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Obcy na prowincji
Moderniści a swojskie malarstwo Śląskie
od romantyzmu do nowej rzeczowości

Badając zasoby malarstwa niemieckiego z wrocławskich zbiorów prywatnych, ważnym wydał mi się trop relacji artystycznych pomiędzy autonomicznym środowiskiem
twórczym, a przybyszami z zewnątrz, czyli pomiędzy prowincjonalizmem „świata
naszego” a obcymi – „innymi ze świata nie naszego”. Temat poruszany był dotąd
w piśmiennictwie fragmentarycznie, zazwyczaj przy okazji omawiania wrocławskich
szkół artystycznych lub kolonii twórczych. Piotr Łukaszewicz we Wrocławskiej Akademii Sztuki i środowisku artystycznym tego miasta 1918-1933, w rozdziale książki
Co robić po kubizmie1 omawiając działalność profesorów przybyłych na wrocławską
Akademię odnosi się niekiedy do ich wpływu na środowisko artystyczne, w szczególności na swoich uczniów i przyjaciół. O problemach adaptacyjnych obcych w tej
uczelni wspomina Petra Hölscher w rozdziale Losy wrocławskiej Akademii Sztuki
i Przemysłu Artystycznego w latach 1918-1932 katalogu wystawy Od Otto Muellera
do Oskara Schlemmera. Artyści wrocławskiej Akademii2. W kilku miejscach dotyka tematu praca zbiorowa Wspaniały krajobraz3 oraz wydana przez Schlesisches
Museum w Görlitz Werkstätten der Moderne. Lehrer und Schüler der Breslauer
Akademie 1903-19324.
Wydaje się słuszne bliższe przyjrzenie się temu zagadnieniu, bowiem bezdyskusyjny jest awans artystycznego środowiska wrocławskiego od prowincjonalnej
1
P. Łukaszewicz, Wrocławska Akademia Sztuki i środowisko artystyczne tego miasta 1918-1933, [w:] J. Malinowski (red.), Co robić po kubizmie?, Kraków 1984.
2
P. Hölscher, Losy wrocławskiej Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego w latach 1918-1932, [w:] H. Baudis (red.), Od Otto Muellera do Oskara Schlemmera. Artyści wrocławskiej Akademii. Eksperymenty. Praktyka. Przypomnienie, katalog wystawy Staatlisches Museum Schwerin
11.05.2002-11.08.2002, Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 01-09.2002-17.10.1001, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 20.11.2002-19.01.1003, Schwerin 2002, s. 90-97.
3
K. Bździach (red.), Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach
w XX wieku, Berlin i Jelenia Góra 1999.
4
J. Brade (red.), Werkstätten der Moderne. Lehrer und Schüler der Breslauer Akademie
1903-1932, katalog wystawy Schlesisches Museum zu Görlitz, [b.m.w.] 2004.
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wegetacji trwającej aż do końca XIX w., po wykreowanie w latach 30. XX w. nowoczesnej uczelni artystycznej o znaczeniu ogólnoniemieckim, porównywalnej
artystycznie i programowo ze słynnym Bauhausem. Uprawnione jest przypisanie
dominujących dokonań w tej mierze obcym na prowincji, których prężność organizacyjna i artystyczna odmieniła oblicze śląskiego, a zwłaszcza wrocławskiego malarstwa. Tekst niniejszego artykułu został oparty na dziełach pochodzących z kolekcji
prywatnych, dotąd tylko w niewielu przypadkach wystawianych i publikowanych,
dlatego też opisy oraz ilustracje obrazów mają dodatkowy walor oryginalności i stanowią istotną materię poznawczą5.

I.

Prowincjonalizm XIX stulecia

W XIX w. Śląsk był niewątpliwie prowincją artystyczną. Do lat 60. w środowisku
twórczym Wrocławia, nie mówiąc już o peryferiach prowincji, dominowała w malarstwie stagnacja, powielanie zużytych wzorców, epigonizm. Romantyzm śląski reprezentowali August Siegert6, Christoph Nathe7 i Adolph Kunkler8. Pierwszy z nich,
malarz scen rodzajowych, historycznych, portretów, miniatur oraz pejzaży, nie spełnił oczekiwań swego nauczyciela oraz mistrza – sławnego Jacquesa-Louisa Davida
i nie odcisnął na ówczesnym malarstwie wrocławskim znaczącego piętna. Również
pozostali dwaj pejzażyści romantyczni nie odegrali poważniejszej roli i nie wznieśli
się wyraziściej ponad przeciętność. A przeciętność była w tym czasie swego rodzaju
wyróżnikiem prowincjonalizmu, zwłaszcza w fazie biedermeiermeieru9. To właśnie
wówczas romantyczny wizerunek heroicznego, antynapoleońskiego buntownika
o demokratycznych poglądach, zastępuje poczciwy Biedermann. Jego powołaniem,
jako trybika Heglowskiego państwa idealnego, jest wierność i oddanie władzy, w za-

5
Tekst został opracowany w ramach dysertacji z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim.
6
August Siegert (1786-1869), śląski malarz pejzażysta, batalista i portrecista, uczeń F.A. Vincenta oraz J.L. Davida w Paryżu, od 1812 nauczyciel rysunku na Uniwersytecie we Wrocławiu, 1816-1818 w Rzymie i na Sycylii. Por. U. Thieme, F. Becker (red.), Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler. Von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig 1940-1947, t. 30, s. 597.
7
Christoph Nathe (1753-1806), malarz akwarelista i miniaturzysta oraz rysownik śląski, uczeń
A.F. Oesera w Lipsku, twórca wielu topograﬁcznych widoków śląskich. Por. U. Thieme, F. Becker,
op.cit., t. 25, s. 353-354.
8
Adolph Kunkler (1792-1866), malarz pejzażysta śląski, studiował na drezdeńskiej Akademii,
malował widoki karkonoskie. Por. H. Wichamnn, Georg Wichamnn 1876-1944. Der Maler des Riesengebirges und sein Kreis, Würzburg 1996, s. 200.
9
Biedermeier, styl w malarstwie i w rzemiośle artystycznym, szczególnie w ebenistyce, rozpowszechniony w Niemczech i krajach Europy środkowej. Kojarzony z estetyką mieszczańską, nawiązywał do klasycyzmu i empiru. W malarstwie cechowała go naiwność, sentymentalizm i intymność
oraz pochwała swojskiego obyczaju i pejzażu. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia sztuki niemieckiej.
Austria Niemcy Szwajcaria, Warszawa 2002, s. 55-57; W. Geismeier, Biedermeier, Leipzig 1982.
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mian za beztroski, idylliczny, stabilny żywot, pozbawiony zagrożeń i zredukowany
do małej stabilizacji. To właśnie od Biedermanna i postaci ﬁkcyjnego poety Biedermeiera (powołanej przez pisarzy Adolfa Kussmaula10 i Ludwiga Eichordta11),
wywodzi swą nazwę ten szczególny kierunek niemieckiego romantyzmu12. Wbrew
uproszczonym sądom, biedermeieru nie należy utożsamiać ze sztuką mieszczańską,
zwłaszcza w malarstwie. Jest to realizacja pewnej konwencji, powstałej wszakże
w intelektualnych środowiskach artystycznych, której zadaniem była zaprogramowana pochwała określonych cnót moralnych oraz świadome odżegnywanie się od
wszelkiej krytyki społecznej i politycznej. Nawet pejzaż nabrał w tym przypadku
odmiennego charakteru. Zatracił heroiczne czy metaﬁzyczne odniesienia, na rzecz
spokoju, niewzruszoności, nastroju. Stał się przyjazny człowiekowi; w obrazie jest
surogatem jego zapotrzebowania na kontakt z naturą. Krajobraz stawał się coraz
bardziej sentymentalny, zaś ludzie jako sztafaż stawali się obserwatorami natury,
nie jej składową.
Peryferie geograﬁczne stwarzają iluzje miejsc idyllicznych, w których piękno
przyrody idzie w parze z życiem bogobojnym, tradycyjnym, pośród swojskiego ludu,
zdrowego moralnie i ﬁzycznie. Pochwała prowincji i prowincjonalizmu w sztuce
utwierdzała zatem artystów prowincjonalnych w przekonaniu o (iluzorycznych często) wartościach ich twórczości. Inną cechą charakterystyczną sztuki prowincjonalnej jest jej zapóźnienie czasowe. Oczywiście wszelkie nowości, w tym nowe prądy
artystyczne, traﬁają tam później, rozwijają się wolniej i trwają dłużej niż w centrach
kulturowych. Biedermeier śląski jest więc opóźniony, mało charakterystyczny i nie
wyłonił wybitniejszych osobowości artystycznych. Dopiero po połowie wieku wczesna twórczość Albrechta Bräuera13 nawiązuje do dokonań Moritza von Schwinda14

10

Adolf Kussmaul (1822-1902), lekarz, pisarz i satyryk niemiecki. Por. W. Geismeier, op.cit.,

s. 364
11

Ludwig Eichordt (1827-1892), pisarz i publicysta niemiecki. Ibidem, s. 362
Nazwa „biedermeier” pochodzi od słowa „Bidermann” oznaczającego mieszczańskiego poczciwca, które w latach 30. XIX w. nabrało ironiczno-pejoratywnego zabarwienia; przedstawicielem
tego etosu spokojnej, cichej egzystencji była stworzona przez Kussmaula i Eichordta literacka postać poety Weilanda Gottlieba Biedermeiera. Por. T. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie lat 1800-1848, Poznań 1991, s. 50.
13
Albrecht Bräuer (1830-1897), śląski malarz pejzaży i scen rodzajowych, uczeń drezdeńskiej
Akademii u J. Hübnera, potem we Frankfurcie u E. Steinkego. Profesor wrocławskiej Szkoły Sztuki, tworzył pod wpływem nazarejczyków również obrazy religijne i historyczne. Por. U. Thieme,
F. Becker, op.cit., t. 4, s. 509-510; P. Łukaszewicz, A. Kozak (red.), Obrazy Natury. Adolf Dressler
i pejzażyści śląscy drugiej połowy XIX wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
1997, Wrocław 1997.
14
Moritz von Schwind (1804-1871), malarz i rysownik austriacki, studiował na Akademii wiedeńskiej. Działał w Monachium, gdzie został profesorem Akademii, czynny również w Karlsruhe
i we Frankfurcie. Tworzył nastrojowe kompozycje ﬁguralne, inspirowane ludowymi baśniami oraz
legendami rycerskimi. Twórczość jego była jednym ze źródeł sentymentalnego nurtu „ojczyźnianego”. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 30, s. 386-390; A. Dulewicz, op.cit., s. 413-414.
12

224

Małgorzata Najwer

i Ludwiga Richtera15, zaś Adelbert Woelﬂ16 maluje swojskie weduty Wrocławia.
O braku wyrazistości artystycznej tej sztuki świadczyć może zorganizowana we Wrocławiu w 1930 r. wystawa Schlesisches Biedermeier17, na której reprezentantami
stylu byli zarówno urodzony w 1776 r. Carl Daniel Friedrich Bach18, jak i urodzony
w 1833 r. Adolf Dressler19. Poczet mało znaczących malarzy istotnie związanych ze
Śląskiem uzupełniono twórcami tej miary co Adolf Menzel20, Karl Friedrich Lessing21, czy Rudolf Julius Benno Hübner22, których poza miejscem urodzenia niewiele z tą ziemią łączyło. Nie zdarzył się na Śląsku żaden, choćby skromniejszych lotów
artysta romantyczny, który podjąłby, na wzór Caspara Davida Friedreicha23 i jego
15

Ludwig Richter (1803-1884), malarz, rysownik i graﬁk niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli późnego romantyzmu, profesor Akademii w Dreźnie. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit.,
t. 28, s. 298-300; A. Dulewicz, op.cit., s. 371.
16
Adelbert Woelﬂ (1823-1896), śląski malarz wedut i pejzaży, specjalizujący się w widokach
architektury starego Wrocławia. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 36, s. 164; P. Łukaszewicz,
A. Kozak, op.cit., s. 149-151.
17
Schlesisches Biedermeier, katalog wystawy, Räumen des ehemaligen Generalkommandos,
30.03.-30.04.1930 „Schlesische Monatschefte. Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat” 1930,
nr 4, s. 140-146.
18
Carl Daniel Friedrich Bach (1756-1829), malarz niemiecki, uczeń Akademii berlińskiej, z polecenia hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego w 1791 r. mianowany pierwszym dyrektorem nowo
utworzonej we Wrocławiu Królewskiej Szkoły Sztuki. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 2, s. 308;
A. Saj (red.), Szkoła Plastyczna we Wrocławiu 1791-1994 – tradycja i teraźniejszość, katalog wystawy, Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, 1994, Muzeum Krajowe w Brunszwiku,
Muzeum Zup Solnych w Halle, 1995, Wrocław 1994, s. 22-23.
19
Adolf Dressler (1833-1881), śląski malarz pejzażysta, uczeń J. Beckera we Frankfurcie. Od
1879 r. kierował nowo powstałą Pracownią Mistrzowską Malarstwa Krajobrazowego przy Śląskim
Muzeum Sztuki. Był twórcą lokalnej szkoły malarstwa pejzażowego. Por. U. Thieme, F. Becker,
op. cit., t. 9, s. 555; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 51-93.
20
Adolf Menzel (1815-1905), urodzony we Wrocławiu niemiecki malarz i graﬁk, główny przedstawiciel neoromantyzmu i realizmu. Krótko studiował w Akademii berlińskiej, w zasadzie samouk.
Piewca wielkości Prus doby fryderycjańskiej, ale i ﬁzycznej pracy robotników w przemyśle. Przyczynił się do przełamania hegemonii malarstwa akademickiego i zbliżył się do impresjonizmu. Por.
U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 24, s. 400-402; A. Dulewicz, op.cit., s. 288-289.
21
Karl Friedrich Lessing (1808-1880), urodzony we Wrocławiu niemiecki malarz realistycznych krajobrazów i wielkich historycznych scen rodzajowych. Osiadły w Düsseldorﬁe uchodzi za
twórcę tamtejszej szkoły malarstwa pejzażowego. Profesor Akademii w Karlsruhe. Por. U. Thieme,
F. Becker, op.cit., t. 23, s. 129-130; A. Dulewicz, op.cit., s. 263.
22
Rudolf Juliusz Benno Hübner (1806-1882), urodzony na Śląsku niemiecki malarz historyczny, rodzajowy i portrecista. Studiował we Wrocławiu u A. Siegerta, na Akademii berlińskiej
u W. Schadowa i na Akademii w Düsseldorﬁe. Profesor i dyrektor Akademii drezdeńskiej. Por.
U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 18, s. 47-49.
23
Caspar David Friedrich (1774-1840), największy niemiecki malarz romantyczny. Tworzył
pejzaże, często ze sztafażem, o symbolicznych i mistycznych przesłaniach, o relacjach życia, natury
i boskości. Studiował na Akademii w Kopenhadze, osiadł w Dreźnie. Motywy karkonoskie stanowią
często istotny budulec mistycznych kompozycji, kompilowanych niekiedy z różnych fragmentów
krajobrazowych. Był profesorem Akademii drezdeńskiej. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 12,
s. 464-468; A. Dulewicz, op.cit., s. 140-142.
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kręgu, malarski dialog przyrody z historią w jej kosmiczno-metaﬁzycznym wymiarze
ﬁlozoﬁcznym. Obowiązuje łatwa w odbiorze, zbanalizowana w formie i bezpieczna
politycznie, koncepcja germańskiej sielanki, uwznioślenia pracy organicznej i zachwytu nad swojskością i nastrojowością przyrody. W innych miejscach, wespół ze
wzorcami barbizońskimi, dało to asumpt dla powstania monachijskiej, kronberskiej
i weimarskiej szkoły pejzażu intymnego24.
Oczywiście wielu twórców miało świadomość, a nawet kompleks prowincjonalizmu. Dlatego nierzadko kształcili lub dokształcali się w ośrodkach prężnych artystycznie, najczęściej w Monachium, Düsseldorﬁe i Berlinie, a zamożniejsi w Rzymie
lub Paryżu. Malarzem takim był wrocławianin Adolf Dressler, który doświadczenia malarskie zdobywał głównie w znanych ośrodkach zachodnioniemieckich, we
Frankfurcie pod kierunkiem Jakoba Beckera25 oraz w kolonii kronberskiej kierowanej przez Antona Burgera26. Ten niewątpliwie utalentowany malarz i pedagog, po
krótkim początkowym okresie biedermeierowskim, po fascynacji barbizończykami
i niemieckimi szkołami pejzażu intymnego, wypracował około połowy lat 60., już
po powrocie do Wrocławia w 1863 r., własny, dojrzały warsztat realistyczny. Dressler jest jednym z niewielu wybitniejszych malarzy urodzonych na Śląsku, którzy
zdecydowali się powrócić na prowincję. Jego pochodzenie przypuszczalnie ułatwiło
mu uzyskanie przychylności miejscowej elity i uznania, skoro już w 1867 r., z okazji wystawy jego prac, gazeta wrocławska pisała: „Adolf Dressler przewyższał, także
już wcześniej, dzięki swym osiągnięciom na polu malarstwa pejzażowego, wszystkich swoich kolegów ze Śląska. Jego obrazy, między nimi szczególnie Wnętrze lasu
i Jezioro leśne, wzbudziły słusznie najpowszechniejszy podziw”27. Jako pejzażysta,
24
Barbizończycy (szkoła barbizońska), kolonia malarzy francuskich, którzy w latach 30. XIX w.
działali we wsi Barbizon na skraju lasów Fontainebleau. Malowali studia pejzażowe bezpośrednio
w plenerze, w których romantyczna uroda nie upiększonych form natury, skąpanych w wysublimowanym, ale autentycznym świetle, ożywia często sztafaż ludzki lub zwierzęcy. Do najważniejszych przedstawicieli szkoły należą T. Rousseau, J. Dupré, C. Daubigny, C. Troyon, a także luźniej związani z grupą J.F. Millet oraz K. Corot. Ten typ pejzażu intymnego oddziałał na niektóre
ośrodki malarskie w Niemczech, przede wszystkim w Monachium (E. Schleich, A. Lier, J. Wenglein,
T. Kotsch), Kronbergu (A. Burger, P. Burnitz, J.J. Maurer) i Weimarze (K. Bucholz, T. Hagen, L. von
Kalckreuth), od których to miejscowości niemieckie szkoły pejzażu intymnego (lub nastrojowego)
przyjęły swe nazwy. Malarstwo tych szkół miało istotny udział w powstaniu malarskiego realizmu
i w pewnym stopniu antycypowało założenia programowe impresjonizmu. Por. Dulewicz, Słownik
sztuki francuskiej, Warszawa 1977, s. 34-35; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 14, 35-39; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 580.
25
Jakob Becker (1810-1872), malarz rodzajowy i pejzażysta oraz graﬁk niemiecki, uczeń Akademii w Düsseldorﬁe, profesor Instytutu Sztuki Städla we Frankfurcie. Por. U. Thieme, F. Becker,
op.cit., t. 3, s. 148-149.
26
Anton Burger (1824-1905), niemiecki malarz i graﬁk, pejzażysta. Uczeń Instytutu Sztuki
Städla we Frankfurcie u J. Beckera i P. Veita. Kierował kolonią malarską w Kronbergu koło Frankfurtu. Por. U. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 5, s. 245.
27
„Schlesische Provinzial-Blätter” 1867, nr 6, s. 428. Cyt. za: P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit.,
s. 54.
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przed osiedleniem się we Wrocławiu, malował zazwyczaj duże wymiarowo, dość
konwencjonalne stylistycznie i akademicko drobiazgowo wypracowane, idylliczne
pejzaże ze sztafażem. Swojsko-ojczyźniana, sentymentalna nuta pobrzmiewała nawet w dramatycznych tematach, o czym świadczy sporo powtórzeń pejzaży z płonącym młynem. Szkice z natury były wówczas raczej studiami, wykorzystywanymi
w wielkoformatowych obrazach pracownianych. Tendencja ta wyraźnie zaczęła się
zmieniać po przybyciu artysty do Wrocławia. Obrazy atelierowe stopniowo traciły
swą wielkość, a treści intymny, nastrojowy charakter. Z prywatnych zbiorów pochodzi powstały zapewne jeszcze we wczesnym okresie wrocławskim Krajobraz nadrzeczny28 (Il. 1). Przywołuje on biedermeierowskie asocjacje, ale i szlachetniejsze
skojarzenia z mistrzami realistycznego pejzażu holenderskiego XVII w. Realizm
w czystej formie zaczął dominować w twórczości Dresslera. Szkice i studia zyskały autonomiczny charakter. Stały się realnymi i wartościowymi świadkami miejsc
i stanów natury. Stopniowo sztafaż stawał się coraz mniej istotny, jak W górskiej
dolinie (własność prywatna, Il. 2), a wkrótce zanikł zupełnie. Artysta doszedł do
granic realizmu – do naturalizmu. Taki jest w swej wymowie Potok górski (własność prywatna, Il. 3). Malowany szeroko, swobodnie, miejscami impastowo, daje
próbkę wirtuozerii technicznej malarza. Wczesnojesienny bezchmurny dzień ukazuje widok na skalne zbocze, z płynącym u podnóża strumieniem. Zdecydowane uderzenia pędzla brużdżą perłowosine, różowawe strugi wody między głazami. Wśród
ochrowożółtych bloków skalnych wyrastają sylwety dwóch poskręcanych wichrami
dębów, których zielone jeszcze korony złoci już jesień. Jak memento sterczy ciemnougrowy pień złamanego drzewa. W oddali – na tle pogodnego jasnobłękitnego
nieba, ocieplonego późną porą dnia – rysuje się różowiejący łagodny szczyt odległego łańcucha górskiego. Pod względem kolorystycznym, a nawet sposobu prowadzenia pędzla i rodzaju użytego podobrazia, (karton) szkic wykazuje bliskie pokrewieństwo z szeregiem studiów i szkiców olejnych przechowywanych przez Muzeum
Narodowe we Wrocławiu, w tym z Czerwoną doliną i cyklem obrazów z przełomu
rzeki Pełcznicy29. Te niewielkie wymiarami dziełka mają w oeuvre Dresslera rangę
artystycznie najwyższą. Malowane są z wielką swobodą i spontanicznością, wierne
prawdzie, choć gubiące formę, odważne w mocnym kolorze, choć w zgodzie z naturą. Sytuują się już w nurcie naturalistycznym.
Adolf Dressler zajmuje w malarstwie śląskim miejsce szczególne, co najmniej
z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że zdobytą wiedzę, doświadczenie i kunszt,
porzucając powodzenie jakie zdobył w wiodących wówczas ośrodkach kulturalnych
Niemiec, zaszczepił z sukcesem w rachityczne, amorﬁczne artystycznie malarstwo
śląskie. Swą sztuką oraz działalnością pedagogiczną nie tylko dał początek, ale i wytyczył kierunek dalszego rozwoju miejscowej szkole krajobrazowej. Po drugie dlatego, że dzięki osobowości i talentowi konsekwentnie rozwijał swą twórczość, i to
28
29

A. Dressler, Krajobraz nadrzeczny, [w:] P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 65.
Większość z nich reprodukowana jest [w:] P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 74-89.
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w warunkach prowincjonalnej izolacji. Paradoksalnie zubożając efektowność i precyzję, wzbogacał czysto malarskie środki wyrazu. Jak dobre wino, z latami sztuka
artysty nabierała smaku, koloru i mocy. Po trzecie dlatego, że będąc swoim z pochodzenia i obcym w swym wizerunku artystycznym, potraﬁł do tego wizerunku przekonać autochtoniczne środowisko twórcze i krytykę. Jego wizja artystyczna stała się
akceptowalna, z czasem zdobyła naśladowców i kontynuatorów. Umiał wykreować
w świadomości prowincjonalnej poczucie swojskości dla odmiennych wartości estetycznych.
Malarką związaną luźno, lecz długotrwale, bo przez blisko dwadzieścia lat
z Adolfem Hoelzelem30 i szkołą Neu Dachau31, była wrocławianka Gertrud Staats32,
najważniejsza uczennica i spadkobierczyni artystyczna Adolfa Dresslera. Choć najczęściej malowała na Śląsku, a zwłaszcza w rejonie Wrocławia i Karkonoszy, niekiedy poddawała swe obrazy stylistyce lirycznego naturalizmu. Odniesienia do maniery
szkoły Neu Dachau odnajdujemy również w Nadodrzańskich rozlewiskach (własność prywatna, Il. 4). Obraz jest nastrojowym, skromnym, choć subtelnym widokiem okolic rodzimego miasta. Pierwszy plan pokrywa zgaszona brunatna czerwień,
gdzieniegdzie jeszcze zielonych traw, szkicowo zaznaczonych długimi pociągnięciami pędzla. Żółtawe, piaszczyste łachy kontrastują – w planie drugim – z błękitną
plamą rozlewiska, obwiedzionego wyraźnym, ciemnobrązowym konturem. Dalej,
na horyzoncie, widać oliwkowougrowy, wąski pas odległego, przeciwległego brzegu.
W środkowej jego części, na jasnym tle nieba, rysuje się kilka liściastych drzew,
których syntetyczne korony tworzą barwne plamy, wyraźnie secesyjne w swej dekoracyjności. Atmosferę jesiennego smutku pogłębiają ciężkie, sepiowe chmury.
Wpływy szkoły Neu Dachau przejawiają się zarówno w syntetycznej, płaszczyznowej
formie, jak i w wyraźnym, falującym konturze. Tematyka dzieła również mieści się
w ideologicznych założeniach szkoły, jako pochwała urody pejzażu rodzimych stron.
Podobnie jak jej mistrz, Gertrud Staats stale rozwijała swą osobowość artystyczną,
reagując na nowe prądy w sztuce, których subtelne odgłosy bez trudu odnajdujemy w jej obrazach. Romantyzujący pejzaż intymny bezkonﬂiktowo nabiera prawdy
realistycznej, łagodzony później płaszczyznową stylistyką lirycznego naturalizmu
30
Adolf Hoelzel (1853-1934), niemiecki malarz graﬁk i teoretyk sztuki. Studiował w Wiedniu
i Monachium, osiadł w Dachau, gdzie założył własną szkołę artystyczną i współtworzył kolonię Neu
Dachau. Malował pejzaże w duchu lirycznego naturalizmu. Eksperymentował z barwnymi kręgami
i spiralami, formułując własną teorię koloru, wykorzystaną później przez Bauhaus. Por. Thieme,
F. Becker, op.cit., t. 17, s. 205-206; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 200.
31
Neu Dachau, kolonia malarzy w Dachau koło Monachium, skupiająca artystów lirycznego
naturalizmu. Wieś niemiecka jako ostoja zdrowego ducha narodowego inspiruje twórczość tej szkoły. Obok A. Hoelzla czołowymi jej przedstawicielami byli L. Dill oraz A. Langhammer. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 326.
32
Gertrud Staats (1859-1938), wrocławska pejzażystka i malarka kwiatów. Uczennica A. Dresslera we Wrocławiu i H. Gaudego oraz F. Skarbiny w Berlinie, a po powrocie do Wrocławia
C.C. Schirma. Miała znaczący wpływ na rozwój śląskiej szkoły krajobrazowej. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 31, s. 430; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 134-137.
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i linearną ornamentyką secesji, by osiągać niekiedy kolorystyczną lekkość i czystość
impresjonizmu. Sztuka jej w całości przynależy wszakże do XIX w.
Epizodyczna działalność przybyłego z Berlina Carla Covena Schirma33, który
w latach 1883-1889, po śmierci Dresslera kierował Pracownią Mistrzowską Malarstwa Krajobrazowego przy Śląskim Muzeum Sztuk Plastycznych, jest praktycznie bez
znaczenia dla sztuki wrocławskiej i śląskiej. Ani utworzenie w 1875 r. Królewskiej
Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, ani powierzenie nowo powstałej w niej klasy malarstwa krajobrazowego Carlowi Ernstowi Morgensternowi34, również nie wywołało przełomu. Przybysza z Monachium cechowały solidny warsztat, umiłowanie
przyrody i zdolności pedagogiczne. Nowatorem malarskim jednak nie był. Położył
duże zasługi kształcąc wielu malarzy krajobrazu śląskiego, zwłaszcza karkonoskiego,
których działalność artystyczna przypada już na XX w. Walory jego sztuki ukazują
obrazy z prywatnych zbiorów: naturalistyczny Pejzaż wiosenny (Il. 5)35 oraz secesjonizujący W świetle księżyca (Il. 6). Twórczość Gertrud Staats i Carla Ernsta Morgensterna zamyka właściwie historię rodzimego malarstwa śląskiego w XIX stuleciu.
W jakiejś mierze antycypacją nowego był ukształtowany w ostatnich latach odchodzącego stulecia krąg „willi Neisserów”36. Sławny lekarz dermatolog Albert Neisser (Il. 7)37 był zarazem znanym wrocławskim mecenasem sztuki, któremu sekundowała miłośniczka secesji, żona Toni. Wybudowana przez nich na Zalesiu, według
projektu Hansa Grisenbacha, reprezentacyjna willa była miejscem ważnego dokonania artystycznego, o ogólnoniemieckim wydźwięku, a którego autorem był przyjaciel domu, malarz i dekorator Fritz Erler38. Artysta urodził się w Ząbkowicach Ślą-

33

Carl Coven Schirm (1852-1928), niemiecki pejzażysta bliski szkole Neu Dachau. Malarstwa
uczył się na Akademii w Karlsruhe i między innymi u H. Gaudego i E. Hildebrandta. Przez kilka lat
mieszkał we Wrocławiu kierując po Dresslerze muzealną pracownią malarstwa krajobrazowego.
Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 30, s. 86; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 129
34
Carl Ernst Morgenstern (1847-1928), niemiecki malarz pejzażysta. Prywatne lekcje malarstwa pobierał między innymi u ojca Christiana, E. Schleicha, T. Kotscha. Od 1884 r. był wykładowcą,
potem profesorem wrocławskiej Szkoły Sztuki, emerytowany resztę życia spędził w Wilczej Porębie
koło Karpacza, utrzymując bliższe kontakty ze swymi uczniami z kolonii malarskiej w Szklarskiej
Porębie. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 20, s. 148; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 119-121.
35
P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 120.
36
Kręgiem willi Neisserów zwykło się określać twórców skupionych wokół małżeństwa Neisserów zamieszkałych w willi na obrzeżu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Byli wśród nich znani
muzycy (Richard Strauss, Gustav Mahler, Rafar Maszkowski), pisarze (bracia Hauptmannowie),
malarze (bracia Erlerowie, Euglen Spiro), rzeźbiarz Theodor von Gosen.
37
J.J. Trzynadlowski (red.), Sztuka Wrocławia 1850-1945 w galerii Muzeum Miejskiego Wrocławia, katalog stałej wystawy, Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2009, s. 45.
38
Fritz Erler (1868-1940), urodzony na Śląsku niemiecki malarz, graﬁk, ilustrator, dekorator. Uczył się we Wrocławiu u A. Bauera, w Académie Julian w Paryżu, w którym uległ wpływom
nabistów. W Monachium współtworzył pismo „Jugend” i ugrupowanie Scholle. Zaprojektował
kompleksowe wystroje secesyjne wnętrz: willi Neisserów, domu zdrojowego w Wiesbaden i ratusza
w Hanowerze. Malował dekoracyjne obrazy alegoryczne, sceny z germańskiej mitologii, reportaże
frontowe z I wojny światowej, portrety i akty. W okresie hitlerowskim uległ wpływom nazirealizmu.
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skich, studiował we Wrocławiu, ale solidne wykształcenie otrzymał w Akademiach
Berlina, Weimaru, Monachium i Paryża. Pod koniec lat 90. należał już do uznanych
przywódców niemieckiej secesji, czyli Jugendstilu39, do czego przyczyniła się stała
współpraca z tygodnikiem „Jugend”. Na zaproszenie Neisserów Erler zaprojektował
kompleksowy wystrój secesyjny kilku wnętrz willi: pokoju muzycznego, holu i pokoju herbacianego. Realizacja wystroju pokoju muzycznego nastąpiła najwcześniej, na
przełomie 1898 i 1899 r., jako jedno z pierwszych powstałych w Niemczech wnętrz
secesyjnych40. Oprócz pięciu dużych fresków o symbolice muzycznej, wykonano
w tej stylistyce dekoracje ścienne i stropowe, podłogę parkietową, meble i stolarkę,
zasłony, okucia i obudowy grzejników. W późniejszych latach zrealizowano wystroje
pozostałych pomieszczeń41.
We wrocławskich zbiorach prywatnych znajdują się dwa, dość znacząco różniące się obrazy Fritza Erlera, warte omówienia. Pierwszy z nich to niewielki, owalny gwasz Na huśtawce (il. 8), emanujący erotyzmem i radością życia. Rudowłosa
piękność w czarnym kapeluszu poddaje się ekstatycznej przyjemności na huśtawce zawieszonej gdzieś na drzewie. Rozchylone nogi we wrzosowych pończochach
i czarnych buciczkach ukazują fragmenty gołych ud, częściowo przykrytych białą
halką, wystającą spod rozwianej wiatrem perłowoseledynowej sukni z dekoltem.
Dodatkowo erotyzm sceny współbuduje przyjęty przez malarza punkt obserwacji,
pozwalający od dołu dojrzeć skrywane zazwyczaj fragmenty kobiecego ciała. Diagonalnie uchwycona sylwetka jest pełna dynamiki, sugestywnie oddając ruch. Pęd
powietrza zadarł sukienkę, która tworzy dekoracyjną falę fałdów unoszonych podmuchem. Niewielkie fragmenty kilku zielonych liści kasztanowca, tuż przy górnej
krawędzi obrazu, umiejscawiają scenę w ogrodowym plenerze. Artysta posłużył się
miękkim falującym cynobrowym konturem, zarysowując ciało i włosy huśtającej się
Uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicie Jugendstilu. Por. Thieme, F. Becker, op.cit.,
t. 10, s. 607-608; H. Vollmer (red.), Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, Leipzig 1956-1958, t. 2, s. 50; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 124.
39
Jugendstil, termin używany dla określenia niemieckiego stylu secesyjnego, w czystej formie
obejmującego lata 1892-1905. Miał szczególne znaczenie dla sztuki niemieckiej przełomu wieków.
Środki formalne tego stylu odeszły całkowicie od stylistyki i ornamentyki historycznej, na rzecz zupełnie nowych założeń dekoracyjnych opartych na formach biologicznych, później krystalicznych,
na asymetrii oraz szczególnej ekspresji linearnej. Charakterystyczna była także rezygnacja z efektów
perspektywiczno-iluzjonistycznych, a więc nie stosowanie perspektywy oraz światłocienia modelującego bryły przedmiotów, co sprawiało wrażenie płaskości, dwuwymiarowości. Treści ideologiczne
są natomiast emocjonalnie związane z symboliczno-narodowo-ojczyźnianą kreacją zapoczątkowaną
przez symbolizm i podjętą przez liryczny naturalizm.
40
J.J. Trzynadlowski, op.cit., s. 42.
41
Bezdzietni Neisserowie zapisali willę wraz z artystycznym wyposażeniem miastu. W 1920 r.
jako dom Neisserów stała się willa oddziałem muzeum miejskiego, w którym odbywały się wystawy
sztuki współczesnej. Ze względu na żydowskie pochodzenie darczyńców, w 1934 r. władze nazistowskie zamknęły oddział, zbiory uległy rozproszeniu, zaś na początku 1945 r. willa uległa całkowitemu
zniszczeniu. Część ocalałych z kolekcji dzieł eksponowano na wystawie Albert Neisser (1855-1916).
Kolekcjoner i mecenas sztuki, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w 2005.
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kobiety, zaś giętką szarą i białą linią – by oddać zwiewność sukni. Wyraźnej syntezie
poddane zostały kapelusz, pończochy i buciki oraz liście i huśtawka, przyjmujące
formę płaskich, pozbawionych światłocienia, intensywnych plam barwnych. Obrazek ze swoją linearną i płaszczyznową dekoracyjnością wpisuje się w dojrzałą fazę
stylu secesyjnego, przypadającą na przełom wieków. Drugi z obrazów, wykonany
pastelami sporych rozmiarów Akt kobiecy (Il. 9)42, powstał zapewne w podobnym
okresie przełomu wieków. I tutaj ciało młodej kobiety tchnie zmysłowością, jakże
jednak odmienną. Lekkość, secesyjną dekoracyjność, wręcz ﬁluterność poprzedniej
scenki zastąpiła realistyczna, ciasno skadrowana ciężka postać nagiej modelki. Jej
nagość jest wyzywająca, pomimo skierowanego w bok spojrzenia. Pastelowe, połyskliwe odcienie skóry wzmacniają ten efekt. Fotograﬁczna nieomal realność utrwaliła piękno, ale i zdrowie ﬁzyczne modelki oraz emanującą z twarzy nordycką pewność siebie. Obraz wydaje się antycypować styl narodowego socjalizmu, któremu
malarz pod koniec życia uległ.
Wokół willi Neiserów stworzyła się swoista aura, przyciągająca młodych twórców, wśród których był późniejszy literacki noblista Gerhart Hauptmann oraz słynny kompozytor Richard Strauss. Częściej bywali tu wszakże malarze praktykujący
nowe, antyakademickie trendy w malarstwie. Poza Fritzem Erlerem działali w tym
kręgu: jego brat – twórca świetlistych pejzaży o technice zbliżonej niekiedy do dywizjonizmu – Erich Erler43, impesjonistka Clara Sachs44 oraz Eugen Spiro45, znacząca osobowość malarstwa europejskiego, a także amerykańskiego, pochodzący
z Wrocławia, gdzie rozpoczął studia kontynuowane następnie w Monachium pod
kierunkiem Franza von Stucka46. Ze względu na żydowskie pochodzenie, w 1935 r.
wyemigrował do Francji, a w 1941 r. do USA, gdzie był wykładowcą w Elizabethtown
42
Obraz eksponowany na wystawie Sztuka Wrocławia 1850-1945 w galerii Muzeum Miejskiego Wrocławia. Por. J.J. Trzynadlowski, op.cit., s. 46, 47.
43
Erich Erler (1870-1946), urodzony na Śląsku malarz i rysownik niemiecki. Studiował we
wrocławskiej Szkole Sztuki u A. Bräuera, osiedlił się w Samaden w Szwajcarii. Okresowo działał
w Monachium gdzie był członkiem ugrupowania Scholle oraz we Wrocławiu. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 10, s. 606; Vollmer, op.cit., t. 2, s. 50; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 107.
44
Clara Sachs (182-1921), urodzona we Wrocławiu malarka śląska, uczennica H. Bayera
i C.C. Schirma we Wrocławiu oraz J. Jacoba w Berlinie i C. Marra w Monachium. Tworzyła pod
wpływem francuskich impresjonistów oraz P. Cézane’a pejzaże, martwe natury i portrety. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 29, s. 296; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 128.
45
Eugen Spiro (1874-1972), urodzony we Wrocławiu malarz niemiecki pochodzenia żydowskiego. Kształcił się we wrocławskiej Szkole Sztuki i w Akademii monachijskiej u F. Stucka. Przez kilka
lat prowadził we Wrocławiu własną szkołę malarstwa i rysunku. Był członkiem Monachijskiej Secesji
i wykładowcą Państwowej Szkoły Sztuki w Berlinie. Wyemigrował do Francji, a potem do USA gdzie
nauczał malarstwa. Siostrzeńcem malarza był Balthasar Klossowski – Balthus. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 31, s. 390-391; Vollmer, op.cit., t. 4, s. 331; M. Łagiewski (red.), Eugen Spiro i potomkowie, katalog wystawy Muzeum Miejskie Wrocławia 20.09.2002-27.10.2002, Wrocław 2002.
46
Franz von Stuck (1863-1928), niemiecki malarz, graﬁk i rzeźbiarz. Studiował w Monachium,
współtworzył Secesję Monachijską. Secesyjny symbolista, profesor Akademii monachijskiej. Por.
Thieme, F. Becker, op.cit., t. 32, s. 232-233; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 443.
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oraz w Hannover. Jego malarstwo odzwierciedla niepokoje artystyczne przełomu
wieków i modernistyczne rewolucje pierwszej połowy XX w.
„Dwaj najsłynniejsi artyści okresu międzywojennego, których można kojarzyć
z Breslau, nie mieli wiele wspólnego z Akademią. Eugen Spiro (1874-1972) tylko dwa
lata studiował w Breslau, a od 1894 roku kontynuował studia w Monachium. Potem
stał się jednym z głównych przedstawicieli secesji berlińskiej (…)”47. Cytat z Mikrokosmosu Normana Daviesa i Rogera Moorhause’a wysoko ocenia artystę, stawiając
go obok samego Balthusa48, ostatniego z wielkich malarzy XX w. W 1899 r. powrócił
Spiro na pięć lat do Wrocławia. Był to okres najbardziej dynamicznego rozkwitu secesji w Niemczech, której wszakże artysta ulegał powoli, z namysłem, bez egzaltacji.
Manierę stylizacyjną stosował nie zawsze i w sposób wyważony. Jego autorstwa jest
prywatnie zakupiona w Paryżu Wieś bretońska (Il. 10), powstała w okresie pobytu artysty we Francji w latach 1906-1914. Ten nieduży rozmiarami, letni, pogodny
pejzaż rustykalny ukazuje widziane z góry zgrupowanie domów i zabudowań gospodarskich, pośród zieleni traw i drzew. Zieleń stanowi ton scalający kolorystycznie
całość kompozycji. Nawet czerwień dachów i błękit pasemka nieba skażone zostały
tą dominantą barwną. Nawet ściany białych domostw wchłonęły z otoczenia zimny seledyn, zaś piaszczysta droga na przednim planie gubi swą ochrową czystość.
Grube smugi farby i fragmenty niezamalowanej tektury świadczą o pośpiesznym,
szkicowym charakterze obrazu. Zredukowanie modelunku i światłocienia oraz syntetyczność formy mogą nasuwać skojarzenia postfowistyczne, co wszakże nie burzy
linearnej i płaszczyznowej postsecesyjnej dekoracyjności.
Najogólniej można stwierdzić, że w sztukach plastycznych cały XIX w. naznaczyła we Wrocławiu i na Śląsku stagnacja, której nie odmieniły znacząco ani dokonania
Adolfa Dresslera, ani Carla Ernsta Morgensterna. Wątłe życie artystyczne koncentrowało się głównie we Wrocławiu, który był wówczas ośrodkiem peryferyjnym wobec wiodących ośrodków sztuki niemieckiej, takich jak Monachium, Düsseldorf, czy
Berlin. Co ciekawe, próby ożywienia podejmowali z pewnym powodzeniem artyści
pochodzący ze Śląska, solidnie wykształceni poza nim (Adolf Dressler, Fritz Erler),
natomiast raczej bez powodzenia przybysze z głębi Niemiec. Słusznie zauważa Günter Grundmann49, że nawet Carl Ernst Morgenstern miał mniejsze osiągnięcia w tej
47

N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego, Kraków
2002, s. 386-387.
48
Balthus, czyli Balthasar Klossowski de Rola (1908-2001), urodzony być może we Wrocławiu (a nie w Paryżu według oﬁcjalnych wersji), malarz francuski polsko-żydowskiego pochodzenia.
Samouk tworzący oryginalne sceny jakby zamrożone w czasie, o erotycznych podtekstach, często
z udziałem młodych dziewcząt. Bliski surrealizmowi i realizmowi magicznemu. Pod koniec życia,
w 1998 r. odwiedził Wrocław. Por. E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres
sculpteurs dessinateurs et graveurs, Gründ 1999, t. 1, s. 695-697; F. Jaunin, Balthus. Samotny
wędrowiec w krainie malarstwa, Warszawa 2004.
49
G. Grundmann, Künstler und Künstlerkolonien im Riesengebirge, „Jahrbuch der Schlesien
Friedrich Wilhelms-Universität zu Breslau” 1972, nr 17, s. 349-384. Cyt. za: P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 33.
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mierze niż jego uczniowie pochodzący ze Śląska. Być może dzięki przynależności reformatorów do „świata naszego”. Sytuacja ta wydaje się zmieniać pod wpływem ﬁn
de siècleowego otwarcia na nowe, ożywcze prądy intelektualne, zrodzone wszakże
poza prowincjonalną świadomością.

II. Początek nowego wieku i wrocławskie nowe otwarcie
Fin de siècle, być może z uwagi na prowincjonalność wschodnich rubieży, nie uwidocznił w sztuce śląskiej szczególnych tendencji pesymistycznych, czy nihilistycznych. Przeciwnie, dekadencja oznaczała otwartość na nowe prądy artystyczne, na
oczekiwanie sztuki czystej, wolnej, sztuki dla sztuki. Zapoczątkowana w 1903 r.
przez nowego dyrektora, młodego architekta berlińskiego Hansa Poelziga50, głęboka reforma Królewskiej Szkoły Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu
była początkiem przełomu. Sam będąc obcym w tym mieście, pozbawiony uprzedzeń narodowościowych, nie zawahał się w 1912 r. powołać na profesora Akademii
Polaka, Fryderyka Pautscha51. Jego żywiołowe, naturalistyczne, ekspresjonistyczne
w formie malarstwo urzekło Poelziga, po obejrzeniu w kwietniu 1912 r. w Wiedniu wystawy prac lwowskiego artysty. Zaproponował Pautschowi natychmiastowe
objęcie stanowiska nauczycielskiego na wrocławskiej Akademii, bowiem staraniem
Poelziga w 1911 r. uczelnia uzyskała tę rangę. Pisemną nominację otrzymał Pautsch
wkrótce, bo 8 maja tegoż roku52. Pomimo podziwu dla temperamentu oraz oryginalności sztuki Polaka, krytyka niekiedy nie kryła doń niechęci: „Nie należy z pewnością mieszać zagadnień politycznych z artystycznymi, ze względu jednak na fakt,
że w uczniowską społeczność wrocławskiej Akademii groźnie wrasta Słowiańszczyzna – automatycznie powstaje pytanie czy słusznym było uczynić wokół tego par
excellence nauczyciela ośrodek o sile zarodkowej nie do przecenienia. Skoro pozyskiwano Pautscha dla szkolnictwa artystycznego w Niemczech – czemu nic nie
można zarzucić, to czy nie byłoby dużo lepiej powołać go, jako zupełnie odmienną
siłę, do Dusseldorfu, czy Monachium, w atmosferę czysto niemiecką albo «czysto
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Hans Poelzig (1869-1936), niemiecki architekt, absolwent Politechniki berlińskiej. Był wykładowcą, potem profesorem i dyrektorem wrocławskiej Szkoły Sztuki. Zapoczątkował reformowanie tej uczelni. Był przewodniczącym Werkbundu oraz profesorem architektury na Politechnice
berlińskiej. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 357.
51
Fryderyk Pautsch (1877-1950), polski malarz, uczeń Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(u L. Wyczółkowskiego) i Académie Julian w Paryżu (u J.P. Laurensa). Od 1912 r. do 1919 r. był
profesorem Akademii Sztuki we Wrocławiu, w czasie I wojny światowej działał jako korespondent
wojenny w armii austriackiej. Był profesorem i rektorem ASP w Krakowie. Ekspresjonista, wiele
malował na Huculszczyźnie i we Lwowie. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 26, s. 318-319; Vollmer,
op.cit., t. 3, s. 557; P. Łukaszewicz (red.), Fryderyk Pautsch 1877-1950. Malarstwo, katalog wystawy Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1978.
52
P. Łukaszewicz, Fryderyk Pautsch…, s. 17.
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zachodnioeuropejską», która zresztą byłaby i dla rozwoju samego artysty bardzo
pożądana (…)53”.
Szczęśliwym trafem, w prywatnym posiadaniu we Wrocławiu znajdują się dwa
nieduże arcydziełka Pautscha, które pośrednio wiele mówią o wrocławskim okresie
twórczości malarza i dlatego warto je szerzej omówić. Widok Lwowa (Il. 11) powstał
w tymże ważnym dla artysty 1912 r. i być może stanowi swego rodzaju pożegnanie ukochanego miasta dzieciństwa i młodości. Weduta ujmuje nieco z góry, przypuszczalnie z okolic Ogrodu Jezuickiego, fragment miasta w niezwykłym skrócie
perspektywicznym. Rząd naturalistycznie wyolbrzymionych kamiennych słupków
balustrady na pierwszym planie wyznacza opadający w dół trakt ulicy, podkreślony
jasną plamą położonego niżej budynku, przypuszczalnie u zbiegu ulic. Fragmenty
koron drzew po obu bokach obrazu ograniczają zasięg panoramy. Środkową część
kompozycji zajmuje abstrakcyjna synteza poziomych plam, w których intuicyjnie
domyślamy się dachów centrum miasta. Ponad nimi wyrastają wieże: kościoła Dominikanów, ratusza, Korniaktowska, cerkwi Wołowskiej oraz Katedry Łacińskiej.
W tle za nimi widać – mało zróżnicowany kolorystycznie i walorowo – pas wzgórz
Roztocza, z kulminacją Wysokiego Zamku na tle spłowiałego nieba. Tym, co najbardziej zaskakuje w obrazie, jest barwa. Zaprzeczenie „nieempirycznie intensywnej,
dynamicznie żywej, płomiennej i palącej”, jak określała ją ówczesna krytyka54. Paleta została zredukowana praktycznie do kilku odcieni ciepłych brązów, ochłodzonych
miejscami odrobiną ultramaryny.
Pod koniec 1919 r. Pautsch opuścił Wrocław, by objąć w Poznaniu kierownictwo
Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Już na początku swego pobytu w Poznaniu często odwiedza Toruń, w którym w 1921 r. współorganizuje wystawę
„Świtu”. Właśnie z tego okresu pochodzi przypuszczalnie Widok Torunia (Il. 12),
wydający się być jednym z najlepszych pejzaży, jakie artysta namalował. Widok grodu nad Pełtwią nosi wyraźne piętno naturalizmu, natomiast malarskie spojrzenie
na Toruń naznaczył czysty ekspresjonizm. W orgiastycznej czerwieni zachodzącego słońca ujrzał Pautsch zjawiskowe miasto. Jego panorama widziana przez Wisłę
ukazuje fragment Starego Miasta, od dachów kościoła Najświętszej Marii Panny
po bryłę fary świętego Jana. Jasny cynober murów i dachów przechodzi miejscami
w karmin, złamany w cieniach ultramaryną. Nawet rozedrgana powierzchnia rzeki
mieni się wielkimi plamami odbitej czerwieni murów, na co szybkie, nerwowe uderzenia pędzla rzucają reﬂeksy błękitu niespokojnej wody. Oświetlone jasne miejsca, w tym brzegowej ostrogi, wypełnia rozbielony oranż i jasny ugier. Dynamizm
nieba, zbudowany czerwieniejącymi, niespokojnymi chmurami oraz dynamizm płynącej rzeki – pozostają w opozycji do niewzruszoności wiekowych murów miasta.
Przyroda jest w ciągłym ruchu, dzieło człowieka trwa. To małe rozmiarami dziełko
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Ibidem, s. 25, 26.
W. Kozicki, Fryderyk Pautsch, [w:] W gaju Akademosa, Lwów 1912. Cyt. za: P. Łukaszewicz,
Fryderyk Pautsch…, s. 23.
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zdumiewa ekspresjonistyczną siłą, czerpaną głównie z koloru, ujętą wszakże w intelektualne karby. Różni je od Widoku Lwowa nie tylko chromatyka, nie tylko znacznie gładsza faktura, nie tylko odejście od naturalistycznej, skrótowej perspektywy
i monumentalizacji brył pierwszego planu, ale świadoma dyscyplina twórcza. Obraz
bardziej kojarzy się z pejzażami ekspresjonistów niemieckich, niż z twórczością jakiegokolwiek artysty polskiego. Nie wydaje się, aby rację miał Piotr Łukaszewicz,
zwłaszcza w aspekcie tego obrazu, twierdząc: „Jego malarstwo nie ulega większym
zmianom. Kompozycje powstałe już w czasach wrocławskich – Uchodźcy, Powódź
w Karpatach, Wesele chłopskie – tworzą ideowo i formalnie jedną całość z dorobkiem okresu lwowskiego”55. Widok Torunia, powstały bezpośrednio po przygodzie
artystycznej z ekspresjonizmem niemieckim, uznać wręcz można za składową tego
stylu. Obie weduty spinają – niby klamrą czasową – najlepszy, modernistyczny etap
twórczości Fryderyka Pautscha. W jakimś stopniu malarz wnosi do sztuki zachodniej słowiańską żywiołową drapieżność i nieokiełznany temperament, czerpiąc zaś
z tej sztuki ekspresjonistyczne, germańskie widzenie rzeczywistości, ujęte w ramy
intelektualnej dyscypliny. Obcy nie tylko dawał, ale też brał co najlepsze. Udział
Polaka w życiu artystycznym Wrocławia nie był bynajmniej bierny. Uczestniczył
w wielu niemieckich ekspozycjach (również w głośnej wystawie Werbundu w Kolonii w 1914 r.), ale przede wszystkim jako pedagog miał udział w ukształtowaniu
artystycznym wielu uczniów wrocławskich, wśród nich opolanina Georga Nerlicha56, reprezentującego ekspresjonizm konstruktywistyczny, przybyłego z Górnego
Śląska Heindricha Tischlera57, reprezentanta gwałtownego ekspresjonizmu wojennego oraz pochodzącego z Prus Wschodnich Isidora Aschheima58, przedstawiciela
nastrojowego ekspresjonizmu. Znaczenie tych twórców wykracza poza ramy sztuki
śląskiej.
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P. Łukaszewicz, Fryderyk Pautsch…, s. 11.
Georg Nerlich (1892-1982), malarz i graﬁk niemiecki, studiował malarstwo we wrocławskiej
Szkole Sztuki (u F. Pautscha) oraz jednocześnie historię sztuki na miejscowym Uniwersytecie. Początkowy ekspresjonizm zastąpił realizm lat 20., a potem zbliżył się do realizmu magicznego. Po
wojnie osiadł w Dreźnie, gdzie objął profesurę na wydziale architektury Politechniki. Por. Vollmer,
op.cit., t. 3, s. 469; M. Hermansdorfer (red.), Sztuka XX wieku. Prace artystów zagranicznych,
katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 346.
57
Heinrich Tischler (1892-1938), niemiecki malarz, graﬁk i architekt pochodzenia żydowskiego. Uczył się we wrocławskiej Szkole Sztuki (u F. Pautscha i H. Poelziga), z I. Aschheimem prowadził
prywatną szkołę malarską we Wrocławiu. Ekspresjonista prześladowany przez władze nazistowskie.
Zmarł z wycieńczenia po pobycie w obozie w Buchenwaldzie. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 33,
s. 216; Vollmer, op.cit., t. 4, s. 450; M. Hermansdorfer, op.cit., s. 376.
58
Isidor Aschheim (1891-1968), niemiecko-izraelski malarz, graﬁk i rysownik pochodzenia żydowskiego. Uczył się we wrocławskiej Szkole Sztuki (u F. Pautscha i O. Muellera), z H. Tischlerem
prowadził we Wrocławiu prywatną szkołę malarską. W okresie nazistowskim objęty zakazem wystawiania i malowania, w 1939 r. uciekł do Palestyny. Nauczał w Akademii jerozolimskiej, był dyrektorem tamtejszego muzeum. Od ekspresjonizmu, poprzez zainteresowania kubistyczne, przeszedł do
realizmu. Por. Vollmer, op.cit., t. 6, s. 255; M. Hermansdorfer, op.cit., s. 265-266.
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Pozytywną rolę odegrał na początku wieku Max Wislicenus59, który przeniósł się
w 1896 r. z Düsseldorfu do Wrocławia, w związku z objęciem stanowiska nauczyciela, a później profesora wrocławskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.
Malarz ten, o secesyjnej i nabistycznej orientacji, zyskał spore uznanie i wykształcił
wielu uczniów. W 1903 r. zorganizował na uczelni warsztat sztuki włókienniczej.
Należał do członków założycieli Związku Artystów Śląska (Künstlerbund Schelsien),
powstałego z inicjatywy Poelziga w 1908 r. Jeszcze w realistycznej konwencji utrzymany jest jego obraz Ostańce na stoku (własność prywatna, Il. 13). Wislicenus opuścił Wrocław w 1921 r. po przejściu na emeryturę.
Kolejny konsekwentny krok reformatorski należał już do następcy Poleziga na
stanowisku dyrektora uczelni (od 1918 r.), Augusta Endella60, przybyłego z Berlina
wybitnego architekta, twórcy słynnego secesyjnego atelier fotograﬁcznego Elvira
w Monachium (1896 r.). Było nim odnowienie kadry profesorskiej, przy czym najważniejsze okazały się dwie nominacje: Oskara Molla w 1918 r. oraz Otto Muellera
w 1919 r. Obaj wybitni malarze pochodzili ze Śląska.
Otto Mueller61 studiował malarstwo w Akademii drezdeńskiej. Po przybyciu
w 1907 r. do Berlina przystąpił do grupy ekspresjonistów Die Brücke62 i nawiązał
przyjaźń z Erichem Hecklem. Już jako głośny ekspresjonista osiadł we Wrocławiu,
pozostając tu aż do śmierci. Otto Muellera otaczała legenda o, być może, cygańskim
pochodzeniu, o czym świadczyć miała ciemna karnacja, cygańska tematyka obrazów
59

Max Wislicenus (1861-1957), niemiecki malarz pejzaży, portretów i martwych natur, również projektant mebli, tkanin i plakatów. Po studiach na Akademii düsseldorfskiej (u E. Gebhardta
i W. Sohna) uzupełniał naukę u B. Picheina w Monachium. Od 1896 r. był wykładowcą, później profesorem wrocławskiej Szkoły Sztuki, emerytowany przeniósł się do Pillnitz, gdzie założył Warsztaty
Tkackie. W okresie wrocławskim malował zaułki miasta, nabrzeża Odry, motywy karkonoskie – niekiedy o symbolicznych podtekstach. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 36, s. 108; Vollmer, op.cit.,
t. 5, s. 151; P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 146-148
60
August Endel (1871-1925), niemiecki architekt uznawany za jednego z twórców Jugendstilu.
Był ﬁlozofem z wykształcenia, samoukiem w sztuce. W Monachium zaprojektował słynne atelier
fotograﬁczne Elvira. W latach 1918-1924 był dyrektorem wrocławskiej Akademii Sztuki, kontynuując jej reformę zapoczątkowaną przez H. Poelziga. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 10, s. 513-514;
Vollmer, op.cit., t. 2, s. 36; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 121.
61
Otto Mueller (1874-1930), pochodzący ze Śląska malarz i graﬁk niemiecki, czołowy przedstawiciel ekspresjonizmu. Studiował w Akademii drezdeńskiej, potem przebywał w Berlinie, gdzie
w 1910 r. przystąpił do ugrupowania Die Brücke. Od 1919 r. był profesorem Akademii wrocławskiej. Malował sceny ﬁguralne, zwłaszcza w pejzażu, często z udziałem Cyganów. Pomimo ekspresjonistycznego warsztatu, sztuka jego tchnie liryzmem i subtelnym erotyzmem. Por. Thieme,
F. Becker, op.cit., t. 25, s. 245; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 316-317; M. Hermansdorfer, op.cit.,
s. 343-344.
62
Die Brücke, artystyczne ugrupowanie niemieckich ekspresjonistów, założone w 1905 r.
w Dreźnie, przeniesione w 1908 r. do Berlina, rozwiązane w 1913 r. Do czołowych przedstawicieli
należeli: E.L. Kirchner, E. Heckel, K. Schmidt-Rottluff, E. Nolde, M. Pechstein, O. Mueller. Inspirowali się sztuką prymitywną Oceanii i Afryki, średniowiecznym drzeworytem niemieckim, twórczością E. Muncha, P. Gaugena, V. v. Gogha i P. Cézane’a, wypracowując własny, dość spójny styl
ekspresjonistyczny. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 72-74.
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oraz nietypowy sposób bycia i życia, a także tajemnicze wyprawy na Bałkany i Węgry. Legenda wspominała także o niejasnych związkach artysty ze słynnymi pisarzami, Carlem i Gerhartem Hauptmannami63, z którymi miał być jakoby spokrewniony,
a w domach których spędził młodość. Miał w nich oparcie psychiczne i materialne,
zaś obaj bracia uczynili go pierwowzorami swych postaci literackich64. Magia legendy oraz renoma jednego z przywódców ekspresjonizmu przydawały artyście licznych
uczniów, wśród których znalazł się również Polak Jan Cybis65 oraz w pełni ukształtowany już malarz i przyjaciel, Ludwig Peter Kowalski66.
Oskar Moll67 – wybitny fowista z kręgu Henri Matisse’a, z którym łączyła go długotrwała przyjaźń, nominowany w 1925 r. na dyrektora wrocławskiej Akademii,
doprowadził do największego rozkwitu tej uczelni. W okresie do jej zamknięcia
w 1932 r., z przyczyn nie tylko oszczędnościowych, ale i politycznych, stała się jednym z wiodących ośrodków o znaczeniu ogólnoniemieckim. Nie ustępowała programem i poziomem nauczania słynnemu Bauhausowi, który zresztą podzielił wkrótce
los wrocławskiej uczelni. Sukcesy Oskara Molla leżały zarówno po stronie artystycznej, jak i organizacyjnej. Światły intelektualista, otwarty na wartości innych kultur, zdawał sobie sprawę z wiodącej roli malarstwa francuskiego. Jako znakomity
malarz fowistyczny oddziałał na malarstwo niemieckie nie tylko wartościami kolorystycznymi. Dominujące wówczas w Niemczech style i prądy artystyczne, łącznie
63
Hauptmannowie, Carl (1858-1921) i Gerhart (1862-1946), wybitni pisarze niemieccy osiadli
w Karkonoszach, w 1912 r. Gerhart został laureatem Nagrody Nobla. Por. G. Stiller-Kern, Jestem
wszystkim, co jest, [w:] K. Bździach (red.), op.cit., s. 149-170.
64
J. Brade, Górska samotność i otwarcie na świat, [w:] K. Bździach (red.), op.cit., s. 128.
65
Jan Cybis (1897-1972), polski malarz kolorysta, uczeń wrocławskiej Akademii (u O. Muellera) i Akademii krakowskiej (u J. Mehoffera, I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza). Przebywał
w Paryżu w grupie Kapistów. Po wojnie został profesorem Akademii warszawskiej. Tworzył pejzaże, martwe natury, portrety. Por. Vollmer, op.cit., t. 1, s. 505; E. Bénézit, op.cit., t. 4. s. 158-159; T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, t. 3,
s. 302-304.
66
Ludwig Peter Kowalski (1891-1967), urodzony na Śląsku malarz niemiecki. Odbył studia we
wrocławskiej Szkole Sztuki (u E. Kaempfera i H. Poelziga). Przyjaźń z O. Muellerem zaowocowała
tendencjami ekspresjonistycznymi, później zbliżył się do realizmu magicznego. Uznany przez nazistów „twórcą zdegenerowanym”, z fasad budowli usunięto jego freski. Po wojnie wykładał w Berlinie Wschodnim, potem przeniósł się do Berlina Zachodniego, gdzie projektował wystroje wnętrz,
freski, witraże i szklane dekoracje ścienne. Por. Vollmer, op.cit., t. 3, s. 106; M. Hermansdorfer,
op.cit., s. 326.
67
Oskar Moll (1875-1947), pochodzący ze Śląska malarz i graﬁk niemiecki. Po nauce u W. Leistikowa, M. Slevogta i L. Corintha okazjonalnie pracował z artystami kolonii w Nidden i odbył wiele
podróży po świecie. Był członkiem Berlińskiej Secesji i wystawiał w Berlinie z E. Munchem. Wielokrotnie przebywał w Paryżu, utrzymując przyjaźń z H. Matissem, był współzałożycielem Académie
Matisse. W 1918 r. objął profesurę we wrocławskiej Akademii, a w 1925 r. nominowany na dyrektora
tej uczelni, którą doprowadził do największego rozkwitu na początku lat 30. Po zamknięciu Akademii w 1932 r. objęty zakazem wystawiania, dzieła jego usunięto ze zbiorów publicznych, niektóre pokazywano na wystawach „Entartete Kunst”. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 25, s. 41-42;
Vollmer, op.cit., t. 3, s. 411; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 307.
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z ekspresjonizmem i Nową Rzeczowością, czerpały – świadomie lub nie – z tradycji niemieckiej duchowości i wątków narodowych, co chorobliwie, szowinistycznie
wypaczone – przewrotnie chciałoby się rzec zdegenerowane – zaowocowało stylem
III Rzeszy, który słuszniej należałoby nazywać nazirealizmem68. Malarstwo i światopogląd Molla opierał się na zgoła odmiennych wartościach: tolerancji i uwolnieniu
sztuki od wszelkich ideologicznych bagaży. Estetyka i uczciwość oraz walory czysto
malarskie miały mieć moc oczyszczającą. Wzrastająca rola narodowego socjalizmu
uniemożliwiła niestety przewartościowanie w tej mierze malarstwa niemieckiego.
Świadectwo walorów najwyższej próby daje odnaleziony niedawno, a stanowiący prywatną własność Widok na Międzygórze (Il. 14) autorstwa Molla. Wykonany
w technice gwaszowej, przedstawia stylizowany krajobraz miejscowości, w której
artysta miał dom letniskowy. Ujęty panoramicznie, z dość dużej wysokości, widok
górskiej wioski sięga odległych planów perspektywicznych. Tylko w pewnym stopniu podlegają one regułom optycznym, rządząc się bardziej regułami ustanowionymi przez malarza. Obraz pyszni się czystością oraz intensywnością barw. Dekoracyjna arabeska utworzona z gałązek i dojrzałych cynobrowych kiści owoców kaliny
na przednim planie, przesłania częściowo spojrzenie w dolinę rzeki Wilczki, wzdłuż
której na stromych stokach, pośród soczystej zieleni, przysiadły domostwa o czerwonych dachach. W wynikającym ze złotego podziału, prawym górnym mocnym
punkcie kompozycji autor utrwalił charakterystyczne sylwetki dwóch kościołów:
ewangelickiego i katolickiego. Ich jasne mury i czerwone dachy stały się wyraźną
dominantą kompozycji. Harmonia barwna zbudowana została na opozycji, którą
tworzą dwa dopełniające się kolory: czerwień i zieleń. Światłocień został całkowicie
wyrugowany, zastąpiony przez barwne skontrastowanie oraz linearne i płaszczyznowe określenie przestrzeni. Skojarzenia z francuskim fowizmem są zatem całkowicie
uprawnione.
Rolę Oskara Molla jako reformatora wrocławskiej Akademii trudno przecenić.
Przymioty charakteru oraz szerokie znajomości pozwoliły mu z pełnym sukcesem zrealizować zamierzenia reformatorskie. Nie zawahał się, pomimo skarg oraz intryg, usunąć z uczelni wykładowców starszego pokolenia, w tym Eduarda Kaempfera69, Hansa
68
Sztukę niemiecką w okresie od dojścia Hitlera do władzy, po zakończenie drugiej wojny światowej – a więc w okresie od 1933 r. do 1945 r. – przyjęło się określać sztuką narodowosocjalistyczną, nazistowską lub sztuką III Rzeszy (np. P. Krakowski, Sztuka Trzeciej Rzeszy, Vienna 2002).
Uważam, że nie są to pojęcia trafne, gdyż życie artystyczne w tym czasie zostało w dominującym
stopniu wprzęgnięte w służbę ideologii nazistowskiej. W twórczości tej darmo szukać kantowskiej
bezinteresowności i poznania przez kontemplację, będących przecież wyróżnikami sztuki. Można
zatem mówić o stylu, a nie o sztuce tego okresu. Proponuję styl ten określać „nazirealizmem”, co
krótko i w pełni określa jego korzenie ideologiczne i jego czasowy zakres oraz współgra semantycznie z pokrewnym ideologicznie i formalnie „socrealizmem”.
69
Eduard Kaempfer (1859-1926), niemiecki malarz i rzeźbiarz, uczeń Akademii düsseldorfskiej
(u E. Gebhardta i P. Janssena) i monachijskiej. Od 1893 r. był wykładowcą, potem profesorem
Szkoły Sztuki we Wrocławiu. Malował monumentalne sceny ﬁguralne i freski, portrety oraz rzadziej
zwierzęta i pejzaże. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 19, s. 416; H. Wichmann, op.cit., s. 198-199.
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Zimbala70 i Arnolda Buscha71. W 1925 r. powołał na wykładowców, śląskich z pochodzenia, wychowanków wrocławskiej Akademii: rysownika Paula Dobersa72 i rzeźbiarza Roberta Bednorza73. Możliwe, że miało to uspokoić nastroje i usatysfakcjonować
środowiska lokalne oraz stanowić swego rodzaju przeciwwagę dla dalszych planowanych decyzji personalnych. Moll uważał bowiem słusznie, że dla wyjścia z prowincjonalnego zaścianka kulturalnego konieczne będzie pozyskanie dla Akademii twórców
prekursorskich, ale i uznanych, cieszących się estymą, ale i doświadczeniem pedagogicznym. Osobiste związki i przyjaźnie okazały się tu bezcenne. W najbliższych latach
na profesorów uczelni otrzymali nominacje przybysze, którymi byli artyści najwyższej
próby: Alexander Kanoldt74, Carlo Mense75, Johannes Molzahn76, Oskar Schlemmer77

70
Hans Zimbal (1889-1961), śląski malarz i graﬁk, który odbył studia na Akademiach we Wrocławiu i Dreźnie, był nauczycielem Akademii i Szkoły Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu oraz
profesorem berlińskiej Szkoły Kreślarskiej. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 36, s. 502; Vollmer,
op.cit., t. 5, s. 208.
71
Arnold Busch (1876-1951), niemiecki pejzażysta, portrecista i malarz ﬁguralny, odbył studia
na Akademii drezdeńskiej. Od 1912 r. był profesorem Akademii wrocławskiej, utrzymywał kontakty z kolonią malarską w Szklarskiej Porębie. Por. Thieme, F. Becker, op.cit., t. 5, s. 279; Vollmer,
op. cit., t. 1, s. 361; H. Wichmann, op.cit., s. 185-186.
72
Paul Dobers (1885-1959), śląski rysownik i malarz pejzaży oraz scen rodzajowych, uczeń
Akademii wrocławskiej. Od 1925 r. był nauczycielem w tej Akademii. Por. H. Nogossek (red.), Kunst
In Schlesien – Künstler aus Schleien. Malerei, Graphik und Plastik im 20. Jahrhundert, katalog
wystawy, Ostdeutsche Galerie Regensburg, 09.06.1985-28.07.1985, Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen-Hösel, 11.08.1985-08.09.1985, Würzburg 1985; P. Łukaszewicz, Wrocławska Akademia Sztuki…, s. 176.
73
Robert Bednorz (1882-1973), śląski rzeźbiarz o orientacji klasycyzującej, uczeń i wykładowca
Akademii wrocławskiej. Studiował też na Akademii berlińskiej i w Rzymie, a w latach 1941-1943 był
profesorem Akademii krakowskiej. Por. Vollmer, op.cit., t. 1, s. 153; H. Nogossek, op.cit., s. 68.
74
Alexander Kanoldt (1881-1939), niemiecki malarz i graﬁk, współtwórca realizmu magicznego. Studia odbył w Karlsruhe, potem czynny w Monachium i we Wrocławiu, gdzie był profesorem
Akademii. Malował jakby zamrożone w pozbawionej atmosfery przestrzeni pejzaże bez sztafażu
oraz martwe natury. Por. Vollmer, op.cit., t. 3, s. 16; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 322-323.
75
Carlo (lub Karl) Mense (1886-1965), malarz i graﬁk niemiecki, współtwórca realizmu magicznego. Uczył się u P. Janssena w Düsseldorﬁe oraz u L. Corintha w Berlinie. Tworzył bardziej
liryczną wersję kierunku, zaludniając pejzaż lalkowatymi postaciami. W latach 1924-1932 był profesorem wrocławskiej Akademii; Por. Vollmer, op.cit., t. 3, s. 372; A. Dulewicz, Encyklopedia…,
s. 288.
76
Johannes Molzahn (1892-1965), malarz i graﬁk niemiecki, który wypracował własną stylistykę ekspresyjnie wyrażającą symboliczne treści absolutu. Uczył się w Weimarze, był wykładowcą
Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Magdeburgu, a od 1928 r. profesorem Akademii we Wrocławiu.
Uznany prze nazistów za „artystę zdegenerowanego”. Por. Vollmer, op.cit., t. 3, s. 412; A. Dulewicz,
Encyklopedia…, s. 307.
77
Oscar Schlemmer (1888-1943), niemiecki malarz i rzeźbiarz. Kształcił się w Stuttgarcie, był
wykładowcą Bauhausu i profesorem Akademii wrocławskiej. Malował kompozycje ﬁguralne o geometrycznych formach, utrzymane w pastelowym kolorycie. Postacie pozbawiał cech indywidualnych. Zbliżył się do abstrakcji. Przez nazistów uznany za „artystę zdegenerowanego”. Por. Vollmer,
op.cit., t. 4, s. 191-192; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 400-401.
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i Georg Muche78. Wraz z Otto Muellerem i Oskarem Mollem tworzyli kadrę o niezwykłych intelektualnych możliwościach. Niestety przedwczesna śmierć Otto Muellera, a zwłaszcza pogarszająca się sytuacja gospodarcza i narastające groźne nastroje polityczne spowodowały, że możliwości te wykorzystane zostały w ograniczonym
tylko stopniu.
Wielki kryzys gospodarczy początku lat 20. to okres pełen obaw, społecznych
niepokojów, napięć i niezadowolenia, to jednocześnie czas rozkwitu, ale i schyłku
ekspresjonizmu. Na obniżenie atrakcyjności tego agresywnego stylu miała wpływ
wyraźna poprawa sytuacji gospodarczej, widoczna już około 1923 r. Awangardowym
tendencjom początku XX stulecia poczęły przeciwstawiać się tendencje funkcjonalistyczne, głównie w architekturze, oraz fala powracającego realizmu, określanego niekiedy realizmem lat dwudziestych79. Czysto formalne eksperymenty twórcze zostały
odrzucone. Nowe pokolenie malarzy odwoływało się do obiektywizmu, sprzeciwiając
się irracjonalnemu ekspresjonizmowi, czerpiącemu z subiektywnego, wewnętrznego
świata artysty. Pewien odłam nurtu realistycznego cechują wyraźnie zarysowane tendencje klasycyzujące, modne wówczas nie tylko w malarstwie i nie tylko w sztuce niemieckiej, by przywołać ówczesną twórczość Picassa. Po uproszczeniu i zmonumentalizowaniu form, tendencje te dały początek nowemu kierunkowi, określanemu jako
realizm magiczny, sytuowanemu zazwyczaj w ramach Nowej Rzeczowości80, na jej
prawym skrzydle. Główni przedstawiciele omawianego kierunku, Carlo Mense i Alexander Kanoldt, objęli profesorskie stanowiska we wrocławskiej Akademii w 1925 r.
Pierwszy z nich, urodzony w Rheine, w Nadrenii Północnej Westfalii, kształcił
się w Düsseldorﬁe, następnie był uczniem Corintha w Berlinie. Tamże uczestniczył
w pierwszym Jesiennym Salonie i należał do Novembergruppe, działał również
w Bonn i Monachium, potem objął profesurę i kierownictwo klasy sztuki stosowanej
Wrocławskiej Akademii Sztuki. W okresie nazistowskim był represjonowany, jego
prace zaś skonﬁskowane. Metaﬁzyczne pejzaże i portrety, które malował, cechował precyzyjny i przejrzysty rysunek, wzorowany na sztuce dawnych mistrzów oraz
78

Muche Georg (1895-1987), malarz, graﬁk i architekt niemiecki, jeden z pierwszych niemieckich abstrakcjonistów. Studiował w Monachium i Berlinie, potem wykładał w Berlinie w Der Sturm,
Bauhausie i w szkole Ittena, zaś w latach 1931-1933 uczył we Wrocławiu (przez dwa lata w Akademii
i rok w działającej jeszcze pracowni). Przez nazistów uznany za „artystę zdegenerowanego”. Por.
Vollmer, op.cit., t. 3, s. 434; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 316.
79
Przemysł i technika w malarstwie niemieckim od romantyzmu do współczesności, katalog
wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 05-06.1970, Warszawa 1970, [b. pag.].
80
Nowa Rzeczowość (Neu Sachlichkeit), kierunek w malarstwie niemieckim kontestujący ekspresjonizm inspirujący się subiektywną wizją artysty, a odwołujący się do realistycznego obiektywizmu. W jego ramach ścierały się dwa nury: na prawym skrzydle realizm magiczny, na lewym –
weryzm. A. Kanoldt, C. Mense i G. Schrimpf, twórcy i główni przedstawiciele realizmu magicznego,
zwani niekiedy neoklasykami, malowali wyidealizowane wizje świata zastygłego w czasie, uproszczonego, doskonałego. Weryści, jak O. Dix, G. Grosz i M. Beckamann, tworzyli drapieżne, niekiedy
karykaturalnie zdeformowane, społecznie i politycznie krytyczne obrazy okrucieństw wojny, biedy
i bogactwa oraz ludzkich patologii.
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ciepły nastrój liryzmu. We wrocławskim okresie twórczości, w wyniku zetknięcia ze
sztuką Oskara Schlemmera, prace Mensego nabrały chłodu i dystansu w ukazywaniu rzeczywistości, coraz bardziej pozbywając się obecnych wcześniej elementów
uczuciowych.
Drugim z przywódców realizmu magicznego był Alexander Kanoldt, który po
studiach w Karlsruhe działał w Monachum, między innymi będąc współorganizatorem Nowej Secesji81. Jego silnie zgeometryzowane i uproszczone weduty, pozbawione sztafażu i efektów atmosferycznych, o precyzyjnym rysunku i kontraście światłocieniowym, budowane były za pomocą przystających do siebie brył o gładkich
powierzchniach barwnych. Za pośrednictwem tychże środków jego malarstwo ukazywało wyidealizowany, ponadczasowy i zastygły w bezruchu świat, przypominający
wyretuszowaną fotograﬁę. Gładka faktura i brak widocznych śladów pędzla były zaś
środkami zacierającymi choćby pozostałości emocji ukrytych w malowidle. Znane są
również jego jakby zamrożone, „blaszane” martwe natury, z których wiele powstało
w stolicy Dolnego Śląska. Te zimne, acz przepojone niepokojącą atmosferą obrazy
wydobywać miały prawdę nie tyle obiektywną, co właśnie magiczną.
Dzięki wrocławskiej działalności obu profesorów realizm magiczny stał się silniej
obecny w późnej twórczości tutejszych ekspresjonistów, by przykładowo wymienić
Ludwiga Petera Kowalskiegiego. Pochodził z Górnego Śląska i po przybyciu do Wrocławia w 1909 r. podjął studia w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego u Eduarda Kaempfera, później u Hansa Poelziga. Od 1920 r. datuje się jego
przyjaźń z Otto Muellerem. W 1927 r. wykładał w Szkole Rzemiosł Artystycznych
we Wrocławiu oraz przystąpił do Grupy 1922, utworzonej w ramach Künstlerbundu Schlesien82. W okresie nazistowskim zwolniono Kowalskiego z profesury, jako
twórcę sztuki „zdegenerowanej”, zaś z wrocławskich budowli usunięto freski jego
autorstwa. Przebyta artystyczna droga od impresjonizmu, poprzez ekspresjonizm
o lirycznym zabarwieniu, zbliżyła artystę do Nowej Rzeczowości, w wersji reprezentowanej zwłaszcza przez Aleksandra Kanoldta. Późniejsze widoki miast Kowalskiego
zawsze są tajemnicze, jakby zatrzymane w czasie, monumentalne w swym trwaniu,
zazwyczaj bez sztafażu i pozbawione dynamiki ekspresjonizmu, któremu wcześniej
hołdował. Zaświadcza o tym pochodzący z prywatnej kolekcji Widok Wrocławia od
strony Mostu Pomorskiego (Il. 15)83 z 1944 r. Obraz ten to być może ostatni malar-

81
Nowa Secesja (Neue Secession), stowarzyszenie awangardowych artystów niemieckich, założone w 1910 r. w Berlinie, jako odpowiedź na konserwatyzm Secesji Berlińskiej, opanowanej przez
impresjonistów i wrogo nastawionej do ekspresjonistów. Kierował ugrupowaniem M. Pechstein, zaś
uczestniczyli w nim twórcy z Die Brücke i Blaue Reiter. Rozwiązane w 1912 r.
82
Kunstlerbund Schlesien, związek artystów powstały we Wrocławiu w 1909 r., jednoczący
twórców różnych generacji i różnych orientacji artystycznych, dysponujący własnym salonem wystawienniczym. W jego ramach wyodrębniła się Grupa 1922 (Gruppe 1922) pod kierownictwem
malarza K. Hanuscha, skupiająca młodych artystów pochodzących ze Śląska.
83
Obraz eksponowany na wystawie Sztuka Wrocławia 1850-1945 w galerii Muzeum Miejskiego Wrocławia. Por. J.J. Trzynadlowski, op.cit., ss. 100, 101.
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ski akord twórczości Kowalskiego, zamykający jego pobyt i działalność artystyczną
w tym mieście. Przedstawia letni widok starego miasta, z dominującą pośrodku sylwetą dachu i wieży kościoła św. Elżbiety. Na bliższych planach widoczne jest przęsło
Mostu Pomorskiego, z charakterystyczną, wielokątną pseudobasztą. Na nabrzeżu
widać kilka drzew liściastych, pod którymi ledwie dostrzec można drobne sylwetki przechodniów. Ponad domami góruje bryła kościoła św. Elżbiety, na tle nieba
częściowo przykrytego chmurami. Harmonia chromatyczna została zbudowana na
zasadzie analogii kolorystycznej neutralnych odcieni brązu i błękitu. Plamy czystego
nieba, po lewej u góry i prawej u dołu, rozdzielają białoszare chmury z dramatycznym jasnym prześwitem w prawej górnej części malowidła. Obraz powstał latem
roku poprzedzającego obronę i klęskę Festung Breslau, trudno zatem oprzeć się
wrażeniu, że symbolicznie zapowiada nadejście zagłady wojennej. Miasto zastygło
w sennym bezruchu, którego nie mącą odrealnione, drobniutkie sylwetki przechodniów. Piękno letniego dnia zakłócają jednakże ciemniejące z prawej chmury, zapowiadające burzę. Miasto przed burzą, to artystyczna wizja miasta przed zagładą.
Johannes Molzahn, uczeń szkoły rysunkowej w Weimarze, członek Novembergruppe i wykładowca Kunstgewerbeschule w Magdeburgu, w 1928 r. został profesorem wrocławskiej Akademii, w której objął kierownictwo klasy graﬁki. W tym
czasie znalazł się pod silnym wpływem Bauhausu, w wyniku czego jego przestrzenne, iluzjonistyczne kompozycje, zawierające nierzadko treści mitologiczne i mistyczne, zostały silnie zgeometryzowane. Budujące je transparentne formy często
nakładały się i przenikały wzajemnie. W 1933 r. został usunięty przez nazistów
z profesury w utrzymywanej jeszcze przez rok, po zamknięciu Akademii, pracowni
mistrzowskiej.
Oskar Schlemmer, absolwent Akademii w Suttgarcie, po I wojnie światowej
powołany do Bauhausu w Weimarze, prowadził tamtejszą pracownię malarstwa
ściennego i rzeźby, zaś od 1923 r. był kierownikiem eksperymentalnego teatru. Zainteresował się scenograﬁą, stworzył także nową koncepcję choerograﬁczną – Balet triadyczny. W 1929 r. objął profesurę wrocławskiej Akademii, zakończoną wraz
z rozwiązaniem uczelni w 1932 r. Rok później został w Berlinie uznany przez nazistów za artystę zwyrodniałego, zaś jego prace zostały skonﬁskowane. Statyczne, ﬁguralne malarstwo Schlemmera cechują zgeometryzowane formy oraz czysta, jasna
kolorystyka. Postacie ujmował w sposób syntetyczny, pozbawiając je cech indywidualnych. Zgeometryzowane ﬁgury umieszczał w nierealnej przestrzeni, co zbliżało
jego twórczość do realizmu magicznego w jego metaﬁzycznej odsłonie.
Georg Muche studiował natomiast w Monachium i Berlinie, gdzie był nauczycielem szkoły artystycznej Der Sturm, a od 1920 r. prowadził warsztat tkacki w Bauhausie. Po pobycie w USA i ponownie w Berlinie, zastąpił Kanoldta w kierowaniu
klasą rysunku i malarstwa na wrocławskiej Akademii. Po jej zamknięciu przez rok
utrzymywano jeszcze trzy pracownie pod zarządem Muchego, usuniętego w 1933 r.
Był jednym z pierwszych abstrakcjonistów w Niemczech. Tworzył zrytmizowane
formy, często o charakterze mistycznym. W 1922 r. powrócił do sztuki ﬁguralnej.
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Z pewnej perspektywy czasowej Reiner Zimmermann w pracy Die Kunst der verschollenen Generation84 wyodrębnia nurt określony „ekspresywnym realizmem“.
Nurt ten, według autora, skupia malarzy „zaginionej generacji”, tych, których twórczość jest odpowiedzią na egzystencjalny dramat I wojny światowej w czasie ich
młodości i II wojny światowej – w wieku dojrzałym. Są to artyści urodzeni w latach
około 1890-1905, zaś ramy czasowe nurtu wyznacza połowa lat 20. po lata 50., a według autora nawet po połowę lat 70. XX w. Pośród przynależnych do tego nurtu artystów lokuje Zimmermann kilku twórców wrocławskich, a jednemu z nich – uczestnikowi obu wojen – Wolfgangowi von Websky’emu85 poświęcił rozdział książki.
Malarz kształcił się we Wrocławiu, Monachium i Berlinie oraz w Paryżu u Wilhelma
von Uhde. To właśnie w stolicy Francji, w 1925 r. namalował W paryskim bistro
(własność prywatna, il. 16)86, w którym szlachetnie pobrzmiewa fascynacja sztuką
Eduarda Maneta i Paula Cèzanne’a. Scena rodzajowa w taniej restauracji tchnie autentycznością. Farba o mocnym nasyceniu, nakładana szerokim pędzlem i szpachlą,
wzmacnia wrażenie ekspresji oraz płaskości kompozycji. Przedwojenna twórczość
Websky’ego jest niemal w całości zaginiona, co uniemożliwia dokładniejszą jej analizę. Poza opisanym obrazem, znany jest tylko jeszcze jeden – malowany w 1939 r.
Portret Theodora von Gosen z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Wydarzenia historyczne nie dały wrocławskiej Akademii możliwości długotrwałego zbierania owoców jej prosperity. Ukształtowana podobnie jak Bauhaus, była
wszakże bardziej od niego otwarta programowo na sztukę i rzemiosło, mniej na
technikę i masową użytkowość. Najlepiej oddaje to sam Molzahn, który wiele lat
później pisał: „Zbudowana nie tak jednostronnie, lecz szerzej i odzwierciedlająca
wszystkie prądy, była wiernym lustrem współczesnych zmagań: w czasach gdy nie
mogą istnieć formy ogólnie obowiązujące i ostateczne, kiedy wszystko jest płynięciem i wzrastaniem, dostosowanie się do tego płynięcia i wzrastania jest z całą pewnością najlepszą inspiracją dla współczesnych studentów, aby wnieść swój własny,
historycznie usprawiedliwiony wkład”87.

84
R. Zimmermann, Die Kunst der verschollenen Generation. Deutsche Malerei des Expressiven Realismus von 1925 bis 1975, Düsseldorf, Wien 1980.
85
Wolfgang von Websky (1895-1992), niemiecki malarz, rysownik i graﬁk. Malarstwa uczył się
we Wrocławiu, w Monachium, Berlinie i Paryżu. Uczestnik obu wojen światowych, jeniec wojenny.
Malował w stylistyce ekspresywnego realizmu pejzaże, portrety, sceny ﬁguralne i martwe natury.
Por. Vollmer, op.cit., t. 5, s. 92; R. Zimmermann, op.cit., ss. 264-269, 394; [b. a.], Wolfgang von
Websky 1895-1992. Ein Maler des Expressiven Realismus, katalog wystawy, Städtische Galerie
Wangen im Allgäu, 24.09.1995-19.11.1995, Bonn 1995.
86
Obraz eksponowany na wystawie Wolfgang von Websky (1895-1992). Realność i impresja.
Por. J.J. Trzynadlowski, K. Łata (red.), Wolfgang von Websky (1895-1992). Realność i impresja,
katalog wystawy, Muzeum Miejskie Wrocławia, 18.09.2009-15.11.2009, Wrocław 2009, s. 52.
87
Oskar Moll. Gedächtnisausstellung zum 20. Todestag, Wilhelm-Lehmbruck-Museum der
Stadt Duisburg 1967. Cyt. za: P. Łukaszewicz, Wrocławska…, s. 189.
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III. Prowincja prowincji. Malarska kolonia w Karkonoszach
Riesengebirge (Góry Olbrzymie lub Góry Olbrzymów88), czyli dzisiejsze Karkonosze
zostały odkryte dla malarstwa późno, bo w drugiej połowie XVIII w. Początkowo ich
urodę uwieczniali artyści pomniejszych lotów: Sebastian Carl Christoph Reinhardt89
i Christoph Friedrich Nathe. Wkrótce, bo już w pierwszych dekadach XIX stulecia,
docierali tu koryfeusze malarstwa romantycznego: Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus90, Claussen Dahl i Ludwig Adrian Richter. Moritz von Schwind ukształtował malarsko postać Liczyrzepy (Rübezahla), aktualną do dziś. Działalność tych
malarzy związana z Karkonoszami miała jednak charakter epizodyczny. Pierwszym
z ważniejszych twórców, który na zawsze związał swój los z górami był Adolf Dressler. Osiadł w Przesiece (Hain), której był wierny aż do śmierci. Jego śladem poszedł
Carl Ernst Morgenstern, który zamieszkał i zmarł w Wilczej Porębie w Karpaczu
(Wolfshau). Przypuszczalnie bliskość tego ulubionego nauczyciela miała jakiś wpływ
na przybycie do gór i trwałe się z nimi związanie kilku uczniów Morgensterna, którzy w 1922 r. powołali do życia Stowarzyszenie Artystów św. Łukasza w Szklarskiej
Porębie Górnej (Ober Schreiberhau). Do członków założycieli należeli najważniejsi
twórcy tej asocjacji: Alfred Nickisch91 osiadły w 1917 r., Franz von Jackowski92 –
w 1920 r., Hans Oberländer93 – w 1919 r. oraz Georg Wichmann94 – w 1924 r. Do
88
Góry Olbrzymów (lub Góry Olbrzymowe) wydaje się nazwą poprawniejszą od Gór Olbrzymich. Chodzi raczej o Olbrzymów mających według miejscowych mitów zamieszkiwać te góry lub
legendarnego ich władcy Olbrzyma, utożsamianego niekiedy z Liczyrzepą (Rübezahlem). Por.
S. Adamczak, Karkonosze polskie i czeskie, Białystok 2006.
89
Sebastian Carl Christoph Reinhardt (1738-1827), niemiecki malarz pejzażysta i miniaturzysta. Studiował w Breinschweigu, czynny w Hamburgu, Frankfurcie, Lipsku, Dreźnie, Berlinie
i Jeleniej Górze. Namalował wiele wedut i pejzaży śląskich, zwłaszcza z Karkonoszy. Por. Thieme,
F. Becker, op.cit., t. 28, s. 127 (jako Karl); H. Wichmann, op.cit., s. 207.
90
Carl Gustav Carus (1789-1869), niemiecki lekarz, ﬁlozof i romantyczny malarz samouk z kręgu C.D. Friedricha, z którym się przyjaźnił. Zwiedził i malował Karkonosze. Por. Thieme, F. Becker,
op.cit., t. 6, s. 95-96; A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 83-84.
91
Alfred Nickisch (1872-1948), śląski pejzażysta, który studiował we Wrocławiu i Karlsruhe.
Malował z natury, głównie krajobrazy karkonoskie o mocnym kolorycie i ekspresji. Por. P. Łukaszewicz, A. Kozak, op.cit., s. 124-126; P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne twórców św. Łukasza,
[w:] K. Bździach (red.), op.cit., s. 188-189; H. Wichmann, op.cit., s. 204.
92
Franz von Jackowski (1885-1974), urodzony w Wielkopolsce malarz śląski. Studiował we
Wrocławiu, Berlinie i Monachium. Malował pejzaże i martwe natury, niekiedy temperą. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 190-191; H. Wichmann, op.cit., s. 198.
93
Hans Oberländer (1885-1945), malarz i rysownik niemiecki, czynny również w Karkonoszach. Studiował w Brlinie i we Wrocławiu. Tworzył głównie pejzaże, czasem kwiaty, o dużej ekspresji lub uproszczeniach bliskich manierze Nowej Rzeczowości. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie
artystyczne…, s. 189-190; H. Wichmann, op.cit., s. 204-205.
94
Georg Wichmann (1876-1944), śląski malarz pejzażysta. Uczył się w Berlinie, Karlsruhe, Królewcu i Wrocławiu. Malował postimpresjonistyczne krajobrazy karkonoskie. Por. P. Łukaszewicz,
A. Kozak, op.cit., s. 144-145; P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 190-192; H. Wichmann,
op.cit., passim.
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bractwa dołączyło z czasem wielu innych malarzy, wśród nich: Werner Fechner95,
Arnold Busch, Arthur Wasner96, Hans Zimbal, Willi Oltmanns97 i Artur Ressel98 oraz
grupa graﬁków z Paulem Austem99, Friedrichem Iwanem100 i Erichem Fuchsem101.
W XIX i na początku XX w. kolonie artystyczne nie należały do rzadkości i miały
już swoją tradycję, począwszy od Lukasbundu102 założonego w 1809 r. w Wiedniu,
poprzez rzymskich nazarejczyków103, kolonie w Kronbergu, Worpswede104 i Dachau,

95
Werner Fechner (1892-1973), malarz śląski, pejzażysta, portrecista, animalista. Studiował
w Weimarze. Malował stosując duże kontrasty walorowe. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 193-195; H. Wichmann, op.cit., s. 190.
96
Arthur Wasner (1887-1939), śląski malarz pejzaży, wnętrz, martwych natur, portretów i scen
ﬁguralnych. Studiował na Akademii wrocławskiej (u E. Kaempfera oraz C.E. Morgensterna), wiele
podróżował. Tworzył biegłe technicznie, lecz pozbawione nowatorstwa obrazy w konwencji postimpresjonistycznej. Współpracował z nazistami. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 196-197; H. Wichmann, op.cit., s. 217.
97
Willi Oltmans (1905-1979), pochodzący z Dolnej Saksonii malarz śląski. Studiował w Berlinie, malował jasne, czyste w kolorycie krajobrazy olejne i akwarele. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie
artystyczne…, s. 195-196; H. Wichmann, op.cit., s. 205.
98
Artur Ressel (1896-1966), pochodzący z Czech śląski malarz, głównie portretów i scen ﬁguralnych. Uczył się w Pradze i Dreźnie, uległ manierze Neue Sachlichkeit, swoiście zabarwiając
swe prace kpiną i humorem. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 198; H. Wichmann,
op. cit., s. 208.
99
Paul Aust (1866-1934), rysownik i graﬁk śląski. Po studiach w Monachium i Dreźnie osiadł
w Karkonoszach, gdzie tworzył liczne widoki wiejskie i górskie. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie
artystyczne…, s. 198-200; H. Wichmann, op.cit., s. 182.
100
Friedrich Iwan (1889-1967), śląski rysownik, graﬁk i malarz pejzażysta. Uczył się we wrocławskiej Szkole Sztuki u C.E. Morgensterna oraz w Berlinie (graﬁki) u H. Meyera. Tworzył realistyczne, konwencjonalne pejzaże. Uległ ideologii nazistowskiej. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie
artystyczne…, s. 200-201; H. Wichmann, op.cit., s. 197-198.
101
Erich Fuchs (1890-1983), pochodzący z Magdeburga rysownik i graﬁk śląski. Po studiach
w Lipsku osiedlił się w Karkonoszach. W swych pracach utrwalał życie wiejskie i rzemieślników przy
pracy. Por. P. Wiater, Stowarzyszenie artystyczne…, s. 201-203; H. Wichmann, op.cit., s. 192.
102
Lukasbund, kolonia malarzy austriackich i niemieckich, założona w 1809 r. w Wiedniu przez
J.F. Overbecka i F. Pforra, której przesłaniem była odnowa sztuki poprzez wiarę i religię. Na wzór
dawnych bractw religijnych pracowano zespołowo, zaś narodowy charakter dzieł miał być przepojony treściami moralnymi. Z powodu surowości zasad oraz ascetycznego wyglądu członków grupy,
przylgnął do nich ironiczny na początku przydomek „nazarejczycy”. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 323-325.
103
Nazarejczycy (Nazarener), nazwa stowarzyszenia Lukasbundu używana zwłaszcza wobec jego
członków (Lukasbruder) po przeniesieniu się ich do Rzymu w 1810 r. Do ważniejszych twórców związanych z tą kolonią artystyczną należeli: P. Cornelius, W. Schadow, J. Schnorr von Carolsfeld, J.A. Koch
i C.P. Fohr, bracia Olivier, bracia Veit, J. Führich. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 323-325.
104
Worpswede, kolonia malarzy niemieckich założona w 1889 r. przez O. Modersohna, F. Mackensena i H. am Ende we wsi o tej nazwie, położonej koło Bremy. W skład grupy weszli poźniej
m.in.: P. Modersohn-Becker, F. Overbeck, H. Vogeler. Malarstwo tej szkoły idealizowało wieś i pejzaż niemiecki w duchu ojczyźnianym, zaś dekoracyjna stylizacja i ekspresja zapowiadały secesję,
a nawet przeczucie ekspresjonizmu. Narodowo-realistyczną formę rozwinął później styl nazirealistyczny. Por. A. Dulewicz, Encyklopedia…, s. 486.
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po kolonię malarską w Nidden105 na Mierzei Kurońskiej, szczególnie upodobanej
przez ekspresjonistów. Warto w tym miejscu przypomnieć mało znaną rolę Rowów
koło Słupska, które po I wojnie światowej przejęły po części rolę Nidden. Częstym
gościem był tu Max Pechstein, rzadziej bywali: Emil Nolde, Carl Schmidt-Rottluf,
Georg Grosz, Willi Jaeckel, Hans Purmann oraz Ivo Hauptmann106.
Grupa malarzy skupiona w Stowarzyszeniu Artystów św. Łukasza tylko nazwą
nawiązywała do wiedeńskiego Lukasbundu. Nie miała bowiem ani tak jasno określonego celu odnowy malarstwa, ani tak precyzyjnego programu artystycznego, ani
jego religijno-mistycznego charakteru. Nie była też zorganizowaną wspólnotą żyjącą z pracy własnych rąk, jak w przypadku kolonii Worpswede. Nie była kolonią
w ścisłym słowa tego znaczeniu. A jednak wiele wspólnego łączyło twórców z Młyna
św. Łukasza, jak nazwano zrujnowany tartak, w którym po odbudowie znalazło siedzibę stowarzyszenie, razem z salą wystawienniczą i winiarnią. Łączyło ich przede
wszystkim wielkie umiłowanie Karkonoszy i malarstwa, pewien rodzaj więzi jako
uczniów Morgensterna, przede wszystkim zaś, jak się wydaje, była to ucieczka od
cywilizacji do nieskażonej przyrody, do życia prostego, pozbawionego presji materialnych, ale i presji reagowania artystycznego na różnego rodzaju prądy modernistyczne w sztuce. Był to zatem świadomy wybór prowincjonalizmu jako pewnej
wartości, zaś stowarzyszenie się w znaczącym stopniu ułatwiało promocję oraz
sprzedaż obrazów i graﬁk autorstwa jego członków, co stanowiło często podstawę
ich egzystencji. Chcieli być wolni jako ludzie i jako twórcy. W tym prawdopodobnie
należy upatrywać odżegnania się od tworzenia ram jakichś programów ideowych.
Nikt z założycieli nie pochodził z gór. Nickisch z podwrocławskiej wsi Biskupice,
Jackowski z wielkopolskiego Nadziejewa, Oberländer z nadmorskiego Rostocku,
Wichmann z Lwówka Śląskiego, choć dzieciństwo spędził na Pomorzu Gdańskim.
Niewątpliwie jednym z większych talentów malarskich był Alfred Nickisch. Poza
Morgensternem silniej oddziałał nań Carlos Grethe, profesor akademii w Karlsruhe, w której Nickisch kontynuował studia. Po powrocie na Śląsk w 1898 r., na fali
ﬁn de sièclowego dekadentyzmu i rozczarowania do sztuki atelierowej, przez jedenaście lat spędzał zimy i wiosny wędrując po górach, mieszkając w schroniskach
i malując w skrajnie trudnych warunkach. Nawet większe obrazy tworzył wyłącznie w plenerze, porzucając podział obrazów na szkice, studia i dzieła wykończone.

105
Nidden (Nida), miejscowość na mierzei Kurońskiej w dawnych Prusach Wschodnich, która
na początku XX w. była siedzibą kolonii malarzy modernistów niemieckich, zwłaszcza ekspresjonistów. Dłuższe pobyty w Nidden upodobali sobie szczególnie M. Pechstein (sześciokrotnie w latach
1909-1939, K. Schmidt-Rottluff i A. Partikel oraz malarze z Królewca J. Freymuth, H.B. Borschke,
E. Bischoff. Przebywali tu również E. Kirchner, E. Mollenhauer i H. Wirth. Por. A. Czarnik, I. Sellheim, Bałtyckie motywy w graﬁce Maxa Bechsteina, Słupsk 2002, s. 16-23.
106
Więcej na ten temat [w:] M. Najwer, U źródeł malarstwa narodowego i realnego socjalizmu
w Niemczech. Od romantyzmu do socrealizmu – przegląd wrocławskich zbiorów prywatnych,
praca magisterska przygotowana w Instytucie Historii Sztuki Uwr. pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Okonia), Wrocław 2007, s. 107-110.
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Surowa przyroda Karkonoszy stała się najlepszym nauczycielem artysty, tworzącego
odtąd najbardziej szczere i prawdziwe obrazy tych gór. Nastrój grozy natury zawarł
w obrazie Po wiosennej burzy w górach (własność prywatna, Il. 17). Pod niebieskoszarym, skłębionym ekspresyjnie niebem przedziera się zieloną doliną spieniony
górski strumień. Podmyte wodą brzegi kontrastują ciemnym ugrem obnażonej ziemi z jaskrawą zielenią młodej trawy porastającej zbocza. Niesione siłą rwącej wody
brunatne kamienie wytyczają brzegi koryta. O niedawnym przejściu niszczycielskiej
burzy zaświadczają powalone świeżo drzewa i sterczące kikuty pni i konarów. Daleko w tle prześwieca zza zwichrzonych chmur błękit ośnieżonych jeszcze Karkonoszy. Pomimo swej posępności, obraz niesie pochwałę piękna tej umiłowanej przez
artystę ziemi.
Mniej malarskiej siły, za to większą podatność na modne trendy, przejawiał
w swej twórczości Franz von Jackowski. Malował wpierw ciepłe w kolorycie, impresjonistyczne krajobrazy, które później nabrały stylizacji secesyjnej. Realizm lat 20.
ewoluował potem w jego dokonaniach plastycznych ku ekspresjonizmowi.
Osobowością dynamiczną i oryginalną był natomiast Hans Oberländer. Zmienność jego upodobań stylistycznych wydaje się mieć autentyczne podłoże w poszukiwaniu nowych środków wypowiedzi. Studiował wpierw w Berlinie, a dopiero potem
u Morgensterna we Wrocławiu. Wychodząc od malarstwa realistycznego, poprzez
ekspresyjny postimpresjonizm, wykształcił swój brawurowy styl ekspresjonistyczny,
porównywany niekiedy przez krytykę z malarstwem Oskara Kokoschki. Na koniec
wypracował swoistą odmianę stylistyczną Nowej Rzeczowości. Niewzruszoność gór,
ich surowe piękno i trwanie jest tematem Szrenicy (własność prywatna, Il. 18), datowanej w 1925 r. Naturalistyczne zwaliska skalne pierwszego planu wypiętrzają się
w dużym skrócie perspektywicznym ku górze. Nad nimi widać dość odległy, spłaszczony, pokryty jeszcze śniegiem szczyt Szrenicy. Surowość krajobrazu podkreśla wąska gama barwna: od czerwonawych, ciemnych brązów usypiska skalnego, poprzez
niebieskawą czerń lasów, po siną biel śniegów. Statyce ziemi przeciwstawia się dynamizm nieba. Pędzone wiatrem chmury przesłaniają tarczę słońca, które wszakże
przedziera się przez nie promienistymi smugami. Ten ubogi w motywy, nie upiększony, wręcz posępny pejzaż jest jednak pełen siły malarskiej, ekspresji i prawdy.
Georg Wichmann kształcił się najpierw w Akademii Berlińskiej u malarza historycznego Antona von Wernera, później przybył do Wrocławia, by w klasie Morgensterna zgłębiać malarstwo plenerowe. Mając łatwość tworzenia, malował wiele
postimpresjonistycznych widoków, mocnych w kolorze i o zbrużdżonej fakturze,
które z czasem nabierały większej ekspresji. W konwencji tej utrzymany jest Widok
Szrenicy (własność prywatna, Il. 19). Dość odległy, centralnie ulokowany szczyt,
ukazany został z turystycznej drogi, po której idzie dwoje wędrowców. Z lewej skaliste zbocze, z prawej zalesiona dolina. Jasny pogodny dzień nasyca barwy ciepłem.
Zgodne z naturą w zasadzie kolory, nakładane energicznymi pociągnięciami pędzla,
uspokajają swą intensywność w miarę oddalania się planów. W zgodzie z perspektywą powietrzną plany te stają się coraz bardziej chłodne i o coraz gładszej fakturze.
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Nieco obłoków nad szczytem ożywia niebo. To niezbyt odkrywcze malarstwo, podobnie jak Artura Wasnera i Arnolda Buscha, cieszyło się powodzeniem i to zarówno wśród odwiedzających góry, jak i wśród odbiorców miejscowych.
Cała zresztą twórczość artystów spod znaku św. Łukasza cieszyła się popularnością. Sądzić można, że ich swoboda malarska owocowała dziełami powstałymi
z potrzeby serca, budowanymi środkami prostymi, ale nie prostackimi, tworzonymi
„naprawdę” na łonie natury, co naznaczało je stygmatem autentyku. Nawet mniej
wyrobiony artystycznie odbiorca intuicyjnie odbierał ten ich niezaprzeczalny walor.
Artystyczna wizja gór nie odbiegała drastycznie od wyobrażeń prowincjonalnej społeczności, więc nie rodziło to konﬂiktów, przeciwnie, miało swój pozytywny aspekt
materialny – przyciągało coraz więcej turystów. Świat „nasz” zaczął pokrywać się ze
światem „nie naszym”. Konﬂikt wystąpił niespodziewanie w zupełnie innej konﬁguracji i na zupełnie innym tle, choć i tu nie można wykluczyć podłoża ekonomicznego.
Jego korzenie sięgały wszakże dość daleko w przeszłość, więc przyjdzie nam cofnąć
się o lat dwadzieścia i poznać niezwykłego przybysza, który już wówczas ukochał to
miejsce i jego wspaniały krajobraz, ale nade wszystko związane z nim legendy.
Był nim Hermann Hendrich107, który sam stał się dziś legendą. Malarz symbolista, wierny był temu stylowi przez całe życie, zakończone samobójczą śmiercią
w Szklarskiej Porębie. W młodości wiele podróżował po Norwegii, w której uległ
mistycznemu urokowi starych, nordyckich kościołów drewnianych oraz czarowi
celtyckich mitów, co przesądziło o charakterze jego symbolicznej sztuki. Dłuższy
pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie ze sprzedaży swych obrazów dorobił się
sporego majątku, umożliwił mu po powrocie odbycie regularnych studiów pejzażowych u Josepha Wengleina w Monachium, a potem u Eugena Brachta w Berlinie.
Był członkiem grupy Elf, a w 1899 r. został współzałożycielem Berlińskiej Secesji.
Będąc miłośnikiem Richarda Wagnera, zafascynowany starogermańską mitologią,
wzniósł w 1901 r. Świątynię Walpurgii na Hexentanzplatz w Harzu, w której wystawiał swe obrazy. Pod koniec lat 90. XIX w. dotarł do Karkonoszy. Magia położenia Szklarskiej Poręby, legenda Liczyrzepy, którego uznał za jedną z personiﬁkacji
Wotana-Odyna oraz sąsiedztwo trzynastowiecznego kościółka przeniesionego znad
jeziora Wang w Norwgii do Karpacza, wpłynęły na decyzję osiedlenia się tu na stałe
107
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i wybudowania w Szklarskiej Porębie Średniej Świątyni Legend (Sagenhalle). Ta
wzniesiona w 1903 r. nieco dziwaczna budowla w formie drewnianego dworu staroniemieckiego, ozdobiona symboliczną ornamentyką, nawiązywała do mistyki natury
oraz mitologii starogermańskiej (Il. 20)108. Pełniła rolę przybytku sztuki, w którym
odbywały się liczne imprezy kulturalne, spotkania literackie i muzyczne. Przede
wszystkim jednak była swego rodzaju muzeum, w którym poza kilkoma rzeźbami
innych artystów, eksponowano wiele obrazów Hendricha, wśród nich osiem wielkoformatowych, poświęconych legendzie Karkonoszy. W 1916 r. dobudowano salę
Świątyni Grala (Gralstempel), przeznaczoną dla cyklu obrazów związanych z legendą Parsifala i Świętego Grala, także autorstwa Hendricha109. Pośród tych obrazów,
na archiwalnym zdjęciu (Il. 21)110 widać obraz noszący tytuł Parsifal i zamek Grala
(trzeci od wejścia).
Obraz ten (przypuszczalnie jako jedyny) ocalał z nieistniejącej od końca lat 50.
XX w. Świątyni Legend i znajduje się obecnie we wrocławskich zbiorach prywatnych (Il. 22). Nawiązuje oczywiście do opery Wagnera i przedstawia Parsifala jako
Czarnego Rycerza, powracającego wiosną do Monsalvatu. Symboliczną wymowę tej
sceny buduje zwłaszcza koloryt dzieła. Płonąca czerwień murów zamczyska symbolizuje krew Grala, a otaczające je skłębione obłoki-płomienie podnoszą dramatyzm sceny. W całkowitej opozycji chromatycznej pozostaje zieleń świeżej trawy
pierwszego planu. To znak odradzającego się z wiosną życia, którego źródłem jest
przecież woda, zaklęta w bezruchu gładkiej taﬂi, stanowiącej tło dla sylwetki Czarnego Rycerza na koniu. Podobnie jak ekspresjoniści, buduje autor wstrząsający nastrój dysonansami kolorystycznymi, ale i brawurowymi zbrużdżeniami gęstej farby,
skontrastowanymi z powierzchniami o całkowicie gładkiej fakturze. Nie służy to
wszakże wyrażaniu indywidualnych egzystencjalnych rozterek twórcy, lecz oddaniu
metaﬁzycznej duchowości nordyckiej legendy. Obraz daje świadectwo całkowitej
odmienności wypowiedzi artystycznej Hendricha, od pozbawionej takich pokładów
symboliki, twórczości łukaszowców.
Po zorganizowaniu się stowarzyszeniu i otwarciu Młyna św. Łukasza, starano się
przejąć część „klienteli” przybytku sztuki Hendricha i osłabić jego niewątpliwy, wypracowany przez dwa dziesięciolecia, autorytet lokalny. W 1926 r. dwaj najbardziej
„modernistyczni” członkowie stowarzyszenia: reprezentujący wówczas orientację
ekspresjonistyczną Hans Oberländer oraz skłaniający się ku Nowej Rzeczowości Artur Ressel, zaatakowali w miejscowej prasie sztukę Hendricha, czemu sprzeciwili się
obrońcy artysty111. Spór trwał dość długo i wykazał, że nowa kolonialna społeczność,
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domagająca się tolerancji i swobody twórczej dla siebie, niekoniecznie była skłonna
przyznawać je innym.
Hermann Hendrich zginął śmiercią tragiczną latem 1931 r., wypadając z pociągu. Świątynia Legend przetrwała wojnę, pełniła nawet rolę swoistego muzeum jeszcze w maju 1947 r. i była chętnie odwiedzana przez polskich już turystów. Wywołało
to oburzenie sprawozdawcy „Głosu Ludu”, nawołującego do spalenia „bohomazów”
i „wszystkiego co trzeba”112. Nie są jasne dalsze losy Świątyni, wiadomo tylko, że popadła w ruinę z końcem lat 50. i spłonęła, przypuszczalnie na początku lat 60. Dziś
straszącym przechodniów świadkiem pamięci, pozostaje opuszczony, zrujnowany
dom Hermanna Hendricha, wybudowany według projektu Paula Englera w 1903 r.,
w bezpośrednim sąsiedztwie Świątyni Legend. Warto może miejscowym władzom
podać adres: ulica Muzealna 5, Szklarska Poręba Średnia, w pobliżu zadbanego
domu Hauptmannów.
Synestezyjny potencjał malarstwa Hendricha oparł się wszakże czasowi. Najzupełniej niespodziewanie, po wiekowym uśpieniu, objawił się oto w awangardowej
twórczości… muzycznej. Hendrich spłaca z opóźnieniem dług zaciągnięty u Wagnera. Inspiruje swymi obrazami czołowe zespoły muzyki darkfolkowej, gotyckiej,
poganmetalowej113. Niektóre z nich komponują utwory wprost opisujące konkretne
obrazy, zachowując nawet ich tytuły. I tak The Sword Volcano Complex nawiązuje
do Fafnera, Shining Vril do Trzech Norn, Gandolfs Gedanken do Śmierci Zygfryda, The Days of the Trumpet Call do Wspomnienia, von Thronstahl do Zmierzchu
bogów i do Trzech kropli krwi, a wokalistka Elke Rohling do Smutnej melodii. Swego rodzaju symbolem stał się trzeci ze wzniesionych przez Hendricha przybytków
sztuki – Światynia Nibelungów. Powstała w 1913 r. w Königswinter koło Bonn, na
stokach pobliskiej Smoczej Skały. Wyróżnia się także baśniowo-mitologiczną architekturą, zaś wnętrze jej zdobi dwanaście dużych obrazów Hendricha osnutych wokół pogańsko-germańskich mitologii oraz rycersko-chrześcijańskich legend pieśni
Nibelungów. Pielgrzymują dziś do Świątyni rzesze wielbicieli muzyki alternatywnej
by oddać hołd wizjonerowi z karkonoskiej prowincji.

IV. Résumé
Śląskie malarstwo prowincjonalne zostało zdominowane przez krajobraz, zwłaszcza
sudecki. W znaczącym stopniu jest w nim obecna również martwa natura, niemal
całkowicie poświęcona motywom kwiatowym. Niewątpliwie jakieś znaczenie miała
w tym względzie uroda natury tej ziemi, ale sądzić można, że to właśnie izolacjonizm
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prowincji spychał zainteresowania twórców ku tej bezpiecznej artystycznie enklawie. Potwierdza to zresztą stylistyka i technika wykonania. Królowała wpierw neoromantyczna wizja przyrody, wzbogacona później sentymentalizmem ojczyźnianego
pejzażu intymnego, stopniowo rozjaśnianego pleneryzmem i quasi impresjonizmem.
Wszystkie te trendy mieszczą się w ramach realizmu. Impresjonizm w czystej formie
w Niemczech praktycznie nie zaistniał, nawet rozświetlone, czyste kolorystycznie,
impastowe malarstwo Maxa Liebermanna, Louisa Corintha, czy Maxa Slevogta jest
tylko ekstremalną odsłoną pleneryzmu i należy je sytuować w ramach realizmu.
Realizm jest zatem kolejną cechą śląskiego malarstwa rodzimego. Należy przy
tym pamiętać, że twórcy prowincjonalni tworzyli na użytek i pod gust prowincjonalnego odbiorcy, co również ograniczało ich skłonności do eksperymentów formalnych. Malarstwo lokalne egzystowało w granicach „świata naszego”, pozostając
na uboczu nie tylko europejskich, ale i niemieckich przeobrażeń modernistycznych
w sztuce.
Nowe przyszło za sprawą obcych, dopiero w XX w. Ich stopnie obcości kulturowej były zresztą bardzo różne, od zaledwie inności twórczej wykształconych w głębi
Niemiec, np. Adolfa Dresslera i Fritza Erlera, poprzez inność światopoglądową i estetyczną Ślązaków Otto Muellera i Oskara Molla oraz volksistowski symbolizm przybyłego z zachodu Hermanna Hendricha, aż po całkowitą odmienność narodową,
mentalną i malarską Polaka, Fryderyka Pautscha. Wiodąca rola w nowym otwarciu
artystycznym przypadła wszakże obcym reformatorom wrocławskiej uczelni artystycznej, dyrektorom Hansowi Poelzigowi, Augustowi Endellowi i Oskarowi Mollowi. Zwłaszcza ich trafne decyzje personalne wyprowadziły szkołę i związane z nią
środowisko artystyczne – w ciągu zaledwie trzydziestolecia – z zaścianka prowincjonalizmu. Niestety w cieniu nazizmu znakomicie zapoczątkowana odnowa nie miała
szans kontynuacji. W 1932 r. wrocławska Akademia została zamknięta, zaś czołowi
wówczas twórcy awangardowi opuścili Wrocław. Druga wojna światowa zamknęła
ostatecznie ten, nie zawsze doceniany, rozdział w księdze historii sztuki niemieckiej.
W znakomitej większości wrocławskie dzieła „sztuki zdegenerowanej” nie przetrwały czystki narodowosocjalistycznej i obrony Festung Breslau. Łaskawiej los obszedł
się z rozproszonym, często poza Wrocławiem, rodzimym malarstwem pejzażowym.
Wbrew pozorom, zasoby wrocławskich kolekcji prywatnych okazały się nadspodziewanie bogate w malarstwo śląskie, w mniejszym stopniu w znaczące dokonania
malarstwa ogólnoniemieckiego, choć i tu traﬁają się dzieła wybitne. Ze zrozumiałych względów prawnej ochrony dóbr osobistych nie jest możliwe upublicznienie
szczegółowych danych na ten temat. Powojenna inteligencja wrocławska, często
związana jeszcze bezpośrednio z kulturalną tradycją lwowską, lub będąca w orbicie
jej oddziaływania, doceniła w znaczącym stopniu poniemieckie mienie artystyczne
zastane na Dolnym Śląsku. Uzupełniano nim zbiory, głównie malarstwa polskiego,
przywiezione z terenów wschodnich przedwojennej Polski oraz, z czasem, kompletowano nowe kolekcje malarstwa niemieckiego.
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Il. 1. Adolf Dressler, Krajobraz nadrzeczny, fot. M. Najwer

Il. 2. Adolf Dressler, W górskiej dolinie, fot. M. Najwer
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Il. 3. Adolf Dressler, Potok górski, fot. M. Najwer

Il. 4. Gertrud Staats, Nadodrzańskie rozlewiska, fot. M. Najwer
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Il. 5. Carl Ernst Morgenstern, Pejzaż wiosenny, fot. M. Najwer

Il. 6. Carl Ernst Morgenstern,
W świetle księżyca, fot. M. Najwer
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Il. 7. Fritz Erler, Portret Alberta Neissera,
J.J. Trzynadlowski, op.cit., s. 45

Il. 8. Fritz Erler, Na huśtawce,
fot. M. Najwer
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Il. 9. Fritz Erler, Akt kobiecy, fot. M. Najwer

Il. 10. Eugen Spiro, Wieś bretońska, fot. M. Najwer
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Il. 11. Fryderyk Pautsch, Widok Lwowa, fot. M. Najwer

Il. 12. Fryderyk Pautsch, Widok Torunia, fot. M. Najwer
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Il. 13. Max Wislicenus, Ostańce na stoku, fot. M. Najwer

Il. 14. Oskar Moll, Widok na Międzygórze, fot. M. Najwer
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Il. 15. Ludwig Peter Kowalski, Widok Wrocławia od strony Mostu
Pomorskiego, fot. M. Najwer

Il. 16. Wolfgang von Websky, W paryskim bistro, fot. M. Najwer
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Il. 17. Po Alfred Nickisch, Po wiosennej burzy, fot. M. Najwer

Il. 18. Hans Oberländer, Szrenica, fot. M. Najwer
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Il. 19. Georg Wichmann, Widok Szrenicy, fot. M. Najwer

Il. 20. Świątynia Legend (Sagenhalle),
zdjęcie archiwalne, za zgodą Nibelungenhort – Förderverein des Malers
Hermann Hendrich e.V.
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Il. 21. Świątynia Grala (Gralstempel), zdjęcie archiwalne, za zgodą
Nibelungenhort – Förderverein des Malers Hermann Hendrich e.V.

Il. 22. Hermann Hendrich, Parsifal i zamek Grala, fot. M. Najwer
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