rudy (Groß Rauden), being an unique source from the first half of the 18th century, helps to create a fuller 
picture of the music performed in the Cistercians’ monasteries in Silesia at the beginning of the 18th century.
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