


A C T A  U N I V E R S I T A T I S  N I C O L A I  C O P E R N I C I
ZA B Y T K O ZN A W S T W O  I K O N SER W ATO R STW O  X V I 

N A U K I H U M A NISTYC ZNO -SPO ŁE CZN E — ZE SZY T  225 — 1992

Zakład Muzealnictwa

Jacek Tylicki

BROLLMANNOWIE — ZŁOTNICY TORUŃSCY 
PRZEŁOMU XVII I XVIII W. (CZĘSC I) *

Działalność obu mistrzów Brollmannów przypadkowo dość dobrze po
krywa się w czasie — z jakże odmiennymi od siebie — panowaniami 
dwóch monarchów elekcyjnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od
mienne były one zwłaszcza dla Torunia, bogatego, autonomicznego miasta 
królewskiego. O ile królowanie wojowniczego Sarmaty naznaczone po
smakiem zmagań z zagrożeniem osmańskim i tryumfem wiedeńskim, zaś 
postępującym bezładem w życiu wewnętrznym oznaczało jednak dla 
Torunia dwudziestoletni 'okres pacts sobescianae, o tyle zdobycie tronu 
przez siłacza z Saksonii przyniosło za sobą burzę wojenną, walki, we
wnętrzne, . chaos i ogólny upadek tak na całym terytorium państwa, jak 
i w samym mieście. Za Jana Trzeciego utrzymująca się wciąż pozycja 
Torunia jako przystani na Wiśle i centrum handlowego dla większej oko
licy oraz ośrodka rzemieślniczego sprawiała, że miasto prosperowało wca
le nienajgorzej, wyłączywszy spory i drobne incydenty katolicko-luterań- 
skie i mimo wyraźnej już przewagi konkurencyjnego, potężnego Gdań
ska. Przed przyjściem Niklausa Bróllmanna w cechu złotniczym, zorga
nizowanym według roli z 1644 r., nastąpiła właśnie niedawno zmiana 
pokoleniowa złotników: obok starszych, jak Jakob I Sax, działało teraz 
kilku młodych, jak Stefan Petersen czy Paul Detloff, stosujących już 
na pewną skalę nową dekorację kwiatową i akantową. Wszyscy oni nie 
mogli narzekać na brak zamówień, okoliczna katolicka szlachta i ducho
wieństwo licznie bowiem zamawiali sprzęty do kościołów w celu uzu
pełnienia tych zrabowanych przez Szwedów w czasie „potopu” . W miarę 
upływu lat liczba zamówień nie zmniejszała się, gdyż wzrastała kontrre-

* Artykuł niniejszy powstał na podstawie pracy magisterskiej, napisanej w  Za
kładzie Muzealnictwa pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta Waźbińskiego. 
Szczególne podziękowania należą się też drowi Michałowi Woźniakowi. Cz. II arty
kułu, zawierająca katalog, zamieszczona zostanie w  jednym z najbliższych numerów 
AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo.
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formacyjna pobożność, prowadząca także do fundowania wot i sukienek 
na obrazy, jak również zamożność fundatorów, wywołana dość długim 
okresem pokoju. Ponadto złotnicy toruńscy mogli liczyć na zamówienia 
dość licznych (poza samym miastem) w okolicy Torunia gmin luterań- 
skich, a czas oczekiwania na zamówienia wypełniała im produkcja drob
nych, przeznaczonych na sprzedaż obiektów użytku świeckiego. Wraz 
z nowym monarchą sytuacja uległa jednak zmianie. Już wkrótce dotknę
ły Toruń wypadki wojny północnej — po zbombardowaniu, Szwedzi za
jęli go w 1703 r. W ślad za wojskami przyszło „morowe powietrze” , 
które najsilniej uderzyło w 1708 r .1 Mimo jednak katastrofy, złotnicy 
toruńscy dalej otrzymywali zamówienia. Zubożała szlachta okoliczna bo
wiem, uciekając się pod opiekę Najwyższego, zamawiała wota i sukien
ki, trzeba też było uzupełnić sprzęty zabrane przez wojnę. W samyrt) 
zaś Toruniu mieszczanie gorliwie odbudowywali zniszczony przez Szwe
dów kościół luterański św. Jerzego na Chełmińskim Przedmieściu i fun
dowali do niego nowe naczynia kultowe 2. W drugiej fazie wojny północ
nej, omijającej Toruń bezpośrednio, wytwórczość mogła postępować. 
Większość intratnych zamówień jednak przejął wtedy najzdolniejszy złot
nik tego okresu, Jakob Weintraub. Z jego, następującego po Niklausie, 
pokolenia poważnymi konkurentami (sądząc po liczbie zachowanych dzieł) 
dla Johanna Christiana byli także Johann II von Hausen i Jakob Jenny. 
Względnie dobra koniunktura dla złotników skończyła się jednak dość 
nagle po 1724 r; Wywołany klęskami fanatyzm religijny doprowadził 
wtedy do gwałtownych zamieszek, zwanych „tumultem” lub „krwawą 
łaźnią” , zakończonych ścięciem prezydenta i kilku członków Rady Miej
skiej i nasileniem polemiki religijnej3. W efekcie katoliccy zleceniodaw
cy odwrócili się na pewien czas od luterańskich mistrzów toruńskich. 
W wytwórczości złotniczej miasta nastąpił zastój, trwający aż po r. 1742, 
kiedy rozpoczął działalność w Toruniu Jan Letyński, jako pierwszy złot
nik narodowości polskiej4.

Ten krótki przegląd sytuacji historycznej tłumaczy, dlaczego na opus 
starszego Bröllmanna składa się o tyle więcej sprzętów, i to często sprzę
tów dużych, stanowiących poważne zamówienia. Spokojne i dostatniej- 
sze czasy warunkowały nie tylko regularniejsze fundacje, ale i dawały 
artyście możność systematycznego doskonalenia swych umiejętności. Je
dyne echo współczesności w dziełach Niklausa to zaginiona patera nu
mizmatyczna z Muzeum Czartoryskich z medalem „VIENNA LIBERA- 
TA” . W o ileż bardziej niespokojnych czasach przyszło żyć Johannowi 
Christianowi! Świadczy o tym nie tylko liczba zachowanych dzieł, ale 
i procent realizacji luterańskich (łącznie z wyrobami zaginionymi), co z 
kolei uzmysławia szkody poniesione przez gminy protestanckie miasta. 
Silna konkurencja czatująca na duże zamówienia na pewno też nie stwa
rzała dla juniora Bröllmanna warunków do spokojnego doskonalenia 
swego kunsztu. Jakże charakterystyczny jest wykonany i współfundową-
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ny przez Johanna Christiana kubek pamiątkowy na ustanie utrapień zwią
zanych z wojną północną! O jeszcze większych tarapatach, w jakich zna
lazł się pod koniec życia, świadczy jego tłumaczenie się „ciężkimi czasa
mi” wobec zarzutów stawianych jemu i Jacobowi Weintraubowi o fałszo
wanie próby srebra w 1728 r .5

Nie tylko jednak okoliczności historyczne decydują o kształcie twór
czości danego mistrza, ale i jego indywidualne zdolności oraz kontakty 
z innymi mistrzami i ośrodkami rzemiosła, a co za tym idzie — zestaw 
i jakość stosowanych konstrukcji i motywów zdobniczych oraz pozycja, 
jaką w rezultacie potrafi on zdobyć sobie w swym środowisku. Zagadnie
niami tymi zajmiemy się w dalszym ciągu niniejszej pracy.

W literaturze dotychczasowej przeważają katalogowe bądź przewod
nikowe wzmianki dotyczące poszczególnych dzieł obu złotników 6; z pierw
szymi, bardzo skromnymi próbami ogólnej charakterystyki działalności 
spotykamy się tylko w przypadku Niklausa. Pierwsza wzmianka, a wła
ściwie tylko przerys cechy Johanna Christiana Bröllmanna, podana jest 
w pierwszym wydaniu kompendium znaków złotniczych Marca Rosenber
ga z 1890 r., i to błędnie pod miastem Torgau, miast pod Toruniem. Au
tor wspomina tam o tak sygnowanym dzbanuszku, w 1884 r. pokazanym 
w Budapeszcie na wystawie 7. Pierwsza notatka o dwóch dziełach Niklau
sa Bröllmanna zawarta jest w inwentarzu zabytków byłej prowincji po
znańskiej z lat 1896— 1907, gdzie autor, konserwator Julius Kohte, wspo
mina o niezachowanym obecnie kielichu w Kościelcu k. Inowrocławia, 
cechowanym „NB” oraz o łódce na kadzidło w Łopiennie (jako o dziele 
mistrza „HCB” ) 8. Życiorysy artystów, łącznie z dość długą listą ich 
prac podał, opierając się na archiwaliach i zabytkach wtedy istnieją
cych, Eugen von Czihak9. . Jego pomnikowy katalog warsztatów złotni
czych ziem pruskich i ich wyrobów jest do dzisiejszego dnia pomocny 
w pracy naukowej. Są tu po raz pierwszy wymienione pełne nazwiska 
Niklausa,4 Johanna Christiana i Samuela Brollmannów oraz przypisane są 
im cechy złotnicze. W okresie międzywojennym ukazuje się polski odpo
wiednik pracy Czihaka Przemysł złotniczy w Polsce 10. Jeśli chodzi o mia
sta polskiego Pomorza, autor powtórzył tam za Czihakiem wszelkie in
formacje, dodając tylko jedną — o kielichu w kościele krakowskich Wi
zytek i zamieszczając ponadto błędny przerys cechy Niklausa. W 1936 r. 
opracowania życiorysów Brollmannów dla kolejnego tomu Polskiego 
Słownika Biograficznego podjął się Gwido Chmarzyński W zasadzie nie 
odchodzi on w nich od biogramów ustalonych przez Czihaka, czyni jednak 
także dowodzące nieznajomości rzeczy uwagi o topografii zabytków, mia
nowicie według niego Niklaus Opracował dla kościołów toruńskich, cy
stersów pelplińskich i kościołów w ziemi malborskiej” , zaś Johann Chri
stian „dla kościołów toruńskich i wielkopolskich” . Zamieszcza też doty
czącą Niklausa pierwszą w literaturze opinię o twórczości mistrza, choć 
nie podaje, jakie przykłady ma na myśli —  „dzieła jego mają kształt
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i formy zdobnicze barokowe,'nieraz o reakcyjnych znamionach późnore- 
nesansowych” . Po II wojnie światowej ilość wiadomości o dziełach Brol- 
lmannów znacznie wzrosła dzięki akcji inwentaryzatorskiej prowadzanej 
w terenie przez zespół redagujący Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. 
Kolejne tomiki tego dzieła ukazują się od 1951 r. 12 W 1957 r. Adam Boch
nak ogłosił swoje studium w sprawie eksportu wyrobów rzemiosła arty
stycznego z miast pruskich w głąb Polski. Kielich Niklausa z kościoła 
Wizytek w Krakowie pochopnie uważa tam za dowód podtrzymywania 
przez Bróllmanna, jako byłego pracownika warsztatu Bierpfaffa, stosun
ków toruńskich złotników z Polakami13. Wcześniejsze biografie artystów 
powtarza Janina Myślińska w katalogu działu złotnictwa Muzeum Okrę
gowego w Toruniu 14, zaś rozbudowuje je nieco historyk Ernst Bahr w 
monografii stuttgartskiego kubka Johanna Christiana, ukazanego na sze
rokim tle historycznym 15. Pewną próbę podsumowania twórczości same
go Niklausa Bróllmanna otrzymaliśmy dopiero ostatnio, w pionierskim 
podręczniku polskiego nowożytnego rzemiosła artystycznego autorstwa 
historyka sztuki Jana Samka. Poza wymienieniem niektórych rodzajów 
wyrabianych przez Niklausa sprzętów („dość licznie zachowanych”) i o- 
kreśleniem ich zdobienia „na dużą skalę tak często występującą przy 
końcu wieku XVII dekoracją roślinną” , autor wymienia dwa przykłady 
tak dekorowanych dzieł tego „zasługującego na wymienienie” mistrza, 
który „przeszedł dobrą szkołę [...] u Jana Krystiana Bierpfaffa” : kielichy 
z Ciechocina (sic!) i Muzeum w Toruniu. „Bardziej szczegółowe zbada
nie działalności mistrza — konkluduje autor — pozwoli być może w przy
szłości na dość wysoką ocenę jego twórczości” 16.

Pierwsze przejawy takiej oceny przyniosła publikacja z 1985 r., Ar
tyści w dawnym Toruniu, w której Michał Woźniak w artykule doty
czącym Johanna Christiana Bierpfaffa odnotowuje Niklausa jako naj
bardziej znaczącego czeladnika, praktykującego u starego mistrza, i to 
zarówno ze względu na jakości czysto artystyczne twórczości Bróllman
na, jak i jego pośrednictwo między Bierpfaffem a grupą dobrych złotni
ków następnego pokolenia, którzy przewinęli się przez warsztat Niklau
sa 17. Na wysoką klasę artystyczną starszego Bróllmanna zwraca też uwa
gę R. Nowina-Konopka w artykule dotyczącym Jakoba Weintrauba. Je
go zdaniem, Weintraub mógł wynieść swe talenty repuserskie ze stażu 
u Niklausa, gdyż ten ostatni celował w perfekcyjnym trybowaniu, szcze
gólnie motywów florystycznych, wysuwając się w tym na czoło pośród 
złotników końca XVII w .18

Badania nad złotnictwem toruńskim otrzymały znaczący impuls wraz 
z ukazaniem się pracy M. Woźniaka „Sztuka złotników toruńskich okre
su manieryzmu i baroku” w 1987 r. która, aczkolwiek w popularnej for
mie, przynosi po raz pierwszy szerszą panoramę działalności złotniczych 
warsztatów Torunia w tym czasie. W zwiastującej dalszy rozwój badań 
nad tematem książeczce autor poświęcił sporo uwagi Brollmannowi se
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niorowi, jak również jako pierwszy przyjrzał się bliżej jego synowi. 
Niklaus ponownie zasłużył tu sobie na wiele pochwał; autor uznał go za 
najważniejszego twórcę pierwszej generacji barokowej w Toruniu 19 i po
wtórzył opinię o jego wpływie artystycznym na następne pokolenia złot
ników, mających związek z jego pracownią, co wpłynęło decydująco na 
wysoką klasę wyrobów toruńskich w końcu XVII i 1 ćw. XVIII w .!0 
Zobrazowany został w tym miejscu także rozwój form sprzętów tworzo
nych przez artystę

Kilka sprzętów omówił autor również w akapitach, poświęconych 
młodszemu Brollmannowi. Jeśli chodzi o ogólną charakterystykę twór
czości tego mistrza, Woźniak podkreśla jego eklektyczność i pewien ar
chaizm, wspominając też o zależności od Weintrauba “ , choć jednocze
śnie — zaskakująco — wynosi twórczość Johanna Christiana dość wy
soko 23.

*
* *

Niklaus (Niclas, Niclaes, Nie Claus) Brollmann (Brielmann, Brólle- 
mann) po raz pierwszy wymieniony jest w cechowych aktach toruńskich pod 
rokiem 1670 w kwartale św. Michała, kiedy cech złotniczy przyzwala mu 
odbyć staż czeladniczy (Mutjar) u Johanna Christiana Bierpfaffa, na
dwornego ongiś złotnika Władysława IV i Jana Kazimierza 24. Wcześniej
sze okoliczności życia Brollmanna seniora nie są znane25. Nazwisko to 
nie pojawia się uprzednio wśród złotników toruńskich; Niklaus Brollmann 
przybył na pewno do miasta podczas wędrówki czeladniczej i tu zakoń
czył ją stażem dwuletnim u wysokiej klasy, choć już leciwego mistrza, 
jakim był Bierpfaff. Potwierdzają to listy obywateli miasta Torunia, na 
których Niklaus figuruje pod r. 1672 jako obywatel obcego pochodze
nia 26. Na gwiazdkę 1672 r. Brollmann zostaje wyzwolony na mistrza 
W roku 1679 przyjmuje pierwszego ucznia, Hańssa Witkęss. Ogółem przez 
pracownię mistrza Niklausa przewirięło się dziesięciu uczniów, w tym je
go dwóch synów: Johann Christian i Samuel. A oto szczegółowe kalen
darium:

T a b e l a  1 
Uczniowie Niklausa Brollmanna

/ Uczniowie Przyjęty do nauki Ukończył naukę

Hanss Witkę 1679 kwartał
wielkanocny

zmarł a

Paul Tim [ff], Tim pff 1683 kwartał 1688 kw artałb
św. Jana św. Jana

Jacob Herman 1683 kwartał 1687 kw artał0
gwiazdkowy gwiazdkowy
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Uczniowie Przyjęty do nauki Ukończył naukę

Johann Christian 
Bróllmann

1686 kwartał 
św. Jana

1692 kw artała 
św* Jana

Simon Bremmer 1688 kwartał
św. Michała

1692 kw artałe 
św. Michała

Andreass Reissner 1691 kwartał
św. Michała

1697 kw artał£ 
św. Michała

Jacob Boydt 1696 kwartał
wielkanocny

1700 kwartał * 

wielkanocny

Samuel Bróllmann 1697 kwartał
wielkanocny

1702 kw artał11 
św. Michała

Johan Daniel Pfeiffer 1698 kwartał
gwiazdkowy

i

Salomon Opitz 1701 kwartał
gwiazdkowy

1705 kwartał i
gwiazdkowy

a. WAP Toruń, kat. II—XIII, 4, k. 140. 
b Ibid., k. 148 i 149. 
c Ibid., k. 146 i 147. 
d Ibid., k. 148 i 149. 
e Ibid., k. 156 i 157. 
f Ibid., k. 162 i 163. 
g Ibid., k. 166 i 167.
h ibid., k. 168 i 169. Jest to jedyny uczeń Niklausa, którego nauka się przeciągnęła (powi

nien był Ją skończyćt w  kwartale wielkanocnym roku 1701, gdyż był zapisany na cztery lata 
nauki).

I Ibid., k. 168.
i Ibid., k. 170 i 171. Opitza wyzwala Już żona nieżyjącego Niklausa.

Tak więc spośród dziesięciu uczniów mistrza Niklausa jeden tylko nie 
ukończył u niego nauki, jeśli nie liczyć zmarłego Hanssa Witkę. Spośród 
nazwisk pozostałych ośmiu, trzy występują w Toruniu w późniejszych 
czasach jako nazwiska mistrzów złotniczych: to obaj jego synowie, Jo- 
hann Christian i Samuel oraz Jacob Herman29, natomiast jeden z ucz
niów, Salomon Opitz, jest notowany jako mistrz w Lesznie od r. 1714 30.

U Niklausa Bróllmanna odbywało też staż kilku czeladników przed 
wyzwoleniem na mistrzów. Wszyscy zostali później mistrzami w Toru
niu. Dwóch —  Jacob Herman i syn J. Ch. Bróllmann — zarówno uczy
ło ‘się, jak i odbywało staż u boku seniora Bróllmanna. Daty ich pobytów 
u mistrza w tabeli 2.

Jak więc widać, staż czeladniczy u boku mistrza — Mutjar — trwał 
zasadniczo pół roku81, wyjątkiem jest tu Jenny, który odbywał go po
nad dwa lata (śmierć mistrza, szwedzkie oblężenie miasta).

W późniejszych latach życia, np. w 1690, 1692 i w 1693 r. Niklaus 
Bróllmann występuje w składzie 60-osobowego zgromadzenia toruńskich 
mieszczan, tzw. Trzeciego Ordynku, w ramach jego pierwszej grupy, sku-
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T a b e l a  2 
Czeladnicy Niklausa Bröllmanna

Czeladnicy Przyjęty na staż Wyzwolony na mistrza

Jacob Weintraub (1693 —  oby
watel, toruńczyk)6

1691 kwartał
gwiazdkowy

1692 kw artał8 
św. Jana

Jacob Herman[n] (1696 — oby
watel, toruńczyk) d

1695 kwartał
wielkanocny

1695 kw artał0 
gwiazdkowy

Theodorus Schweichel (1700 — 
obywatel, przybysz)£

1698 kwartał
gwiazdkowy

1699 kw artałe 
św. Michała

Johann Christian Brollmann 
(1701 — obywatel, toruńczyk) h

1700 kwartał 
św. Jana

1700 kwartale 
gwiazdkowy

Jacob Jenny (1703 —  obywatel, 
przybysz z Gdańska)1

1702 kwartał 
św. Jana

1704 kw artał1 
św. Michała

a WAP Toruń, IX—XIII, 6, k. 38 l II—XIII, 5, k. 7.
p A, S e m r a u ,  Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem  17. Jahrhunderts, cz. 1, Mitte

ilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, 27 (1919), s. 75. 
c WAP Toruń, II—XIII, 6, k. 39 i II—XIII, 5, k. 7. 
d a . S e m r a u ,  op. cit., s. 75. 
e WAP Toruń, II—XIII, 6, k. 40 i II—XIII, 5, k. 7. 
f A. S e m r a u ,  op. cit., cz. 2, Mitteilungen..., 28 (1920), s. 57. 
g WAP Toruń, II—XIII, 6, k. 40 i II—XIII, 5, k. 7. 
h A. S e m r a u ,  op. cit., cz. 1, s. 76. 
i WAP Toruń, II—XIII, 6, k. 41 i II—XIII, 5, k. 7.
j A. S e m r a u ,  op. cit., cz. 2, s. 58 i E., v. C z i h a k ,  Die Edelschmiedekunst früherer 

Zeiten in Preussen, cz. 2: Westpreussen, Leipzig 19Q8, s. 136.

piającej mistrzów cechowych82. Odnotować można jeden jeszcze epizod 
z życia mistrza — w r. 1694 przyniesiono mu do domu „podejrzane sre
bro” o wadze 1 grzywny i 3 łutów, o czym zameldował on starszemu ce
chu S3. Niklaus Bröllmann zakończył życie w sierpniu 1702 r. **, a w koń
cu 1705 r. przed cechem stawia się jego żona, w zastępstwie zmarłego 
męża uwalniając ostatniego ucznia, Opitza

Jako swojej cechy mistrzowskiej Niklaus używał liter NCB w pro
stokącie, splecionych w monogram (ii. 1 cz. II). Inicjały oznaczają: Nie- 
-Claus Bröllmann, jak często imię mistrza brzmiało w dokumentach. Ce
cha jego na wszystkich zachowanych zabytkach umieszczona jest obok 
okrągłej cechy miejskiej ToruniaS6.

Johan[n] C[h]ristian Bröl[l]man[n] (Brielmann) urodził się w 1675 r .37 
Po ukończeniu nauki, następnie odbyciu stażu u swego ojca, o czym wy
żej, został wyzwolony na mistrza i przyjął obywatelstwo miasta Toru
nia jakp rodowity toruńczyk38, w przeciwieństwie do swego ojca, który 
był przybyszem. Młodszy Bröllmann, o ile wiemy, przyjął do siebie 
dwóch uczniów, których dalszy los jednakże nie jest znany.

W pracowni Johanna Christiana odbył też Mutjar jeden czeladnik, 
późniejszy mistrz toruński, Johann II von Hausen, i to już w rok po 
uzyskaniu tytułu mistrza przez tego pierwszego. Ciekawe, że było to- na 
długo przed przyjęciem uczniów przez Johanna Christiana.

7 — Zabytkoznawstwo



1. N. Bróllmann, monstrancja, Łysakowo. Fot. Archiwum IS PAN 
(S. Deptuszewski)
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T a b e l a  3 
Uczniowie Johanna Christiana Bröllmanna

Uczeń Przyjęty do nauki Ukończył naukę

Karl Ludwiek Foster 1706 kwartał __a
św. Jana

Andres Borhardt Falek 1716 kwartał __b
św. Jana

a WAP Toruń, II—XIII, 4, k. 196. 
b Ibid., k. 202.

W 1708 r. Johann Christian Brollmann był jednym z czterech star
szych Trzeciego Ordynku lub też jakiegoś bractwa jednoczącego wybit
niejszych mieszczan i jako taki współfundował, przez siebie samego zre
sztą wykonany, bogato dekorowany kubek-pamiątkę na ustanie utrapień, 
związanych z wojną północną39. Od 1724 do 1728 r. pełnił funkcję star
szego cechu wespół z Jacobem Weintraubem. W 1728 r. stawili się oni 
przed Radą Miejską i podziękowali za czteroletnią kadencję, prosząc o wy-

T a b e l a  4 
Czeladnik Johanna Christiana Bröllmanna

Czeladnik Przyjęty na staż Wyzwolony na mistrza

Johann von Hausen (1702 — oby 1701 kwartał 1701 kw artała
watel, toruńczyk)b św. Michała - gwiazdkowy

a WAP Toruń, II—XIII, 6, k. 40 i II- 
b A. S e m r a u ,  Die Bürg erlisten...

-XIII, 5, k. 7. 
cz. 1, s. 76.

znaczenie na ich miejsce następców. Jednocześnie Rada niedwuznacznie 
stwierdziła, iż wyrabiali oni podwartościowe, ośmio-, dziewięcio- i dzie- 
sięciołutowe srebro, podczas gdy statut cechowy przepisuje próbę dwu- 
nastołutową. Przyznając się do tego, dwaj starsi cechu podali jako przy
czynę procederu ciężkie czasy. Rada postanowiła odłożyć decyzję w spra
wie dwóch mistrzów do rozpatrzenia jej na forum cechu40. Ta mało po
chlebna dla Brollmanna juniora wzmianka, jaką udało się odnaleźć na 
temat jego działalności, jest chronologicznie ostatnia. Do sygnowania 
swych wyrobów Johann Christian Brollmann używał cechy z liter ICB 
w trójliściu (il. 2 cz. II), na skutek złego wybicia branej czasem za mo
nogram ICI lub ICL (il. 3 cz. II), umieszczonej we wszystkich wypad
kach obok okrągłej cechy miejskiej Torunia41.

Drugi syn Niklausa, Samuel Brollmann (Brielman) pozostaje posta
cią enigmatyczną. Data jego urodzenia nie jest znana, wiadomo natomiast, 
że odbył u ojca naukę, o czym wyżej. W 1710 r. ugodził się z cechem —
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lecz nie z żadnym konkretnym mistrzem —  na pół roku stażu za opłatą 
trzydziestu czerwonych złotych42. W rok później zaś, w kwartale gwiazd
kowym, został mistrzem4S. Nie wiadomo, czy przyjął obywatelstwo Toru
nia. W aktach cechowych brak też jakichkolwiek wzmianek o jego dal
szej działalności —  nie przyjmował uczniów ani czeladników na Mutjar. 
Nie są obecnie znane żadne jego dzieła. Czihak podaje, że Samuel Broll- 
mann sygnował swe wyroby literami S'B w prostokącie, z kropką u góry 
między literami44.

2. N. Bróllmann, monstracja, Łysakowo — stopa od rewersu. Fot. autor

Jeśli chodzi o obszar rozchodzenia się dzieł obydwu złotników, to, ma
jąc na uwadze również trudność polegającą na niemożności stwierdzenia 
w większości wypadków miejsca pierwotnej fundacji obiektów, należy 
powiedzieć, iż —  poza muzealiami docierającymi tak daleko, jak Bu
dapeszt (dzbanuszek z kolekcji Csómy, nr kat. 48), Stuttgart (kubek pa
miątkowy, nr kat. 43) czy Londyn (kubeczek z kolekcji dra Ciechanowiec
kiego, nr kat. 6), a więc dziełami świeckimi —  teren' pojawiania się dzieł 
obydwu Bróllmannów zgadza się zasadniczo z charakterystyką w tym 
względzie autorstwa Michała Woźniaka:

...rozrzucone są one [dawne wyroby złotników toruńskich] głównie po kościo
łach na dość znacznym obszarze, stanowiącym niegdyś podstawowy rynek zbytu 
dla naszych mistrzów. Są to oprócz ziemi chełmińskiej i michałowskiej przede



Mapa 1. Topografia dzieł Niklausa Brollmanna
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wszystkim Kujawy oraz północno-zachodnie Mazowsze z Ziemią Dobrzyńską na 
czele, a także północna Wielkopolska, Krajna, Pomezania i południowy skraj Po
morza Wschodniego (Gdańskiego)45.

Nie są więc Brollmannowie na tym tle wyjątkiem, jedynym zmie
niającym obraz obiektem jest tu kielich Niklausa, przerzut do dalekie
go Krakowa; w oeuvre młodszego ze złotników brakuje nazw miejsco
wości w Ziemi Dobrzyńskiej i Prusach północnych, trzeba jednak wziąć 
pod uwagę mniejszą liczbę jego znanych dzieł (mapki 1, 2).

Fundatorowie dzieł obydwu Brollmannów pochodzili z różnych sta
nów społecznych. Wśród klienteli Niklausa przeważała jednak szlachta, 
nawet można, jak fundator relikwiarza lubawskiego (nr kat. 7), biskup 
chełmiński Kazimierz Opaliński (1682— 1693) 46, czy pochodzący ze zna
czącej w Prusach rodziny fundator monstrancji okonińskiej (nr kat. 12) 
Michał Mełdzyński47. Z dostatniej rodziny mieszczańsko-szlacheckiej po
chodził Tomasz Schulc-Prątnicki, fundator zaginionego kielicha z Lasowic 
Wielkich (nr kat. 27), nawiasem mówiąc, przedstawiciel potrydenckiego 
Kościoła i fundator cennej monstrancji z Grabowa48. U Niklausa zama
wiała też sprzęty i szlachta drobniejsza, jak Wóleccy (h. Jastrzębiec), fun
datorowie monstrancji młynieckiej (nr kat. 11) wespół z proboszczem 
Lamprechtem4S, czy Kościesza (h. Kościesza), fundator monstrancji pa- 
powskiej (nr kat. 13) 5°. Klienci Johanna Christiana, przeciwnie, byli to 
głównie toruńscy mieszczanie, np. zaginione kielichy z kościoła na Cheł
mińskim Przedmieściu (nr kat. 53 i 54) fundowali: w 1705 r. A. Zemec- 
ke, w 1709 Anna Rebbel, z domu Dundtt. Kupiec Andréas Zernecke wpi
sany został na listę obywateli toruńskich pochodzenia miejscowego pod 
r. 169951 Stuttgartcki kubek (nr kat. 43), oprócz samego wykonawcy, 
fundowali kupcy: Valtin Teuber, obywatel toruński od r. 1682, Martin 
Gundlich, obywatel od r. 1693 i Paul Heinrich Schewius, obywatel od 
r. 168652.

Najważniejszymi wytworami Niklausa Brollmanna pozostają mon
strancje. Spośród pięciu zachowanych jedna tylko — w Łysakowie (nr 
kat. 10) — ostała się przeróbkom; nie przerabiana była prawdopodobnie 
także zaginiona stosunkowo niedawno monstrancja w Dzderżążnie (nr 
kat. 23), pozostałe uległy zmianom — od nieznacznych (Młyniec, nr kat. 
11) poprzez czytelną formę pierwotną (Papowo, nr kat. 13), zachowanie 
większej części sprzętu (Wabcz, nr kat. 21), aż do pozostawienia samej 
tylko dawnej stopy (Okonin, nr kat. 12). Nie ułatwia to analizy, niemniej 
jednak można się pokusić o ustalenie ciągu chronologicznego. Za naj
wcześniejszy w tej grupie można uznać zabytek łysakowski (il. 1, 2). 
Przemawiają za tym: mocno wyciągnięta, w miarę wydęta, pokryta pro- 
fuzją niezbyt fakturalnie zróżnicowanej dekoracji stopa, dość skośnie w 
górę ustawione ramiona, gloria o raczej rzadkich promieniach z nałożo
ną w górnej części dekoracją, a przede wszystkim wieloboczny łącznik 
pomiędzy nodusem a glorią, jedyny u Niklausa. W ten sposób monstran-



Mapa 2. Topografia dzieł Johanna Christiana Brollmanną



3. N. Brollmann, monstrancja, Młyniec. Fot. W. Górski
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cja ustawia się w ciągu rozwojowym monstrancji toruńskich, który prze
biegał w XVII w. od gotycyzujących —  retabulowych, trójosiowych i dwu
kondygnacyjnych z wielolistnymi stopami, poprzez kolejne fazy: wpro
wadzenie współczesnego ornamentu, wymianę kloszy na kapsuły, zanik 
członowania stopy na rzecz jednolitego płaszcza budowanego na planie 
owalu, wprowadzenie glorii słonecznej jako tła dla coraz bardziej szcząt
kowej konstrukcji architektonicznej (monstrancje wertykalno-promieni-

4. N. Brollmann, monstrancja, Młyniec — stopa od awersu. Fot. W. Górski

ste), wymianę nodusa spłaszczonego na owalny, a następnie gruszkowa- 
ty, aż do pełnego tryumfu sprzętów promienistych5S. W monstrancji ły- 
sakowskiej można jeszcze dostrzec relikty typu architektonicznego: wie- 
loboczny łącznik jako pozostałość dawnych trzonów, ukośne ramiona 
z aniołkami jako wspomnienie wolutek, niegdyś wspierających od dołu 
retabulum, a kończących się pod postaciami świętych w prześwitach osi 
bocznych54; a także nałożona na dość rzadką glorię dekoracja —  w pew
nym sensie kontynuacja tradycji monstrancji wertykalno-promienistych. 
Jest to już jednak typ w pełni promienisty, ze współczesnym nodusem 
gruszkowatym i bardzo nowoczesną stopą, W typie produkowanych w 
Augsburgu, a zwłaszcza na Śląsku55, modnie zdobioną obfitą dekoracją 
kwietno-owocową. Ta monstrancja ma na terenie Torunia specjalne zna
czenie —  podchwycił bowiem jej proporcje i częściowo dekorację naj
zdolniejszy z czeladników w pracowni Bróllmanna, Jacob Weintraub, 
i  uczynił jej obrazem dużą część swej obfitej produkcji tych sprzętów58



5. N. Brollmann, relikwiarz — ostensorium św. Apolonii, Lubawa. 
Fot. E. Marcjanik
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Do jej schematu nawiązywał też zależny od Weintrauba Johann II von 
Hausen, a nawet partacz Thomas Friedeck57. Twórczość Niklausa w za
kresie monstrancji ewoluowała dalej. Trzy ostatnie datowane sprzęty 
z 1694 i 1696 r. posiadają jako cechy wspólne: przysadzistsze proporcje, 
oszczędniejszą i wyraźniej poczłonowaną dekorację na stopie, eliminację 
wiełobocznego łącznika na rzecz tralki, gęstsze promienie glorii oraz bar-

6. N. Bröllmann, relikwiarz —  ostensorium św. Apolonii, Lubawa — rewers kapsu
ły. Fot. E. Marcjanik

/ •

dziej poziomo umieszczone ramiona (w Papowie pseudoramiona, będące 
dosłownymi cytatami z wolutek monstrancji retabulowych). Wszystkie 
te cechy widać na dobrze zachowanej monstrancji w Młyńcu (il. 3, 4), 
gdzie też ujawnia się maestria opracowania dekoracjiS8. Sprzęty z Wab- 
cza i Dzierżążna wykazują właściwości pośrednie: przy wyciągniętych 
proporcjach posiadają już tralkę (pierwsza pojawiła się w Toruniu w 
gostkowskiej bezramiennej monstrancji Johanna I von Hausena z 1683 
r .)59, poziomo ustawione ramiona lub pseudoramiona (Dzierżążno), nato
miast stopy pokrywa wciąż jeszcze dość profuzyjna dekoracja.

Rozwój obserwowany u Bröllmanna nie znalazł jednak odbicia w twór
czości młodszych torunian, gdyż kontynuują oni typ smuklejszej mon
strancji, wieloboczny łącznik odrzucając też powszechnie dopiero ok. 
1710 r., kiedy dokonuje się ostateczne wyważenie ramion między stopą



7. N. Bróllmann, sukienka na obraz św. Anny Samotrzeć, Przasnysz, kościół OO. Pa- 
sjonistów — fragment. Fot. autor
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a glorią. Niemniej jednak Niklaus okazał się tu złotnikiem twórczym, 
uzdolnionym, nowoczesnym i umiejącym oddziaływać na środowisko60.

Dwa krzyże relikwiarzowe Niklausa — odpowiednio z Chełmży (nr 
kat. 1) i Lubrańca (nr kat. 8) — można odnieść do grup monstrancji 
wczesnych i późnych. Obiekt w Chełmży o podobnej do monstrancyj- 
nych stopie, wydętej i z obfitą dekoracją, posiada sam krzyż utrzymany 
w tradycji toruńskiej, ale też i złotnictwa gdańskiego, sięgający 1 tercji 
XVII w. W przeciwieństwie do smukłego obiektu chełmżyńskiego, krzyż 
w Lubrańcu posiada cięższe proporcje i znacznie lepsze opracowanie de
koracji na tym razem już owalnej stopie (il. 4 cz. II). Wcześniejsze ra
miona z kryształu górskiego świadczą o zaufaniu, jakim mistrz cieszył się 
u szlacheckiej klienteli (nieznany fundator herbu Ogończyk — być może 
któryś ze Zboińskich) powierzającej mu cenny materiał. Do niezachowa- 
nego krzyża w Poniatowie (nr kat. 30) Niklaus dorobił natomiast stopę 
okrągłą, zdobiąc ją tylko swymi ulubionymi pękami owocowymi. I te 
sprzęty świadczą więc o kwalifikacjach mistrza, o jego ewolucji oraz 
pewnej elastyczności twórczej. Również kielichy Niklausa dają świa
dectwo nowoczesności i różnorodności środków wyrazu artysty. Wszy
stkie te wyroby starszego Bróllmanna posiadają stopy okrągłe i płaskie 
oraz gruszkowate nodusy, co pozostaje w kontraście z często stosowany
mi w Toruniu stopami wydętymi i wielolistnymi, bądź okrągłymi z fry
zem dekoracyjnym przy kryziesl. Geneza pierwszych jest średniowieczna,

8. Johann Conrad Reuttimann, karta z 6-kartowego wzornika dla złotników bez tytu
łu (repr. za F. R o t h e, Das deutsche Akanthusornam ent)



9. N. Bröllmann, kubeczek, Londyn, zbiory dra A. Ciechanowieckiego (repr. ze zdję
cia w posiadaniu autora)
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drugich — sięga przełomu XVI i XVII w. W Toruniu trwała również 
tradycja używania od końca XVI w. nodusów owalnych. Jest zatem Ni- 
klaus w swoich kielichach konsekwentnie barokowy i stosuje w nich 
różne formy współczesnej dekoracji. Jedyną reminiscencją starego kształ
towania jest dekoracja stopy kielicha krakowskiego (nr kat. 4), nawiązu
jąca do przebrzmiałej małżowiny, ale też splatająca z nią będący na 
czasie akant (il. 5, cz. II). Kielichy z Ligowa (nr kat. 5) i z muzeum w To
runiu (nr kat. 20) prezentują odmienne nieco wersje wczesnej odmiany 
Wici akantowej, łączonej z dużymi kwiatami (il. 6, cz. II), a posiadającej 
być może pierwowzór graficzny w karcie ze wzornika złotniczego autor
stwa Christopha Schmidta (il. 7, cz. II)62. Kielich w Ryńsku natomiast 
jest modyfikacją tamtych dwóch pod względem zdobnictwa i posiada od
powiedniki w złotnictwie południowoniemieckim: dwa niesygnowane kie
lichy ze Styrii, prawdopodobnie augsburskiej roboty, ze stopami pokry
tymi dekoracją z dużych, wirujących liści akantu i dużych kwiatów63. 
Pochodzą one z- podobnego, co kielich ryński, czasu: jeden z nich jest 
datowany 1685. Potwierdza to, że Bróllmann w zakresie dekoracji i bu
dowy sprzętów posiadał bezpośrednią łączność z ośrodkami zachodnimi, 
szczególnie z Augsburgiem. Kielich w Ciechocinie (nr kat. 2) posiada de
korację z uskrzydlonych główek anielskich na stopie, co jest charaktery
styczne dla kielichów ok. 1695 r. i jako taki znajduje odpowiednik w 
gdańskim kielichu Johanna Christiana Flansdorfa (1687— 1706) w Łobże
nicy 64. Podobnie zdobiony, choć mniej podobny do dzieła ciechocińskiego' 
jest inny gdański kielich — Konrada Jakoba Keseberga (1679—1722) w 
Pucku85. Wreszcie puszka ze Starogrodu (nr kat. 19), datowana 1696, sta
nowi przykład osobliwej dekoracji z szerokich pukli, nawiązującej do 
okresu manieryzmu, która ma odpowiedniki w kilku kielichach z 1 ćw. 
XVIII w .66, co ma być może związek ze stylem tzw. barokowego klasy
cyzmu w złotnictwie z ok. 1700 r.

Relikwiarz-ostensorium św. Apolonii w Lubawie (nr kat. 7) jest dzie
łem na wskroś ciekawym (il. 5). Oprócz indywidualnego programu ikono
graficznego prezentuje on doskonałą jakość wykonania festonów kwietno- 
-owocowych stopy i dobrą klasę grawerunku postaci świętej na kapsule 
(il. 6). Ciekawy jest też w nim, choć nienajlepszej jakości, odlewany trzon 
w postaci anioła, mający analogie w trzonach monstrancji augsburskich, 
jak choćby w małopolskim Kacwinie (cfr przyp. 70). Dla fryzu zaś na 
stosunkowo prostej stopie dorobionej przez Niklausa do gotyckiego relik
wiarza w Pelplinie (nr kat. 14; il. 8, cz. II) można — jak się wydaje — 
wskazać augsburskie pierwowzory graficzne w postaci kart ze wzorni
ka autorstwa Johanna Conrada Reuttimanna, datowanego 1678 (il. 9, 
cz. II )07. Ta sama inspiracja jest możliwa dla dekoracji korpusu i fryzu 
na stopie wysmukłej na tle toruńskich sprzętów łódki na kadzidło w Ło- 
piennie (nr kat. 9). Anachroniczny nodus małżowinowy — o ile nie jest 
w niej zastosowany wtórnie — występuje już w 1 poł. XVII w. nie tyl-
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10. Abraham Helmhack, karta z wzornika graficznego, Norymberga, ok. 1700 (repr. 
za R. B e r l i n e r ,  Ornamentale Vorlage-Blätter)

ko w Toruniu, ale i na tak odległych terenach, jak Spisz 6B. Wić akanto- 
wa, ale już bardziej sucha i symetrycznie pogrupowana, występuje także 
na późnej tacy w Muzeum Narodowym w Poznaniu (nr kat. 15). Fryziki 
akantowe i szerokie liście akantu na ampułkach do niej przynależnych 
również posiadają suchy charakter. Istnieje jeszcze drugie świadectwo, 
że Niklaus nawet pod koniec życia był au courant z najnowszymi tenden
cjami dekoracyjnymi: gładka, zdobiona tylko drobnymi pukielkami taca 
z katedry gnieźnieńskiej (nr kat. 3), mieszcząca się w ogólnoeuropejskim 
nurcie barokowego klasycyzmu. Oba te sprzęty posiadają zresztą — za
skakująco — odpowiedniki, i to dosyć bliskie, w twórczości jednego mi
strza augsburskiego, Ludwika Schneidera60. Zdobna dość już suchym 
akantem taca Schneidera z 1689 r. jest jednak kameryzowana, czego Ni
klaus nigdy nie stosował.

„Dywanowa” dekoracja z kwiatów na łodygach ulistnionych akan
tem, zastosowana przez Brӧllmanna w grupie przasnyskich sukienek (nr 
kat. 16, 17, 35, 36; il. 7), ma swoje wcześniejsze odniesienie na gruncie 
Torunia ™, jednak dopiero Niklaus uzyskał w niej doskonałość technicz
ną, wzorując się też dość bezpośrednio na augsburskiej rycinie wymie
nionego już Johanna Conrada Reuttimanna (il. 8 )71. Wyraźny wpływ 
Niklausa widoczny jest też na sukience Jacoba Weintrauba w Nieszawie 
(Zwiastowanie),2.



11. J. Ch. Bróllmann, kielich, Sulerzyż. Fot. Archiwum IS PAN 
(S. Deptuszewski)

— Z a b y tk ozn a w stw o
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12. Johann Unselt, karta z Neues Zierathen Buch, 1690 (repr. za F. R o t h e ,  Das 
deutsche Akanthusornament)

Jeśli chodzi o londyński kubeczek Bróllmanna (il. 9), to motyw ptaka 
wśród wici akantowej na kubkach pojawia się zarówno w Szwecji, gdzie 
grawerunek był szczególnie popularny ” , jak i w Augsburgu7V W każ
dym razie temat ten nie występuje na terenie Torunia, gdzie ogranicza
no się do standardowych liści akantu i ewentualnie numizmatów na kub
kach w tym czasie, natomiast istnieje on na karcie z norymberskiego 
wzornika graficznego autorstwa Abrahama Helmhacka (il. 10) re.

Wśród wytworów Johanna Christiana Bróllmanna niewiele jest dzieł 
dużych, wśród tych zaś żadnej monstracji, a jeden tylko krzyż relikwia- 
rzowy w Grzymiszewie (nr kat. 40), dość niewolniczo naśladujący chełm- 
żyńskie dzieło Niklausa, z tym tylko, że stopa jest tu szersza i bardziej 
płaska, oszczędniejsza dekoracja zawiera suchy akant, zaś całość zdob
nictwa jest bardziej sztywna i znacznie mniej finezyjna. Pierwszy spo
śród znanych kielichów Johanna Christiana, zaginiony sprzęt z kościoła 
na Chełmińskim Przedmieściu (Mokrem) z 1705 r. (nr kat. 53), nawiązuje 
natomiast swą stopą do fryzów z segmentowaną dekoracją, występują
cych na stopach toruńskich kielichów szczególnie często w 1 ćw. XVII w. ™, 
zaś jego owalny nodus z trzema postaciami aniołów jest tym, który 
szczególnie chętnie stosowano w złotnictwie poznańskim ok. połowy
XVII w. Stopę z fryzem (cokołem) posiada też gładki kielich z 1708 r. 
(nr kat. 46), natomiast kielich z 1709 r. (nr kat. 47; il. 10, cz. II) przypo-



13. J. Ch, Brollmann, kielich, Toruń, kośc. św. Jana. Fot. W. Górski



14. J. Ch. Bröllmann, kubek, kolekcja prywatna, Stuttgart (repr. za E. Ba hr ,  Ein 
Thorner Silberbecher von 1708...)
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mina swym koszyczkiem — z ażurowego, wirującego, lecz suchego i po
zbawionego kwiatów akantu — stojący obok niego w toruńskim muzeum 
kielich Niklausa71. Analogiczne skojarzenia nasuwa akantowa i pozbawio
na cokołu stopa dzieła Johanna Christiana, jednak w stosunku do oeuvre 
ojca występuje tu innowacja: trzy medaliony z Narzędziami Męki Pań
skiej. Eklektyczny kielich w Sulerzyżu (nr kat. 44; il. 11) łączy jedyną 
u Brollmannów, za to wciąż popularną aż do czasów Niklausa'w Toru
niu wydętą, sześciolistną stopę o akantowym zdobnictwie z modnym wzo
rem koszyczka, gdzie nagie postacie baraszkują wśród skłębionej wici 
akantowej. To ostatnie przedstawienie posiada zarówno możliwą inspi
rację graficzną (il. 12) 73, jak i — choć nie bezpośrednie — odnośniki 
w gdańskich kuflach Johanna Gottfrieda Holla (1678 — przed 1700)™. 
Kielich z kościoła św. Jana w Toruniu (nr kat. 45; il. 13), późny już, po
wraca na stopie do starego schematu segmentowanego fryzu, uzupełnio
nego będącym na czasie ornamentem wstęgowym. Regencyjny, ażurowy 
koszyczek tego kielicha natomiast, z przecinających się wstęg i główek 
anielskich jest bardziej indywidualny w wyrazie i w Toruniu nowator
ski oraz posiada odpowiednik w sztuce Augsburga8°.

Puszka na komunikanty w Strzelnie (nr kat. 42; il. 11, cz. II) łączy 
kilka elementów o różnej proweniencji. Jej stopa do złudzenia przypór 
mina stopę puszki Jacoba Weintrauba w CiechocinieaI, koszyczek — inne 
dzieła tegoż złotnika. Nodus natomiast został wcześniej zastosowany w 
łysakowskiej monstrancji Niklausa. Sama pokrywa posiada znany nam 
już, archaizujący, segmentowany fryz z główek anielskich i pęków owo
cowych na chustach, a wieńczy ją rzadki motyw dwóch pełnoplastycz- 
nych puttów, podtrzymujących zaginiony dziś krucyfiks, który to motyw 
występuje przedtem również na puszce poznańskiego złotnika Szwarca w 
Gostyniu8S.

Lichtarze chełmińskie (nr kat. 39; il. 12, cz. II) —  jak to już określił 
Michał Woźniak — należą do typu powszechnego w całej Europie83, ale 
posiadają najbliższą analogię —  parę lichtarzy (skradzionych) Jacoba 
Weintrauba z Nowego Miasta Lubawskiego, datowanych 1728 ®*. Porów
nanie obu bliźniaczych niemal dzieł wyraźnie ukazuje gorsze — jak też 
zauważył M. Woźniak — wyważenie konstrukcji wyrobów Johanna Chri
stiana85 oraz sztywny, „drewniany” charakter opracowanej przez niego 
dekoracji. Mistrz wprowadził za to na profitki swych dzieł modny orna
ment wstęgowy. Wstęgowo-cęgowy, późniejszy jeszcze ornament poja
wia się też na fragmentach sukienki w Raciążku, zdobionej poza tym 
„dywanowo” kwiatami, jednak odmiennymi niż u Niklausa — u mało 
zróżnicowanych koron kwiatowych łodygi zostają zastąpione przez pędy 
suchego akantu. Takie potraktowanie dekoracji przypomina sukienki 
współczesnych Brollmannowi gdańszczan86. Jakość trybowania na tym 
obiekcie jest jakby nieco wyższa. W odniesieniu do grawerunku, pojęcie
o zdolnościach juniora Brollmanna w tym zakresie daje plakietka wo
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tywna z ołtarza Matki Boskiej Chełmińskiej (nr kat. 38; il. 13, cz. II). Mi
mo niewysokiego zwykle poziomu artystycznego wotów, stwierdzić na
leży, iż praca, nie wolna od błędów rysunkowych, pozostaje, także w od
niesieniu do grawerunku Niklausa na lubawskim relikwiarzu, sztywna
i schematyczna. To samo można powiedzieć o grawerowanej dekoracji 
stuttgartckiego kubka (nr kat. 43; il. 14), gdzie pracowicie wykonane kar
tusze pochodzą najprawdopodobniej z jakiegoś wzornika, dekoracja bo
wiem w jednym z kartuszy — mniemany widok Torunia — wypada
o wiele słabiej. Nienajgorzej natomiast wypadła — co prawda czysto 
ornamentalna — dekoracja na późnym kubku z dawnych zbiorów Gieł- 
dzińskiego (nr kat. 49; il. 14, cz. II), grawerowana i fakturowana. Kubki 
numizmatyczne występują w tradycji złotniczej samego Torunia, bar
dziej jeszcze jednak Królewca, gdzie też udało się odnaleźć dość bezpo
średnią analogię zdobniczą — numizmatyczny kufel z ornamentem wstę- 
gowo-cęgowym Andreasa I Jungę z 1718 r .87

Przechodząc do ikonografii dzieł obu złotników stwierdzić należy, iż 
tematycznie zdobnictwo ich wyrobów nie jest zbyt zróżnicowane. W za
sadzie, oprócz elementów czysto dekoracyjnych, pojawiają się tu tylko 
anioły lub główki anielskie oraz pęki różnorodnych owoców i nie zawsze 
dające się zidentyfikować kwiaty. Stosowanie tych dość obiegowych mo
tywów nie musiało łączyć się z głębokim zrozumieniem ich symboliki. 
Motywy anielskie, najogólniej biorąc, jeśli chodzi o sprzęty katolickie, 
łączą się ze sprawowanymi przez tych posłańców niebios funkcjami w 
symultanicznej liturgii ziemsko-niebiańskiej, czy to diakonów, czy ako
litów, a przez to symbolizują obecność Boga: tryumfalną obecność Chry
stusa w Hostii czy bolesną, zbawczą dla ludzkości obecność w ofierze 
Krzyża. Dla protestantów aniołowie oznaczali na podstawie Pisma św. 
towarzyszących Boskim Osobom wysłanników i pośredników ze świa
tem, zaś w przedstawieniach aniołów z Arma Christi łączyła się dla nich 
dewocja z symboliką Sakramentu8S.

Również dekoracja kwietno-owocowa mieści się całkowicie w kontek
ście eucharystyczno-pasyjnym oraz soteriologicznym, uwypuklając zna
czenie Eucharystii oraz Męki Chrystusa; odnosi się także do Jego przy
miotów jako wzorów życia chrześcijańskiego. Jeśli dekoracja ta wystę
puje na dziełach świeckich, jak kubki, należy ją uznać za przejaw wyłącz
nie dekoracyjny, choć wiążący się z funkcjami znaczącymi8#.

Adorujące Hostię dwie postacie świętych na monstracji w Młyńcu 
symbolizują św. Małgorzatę, starożytną męczennicę (z krzyżem; kościół 
ciechociński, do którego fundowano monstrację, posiada wezwanie św. 
Małgorzaty) m oraz (z mieczem) św. Katarzynę Aleksandryjską, również 
męczennicę starożytną “ . Postacie Matki Boskiej na monstrancjach wska
zują na udział Matki w chwale Syna, ale może jeszcze bardziej przypo
minają ludzką naturę Chrystusa i nawiązują poprzez antycypację Pasji 
do Odkupienia i ustanowienia Ciała Eucharystycznego, obok eksponowa
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nego. Ogólna zatem struktura znaczeniowa sprzętów brollmannowskich 
polega na zaakcentowaniu Eucharystii jako świętego centrum życia trans
cendentnego Kościoła Powszechnego, otoczonego czcią ludzką i anielską, 
choć poszczególne wątki nie są powiązane w spójny, narracyjny program 
ikonograficzny.

O odtworzenie pewnego programu można się pokusić chyba tylko w 
wypadku relikwiarza św. Apolonii w Lubawie. Relikwie starożytnej mę
czennicy, patronki od bólu zębów, zamknięte zostały w reservaculum 
podtrzymywanym przez ręce z chmur, symbol szczególnej obecności Bo
ga i Jego błogosławieństwa 82 i umieszczone w podobnej do glorii kapsule 
(na rewersie której przedstawiono Wizerunek świętej), co dodatkowo pod
wyższyło wagę szczątków. Gloria spoczywa w łodzi podtrzymywanej przez 
anioła, co stanowi może nawiązanie do starotestamentowej Arki Przymie
rza. Przy tym łódź okazuje się być heraldycznym godłem herbu Łodzią “ , 
którym pieczętował się żyjący w czasach Niklausa biskup chełmiński 
Kazimierz Opaliński, gorliwy szermierz kontrreformacji94. Tak więc bis
kup staje się podporą i osłoną oraz dyskretnie ogłasza się jako rozkrze- 
wiciel kultu św. Apolonii, wybranej i wskazanej przez Boga, której czci
godne szczątki stają się przymierzem między nim a ludem oraz; orędow
nictwem u Niego.

Wyłączając zatem rozbudowany treściowo relikwiarz lubawski moż
na powiedzieć, że — przy stosunkowym ubóstwie głównych motywów — 
Brollmannowie tworzą rodzaj kompendium odnoszącego się do spraw 
wiary w kontekście eucharystyczno-pasyjnym, przy czym mnożenie szcze
gółów bogatego wystroju stosował ojciec; syn ograniczał się do dekoracji 
powściągliwej i chłodnej, zawierającej dużo czystej ornamentyki, co było 
zapewne związane z kręgiem klienteli obydwu złotników.

Poszukiwania źródeł twórczości Niklausa są o tyle łatwiejsze, że twór
czość jego posiada dość jednorodny charakter. Można zatem przypuścić, 
że Niklaus przyniósł do Torunia formy kielichów i stóp monstrancji, od
mienne od miejscowych tradycji, a także wysokie umiejętności trybowa
nia i zestawy dekoracyjne, które również wyróżniały się w miejscowym 
środowisku. Natomiast Niklaus podjął i rozwijał miejscowe tradycje bu
dowy monstrancji i krzyży relikwiarzowych. Wskazywałoby to na jego 
wywodzenie się ze środowiska północnoniemieckiego, które już wcześniej 
zaczęło rozwijać ulubione motywy zdobnicze Niklausa, a nie znało, jako 
teren luterański, monstrancji i relikwiarzy. Potwierdza to fakt, iż Niklaus 
nigdy nie używał kameryzacji, emalii, filigranu, stosowanych w połud
niowych Niemczech, gdzie szkoła trybowania była przecież równie dobra, 
jeśli nie lepsza. Dostosował się w tymi też do środowiska toruńskiego. 
Używał natomiast grawerunku, co było szczególnie chętnie stosowane w 
północnych Niemczech i w Szwecji (także pisownia nazwiska, a zwłasz
cza imienia — Nie-Claus jest podobna do współczesnej pisowni nider
landzkiej, a ówcześnie odpowiadała dialektom dolnosaskim). Kłóci się
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jednak w oeuvre Niklausa z wpływami północnoniemieckimi zamieszcza
nie w kielichach konsekwentnie okrągłych stóp. Także nowe w Toruniu 
stopy monstrancji w kształcie wydłużonego czwórliścia mogły zostać 
przez złotnika podpatrzone tylko w Augsburgu, albo na Śląsku w czasie 
jego wędrówki czeladniczej. Wpływy augsburskie i południowoniemie- 
ckie to także okrągłe stopy kielichów i obfita dekoracja, pęki owocowe 
na kokardach — musiał więc Niklaus znać i tamtejszą twórczość. Zdaje 
się też, że luteranin Bröllmann znalazłszy się w ośrodku wytwórczości 
głównie katolickiej, polegał na kontaktach augsburskich dla zapewnienia 
sobie dopływu form i pomysłów. Tym tłumaczyłoby się dość szybkie rea
gowanie Niklausa na zmiany mody dekoracyjnej (łącznie z upowszech
nianym przez Augsburg barokowym klasycyzmem), pokrewieństwa z wy
robami augsburskimi, a także sprowadzanie stamtąd wzorników. O kon
taktach z ośrodkami złotniczymi Rzeczypospolitej, poza Prusąmi, trudno 
mówić; Niklaus zwykle je poziomem dzieł przerastał. Również kontakty 
z niejednolitym, kosmopolitycznym środowiskiem Gdańska nie są-jasne — 
wydaje się, że podczas wędrówki czeladniczej mogli czerpać od niego ta
cy młodzi złotnicy gdańscy, jak Flansdorf85 i Preśting 98 (Niklaus przy
jął przecież na „Mutjar” czeladnika z Gdańska, Jennego). Natomiast sam 
mistrz mógł w Gdańsku podpatrzeć dekorację pseudomanierystyczną97. 
Z Torunia — jak już było powiedziane —  wziął Niklaus formę monstran
cji w jej konkretnym etapie rozwoju oraz formę krzyża relikwiarzowego. 
Nie widać natomiast w jego' twórczości wpływów mistrza z okresu stażu 
czeladniczego, Bierpfaffa, może oprócz wzoru stopy kielicha w Krako
wie, dla którego jednak analogia w dziełach tego sławnego twórcy nie 
jest znana. Osobowość Niklausa zaznacza się w pejzażu toruńskich złot
ników stopniowo. Lata siedemdziesiąte nie przynoszą żadnych widocz
nych oznak jego działalności. Jednak już w latach osiemdziesiątych stwo
rzył wystarczającą liczbę dzieł, aby uznać go, obok von Hausena starsze
go, Hansa Jakobä Saxa i Martina Gierschnera, za głównego przedstawicie
la nowoczesnej dekoracji i konstrukcji w Toruniu. Lata zaś 1690 utwier
dzają go w tej pozycji, rozwojem form i doskonaleniem dekoracji wysu
wając jednak chyba na pierwsze miejsce w tej generacji. Poprzez dzia
łalność artystyczną Weintrauba, repertuar dekoracji Bröllmanna trwa w 
Toruniu do zakończenia działalności tego pierwszego (Weintraub. oprócz
— częściowo — monstrancji naśladował we wczesnych kielichach sche
mat dzieła ciechocińskiego98 oraz w tacce z Nowego Miasta Lubawskie
go z 1712 r. powtórzył ascetyczne zdobienie tacy w Gnieźnie)99, zaś ogól
ne formy monstrancji i kielichów utrzymują się, głównie w twórczości 
Johanna II von Hausena i Georga Viecka, prawie do połowy XVIII w. 
Nie można również wykluczyć, że w pewien sposób oddziałał Niklaus na 
środowisko gdańskie, choć oczywiście echa jego zdobienia i konstrukcji, 
jeśli nawet są rzeczywiście tam obecne, giną w obrazie wielokierunko
wej twórczości tego dużego ośrodka. Ujemne strony talentu Niklausa —
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to tylko słabsze odlewy (figuralne). Trzeba jednak dodać, że inni mi
strzowie, nawet wysokiej klasy, także nie celowali w niektórych dzie
dzinach twórczości (np. wzmiankowany Weintraub wyraźnie unikał gra- 
weruiiku).

W przypadku Johanna Christiana znany jest krąg jego nauczycieli: 
zarówno naukę, jak i „Mutjar” odbył on u swego ojca. Trudno się w jego 
twórczości doszukiwać jakichś dalszych powiązań, zarówno ze względu 
na małą liczbę dużych sprzętów, jak i pewien eklektyzm twórcy. Dają się 
jednak wyróżnić w jego oeuvre wpływy północnoniemieckie, widoczne 
w analogiach do kubka numizmatycznego oraz w stosowaniu nóżek w 
formie kul w łapach. W zakresie jednych tylko lichtarzy Johann Chri
stian przekroczył krąg sztuki północnej, gdzie sprzęty te były wyjątko
wo ciężkie i niezgrabne. Dla postaci wykonanej przez juniora Bröllman- 
na istnieją wszakże przykłady na gruncie toruńskim i malborskim — 
Weintraublm, von Hausen II 10\ Platz Wydaje się też, że w tym naj
bliższym kręgu obracał się Johann Christian. Rozproszone, niekiedy da
lekie analogie zdają się świadczyć o jego kontaktach z Poznaniem, nie
wykluczone też, że ze Śląskiem. Pojedyncze analogie do Augsburga (ko
szyczek kielicha świętojańskiego)103 mogą być dziełem przypadku. Obfi
ciej jednak korzystał młodszy Bröllmann zarówno z doświadczeń ojca 
(kielich w muzeum toruńskim — 1709 r., krzyż w Grzymiszewie, także 
koszyczek kielicha w Sulerzyżu), jak i całej tradycji toruńskiej (segmen
towana dekoracja na fryzikach stóp kielichów). Największy zaś niewąt
pliwie wpływ na twórczość tego złotnika miał jego starszy kolega Wein
traub, który posiadał krąg zależnych od siebie mistrzów. Z Johannem 
Christianem — oprócz niezwykłych podobieństw do jego dzieł takich 
sprzętów tego ostatniego, jak lichtarze w Chełmnie czy stopa puszki w 
Strzelnie —  łączyły go także i sprawowana wspólnie funkcja starszego 
cechu oraz wspólne fałszowanie srebra i wspólna za to odpowiedzial
ność. Wpływy Weintrauba stają się widoczne w drugiej dekadzie 
XVIII w., aby w latach dwudziestych ustąpić miejsca najbardziej indy
widualnym i dojrzałym dziełom mistrza (kubek numizmatyczny, kielich 
świętojański). Wielowątkowość w wyrobach, w połączeniu z nienajlep
szym, przeciętnie słabszym, niż u Niklaüsa, wykończeniem dekoracji, 
składają się na obraz twórcy, który u boku zdolnego i pracowitego Wein
trauba, zagarniającego większość intratnych, katolickich zamówień oraz 
obficie tworzącego Johanna II von Hausena nie mógł odnaleźć swego 
miejsca, kompilując motywy i bardzo powoli dojrzewając artystycznie. 
Prawdą jest, że dzieła Johanna Christiana rozchodziły się tak szeroko, 
jak jego ojca. Był to jednak teren zbytu wszystkich toruńczyków. Jest 
też prawdą, że całe złotnictwo toruńskie obniżyło swą jakość w latach 
1700— 1725 w stosunku do poprzedniego ćwierćwiecza, bardziej zaś jesz
cze w latach po 1725 r. (pomijając twórczość Weintrauba). Jednakże po
zycja juniora Bröllmanna i tak jawi się znacznie słabiej, niż jego ojca.
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Nie stworzył własnego stylu, choć wbrew tendencjom epoki wykazał 
pewną ewolucję, nie oddziałał widocznie na nikogo i przez całe życie 
nie zdołał — jak się wydaje — wyjść poza pozycję satelity zdolniejszego 
złotnika, który właśnie w dużej części kontynuował dorobek i pozycję 
Niklausa.

Toruń, 1988 r.
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BROLLMANNS — THE GOLDSMITHS OF TORUŃ ON THE TURN OF THE
17TH CENTURY

Summary

The . activity of two generations of Brollmąnns —  Niklaus (active 1670 — died 
1702) and Johann Christian (born 1675— died after 1728) falls in different epochs (second 
son o f Niklaus, Samuel, noted 1697— 1711, did not leave any works). The reign of 
king John III (roughly the activity of Niklaus) ensured a period of relative peace 
in Toruń, favourable for development of craftsmanship, commerce and trade. The 
reign of king Augustus II (the Strong) — the time of activity of the younger 
goldsmith —  is the time of increasing political crisis and depression, in Toruń even 
deeper because of devastation and plagues of the Northern War.

Such historical situation is reflected also in number o f preserved works — many 
in case of the father, their regional distribution — also more vast in the case of the
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senior, and number of employed apprentices and journeymen —  10 and 5 in work
shop of Niklaus, while in Johann Christian’s workshop —  2 and 1 respectively. No
teworthy is /the fact that mainly Polish nobility became the customers of the 
father (among them also Opaliński, the bishop of Chełmno), while the son manufac
tured the utensils mainly for Toruń burghers, who probably completed war losses 
in their churches. The main reason, however, for greater attention given to elder 
Brollmann in older literature, is the artistic quality of his pieces, showing a deve
lopment o f favourite flow er-fruit and angels’ heads ornamentation: an evolution 
from profusion towards still greater fineness and form  saving. This Toruń newco
mer was also good at engraving. As to utensil forms, he adapted himself to a local 
tradition of monstrance with arms, evolving from slender silhouette with archaic 
polygonal joint (fig. 1, 2) to a squabby one, with banister and dense glory rays 
(fig. 3, 4). Opposite to chances, it was the older monstrance type that affected local 
production the most. In the second big group of Niklaus.’ utensils, chalices, the 
goldsmith used differentiated ornamentation and almost always, the modern in 
shape circular flat foot (fig. 6, part II). Contemporary fashion in Niklaus’ production 
comes to light also in applying the „baroque classicism” o f c. 1700 on a tray and in 
profitting from contemporary graphical pattern-books (e.g. of Johann Conrad 
Reuttimann from  Augsburg) (fig. 9, part II). Type of decoration used by  this golds
mith suggests his North German origin, while forms of his monstrances’ feet — 
indicate his contacts with Augsburg and Silesian centres; the links of the elder 
Brollmann with the cosmopolitan milieu of Gdańsk (Danzig) are not very clear.

The number and high artistic class of Niklaus Brollmann pieces made him the 
leader among the contemporary goldsmiths of Toruń, who were under influence 
of some o f  his forms, despite the fact that he did not create special iconographic 
programs (with the exception of Lubawa reliquiary —  fig. 5), restricting himself 
to motifs current in Europe o f those days —  o f eucharistic — passion and soteriolo- 
gical symbolism.

In the activity of the younger Brollmann, contrary to his father, we can deal 
neither with the originality of form, nor precision o f ornamentation. Bigger pieces 
are absent (lack of monstrances), and those_ existing imitate either those of his 
father (reliquiary cross in Grzymiszew) or o f the father’s most-talented oneti
me journeyman —  Jacob Weintraub (candlesticks in Chełmno —  fig. 12 part II). 
The most numerous group o f Johann Christian’s preserved utensils —  chalices — 
display often a regressive decoration rooted in local tradition though beside appear 
also contemporary ornamental motifs l(e.g. cross —  ribbom  basket on the chalice 
from  the church of St. John in Toruń). Preserved engravings do not speak very 
well either of this masters art (fig. 13, part II), at least where the usage o f pattern- 
-books cannot be suspected. The above statements, confronted with the sparse and 
rigid in most cases character o f decoration and relative indigence of ornamental 
motifs, as also the lack of special iconographical programs, allow to see Johann 
Christian as a dependent and eclectic goldsmith, educated in Toruń only, and who 
relied upon this closest enviroment (as well as that o f nearby Malbork —  Marien- 
burg) to secure for himself an influx of forms and ideas.


