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Adolf Dressler (1833 - 1881), Szkic do Panoramy Karkonoszy, 1879,  
płótno, olej, MJG AH 4714

Malarstwo pejzażowe do 1945 roku



      Zbiory śląskiego malarstwa pejzażowego 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze li-
czą około 200 obrazów. Obejmują głównie 
dzieła pejzażystów śląskich. Jest wśród nich 
kilka wysoko cenionych, często publikowa-
nych dzieł z 2 połowy XIX i 1 połowy XX w., 
takich znanych artystów, jak Adalbert Wo-
elfl (1823-1896), Quido Manes (1828-1880), 
Adolf Dressler (1833-1881), Wilhelm Krauss 
(1830-1896), Paul Linke (1844-1917), Carl 
Ernst Morgenstern (1847-1928), Gertrud Sta-
ats (1859-1938), Paul Weimann (1867-1945), 
Franz von Jackowski (1885-1974). Kolekcja 
uzupełniana jest o ich dzieła przedstawiają-
ce nie tylko pejzaż, ale też portrety czy mar-
twe natury oraz o obrazy artystów dotąd nie 
reprezentowanych.  
       O malarstwie krajobrazowym na Śląsku 
można mówić dopiero w odniesieniu do  
2 połowy XIX w. Oczywiście temat pejzażu 
był wcześniej podejmowany, nawet pod 
koniec XVIII stulecia. Wówczas stanowił tło 
biedermeierowskich scen rodzajowych - 
ujęty w barokowe schematy kompozycyjne. 
Nie był popularny jako temat samodzielny.
      W 2 poł. XVIII w. Karkonosze i położone  
w nich miejscowości stały się atrakcyjne, 
przyciągały zarówno artystów zachwyco-
nych urodą gór i czerpiących z nich inspi-
racje, jak i coraz liczniejszych turystów,  
chętnie kupujących obrazy z malowniczym 
krajobrazem. Rozwojowi pejzażu, jako no-
wego gatunku, sprzyjało pojawienie się no-
wej klienteli - mieszczaństwa, szukającego 
sztuki dekoracyjnej, malarstwa służącego 
do wystroju wnętrz domu.

   Narodziny pejzażu karkonoskiego po-
przedziły ilustracje w wydawnictwach o tu-
rystycznym charakterze - przewodnikach, 
informatorach. Były to grafiki - miedziory-
ty, akwaforty, litografie, ilustrujące zarów-
no topografię gór, jak i malownicze krajo-
brazy. Ich autorzy - Anton Balzer (1771-1807)  
i Christoph Nathe (1753-1806), zwykle stosowali 
metalowe techniki druku wklęsłego: akwatin-
tę i akwafortę.
       Do rozpowszechnienia pejzażu istotnie 
przyczyniła się technika litografii popularna  
w 2 połowie XIX w. Stosowali ją graficy z tzw. 
„szkoły kowarskiej”, m. in.: Fryderyk August 
Tittel (1782-1836), Carl Mattis (1789-1881), Ernst 
Wilhelm Knippel (1811-1900), Carl Juliusz Rie-
den (1802-1858). Graficy kowarscy już w 1 poł. 
XIX w. ustalili „kanon” najważniejszych moty-
wów z Karkonoszy oraz widoków okolicznych 
miast.
    Pierwszym malarzem, który podjął te-
mat pejzażu karkonoskiego był Sebastian  
Reinhardt (1738-1827) przybyły do Jeleniej 
Góry z Berlina w 1789 r.Jego prace, utrzymane 
jeszcze w duchu romantycznym, odbiegają 
od rodzącego się nowoczesnego pejzażu, ale 
niewątpliwie są jego wczesną zapowiedzią. 
  W zbiorach Muzeum Karkonoskiego  znaj-
dują się akwaforty Gottfrieda Daniela Bergera 
(1744-1824), wykonane w 1794 r. na podstawie 
obrazów Sebastiana Reinhardta. Ryciny te po-
chodzą z cyklu 14 grafik reprodukujących kar-
konoskie obrazy artysty. Berger był grafikiem, 
pracował w technice miedziorytu. Uczył się 
m.in. u swego ojca Friedricha Gottlieba, a od 
1757 r. studiował  w Akademii Sztuki w Berlinie. 
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Berger Gottfried Daniel (1744 -1824), Miasto Jelenia Góra na Śląsku, 1798 
akwaforta, MJG AH 2593

Berger Gottfried Daniel (1744 – 1824), Okolice Świeradowa, 1800
akwaforta kolorowana, MJG AH 2654



Artur Blaschnik (1823-1918), Pałac w Karpnikach na tle Sokolików 
tektura, olej, MJG AH 4077

     W pierwszym dwudziestoleciu XIX 
w. Karkonosze stały się źródłem inspi-
racji dla malarzy romantyków. Jednym 
z nich był Caspar David Friedrich (1744-
1840), uznany za najwybitniejszego 
przedstawiciela malarstwa romantycz-
nego. Jego doskonałe pejzaże stano-
wią pretekst do przedstawienia misty-
cyzmu i głębokiej duchowości. Ślady 
jego wędrówki przez Karkonosze, którą 
odbył w 1810 r., odnaleźć można w kilku 
pracach.
      Artyści coraz częściej tworzyli w opar-
ciu o bezpośrednią obserwację natury, 
tworzył się nowy malarski styl – pejzaż 
realistyczny. Wczesnym przykładem 

pejzażu w duchu rodzącego się reali-
zmu są obrazy Artura Blaschnika (1823-
1918), które „wyrosły” z romantyzmu, ale 
już z realistycznym spojrzeniem. 
     Nieco wcześniejszym przykładem 
dzieła zapowiadającego zmianę w spo-
sobie przedstawiania pejzażu  jest obraz 
praskiego malarza Quido Manesa (1828-
1880) „Josefina Kablik na Śnieżnych 
Kotłach” z 1848r.  Znika  romantyczny  
dramatyzm pojawia się realizm. Obraz 
przedstawia postać czeskiej botanicz-
ki, aptekarki z  Vrchlabi, odkrywczyni 
nowego gatunku pierwiosnka – primu-
la minima, którego czerwone  kwiaty   
rosną  na skale, przy której przyklękła.



Quido Manes (1828 – 1880), Josefina Kablik na Śnieżnych Kotłach, 1848
płótno, olej, MJG AH 4595

Paul Linke (1844 – 1917), Pejzaż wysokogórski
tektura, olej, MJG AH 4088



        Kolejny przykład karkonoskiego pej-
zażu prezentuje obraz Paula Linke (1844-
1917), malarza z Wrocławia. Po studiach  
w Berlinie wrócił do rodzinnego miasta, 
gdzie początkowo zarabiał jako portreci-
sta. Malował także sceny rodzajowe, kom-
pozycje historyczne i religijne. Od pocz. lat 
70. XIX w. podróżował do Palestyny, Syrii  
i Egiptu, odwiedził też Karkonosze. Za-
pewne pod wpływem podróży zwrócił się 
w kierunku  pejzażu.
     Krytycy uznali go za przedstawiciela 
nurtu idealizującego. Jednak we wnikliwie 
obserwowanych, doskonale odtworzonych 
zjawiskach atmosferycznych i świetlnych 
widać wyraźny ukłon w kierunku realizmu.
     Niebagatelną rolę w rozwoju śląskie-
go pejzażu odegrał Adolf Dressler (1833-
1881), dzięki któremu powstała Pracownia 
Malarstwa Krajobrazowego przy nowo 
powstałym Muzeum Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu (1879). W literaturze określany 
jest pierwszym malarzem Karkonoszy. To 
on zapoczątkował wędrówki malarzy po 
górach i malowanie w plenerze. A jednak  
w warstwie malarskiej zachował anachro-
niczne, dokładne, misterne wręcz opraco-
wanie roślin czy liści drzew.
     Urodził się we Wrocławiu. Pierwszymi 
jego nauczycielami malarstwa byli wro-
cławscy artyści Johann Heinrich König  
i Ernst Resch. Następnie wyjechał do Frank-
furtu nad Menem, gdzie pobierał prywatne 
lekcje u Jacoba Beckera w Miejskim Insty-
tucie Sztuki. Od 1867 r. regularnie przyjeż-
dżał w Karkonosze. Początkowo zatrzy-
mywał się w Zachełmiu, później częściej  
w Przesiece, gdzie mieszkał u kowala tar-
tacznego Leglera.

  Najbardziej znanym dziełem Adolfa 
Dresslera była, niestety niezachowana 
„Panorama Karkonoszy”, płótno o rozmia-
rach imponujących: 7 x 20 m. W zbiorach 
Muzeum Karkonoskiego znajduje się jego 
szkic olejny, projekt w pomniejszonej skali.
     Najstarszym uczniem A. Dresslera był  
Gustav Olbricht (1851-1892). Był godnym 
kontynuatorem sztuki mistrza, co objawiało 
się w detalicznym opracowaniu elementów 
roślin. Kompozycje wzbogacał drobnym 
sztafażem figuralnym. Zawodowo zajmo-
wał się konserwacją obrazów we wrocław-
skim muzeum.
      Jedną z najzdolniejszych uczennic Adolfa
Dresslera była Gertrud Staats (1859-1938). 
Urodziła się we Wrocławiu w zamożnej ro-
dzinie kupieckiej. Odbywała liczne podróże 
po świecie, ale zawsze wracała do rodzinne-
go miasta. Najchętniej i najwięcej malowała 
na Śląsku, zwłaszcza w Karkonoszach, gdzie 
w latach 1883-1889 bywała corocznie, naj-
częściej w Przesiece. Ale również w Janowi-
cach, Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. Od 
1902 r. należała do Stowarzyszenia Artystek 
Śląskich, którego była współzałoży- cielką 
i pierwszą przewodniczącą - do 1906 r. Od 
czasu I wojny światowej coraz mniej wy-
jeżdżała poza Wrocław, co spowodowane 
było pogarszającą się sytuacją materialną. 
Głównym motywem jej malarstwa stały się 
wówczas martwe natury i kwiaty, pejzaże 
malowała już niezwykle rzadko.
    W latach 1883-1889 Pracownię Malar-
stwaw Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
prowadził Carl Coven Schirm (1852-1928). 
W 1884 r. powstała tam Klasa Pejzażu. Jej 
prowadzenie powierzono Carlowi Ernstowi 
Morgensternowi (1847-1928).



Gustav Olbricht (1851 – 1892), Kobieta na leśnej drodze, 1876
 olej, deska, MJG AH 7685



    Morgenstern kontynuował dzie-
ło Dresslera, przede wszystkim pra-
cę pedagogiczną, która trwała ponad 
30 lat. Prowadzoną przez niego klasę 
opuścili pejzażyści aż dwóch genera-
cji. Od początku swojej działalności we 
Wrocławiu zastrzegł, że semestr letni 
poświęcony będzie na pracę z ucznia-
mi w plenerze. Czyste studiowanie na-
tury nie odegrało jednak większej roli  
w jego twórczości. Malował w plenerze, 
ale studia przekształcał w pracowni na 
„obrazy”. Dopiero w atelier jego prace 
uzyskiwały odpowiedni nastrój, tam 
były wykańczane i uznane za gotowe. 
Proces ten nie zawsze spotykał się z ak-
ceptacją studentów.

       W zbiorach Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze znajduje się kilka obra-
zów Morgensterna. Oprócz malarstwa 
artysta uprawiał techniki graficzne. 
Zajmował się również projektowaniem 
kart pocztowych z widokami karkono-
skimi, coraz bardziej powszechnymi  
w dobie rozwoju turystyki. Morgen-
stern miał wielu uczniów, z których licz-
na grupa skupiła się w Stowarzyszeniu  
Artystycznym Twórców św. Łukasza, po-
wstałym w 1922 r. w Szklarskiej Porębie.
   Malarstwo artystów działających  
w kręgu Stowarzyszenia, to nowy spo-
sób przekazu. Zrodził się pejzaż, po-
wstały w wyniku bezpośredniej obser-
wacji natury, w pełni realistyczny, daleki 
od idealizowania.

Gertrud Staats (1859 – 1938), Pejzaż wiejski, 
tektura, olej, MJG AH 4115



Gertrud Staats (1859 – 1938), Łąka w Przesiece,
tektura, olej, MJG AH 7271

Carl Ernst Morgenstern (1847 – 1928), Krajobraz karkonoski,
olej, tektura, MJG AH 7679 



Carl Ernst Morgenstern (1847 – 1928), Leśny strumień,  
dykta, olej, MJG AH 7680



Alfred Nickisch (1872 – 1948), Śnieżne Kotły,
płótno, olej, MJG AH 7263 

     Jednym z artystów stowarzyszenia 
był Heinrich Tüpke (1876-1951). Przez 
niemal dziesięć lat na początku XX w. 
wędrował razem ze swoim kolegą ze 
szkoły Alfredem Nickischem (1872-
1948) po Karkonoszach. Zimy i wiosny 
spędzali w górskich schroniskach. Ma-
lowali bezpośrednio z natury, nawet 
obrazy większych rozmiarów powsta-
wały w plenerze. Tym samym znieśli 
zróżnicowanie pomiędzy studium ob-
razu a dziełem ukończonym.
      Do Stowarzyszenia należeli m. in.: 
Alfred Nickisch (1872-1948), Georg Wi-
chmann (1876-1944), Paul Aust (1866-
1934), Franciszek Jackowski (1885-1974), 
Paul Weimann (1867-1945), Willi Olt-
manns (1905 – 1979).

      Odmienny sposób przedstawienia 
pejzażu prezentował Max Wislicenus 
(1861-1957), wybitny przedstawicie se-
cesji na Śląsku. Odegrał ważną rolę  
w rozwoju malarstwa pejzażowego.  
W zbiorach muzeum znajduje się ob-
raz „Zima” jego autorstwa. Jedyny za-
chowany obraz z cyklu wielkoformato-
wych kompozycji malarskich „Cztery 
pory roku”, zamówionego do nowo 
budowanego (1914) gmachu muzeum  
w Jeleniej Górze. Po wojnie przez wie-
le lat znajdował się w gmachu Liceum 
Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze. 
W marcu 2010 obraz wrócił do Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a jego 
kopia, wykonana przez Wiktora Stasza-
ka, zdobi mury szkoły. Pozostałe obrazy 
cyklu znane są z archiwalnych fotografii.



Georg Wichmann (1876 – 1944), Śnieżne Kotły zimą,
płyta, olej, MJG AH 7280

Paul Aust (1866 – 1934), Panorama Karkonoszy od strony Podgórzyna,
płótno, olej, MJG AH 7247



    Jak pisze w swoich wspomnieniach 
Hugo Seydel, opinie zwiedzających 
na temat prezentowanych obrazów  
Wislicenusa były dość krytyczne. Na 
owe czasy był malarzem zbyt nowo-
czesnym i odbiór jego dzieł nie dla 
wszystkich był łatwy, choć większość 
je doceniała. Środkiem artystycznego 
wyrazu w jego obrazach jest linia: de-
koracyjna, giętka, tworząca swobodne 
i asymetryczne układy kompozycyjne. 
Ponadto brak światłocienia, miękki, 
wyraźny kontur, wykorzystywanie ele-
mentów roślinnych, płasko położona 
plama barwna. To wszystko sprawiło, 
że obraz wpisuje się stylistycznie w de-
finicję secesji.
     Dość późny przykład malarstwa pej-
zażowego stanowią prace autorstwa 
Alfreda Matzkera z 1932 r. O samym au-
torze nie ma zbyt wielu informacji. Był 
architektem i działał w Jeleniej Górze 
w l. 20-40 XX w. Zachował się pejzaż 
jego autorstwa oraz panorama Jeleniej 

Góry, która jest cennym źródłem ikono-
graficznym pozwalającym prześledzić 
wygląd zabudowy tamtego czasu.
     Dwudziestowieczni pejzażyści odwró-
cili się od monumentalnego, malowni-
czego górskiego pejzażu. Skupili się na 
pejzażowych detalach, ciekawych uję-
ciach, wycinkach pejzażu. Zaintereso-
waniem cieszył się Rynek miejski i jego 
otoczenie.
     Pierwsze pejzaże były wyidealizo-
wanymi wizerunkami natury, spełniały 
funkcje estetyczne - miały być piękne. 
Później ujawniło się dążenie do reali-
zmu, kulminujące w impresjonizmie – 
obraz malowany w plenerze stał się od-
wzorowaniem rzeczywistości, ulotności 
chwili, zmienności przyrody. Natomiast 
obrazy współczesne są wizją artystycz-
ną tworzącego artysty. Wiek XX to czas, 
kiedy malarstwo pejzażowe straciło 
swoją dotychczasową funkcję. Zastąpiła 
je fotografia, dzięki której można szyb-
ko i łatwo odwzorować rzeczywistość.

Max Wislicenus (1861 – 1957), Zima, 1918
płótno, olej, MJG AH 7304



Alfred Matzker (1884 – 1965), Forma skalna w Karkonoszach, 1924,
tektura, olej, MJG AH 7254




