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Z DZIEJÓW KULTU PRZESZŁOŚCI W TORUNIU

(Część II)

Charakterystyczny styl, reprezentowany przez zespół gwaszy Radtkego 
ze swym jasnym, wyrazistym kolorytem, z tendencją do precyzyjnego eks
ponowania drobnych nawet szczegółów, znamienny jest w ogóle dla ma
larstwa wedutowego czasów Biedermeieru, zwłaszcza na terenach środko
woeuropejskich. Chcąc jednak odnaleźć bliższy krąg, z którego wyrosła 
twórczość owego znanego w, Toruniu, a trudnego do uchwycenia poza na
szym miastem weducisty, musimy siłą rzeczy zwrócić się do owego wspom
nianego już na wstępie środowiska malarstwa wedutowego w Berlinie, 
a zwłaszcza do jego wybitnego przedstawiciela Edwarda Gärtnera.

Edward Gärtner, urodzony w Berlinie 2 V I 1801 r. i zmarły tamże 
22 II 1877 r. poświęcił prawie całe swe życie odtwarzaniu olejnych, akwa
relowych, a także i litograficznych widoków architektoniczno-urbanistycz
nych *. Lwia część jego twórczości plastycznej związana jest z Berlinem
— ukoronowaniem niejako tego aspektu jego działalności stała się wielka, 
złożona z sześciu części panorama Berlina, tak znamienna zresztą dla za
miłowań inwentaryzacyjno-dokumentarnych owych czasów. Także i widoki 
Paryża stały się tematem jego twórczości, zwłaszcza we wcześniejszych 
latach, a od 1837 do 1839 r. przebywa on w Rosji, odtwarzając tamtejszą 
architekturę. Na tym ostatnim odcinku kluczowym dziełem stała się z kolei 
trzyczęściowa panorama Moskwy widzianej z Kremla 2. Poza tym spoty
kamy wśród dzieł Gärtnera klasztor Lehnin, widoki z Brandenburga,

1 Por. np. A. R a c z y ń s k i ,  Geschichte der neueren deutschen Kunst, t. 3, Berlin 
1841, s. 139; A. S p r i n g e r ,  Die Kunts von 1800 bis zur Gegenwart, [w:] Handbuch 
der Kunstgeschichte, t. 5, wyd. 7, Leipzig 1920, s. 192; U. T h i e m e ,  F. B e c k e r ,  
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. 13, Leipzig 1920, s. 40 i n.; W. K u r t h ,  
Berliner Zeichner, Berlin 1941, s. 27, tabl. 74 i n.; P. W e i g 1 i n, Berliner Biedermeier, 
Bielefeld-Leipzig 1942, s. 74 i n.; P. O. R a v e, Die Malerei des X IX  Jahrhunderts, [w:] 
Meisterwerke der Berliner Museen, Berlin 1945, tabl. 90 i n.; W. K u r t h ,  Berliner 
Landschaftsmalerei, Berlin 1958, s. 21 i n.

2 U. T h i e m e, F. B e c k e r, op. cit., s. 40 i n.
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1. E. Gärtner, Odsłonięcie pomnika Kopernika w Toruniu, Illustrierte Zeitung, t. 21,
nr 542

Wiednia, Pragi, Wrocławia i — co dla nas w tym miejscu najważniejsze
— Grudziądza i Torunia.

W Toruniu przebywał Gärtner co najmniej dwukrotnie: w 1845 r., kie
dy wykonał tu kilka akwarel oraz w 1847 r. 3 Najbardziej wreszcie zna
nym dziełem Gärtnera, związanym z naszym miastem, stał się wykonany 
w 1853 r. obraz przedstawiający pomnik Kopernika, widziany od strony 
wschodniej, z fragmentem ratusza oraz południowej pierzei Rynku Staro
miejskiego i małym wycinkiem kościoła, wówczas ewangelickiego 4. Z obra
zu tego — zrealizowanego z okazji odsłonięcia w dniu 25 X 1853 r. pom
nika — wykonana została litografia, wydana przez firmę Lambecka w To
runiu. Jest ona zresztą dość znana i często reprodukowana, jednakże dato

3 R. H e u e r ,  Das Thorner Coppernicus-Denkmal und sein Schöpfer Friedrich 
Tieck, (Sonderdruck aus: Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und 
Kunst zu Thorn, 28 Heft), Thorn 1920, s. 20, przyp. 52.

4 Ibid., s. 17 i przyp. 52. Ostatnią, dającą się stwierdzić wzmiankę o tym obrazie
znajdujemy w: P. R o g g e n  h a u s e n ,  Alte Thorner Bilder in Königsberg. Das
Ordenskreuz, Thorner Heimat-Zeitung, Jhg 16 nr 12, September 1940, s. 90. Z artykułu 
tego wynika, iż na zamku w Królewcu odbyła się w dniach 16 VI—6 X 1940 r. wystawa 
pt. „Romantische Reise durch Ost-und Westpreussen” , składająca się po większej 
części z obiektów wypożyczonych z magazynów Nationalgalerie w  Berlinie. Wśród 
nich znajdował się również wzmiankowany obraz Gärtnera; o innych interesujących 
nas tu obiektach por. w dalszym ciągu tekstu. Reprodukcja litografii wykonanej 
według omawianego obrazu Gärtnera znajduje się m.in. w: Zeszyty Naukowe UMK, 
Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo I, Toruń 1966, s. 108, ryc. 24.
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wana jest zbyt późno (około 1860 r.) i pozbawiona podkreślenia swych 
związków z momentem powstawania pomnika. A przecież Gärtner robił 
nawet rysunki z samej uroczystości odsłonięcia toruńskiej figury astro
noma 5 (ryc. 1).

Wróćmy jednak do 1845 r., do pierwszego pobytu znanego weducisty 
w Toruniu. Przypuszczać można, że to właśnie wtedy powstały projekty 
czterech litografii, które ozdobiły następnie wydany w 1847 r. w Berlinie 
przewodnik po Toruniu, napisany przez Teodora Koernera, choć formalnie 
anonimowy 6. Litografie te noszą adnotację, iż zostały z natury narysowane 
przez Gärtnera, litografowane przez Loeillota w Berlinie, drukowane 
w Królewskim Instytucie Litograficznym w Berlinie.

Pierwsza z nich przedstawia widok miasta od strony południowej, z wi
docznym na pierwszym planie fragmentem zarośli na lewym brzegu Wisły. 
Punkt widzenia znajduje się tu mniej więcej naprzeciwko kościoła Sw. Ja
kuba, po lewej stronie widnieje dawny most (ryc. 2).

Druga ukazuje fragment obecnej ulicy Kopernika z narożnikiem Piekar 
stanowiącym główny temat i „dawnym” Domem Kopernika, przed którym 
widnieje charakterystyczna studzienka z globusem, ufundowana swego 
czasu przez S. L. Gereta7. Widnieje tu też sztafaż z dwoma postaciami 
podziwiającymi kopernikowską pamiątkę (ryc. 4).

Trzecia ukazuje wnętrze toruńskiego kościoła NMP oglądane od strony 
południowo-zachodniej, z wysunięciem na plan pierwszy m.in. prospektu 
organowego, ambony oraz dwu bocznych ołtarzy; widnieje też kilka po
staci modlących się (ryc. 6).

Czwarta wreszcie przedstawia widok toruńskiego Ratusza Staromiej
skiego od strony południowo-zachodniej, z rozbudowanym sztafażem figu
ralnym i fragmentami pierzei rynkowych. Oczywiście zachodni ryzalit po
siada tu jeszcze swą formę XVIII-wieczną; dopiero w dwadzieścia z górą 
lat później miał on ustąpić miejsca neogotyckiemu ryzalitowi według pro
jektu Quasta 8 (ryc. 8).

Stanowiące podstawę do tych czterech litografii oryginały E. Gärtnera 
(„Bleistiftgrundierung mit Aquarell” ) po długich latach zapomnienia „w y
płynęły” w 1940 r. na wystawie pt. „Romantische Reise durch Ost-und 
Westpreussen” , zorganizowanej wówczas na zamku w Królewcu. Prócz 
wymienionych wyżej, znalazł się tam również gärtnerowski oryginał

5 Illustrierte Zeitung, t. 21, nr 542, Leipzig 19 November 1853, s. 328. Jest to 
rycina do artykułu: Die Einweihung des Coppernicus-Denkmal in Thorn z podpisem 
— E. Gaertner. Na tejże stronie znajduje się druga, nie podpisana rycina ukazująca 
pomnik Kopernika z postaciami oglądającymi go.

a Der Führer durch Thorn enthaltend eine historisch-politische Uebersicht und 
ein vollständiges alphabetische Verzeichniss von Allem was zur Kenntniss der Stadt 
und ihrer Denkwürdigkeiten gehört, (Berlin) 1847.

7 K. G ó r s k i ,  Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1955, s. 6.
8 B. S c h m i d ,  Die Denkmalpflege in Westpreussen 1804—1910, Danzig 1910, s. 21 

i n., ryc. 13 i n.
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2. E. Gartner, Toruń — widok ogólny, litografia w przewodniku T. Koernera

3. Toruń — widok od Podgórza, litografia anonimowa (z inicjałami TW) w przewodniku
J. E. Wernickego
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wizerunku Dworu Mieszczańskiego (przy ruinach zamku krzyżackiego), 
którego litografia zamieszczona została na tylnej stronie okładki omawia
nego Przewodnika 9.

Jest rzeczą nader interesującą, że rok wcześniej, tj. w 1846 r., ukazał 
się inny przewodnik po Toruniu, pióra Juliusza Emila Wernickego, wy
dany przez księgarnię Ernesta Lambecka w Toruniu. Podobnie jak w prze
wodniku Koernera, tak i tu znajduje się adnotacja o przeznaczeniu docho
du ze sprzedaży na rzecz toruńskiego żłobka; była to wówczas instytucja 
nowa, bo założona dopiero w 1844 r .10

Gdy weźmiemy pod uwagę, że przewodniki po miastach były podów
czas jeszcze zjawiskiem dość rzadkim — uderzające staje się takie skumu
lowanie rok po roku dwu publikacji o Toruniu. Profil tych wydawnictw 
jest, co prawda, nieco odmienny. Wegweiser Wernickego jest w jakimś 
sensie — choć nie wyłącznie — wyciągiem z wydanego 14 lat wcześniej 
przez Wernickego i wzmiankowanego tu już wielokrotnie opisu histo- 
ryczno-statystyczno-topograficznego Praetoriusa. Jest to jak gdyby bar
dziej popularna, bardziej operatywna i właśnie „przewodnikowa” wersja 
tamtej, niemal pięciokrotnie obszerniejszej publikacji.

Natomiast przewodnik Koernera zamieszcza na wstępie zarys historii 
miasta, zakończony statystyką demograficzną, reszta zaś to alfabetyczny 
spis budynków, nazw topograficznych, instytucji i innych pojęć związa
nych z historią oraz ówczesnym stanem Torunia.

Odpowiednikiem omawianych poprzednio czterech litografii Gärtnera 
zdobiących Koernerowski przewodnik jest pięć litografii zawartych w pu
blikacji Wernickego, a opatrzonych adnotacjami: litografia E. Lambeck 
oraz — w jednym wypadku — inicjałami T. W. i datą (18)46 u . Tytuły 
pierwszych trzech oraz piątej litografii mówią same za siebie: Widok ogól
ny od Podgórza, Dom Kopernika, Wnętrze kościoła NMP oraz Ratusz Sta
romiejski (ryc. 3, 5, 7* 9).

We wszystkich tych czterech wizerunkach stwierdzić można dwie ce
chy. Po pierwsze, ukazane obiekty ujęte są z nieco innej strony niż u Gärt-

9 Por.: P. R o g g e n h a u s e n ,  op. cit. Jak to już wzmiankowano poprzednio 
(przyp. 4) obiekty te wypożyczone były według wszelkiego prawdopodobieństwa z ma
gazynów Nationalgalerie w Berlinie. Z innych dzieł Gärtnera, dotyczących Torunia 
i okolicy, eksponowane tam były widoki ruin w Złotorii i Dybowie.

lł J. E. W e r n i c k e, Wegweiser durch Thorn und seine Umgebungen, Thorn 1846. 
Wzmianka o założeniu żłobka podana jest tam na s. 61. Następnie ukazało się drugie 
wydanie przewodnika Wernickego (bez daty), nie różniące się zasadniczo tekstem od 
pierwszego. Natomiast różnica widoczna jest w materiale ilustracyjnym (cztery lito
grafie zamiast pięciu), przy czym opuszczono widok ogólny miasta, w  braku adnotacji
o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży na żłobek oraz występowaniu przy wydawcy 
(Lambecku) tylko określenia: Druck und Verlag, podczas gdy w pierwszym: Lito- 
graphie, Druck und Verlag. Jednak zamieszczone cztery litografie nie różnią się od 
poprzednich, zmienił się natomiast nieco wygląd okładki.

11 Inicjały te odnajdujemy w datowanym na 12 VII 1849 anonsie gazetowym:
Adieu Thorn — Th. W. ..., Thorner Wochenblatt, nr 80, 14 Juli 1849, s. 422.
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nera (w wypadku Ratusza Staromiejskiego nawet z całkiem odwrotnej, bo 
północno-wschodniej); po drugie poziom ich jest zdecydowanie niższy niż 
u Gartnera. Zresztą, zamieszczone tu parami reprodukcje mówią same za 
siebie: w porównaniu z wytrawnym, „fachowym” stylem Gartnera są to 
prace nieomal dyletanckie. Jakby chcąc wynagrodzić jakościowe niedomo
gi, dodał anonimowy twórca jeszcze czwartą z rzędu, a piątą w ogóle lito
grafię: Widok kościoła Sw. Jakuba od strony południowo-wschodniej 
(ryc. 10).

Ze wszystkich tych zbieżności — częściowo również i rozbieżności — 
można by wnioskować, iż w trakcie przygotowań do berlińskiego wydania 
przewodnika, których śladem jest pobyt Gartnera w Toruniu w 1845 r. — 
inne czynniki miejscowe, a mianowicie księgarnia Lambecka i prof. Wer- 
nicke postanowiły ubiec niejako tę „stołeczną” publikację. Toruńskie wy
danie — czerpiące gros materiałów z dawniejszej książki Praetoriusa-Wer- 
nickego — zostało napisane na tyle szybko, że mogło ukazać się jeszcze 
w 1846 r., a więc przed Koernerem. Anonimowy twórca litografii zilustro
wał przewodnik Wernickego dając tematy takie jak Gartner, a jednak 
inaczej ujęte (mniejsza, że gorzej) i wzbogacone o jeszcze jeden motyw, 
nie mający pierwowzoru.

Nawet liternictwo tytułów na okładkach i okalający je ornament — 
z wieńczącym herbem Torunia — zostały w obydwu przewodnikach po
dobnie skomponowane. Gdyby nie identyczny cel dobroczynny, można by 
te wydawnictwa nazwać typowo konkurencyjnymi.

W treści obydwu publikacji odnajdujemy sformułowania, które są 
dziś dla nas interesujące, jako wyraz „zabytkoznawczych” poglądów i na
strojów owego czasu. W przewodniku Wernickego ciekawe są np. ustępy 
dotyczące Krzywej Wieży, Bramy Chełmińskiej i Domu Kopernika. Oczy
wiście mowa jest tam tylko o jednej Krzywej Wieży; podając znaną legen
dę, podkreśla autor jednocześnie rzeczywistą przyczynę pochylenia budyn
ku związaną z gliniastym gruntem 12. Wyjaśnia też Wernicke losy Krzywej 
Wieży w pierwszych dziesięcioleciach XIX  w.: wyburzenie w 1803 r. blen
dy i zniesienie dachu, następnie zaś w 1826 r. przebudowę tego obiektu 
na kuźnię forteczną i mieszkanie rusznikarza arsenału 13.

Autor przewodnika poświęca też uwagę sprawie Domu Kopernika, 
rzecz jasna „dawnego” , na rogu Piekar. Wernicke wspomina, że poszcze
gólne cegły ze ścian pokoju, w którym miała stać kołyska wielkiego toruń- 
czyka sprzedawane były przez poprzedniego właściciela magnatom pol
skim 14. Znajdujemy również w przewodniku Wernickego opis sali tzw.

18 J. E. W e r n i c k e, op. cit., s. 18 i n.
18 Ibid., s. 19 oraz omówiona tam legenda, dotycząca chorągiewki na Bramie 

Chełmińskiej.
14 Ibid., s. 19 i n.; por. też wcześniejszą relację o stanie Domu Kopernika zawartą 

w: J. U. N i e m c e w i c z ,  Podróże historyczne po ziemiach polskich między 1811 
a 1828 odbyte, Paryż-Petersburg 1858, s. 105.
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4. E. Gartner, Dom Kopernika, litografia w przewodniku T. Koernera

5. Dom Kopernika, litografia anonimowa w przewodniku J. E. Wernickego

Królewskiej Ratusza Toruńskiego; wisiały tam wówczas portrety królów 
polskich od Wacława aż do Stanisława Augusta, z wyłączeniem jednak 
Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 15. Duży nacisk położony zo
stał przez Wernickego na monumentalny portal, wiodący do sali Królew-

15 J. E. W e r n i c k e, op. cit., s. 21 i n.
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skiej, jak też i na ciekawe, pochodzące z 1844 r. wyposażenie ówczesnej 
sali posiedzeń Rady Miejskiej, z którego nic nie dotrwało do naszych cza
sów lfl.

W kościele Sw. Jana szczególną uwagę Wernickego przyciągnął fundo
wany przez Melchiora Pirnesiusa obraz epitafijny Kopernika — ale tylko 
ze względów historycznych; pod względem artystycznym określa go autor 
jako ohne alle Kunst gemalte Bild 17. Jeszcze gorszą opinię wypowiada 
autor o stojącym nie opodal popiersiu Kopernika, ufundowanym przez 
ks. Józefa Aleksandra Jabłonowskiego, który to pomnik — jego zdaniem
— „der Vaterstadt eines solchen Mannes wenig Ehre bringt” 1S. Uznanie 
Wernickego wzbudził natomiast swym poziomem artystycznym znajdujący 
się wówczas w kościele Sw. Jana obraz epitafijny Jana Kota, uznany 
przez znawców, jak pisze, za najlepszy obraz w Toruniu 19. Znajdował się 
na nim podówczas napis dodany w czasie restauracji Jakuba Kazimierza 
Rubinkowskiego, z którego wynikało, iż fundatorem obrazu był rycerz 
krzyżacki Carracioli z Wenecji w 1268 r. Wernicke, opierając się na pozo
stałościach pierwotnego napisu, prostuje datowanie i atrybucję obrazu 
wskazując, iż chodzi tu o jakiegoś kasztelana L [...] poległego w 1454 r. 
pod Malborkiem 20.

Także i uwagi Wernickego dotyczące toruńskiego staromiejskiego ra
tusza zawierają w sobie znamienne dla epoki oceny estetyczne. Stwierdza 
on, iż całość jest „ciężka i nieozdobna” , ponieważ budowla ta przy swej 
objętości powinna być jeszcze co najmniej o pół piętra wyższa 21. Również 
brak symetrii w układzie okien, jak też i zbyt małe rozmiary niektórych 
z nich ujemnie zostały ocenione przez autora przewodnika. Stwierdza on 
wreszcie, że barwa „szarokamienna” prawdopodobnie bardzo by podniosła 
efekt budowli 22.

18 Ibid., s. 22 i n.
17 Ibid., s. 33 i n.; ocena ta raczej nas dziwi, gdyż XVI-wieczne malarstwo rene

sansowe o pewnych reminiscencjach późnośredniowiecznych cieszyło się wśród 
ówczesnych „starożytników” na ogół dobrą opinią; por. jednak uwagę zamieszczoną 
dalej w tekście.

18 Ibid., s. 35; znacznie lepiej wyrażał się o tym popiersiu J. U. N i e m c e w i c z ,  
op. cit., s. 105.

19 J. E. W e r n i c k e, op. cit., s. 35 i n.
2# Do właściwego imienia Wernicke nie doszedł; por.: M. W a l i c k i ,  Malarstwo 

polskie. Gotyk, renesans, wczesny manieryzm, Warszawa 1963; w odniesieniu do 
restauracji Rubinkowskiego: Z. K r u s z e l n i c k i ,  Historyzm w sztuce Torunia 
XVIII wieku, Teka Komisji Historii Sztuki, t. 5, Warszawa-Poznań 1972, s. 61 i n. 
Epitafium Jana Kota, znajdujące się w latach trzydziestych przed drugą wojną świa
tową w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, zaginęło w czasie tej ostatniej.

21 J. E. W e r n i c k e, op. cit., s. 48.
*® Ibid., s. 48. Jest to charakterystyczny przyczynek do faktu, iż w owych latach 

szara farba lansowana była ze względów estetycznych dla upodobnienia do tak cenio
nej budowli kamiennej.
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Jeśli idzie o obiekty, które za czasów Wernickego należały do niedawno 
wzniesionych, negatywnie wypadła ocena ewangelickiego zboru Sw. Trójcy 
na Rynku Nowomiejskim, ukończonego w 1824 r .23 Autor stwierdza, iż 
stylu tej budowli próżno by szukać w jakimkolwiek podręczniku architek
tury. Jest to — według niego — całkiem nieszczęśliwe naśladownictwo 
„smaku dawnego” niby gotyckiego, a właściwie raczej bizantyńskiego 24. 
Jednakże przy konsekwentnej realizacji takiej koncepcji, prezbiterium mu
siałoby — zdaniem Wernickego — być zakończone półkoliście lub wielo- 
bocznie, a wieża przesunięta na bok. Chodziło więc autorowi o coś 
pośredniego pomiędzy bazyliką wczesnochrześcijańską, romańską i gotycką; 
podobne zresztą intencje przyświecały chyba właśnie twórcom kościoła 
Sw. Trójcy, ale widocznie upodobania i wymogi stylowe przez te dwadzie
ścia kilka lat uległy zmianom. Jako przykład wreszcie „archeologicznych” 
zainteresowań zabytkami już wówczas nie istniejącymi posłużyć może 
entuzjastyczny opis obróconej wniwecz wspaniałości dawnego Dworu 
Artusa przy Rynku Staromiejskim 25.

W przewodniku Koernera, ze względu na jego raczej rejestracyjny, ani
żeli opisowy charakter, z natury rzeczy znacznie mniej można odnaleźć 
takich charakterystycznych sformułowań. Ale i tu warto zwrócić uwagę 
na takie określenia jak: Brama Starotoruńska — najstarsza brama mia
sta26; równie negatywny jak u Wernickego stosunek do popiersia Koper
nika fundacji Jabłonowskiego27, kościół NP Marii — najbardziej godna 
widzenia budowla miasta28; wreszcie wśród klatek schodowych wyróżnie
nie schodów w ówczesnej synagodze przy ul. Szczytnej 29.

Nie jest rzeczą łatwą dokonanie ogólnej, jednoznacznej charakterystyki 
wszystkich tych wypowiedzi toruńskich „starożytników” z naszego, świa
domie historycznego punktu widzenia. Część z tych poglądów wyraża nie
wątpliwie tendencje istniejące w okresie późnego romantyzmu na szer
szym znacznie obszarze; do takich należeć będzie szczególny szacunek, 
okazywany „szarokamiennym” elewacjom (choćby pod nimi kryła się cegła)

2* Ibid., s. 46 i n.
24 Nie operował jeszcze Wernicke pojęciem stylu romańskiego. Na temat wcześniej

szego pojmowania romańszczyzny por. np. E. P a n o f s k y ,  Rzeczywistość i symbol 
w malarstwie niderlandzkim, [w :] Studia z Historii Sztuki, red. J. B i a ł o s t o c k i ,  
Warszawa 1971, zwłaszcza s. 126.

25 J. E. W e r n i c k e, op. cit., s. 79 i n.
28 Der Führer durch Thorn..., s. 20. Późniejsze, XX-wieczne już badania potwier

dziły w pełni szczególnie wczesny czas powstania tej właśnie, zachodniej partii obwa
rowań miejskich Torunia, por. m.in. M. i E. G ą s i o r o w s c y ,  Toruń, Warszawa 1963, 
s. 27.

27 Der Führer durch Thorn..., s. 28.
28 Ibid., s. 29.
29 Ibid., s. 36 i n; por. również na ten temat: S. D ą b r o w s k i ,  Portale, bramy 

i sienie toruńskie XVII-go wieku, Zapiski TNT, t. 9, nr 7/8, Toruń 1933, s. 145 i n., 
tabl. 26.
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8. E. Gartner, Ratusz, litografia w przewodniku T. Koernera

9. Ratusz, litografia anonimowa (z inicjałem W) w przewodniku J. E. Wernickego

czy dążenie do „stylowej czystości” romańszczyzny lub innych stylów. Inne 
natomiast wypowiedzi wypływają raczej z lokalnych, w pewnej mierze 
polityczno-narodowościowych warunków, jakie w owym czasie w Toru
niu istniały. Tak więc negatywny stosunek do popiersia Kopernika w ko
ściele Sw. Jana, a poniekąd nawet i do pirnesiusowskiego epitafium Koper
nika, był najprawdopodobniej wyrazem niechęci do obiektów, jakie
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powstały w czasach polskich. Podobnie ujemnie wyrażał się Wemicke o wi
zerunkach powstałych z fundacji Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego 30.

Nie było to zresztą stanowisko podtrzymywane konsekwentnie, jak
0 tym świadczy zachwyt ńad nieistniejącym już Dworem Artusa, pocho
dzącym przecież w swej ostatecznej, ozdobnej postaci również z czasów 
polskich.

*

Twórczość Edwarda Gârtnera posiada pewien specyficzny, jemu tylko 
właściwy, charakter. Na pozór jest on w swej epoce jednym z wielu, ale 
pewne cechy wyróżniają go w naszych oczach z pokaźnej grupy współ
czesnych środkowoeuropejskich weducistów. Artysta ten rozpoczął swą 
działalność jako malarz na porcelanie i chociaż dziedzinę tę szybko porzu
cił, coś z owej połyskliwo-miniatorskiej techniki pozostało u niego na zaw
sze. Jest w  nim też coś z atmosfery holenderskich „małych mistrzów” XVII 
stulecia.

Tą, wyjątkowo trafną charakterystykę widoków Gartnera daje 
W. Kurth31. Pisze on m.in. : „Mieszczańsko-familijne, wygodno-intymne, 
przy tulno-swoj skie, oto co pozwala tym małym obrazkom promieniować
1 świadczyć o ludzkim cieple oraz osobistej postawie. Można tu mówić 
raczej o wnętrzach miasta niż o pejzażach miejskich. Gartner czuje się na 
swoich ulicach jak u siebie w domu” . Słowa te, odnoszące się w danym 
wypadku do berlińskich widoków Gartnera, można by w równym stopniu 
zastosować i do innych wizerunków wedutowych tego artysty, oczywiście, 
również i do jego przedstawień z Torunia. Ale nie dosyć na tym: można by 
je tak samo in extenso odnieść do toruńskich gwaszy T. E. Radtkego.

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Enigmatyczna dotąd w znacznej mie
rze toruńska twórczość Radtkego może się okazać pewnego rodzaju lokal
nym odgałęzieniem znacznie szerzej zakrojonego zjawiska, jakim była 
twórczość wedutowa Edwarda Gartnera. Podkreślamy raz jeszcze zbieżność 
dat i wydarzeń.

W 1845 r. Gartner przybywa po raz pierwszy do Torunia, wykonuje tu 
akwarele i — prawdopodobnie — rysunki do planowanego berlińskiego 
wydanią przewodnika po grodzie Kopernika. W 1846 r. ukazuje się w To
runiu przewodnik Wernickego z anonimowymi litografiami, nawiązujący-

W odniesieniu do roli, jaką odegrały tereny środkowoeuropejskie w powstaniu 
i rozwoju kultu przeszłości XIX  w. oraz specyficznych różnic w stosunku do sytuacji 
terytoriów zachodnich por. m.in. R. B e n  z, Die deutsche Romantik. Geschichte einer 
geistigen Bewegung, Leipzig 1940, zwłaszcza s. 237 i n. Ogólnie o nastrojach panujących 
w tym okresie w kulturze Torunia — R. H e u e r, Thorn zur Biedermeierzeit, [w :] 
Thorner Heimatbund, Jahrbuch 1933, Berlin 1933, s. 5 i n. O stosunku J. E. Wernickego 
do obiektów fundowanych przez Rubinkowskiego — Z. K r u s z e l n i c k i ,  op. cit., s. 52, 
przyp. 119 i n.

81 W. K u r t h, Berliner Landschaftsmalerei..., s. 22.
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10. Kościół Sw. Jakuba, li
tografia anonimowa w prze

wodniku J. E. Wernickego

mi po większej części do pomysłów Gartnera. W 1847 r. ukazuje się prze
wodnik Koernera z litografiami Gartnera, jednocześnie zaś pojawiają się 
najwcześniejsze daty na gwaszach Radtkego. W tym samym roku Gartner 
odwiedza po raz drugi Toruń. Równocześnie ze swymi pobytami w Toru
niu musiał przebywać również w Grudziądzu (istnieją i stamtąd jego dzie
ła). Ta ostatnia okoliczność miałaby szczególne znaczenie w wypadku, jeśli 
założymy, że 20-letni w 1845 r., a 22-letni w 1847 r. Radtke mógł właśnie 
w taki lub inny sposób towarzyszyć Gartnerowi; może nawet w związku 
z działalnością berlińskiego mistrza udał się z Grudziądza do Torunia 32.

W następnych latach Gartner nie zrywa kontaktów z Toruniem, czego 
przejawem jest jego udział w malarskim i graficznym utrwaleniu uroczy

32 Jest jednak całkiem możliwe, iż Radtke pomimo urodzenia w Grudziądzu był 
już swą tradycją rodzinną powiązany z Toruniem. Mianowicie ojcem jego mógł być

4 — Z a b y tk o z n a w stw o
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stości odsłonięcia toruńskiego pomnika Kopernika (1853 r.). Do sprawy tej 
nawiązał Gärtner co najmniej dwukrotnie: raz w postaci reprodukowane
go tu rysunku, ukazującego samą uroczystość, drugi raz w postaci w tym 
samym czasie wykonanego obrazu z figurą Kopernika i fragmentem ota
czającej ją zabudowy; w tym ostatnim chodzi jednak również o odsłonięcie 
pomnika.

Kolorowa litografia ze statuą wielkiego astronoma i fragmentem Staro
miejskiego Rynku jest jednym z bardziej znamiennych przejawów twór
czości wedutowej Gärtnera. Ostatnim bodaj ogniwem w tym ciągu jest 
udział berlińskiego weducisty w otwartej 12 maja 1854 r. wystawie malar
skiej, urządzonej przez toruński Coppernicus-Verein; prócz obrazu, przed
stawiającego wspomniane odsłonięcie pomnika — wystawił tam Gärtner 
dwa widoki Torunia: z Rudaka i z Kępy Bazarowej 33. Jednocześnie, co 
najmniej do 1850 r. działa w zakresie toruńskich wedut T. E. Radtke.

Związki Radtkego z Gärtnerem, co więcej, możliwość określenia Radt- 
kego, przynajmniej na omawianym odcinku, wręcz jako duchowego ucznia 
Gärtnera, wyłania się wyraźnie przy zestawieniu toruńskich widoków 
Radtkego z niektórymi berlińskimi wedutami biedermeierowskiego mistrza. 
Oczywiście, najlepiej widać to przy zestawieniu obiektów o istotnym po
dobieństwie tematycznym, tj. gdy się weźmie pod uwagę te weduty Gärt
nera, które ukazują fragmenty dawnego, średniowiecznego śródmieścia 
Berlina 34. Bo te fragmenty wielkiego już skądinąd miasta stołecznego nie
wiele różniły się wówczas jeszcze od analogicznych miejsc prowincjonal
nego Torunia; natomiast potężne założenia późnobarokowe czy klasy cy
sty czne Berlina — które Gärtner również odtwarzał — nie miały już, rzecz 
jasna, analogii w grodzie Kopernika.

malarz cechowy Edward Radtke. Ten ostatni był w latach 1819—1823 na nauce malar
skiej u Karola Jacobi’ego w Toruniu. 5-go sierpnia 1823 r. uzyskał Edward Radtke 
stopień czeladnika po 4 i pół latach nauki, przy czym jego praca czeladnicza — przed
stawiająca dwuosobową grupę z Porwania Sabinek — znajdowała się w zaginionej 
dzisiaj księdze rysunków czeladniczych w Archiwum Toruńskim. Zachowała się tam 
natomiast fotografia tego rysunku — podobnie jak i innych z pierwszej księgi rysun
ków czeladniczych (druga księga — od r. 1833 — jest zachowana). Tekst odnoszący się 
do interesującej nas tu sprawy por.: Ladebuch der Maler, Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Toruniu, Rkps nr XXIII/10, pod 1821 i 1823 r. Dobrze komponowałyby 
się w tym ujęciu daty z życia Edwarda Radtkego: w 1823 r. uzyskanie stopnia czelad
nika, następnie przypuszczalnie małżeństwo, a w 1825 r. urodziny pierwszego syna. 
Natomiast w Księdze Mieszkańców Nowego Miasta w Toruniu w domu pod nr 124/125 
wymieniony jest w 1842 r. Emil Radtke, lat 20, urodzony w Toruniu, czeladnik ma
larski Jana Deograta (Gottlieba) Jacobi’ego (Seelenliste der Neustadt Thorn, 1842, 
WAP Toruń A m TC nr 17687); mógł to być również jakiś krewny obydwu wyżej wy
mienionych.

88 Por.: Führer durch die Gemälde-Ausstellung des Copernicus-Vereins für 
Wissenschaft und Kunst, eröffnet Thorn den 12 Mai 1854, Thorn 1854, poz. 55 i n.
O dalszych losach obrazu z pomnikiem Kopernika por. przyp. 4 niniejszej pracy.

84 Por. np. P. W e i g l i n ,  op. cit., ryc. na s. 10, 213, do pewnego stopnia tabl. 3; 
W. K u r t h, Berliner Landschaftsmalerei..., ryc. 11.
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Z natury rzeczy pewnego rodzaju pomostem pomiędzy toruńskimi wi
dokami Radtkego a berlińskimi Gärtnera mogłyby być omówione tu to
ruńskie litografie tego ostatniego. W gruncie rzeczy jednak odnosimy wra
żenia, jakby gwasze Radtkego bliższe były nawet niektórym widokom ber
lińskim Gärtnera, aniżeli jego toruńskim litografiom. Może toruński we- 
ducista uczył się po prostu na dziełach Gärtnera wcześniej jeszcze, zanim 
ten ostatni zajął się także i Toruniem.

W ogóle zaś, rozpatrując dzieje toruńskiego malarstwa, rysunku czy 
grafiki wedutowej, zauważyć możemy pewne znamienne zjawisko. Otóż 
obiekty te żyją na przestrzeni przeszło stu lat jakby własnym życiem, po
wiązane ze sobą wielorakimi więzami, podczas gdy twórcy ich pozostają 
w dużej mierze postaciami mało znanymi w swych biografiach albo zgoła 
nie rozszyfrowanymi; jedynym zdecydowanym wyjątkiem wśród nich jest 
chyba tylko Edward Gärtner.

Mamy więc w XVIII w. album Steinera powiązany częściowo ze współ
czesnym malarstwem — zaraz potem przychodzi uzależniony od niego ta
jemniczy „Pseudo-Steiner” . W samym końcu XVIII stulecia pojawiają się 
gwasze Albertiego, a w pięćdziesiąt lat później w jakiś nieokreślony sposób 
nawiązują do jego tradycji gwasze Radtkego. Tenże Radtke w innym znów 
sensie zazębia się o twórczość Edwarda Gärtnera. Ów Gärtner z kolei two
rzy litografie z Torunia, do których dziwnie nawiązuje — jak Pseudo-Stei
ner do Steinera — nieokreślony twórca litografii z przewodnika Wemick- 
ego; można by go było przez analogię nazwać Pseudo^Gärtnerem.

Jednak i twórczość Radtkego posiada około połowy XIX w. w Toruniu 
jakąś swoją —  fragmentaryczną wprawdzie — kontynuację. W zbiorach 
graficznych Muzeum Okręgowego w Toruniu znajdujemy — częściowo 
również zachowane jedynie w postaci kopii z czasów ostatniej wojny — 
dwa fragmenty uliczne z Torunia (jeden z nich ukazujący ul. Podmumą) 
oraz widok Podgórza — wszystkie z ok. poł. XIX  w. (nr inw. Gr. 1637 
i Gr. 1646 n.). Weduty te ujawniają w swym charakterze stylowym i tema
tycznym znamiona właściwe gwaszom Radtkego, tak że można by tu 
jeszcze, znów przez analogię, użyć określenia: Pseudo-Radtke.

W rezultacie więc pewne, zazębiające się o siebie kanony kompozycyjne 
i przedstawieniowe schematy są tu jakby znacznie bardziej uchwytne niż 
sami artyści i ich twórczość, o której wiemy na ogół bardzo mało. Czy takie 
zjawisko można uznać za regułę także i w innych miastach — wprawdzie 
prowincjonalnych, ale posiadających jednak swą dość bogatą ikonografię 
na przestrzeni XVIII i XIX w. — to zagadnienie, na które by można odpo
wiedzieć dopiero po przeprowadzeniu znacznie szczegółowszych badań re
gionalnych i to nie tylko w Polsce, ale w całej środkowej Europie.

*

W zawartych powyżej wywodach była mowa o kilku, na pozór różnych, 
sprawach: o widokach Radtkego, o związkach Gärtnera z Toruniem, o dwu
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toruńskich przewodnikach z lat czterdziestych XIX w. i ilustracjach do nich,
o oddźwięku, jaki w twórczości plastycznej znalazło odsłonięcie toruńskie
go pomnika Mikołaja Kopernika. Jednakże w pełni usprawiedliwione wy
daje się łączne traktowanie tych zjawisk, gdyż nie tylko wyrastają one 
z tego samego ducha i z tego samego — paroletniego zaledwie odcinka cza
sowego, lecz również powiązane są one wzajemnie różnorakimi personal
nymi i merytorycznymi więzami.

Mamy tu do czynienia z pewnym, wyraźnie zarysowanym zespołem 
zjawisk, obejmującym drugą połowę lat czterdziestych i początek lat pięć
dziesiątych XIX w., a dotyczącym wznowionego kultu przeszłości i jej za
bytków w Toruniu. Wznowionego, gdyż dawniejsza tego rodzaju fala istnia
ła w pierwszej połowie i środkowych latach XVIII w .85; tamta fala zainte
resowań zaczyna się od nazwiska Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego, 
a kończy na rysunkach Steinera i tzw. Pseudo-Steinera. Pomiędzy tymi 
„falami” istniały pewnego rodzaju cezury czasowe, w których omawiane tu 
zainteresowania nie dochodziły tak wyraźnie do głosu. Następna z kolei fala 
nadejść miała dopiero gdzieś na przełomie osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych lat XIX stulecia i ta zapoczątkowała mniej więcej nieprzerwany 
już ciąg zainteresowań zabytkami i przeszłością Torunia aż po dzień dzi
siejszy.

W tej zaś fali toruńskiego kultu przeszłości, jaka przypadła na schyłek 
okresu Biedermeieru i o której była mowa w niniejszej pracy, szczególna 
rola inspirująca przypadła w udziale znanemu weduciście Edwardowi Gart- 
nerowi. Inspirację tę wyczuwa się różnorako, bezpośrednio i pośrednio, 
chociaż mamy tu do czynienia z grupą fragmentarycznych na pozór zjawisk
o charakterze głównie lokalnym. Ale właśnie poprzez osobę owego odtwórcy 
wizji dawnego Berlina i Moskwy owe lokalne przejawy schyłku toruńskiego 
Biedermeieru włączają się w szerszy krąg ogólnoeuropejski.

Zygmunt Kruszelnicki

AUS DER GESCHICHTE DER VEREHRUNG DER VERGANGENHEIT
IN TORUŃ (THORN)

(Zusammenfassung)

In dem Artikel wird eine Reihe von Erscheinungen behandelt, die mit dem 
Interesse für die Vergangenheit von Toruń und seine Baudenkmäler zasammenhängen.

86 Por. Z. K r u s z e l n i c k i ,  op. cit. Oprócz gwaszy Radtkego znajdujących się 
(w formie oryginałów, kopii czy fotografii) w zbiorach Muzeum Okręgowego w To
runiu, zachowała się jeszcze w albumie zdjęć fotograficznych z Torunia w zbiorach 
WAP Toruń, jedna fotografia weduty Radtkego, przedstawiająca fragment dawnej 
ul. Chełmińskiej (obecnie ul. Dzierżyńskiego). Przedstawienie to jest wciągnięte do 
opracowywanego przez mgr Zdzisława Balewskiego z PKZ w Toruniu kompendium 
ikonografii dawnego Torunia.
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Sie kamen in den vierziger und in den Anfängen der fünfziger Jahre des 19. Jahr
hunderts vor. Dazu gehört die Gruppe von zehn Guaschskizzen T. E. Radtkes, die in 
zwei Fällen die bereits damals nicht mehr existierenden Kirchengebäuden, weiter 
einige Fragmente der Straßen und der Verteidigungsbauten von Toruń, sowie eine 
Gesamtansicht der Standt von Osten her darstellen.

In den Jahren 1846—1847 sind es zwei Führer durch die Stadt Toruń erschienen, 
von J. E. Wernicke und von T. Koerner verfaßt. In dem ersten sind es fünf Steindruck
bilder von eniem anonymen TW, in dem anderen vier Steindruckbilder von Eduard 
Gärtner (1801—1877) enthalten. Die letzteren scheinen eine vollkommenere Vorlage 
für die ersteren zu sein; sie sind aber später herausgegeben worden. Derselbe bekannte 
Ansichtenmaler (Vedutist) Gärtner hat eine Reihe von Werken der bildenden Kunst 
ausgeführt, die mit der Enthüllung des Copernicus-Denkmals in Toruń (1853) 
verbunden waren.

Bie dem Vergleich der Guaschbilder T. E. Radtkes mit einigen Werken von 
E. Gärtner, insbesondere mit seinen Veduten aus dem mittelalterlichen Stadtzentrum 
von Berlin, wird der deutliche Einfluß Gärtners auf den Schöpfer des Ansichten von 
Toruń erkennbar. Hs ist nicht ausgeschlossen, daß der damals etwa zwanzigjährige 
Radtke gerade im Zusammenhang mit den Aufenthalten Gärtners in Grudziądz 
(Graudenz) und Toruń die Vedutenmalerei — übrigens: nur für eine kurze Zeit — zu 
betreiben anfing.


