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Kościół w Raszowie wraz z unikalnym mauzoleum Schaffgotschów jest, obok kompleksu pocysterskiego
w Krzeszowie, największym i najcenniejszym zabytkiem
w gminie Kamienna Góra. Ten jeden z najpiękniejszych
zespołów rzeźby nagrobnej w Polsce zasługuje na zainteresowanie nie tylko ze strony mieszkańców Raszowa czy
naszej gminy, ale również historyków, fotografów, czy
przede wszystkim turystów z całej Europy. Bo mauzoleum
jest miejscem, które posiada ogromny potencjał historyczny, dzięki któremu może stać się jedną z głównych atrakcji całego regionu Ziemi Kamiennogórskiej. Jesteśmy przekonani, że projekt pt. „Mauzoleum rycerskiej rodziny
von Schaffgotsch” w znacznym stopniu przyczyni się do urzeczywistnienia naszego
marzenia i pomoże skutecznie wypromować obiekt, ale i również całą gminę Kamienna
Góra. Zapraszam do lektury.
Wójt Gminy Kamienna Góra
Stanisław Szmajdziński

Widok na Raszów.

3

SPIS TREŚCI:

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

LINIA SCHAFFGOTSCHÓW Z RASZOWA W ŚWIETLE
ZACHOWANYCH ARCHIWALIÓW
(dr Roman Stelmach, Archiwum Państwowe we Wrocławiu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

O RENESANSOWYCH NAGROBKACH W RASZOWIE
(Barbara Skoczylas-Stadnik, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze) . . . . . . . . . . . . . . .

10

Z DZIEJÓW KAMIENNOGÓRSKIEJ LINII SCHAFFGOTSCHÓW
I ICH REZYDENCJI – ZAMKU GRODZTWO – KREPPELHOF
(Przemysław Burchardt, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

BIBLIOGRAFIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4

dr Roman Stelmach
Archiwum Państwowe we Wrocławiu

LINIA SCHAFFGOTSCHÓW Z RASZOWA W ŚWIETLE
ZACHOWANYCH ARCHIWALIÓW

Dzieje rodu
Rodzina Schaffgotschów była jedną z najbogatszych i najbardziej znanych na Śląsku, od XIII wieku do 1945 r. Związani głównie z Cieplicami, w swym posiadaniu posiadali też dobra wokół Gryfowa Śl., Sobieszowa i Lwówka Śl. Ich drobniejsze włości
położone były też w innych dzielnicach Dolnego i Górnego Śląska, a także północnych
Czech.
Ród wywodził się z Miśni, gdzie protoplaści rodu występowali od początku XIII w.
Zamkiem rodowym był Sollgast nad Elsterą. Herbem rodu była owca (Schoff). Ulryk
Schoff pojawił się na Górnych i Dolnych Łużycach w II poł. XIII w.

Wbrew tradycji rodzinnej, która wiąże śląskie początki rodu z Gocze Schoff, który
przybył na Śląsk w otoczeniu Jadwigi i ks. Henryka Brodatego, ich początki wiążemy
z postacią Reinczka, z otoczenia księcia Konrada Garbatego, pana na Żaganiu, w 1289 r.
Był on burgrabią w Środzie Śl., a następnie na zamku Hornsberg (?), już w otoczeniu
książąt świdnickich i ziębickich. Potomkowie Reinczka występowali na dworach książąt świdnickich i ziębickich. Z księciem Bolkiem II Małym, panem na Świdnicy i Jaworze związani byli Ulryk (1321 – 1382) i Reinczko (1332 – 1360).
Do wielkiej potęgi wyniósł rodzinę Gocze mł., s. Gocze Starszego i Małgorzaty,
żyjący w latach 1346/1348 – 1418 r. Odziedziczył dobra wokół Jeleniej Góry, głównie
w Kamienicy, pomnożone o zamki Chojnik i Gryf, miasteczka Gryfów Śl. i Mirsk,
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burgrabiostwo w Jeleniej Górze, zastaw miasta Kamiennej Góry i wielu wsi. Przekazał
cystersom z klasztoru w Krzeszowie prepozyturę w Cieplicach Śl. Z ramienia swojego
teścia (po żonie Annie, z czeskiego rodu Dube), piastował stanowisko podstarościego księstw wrocławskiego i świdnickiego. Jego potomkowie używali patronimicznego
przydomka, co dało początkom nazwiska Schaffgotsch. Gocze Schoff skupił w swym
ręku największe posiadłości w księstwie świdnicko-jaworskim.
Po jego śmierci w 1418 r. dobra te uległy na krótki czas podziałowi, na linie
z ośrodkami w Kamienicy i w Gryfowie oraz w Chojniku, by połączyć się znów w XVI
w. W tym czasie rodzina pozyskała nowy majątek w Podgórzynie. Wieś ta była posagiem Magdaleny von Zedlitz, żony Hansa Schaffgotscha. W 1592 r. Schaffgotsche kupili olbrzymie dobra w Żmigrodzie. Dziedzicem tych dóbr stał się syn Krzysztofa, Hans
Ulryk, ur. w 1595 r. Otrzymał on bardzo staranne uniwersyteckie wykształcenie, odbywał liczne podróże po Europie. Do herbu rodowego dodano koronę książęcą, dzięki
małżeństwu z Barbarą Agnieszką, księżną legnicką, córką księcia legnickiego Joachima
Fryderyka, zawartemu w 1620 r. Za zasługi w wojnie 30 – letniej, cesarz Ferdynand II
nadał mu tytuł „Semperfrei”, jednak został posądzony o kontakty z Albrechtem Wallenstreinem i ścięty w 1635 r. w Regensburgu. Na skutek tego ród został pozbawiony
majątków – dochody z klucza Gryf przeznaczono na wychowanie dzieci Hansa Ulryka,
klucz Chojnik przejęła kamera cesarska, Kowary – hrabia Czernin, Kamienicę – hrabia
von Erdroth, a Żmigród w 1641 r. kupił Melchior von Hatzfeldt.
Posiadłości stopniowo wróciły jednak do członków rodu. Pod naciskiem opinii
publicznej cesarz Ferdynand II zwrócił Krzysztofowi Leopoldowi Schaffgotschowi
klucz Gryf, wkrótce też otrzymał on stanowisko w Urzędzie Śląskim, był też tajnym
radcą dworu, szambelanem i podkomorzym, baronem węgierskim, kawalerem orderu
Złotego Runa, prezydentem Kamery Śląskiej, a także administratorem księstwa brzesko – legnicko – wołowskiego i starostą księstwa świdnicko – jaworskiego, a nawet
ambasadorem cesarskim w Warszawie. Cesarz zwrócił mu wkrótce klucze Chojnik
i Podgórzyn, które powiększono także o nowy klucz Siedlęcin. W 1674 r. z rąk cesarza
Leopolda I Krzysztof Leopold otrzymał tytuł „illustris” („Hochgebornen”). Jego syn,
Hans Anton ustanowił w dobrach rodzinnych fideikomis w 1686 r. Fideikomis (zwany
też majoratem) mógł przechodzić nie tylko w ręce najstarszego syna, ale także na młodszych braci, lub młodszych braci ojca, byleby przechodził w ręce osób najbliższych
seniorowi rodu. Utrzymał się on do 1919 r. Dobra zostało przekształcone w dobra leśne,
pozostające pod opieką i nadzorem państwa.
Po przejściu Śląska pod panowanie pruskie, Hans Nepomucen Gotard Schaffgotsch odbudował po pożarze pałac w Cieplicach. Król Fryderyk Wilhelm III w 1825 r.
podniósł klucz Chojnik do rangi Freies Standesherrschaft, co równało się prawom przysługującym księstwom.
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ARCHIWUM RODOWE

Archiwum rodowe założono na początku XVIII w. Najdawniejszy układ akt był
chronologiczny. Pierwszy układ wydziałów pochodzi z 1792 r. Opracowano wtedy
nowy inwentarz, obejmujący akta z XVIII w., ułożone wg trzech działów – 1. gospodarka i administracja. 2. – rodowe, 3. – różne. Działy I i II podzielono na 19 grup
(Titel), każdy obejmował od 1 do 3 fachów. W 1800 r. akta rodowe ułożono alfabetycznie. Po 1830 r. uporządkowano cały zespół, łącznie z dokumentami pergaminowymi,
ale bez ksiąg. Dokumenty uporządkowano w układzie rzeczowym (nie chronologicznym), dzieląc je na 48 grup (fachów), które w XX w. wzrosły do 20. Akta podzielono
na 4 działy – sekcje:
2. Akta gospodarcze i administracyjne klucza Chojnik.
3. Akta rodowe i korespondencję.
4. Akta gospodarcze i administracyjne klucza Gryf.
5. Akta gospodarcze i administracyjne klucza Podgórzyn.
Sekcje podzielono na fachy, oznaczające ściślejszą grupę akt (górnictwo, młynarstwo itp.).
Archiwum rodowe Schaffgotschów przechowywane było w budynku Urzędu Kameralnego w Sobieszowie, dokumenty w bibliotece w Cieplicach, aż do 1946 r. W grudniu tego roku akta, a w czerwcu 1949 r. dokumenty przewiezione zostały do Archiwum
Państwowego we Wrocławiu. Tu, od 1947 r. rozpoczęto prace porządkowe nad całą
spuścizną rękopiśmienną rodu, które to prace trwały do 1949 r. Prowadzili je zasłużeni
wtedy wrocławscy archiwiści – St. Michalkiewicz, J. Pasławska, A. Stasiak i J. Domański. Akta i księgi bez sygnatur porządkowano do 1955 r., wyodrębniono wtedy także
akta leśne, księgi gospodarcze klucza Gryf, Chojnik, Podgórzyn, majątku Siedlęcin,
Cieplic, odrębnie akta uzdrowiska w Cieplicach, akta ze Świeradowa Zdroju, księgi
kasowe, akta i księgi Urzędu Kameralnego.
Obecnie akta zachowane są w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
Zespół liczy obecnie 32.350 j. a., co stanowi 722,5 mb akt. Cały zespól jest opracowany. Pomocami w korzystaniu z niego są zachowane w dobrym stanie dawne inwentarze
niemieckie, sporządzone w XIX i XX w., oraz inwentarze kartkowe i książkowe sporządzone przez archiwistów wrocławskich po 1945 r. Bardzo skomplikowany układ
inwentarzy jest obecnie opracowywany na nowo, a zespół wpisywany jest w bazę informatyczną SEZAM zainstalowaną w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Opracowuje go D. Żygadło.
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Na tak olbrzymi zespół składają się:
6. Dokumenty pergaminowe i papierowe w ilości 1145 j. a., z których najstarszy
pochodzi z 1312, najmłodszy zaś z 1935 r.
7. 30.250 jednostek aktowych i ksiąg, zgrupowanych w następujących częściach:
– dominium Siedlęcin (1653 – 1924),
– klucz Podgórzyn (1638 – 1928),
– dominium Cieplice (1765 – 1945),
– klucz Chojnik (1545 – 1944),
– uzdrowisko Cieplice Zdrój (1797 – 1945),
– akta procesowe (1695 – 1942),
– Urząd Kameralny (1602 – 1945),
– dominium Sobieszów (1769 – 1941),
– uzdrowisko Świeradów (1814 – 1944),
– Kasa Główna (1738 – 1945),
– Akta generalia (1812 – 1945),
– dominium Gryf (1619 – 1945),
– dominium Chojnik (1404 – 1945),
– dominium Podgórzyn (1639 – 1945),
– akta leśne (1711 – 1923),
– policja dominialna (1802 – 1875),
– akta gruntowe (1792 – 1944),
– akta kościołów i szkół (1312 – 1945),
– dominium Gryf (1619 – 1927),
– Acta publica (1526 – 1740),
– akta budowlane (1899 – 1944),
– akta zamku w Cieplicach 91403 – 1901).
3. Dział zawierający 955 map, z okresu 1710 – 1944. Są tu zachowane mapy topograficzne, plany katastralne, plany rewirów leśnych, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, stawów, zbiorników, linii kolejowych, mostów, dróg, plany sytuacyjne oraz rysunki budowlane budynków zdrojowych w Cieplicach i Świeradowie.
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RASZÓW (REUSSENDORF)

Raszów to wieś w obecnym powiecie kamiennogórskim. Wzmiankowany od poł.
XVI w. został założony przez Hansa I (+ 1565), radcę cesarskiego, od 1534 r. kanclerza
księstwa świdnicko – jaworskiego. Przed 1508 r. rozpoczął on budowę zamku zwanego Grodztwo w pobliżu Kamiennej Góry, a w pobliskim Raszowie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (ok. 1527 r.). Po śmierci poświęcono mu epitafium
we wrocławskim kościele św. Elżbiety. W wyniku testamentu podzielił dobra między
swoich synów – Hans II przejął Raszów, a młodszy brat Ulryk – zamek Grodztwo.
Po śmierci tego ostatniego, w 1561 r., zamek ten przypadł Hansowi II, kanclerzowi
księstwa świdnicko – jaworskiego, zm. w 1572 r. Podobnie jak ojciec, został pochowany w kaplicy rodowej w Raszowie. W renesansowych tumbach grobowych spoczywają
Hans I, żoną Salomeą Nimptscgh (+ 1567), a obok niego – Hans II i jego małżonka
Małgorzata Hochberg (+ 1621).
Hans II też pozostawił 2 synów, między których podzielił majątek – starszy Hans
III Krzysztof zatrzymał Grodztwo, a młodszy Henryk – Raszów. Hans III był studentem
uniwersytetów w Padwie, Bolonii i w Sienie. Miał 3 synów – Grodztwo znalazło się
w rękach Ferdynanda. Natomiast Raszów pozostał w rękach Henryka Schaffgotscha,
zm. w 1621 r. Wieś ta była także we władaniu jego syna Gotfryda Henryka w 1617 r.
Słowniki miejscowości, wydane przez niemieckich badaczy w XIX w. przy opisie
Raszowa nie podają, że był on wtedy własnością Schaffgotschów, może został przez
nich utracony po śmierci bezdzietnego Henryka Schaffgotscha w 1621 r. Dalsze losy
wsi wymagają jednak podjęcia dogłębnych badań w zasobie archiwów nie tylko śląskich. Zachowana baza źródłowa rodu Schaffgotschów dotyczy głównie linii cieplickiej
i gryfowskiej. Natomiast archiwalia dotyczące rejonu Kamiennej Góry były przechowywane w tym mieście, może w zamku Grodztwo? Na skutek licznych kataklizmów,
głównie pożarów, uległy one całkowitemu zniszczeniu.
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Barbara Skoczylas-Stadnik
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

O RENESANSOWYCH NAGROBKACH W RASZOWIE

Raszów po raz pierwszy wymieniany jest w dokumentach w roku 1287, jako wieś
założona przez księcia Bolka I de Ruzendorf und hoger. „Rysin-dorf” wzmiankowany
jest także w spisie podatkowym na rzecz biskupa wrocławskiego w roku 1305.1 W XV
stuleciu wieś należała do rodziny von Czettritz. W 1547 wymieniani są właściciele
wsi Siegmund i Christoph von Czettritz. W roku 1654 dobra przeszły w ręce Anny von
Schliebitz i Georga Heinricha von Schindel. Właścicielem Górnego i Dolnego Raszowa był Carl Sigismund von Zedlitz, pierwszy radny powiatu.2 Później te dobra nadal
należały do rodu von Zeidlitz. Adam Gotthard v. Hündemann był właścicielem Dolnego Raszowa w 3 ćw. XVII stulecia.3 Około roku 1785 gospodarzył tu nadporucznik
Eikstadt. Wiadomo, że baron Philipp Gustav Wedig von Eickstedt ( 1745-1798)4, właściciel Dolnego i Górnego Raszowa, sprzedał tę posiadłość za 60 000 talarów hrabiemu
Heinrichowi von Königsdorf.5 Pod koniec XVIII wieku wieś miała dwa folwarki, trzy
młyny, dwie bielarnie i 661 mieszkańców.6W 1825 właścicielem wsi był radca Celinger
z Berlina.7 W 1830 roku kupił Raszów Anton hrabia zu Stolberg-Wernigerode, który
przyłączył wieś do ordynacji „Grodztwo” (Kreppelhof – w Kamiennej Górze).8 W XIX
stuleciu w Raszowie funkcjonowała kopalnia pirytu, Gustav- Grube.9 Raszów posiadał
siedem kopalni węgla kamiennego.10 W roku 1870 Raszów nadal był w rękach rodziny
Stolberg-Wernigerode. Dobrami zarządzał Eberhardt hrabia zu Stolberg-Wernigero-

1
Neuling H., Schlesiens Kirchorte und Imre kirchliche Stiftungen bis zum Ausgange des mittelalters, Breslau 1902,
s. 258.
2

Schlesische Instanzien-notitz Oder das ist lebende Schlesien, des 1780 sten Jahres, Breslau 1780, s. 28.
Patrz inskrypcja na epitafium Adama G. von Hündemanna w mauzoleum w Baszowie.
4
Eickstedt C.A.L., Familienbuch des dynastischen Geschlechts der von Eickstedt in Türingen, Pommern, der Marken
und Schlesien, Ratibor 1860, s. 265.
5
Schlesiche Provinzialblätter, Bd 26, VII-XII 1797, s. 177.
6
Zimmermann F. A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd 5, Brieg 1785, s. 115.
7
Słownik geografii turystycznej Sudetów, Rudawy Janowickie, red. M. Staffa, Wrocław 1998, s. 241.
8
Ibidem, s. 241.
9
Knie I. G., Neuster Zustand Schlesiens. Ein geographisch=statistisches Handbuch in gedrängter Kürze und aus
Original=Quellen bearbeitet für Schlesiens Jugend, und Freunde der Länderkunde, 2. Auflage, Breslau 1838, s. 81.
10
Ibidem, s. 43.
3
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de, nadprezydent Prowincji Śląskiej we Wrocławiu.11 Dziesięć lat później w Raszowie
funkcjonowało 14. tkaczy lnu i 12. tkaczy bawełny.
Cennym zabytkiem Raszowa jest kościół filialny p. w. Niepokalanego Poczęcia
N. M. P., wzmiankowany w 1305 roku. Obecna budowla została wzniesiona i wyposażona w 2. połowie XV wieku. Jest to kościół jednonawowy z czteroprzęsłowym sklepieniem krzyżowym, z wieżą na planie kwadratu, umieszczoną na osi. Cennymi detalami
architektonicznymi są dwa portale z piaskowca. Jeden z nich jest późnogotycki, ostrołukowy, obramowany profilem uskokowym w połowie XVII stulecia. Drugi z 1. połowy
XVI, renesansowy, zwieńczony półkolistym gzymsem posiada ślady inskrypcji.
Kościół katolicki 5 II 1654 przejęli ewangelicy, w tej świątyni wygłoszono pierwsze na Ziemi Kamiennogórskiej kazanie według nauki Marcina Lutra. Reformacja
w tym czasie ogarniała prawie cały Śląsk.12
Już w 1535 roku książę legnicki Fryderyk II opublikował „Porządek sakramentalny”, rozpoczynając otwarcie reformę
wyznaniową w swoim księstwie. W 1539
książę uznał oficjalnie wyznanie ewangelicko-augsburskie, a w 1542 opublikował
porządek kościelny, katechizm i instrukcję
wizytacyjną. Ten fakt oznaczał wprowadzenie ewangelickiej administracji kościelnej w księstwie legnickim i brzeskim,
obowiązek katechizacji według nauki Lutra
i słuchania kazań niedzielnych.13
Już w 1549 kapituła katedralna
we Wrocławiu stwierdziła, że w diecezji
jest tylko 50 kościołów z katolickim proboszczem.14
W XVII stuleciu uzupełniono wyposażenie świątyni. Z tego czasu pochodzi
interesująca chrzcielnica z żelaza, ze śla11
12
13
14

Chrzcielnica, XVII, żelazo kute, polichromowane

Słownik geografii …, s. 241.
Harasimowicz J., Śląski luteranizm wieku reformacji-próba charakterystyki, Sobótka Nr 4, 1984, s. 493.
Ibidem, s. 501.
Ibidem, s. 495.
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dami polichromii, restaurowana w 1897 przez proboszcza Puschmanna z Kamiennej
Góry.15
W XVIII i XIX stuleciu kościół przebudowywano. Najistotniejszą zmianę bryły
budowli wprowadzono w 1577 roku, dobudowując od strony południowej prostokątne
mauzoleum Schaffgotschów, otwarte do wnętrza świątyni.

Wnętrze mauzoleum, kościół filialny w Raszowie

MAUZOLEUM
W mauzoleum w Raszowie występuje kilka typów nagrobków renesansowych.
Najbardziej reprezentacyjne i okazałe są nagrobki tumbowe oraz rozbudowany marmurowy nagrobek rycerza ze stojąca figurą. Epitafia kobiet zmarłych w różnym wieku
są interesującym przykładem mody damskiej końca XVI i 1 ćw. XVII stulecia, świadczącym o szerokich kontaktach towarzyskich, wytworności dam i podążaniu za nowościami. Najwięcej jest epitafiów dziecięcych, które w najmniejszym stopniu ulegały
przekształceniom stylowym. Ozdobne nagrobki miały utrwalić dobrą pamięć o zacnych
15

Na spodzie przykrywy, na błękitnym tle, umieszczony jest czarny napis o gotyckim kroju liter tekst: „Renovirt/ 1897/
durch / Pfarrer Puschmann/ Landeshut/.”
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i szlachetnie urodzonych osobach, przyczyniały się do zachowania dobrego imienia
zmarłych, których życie było świadectwem postawy ewangelicznej. W społeczeństwie
pojawiło się dążenie do pozostawienia po sobie pamiątki w postaci pomnika nagrobnego, manifestującego przynależność konfesyjną, które przyczyniło się do ukształtowania ideowej i artystycznej odrębności sztuki protestanckiej. Epitafia i nagrobki stały się
obrazowym wyznaniem wiary. Na Śląsku występowały różne typy nagrobków w okresie 1520-1650, m.in. tumbowy, portretowy, przyścienny z postacią stojącą, przyścienny
z postacią klęczącą, heraldyczno-inskrypcyjny.16 Od połowy XVI stulecia w kompozycji
nagrobków wprowadzono dekoracyjne elementy architektoniczne, które nadały formie
monumentalny wyraz. Śląskie epitafia i nagrobki z lat 50 i 60 XVI stulecia powstawały
pod wpływem, bezpośrednich lub pośrednich inspiracji, włoskiego renesansu. Na Śląsk
przyszły nowe prądy z Saksonii, która czerpała wzory z Italii. Ten fakt był niezwykle istotny dla ukształtowania nowego oblicza sztuki śląskiej w tym czasie. Od lat 60 XVI wieku
widoczne są na Śląsku wpływy niderlandzkiego renesansu i manieryzmu. Wejście Śląska
w zasięg oddziaływania sztuki niderlandzkiej wiązało się ściśle z oficjalnym przyjęciem
wyznania ewangelicko-augsburskiego. Ukształtowała się pomnikowa funkcja epitafium
zawierająca elementy wanitatywne (czaszka, klepsydra, gasnąca świeca lub pochodnia),
eschatologiczne (anioły), chrystologiczno konfesyjne (pelikany, delfiny, figury Chrystusa
walczącego ze smokiem, figura Zmartwychwstałego Chrystusa, Ukrzyżowanie).17

ZESPÓŁ RENESANSOWYCH NAGROBKÓW W RASZOWIE

Centralne miejsce w mauzoleum zajmują dwie tumby z nagrobkami dwóch par
małżeńskich z rodziny Schafgotschów. Zastosowano w tym rozwiązaniu kompozycyjnym dobrze znany schemat gotyckiego nagrobka. Wprowadzono modne w okresie renesansu stroje, ale typ ułożenia figur pozostał bez zmian. Najciekawsze są sceny
w płycinach tumby, ponieważ są realizacją w nowym, renesansowym stylu. W tym
nagrobku zmarli mają strój renesansowy. Twarze mają charakter portretowy i przedstawiają zmarłych jak we śnie, ponieważ mają nadzieję na życie wieczne.
Na ścianach tumby umieszczono płaskorzeźby: Stworzenie Ewy, Grzech pierworodny, Gniew Boży i Wypędzenie z raju.18
16

Harasimowicz J., Mors janua Vita, Wrocław 1992, s. 15.
Ibidem, s. 24.
18
Zlat M., Śląska rzeźba nagrobkowa XVI wieku wobec włoskiego renesansu, [W:] Ze studiów nad sztuką XVI wieku
na Śląsku i w krajach sąsiednich, Wrocław 1968, s. 29.
17
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Nagrobek Hansa I Schafgotscha i małżonki Salomei z domu Nimptsch, lwy pod stopami zmarłych są tradycyjnym motywem stosowanym w gotyckiej sztuce sepulkralnej, symbolizują moc i władzę

Pierwszy nagrobek na tumbie, wykonany z piaskowca, poświęcony jest pamięci Hansa I Schof Gotscha, zmarłego w 1565 i jego małżonki Salome z domu von
Nimptsch, zmarłej w 1567. Nagrobek jest wytworem sztuki renesansowej, lecz mocno osadzonej jeszcze w tradycji sztuki gotyckiej. Typ nagrobka na tumbie pojawił się
we Francji w XIII stuleciu i był dość popularny w Europie aż do czasów nowożytnych.19
Rozkwit sztuki epitafijnej nastąpił w okresie renesansu i manieryzmu. Renesans czerpał inspiracje z tradycji gotyku. W plastyce nagrobkowej doby renesansu, inspirowanej rozwiązaniami gotyckiej sztuki nagrobkowej, występowały symbole zwierzęce, umieszczane u stóp zmarłego, często był to lew lub pies. Lew był odczytywany
jako symbol cnoty męstwa, a pies wierności.20 Zgodnie ze średniowieczną jeszcze
tradycją u stóp postaci umieszczono dwie figury lwów jako symbol wierności i siły,
nowatorski jest tylko sposób przedstawienia lwów, stykających się zadami oraz ich
przesadna, dominująca wielkość. Wyraźnie widać tradycjonalizm w wyborze typu
nagrobka tumbowego i w traktowaniu figur zmarłych par małżeńskich Schaffgotschów w Raszowie.21
19
Cieński T., Z symboliki ikonograficznej śląskich nagrobków piastowskich XIV w. cz. II, Rocznik Sztuki Śląskiej I,
1950, s. 48.
20
Ibidem, s. 48.
21
Zlat M., op. cit., s. 28.
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Bóg Ojciec stwórca człowieka, Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, Księga Rodzaju 2, 22, dekoracja tumby nagrobka Hansa I Schafgotscha i małżonki Salomei z domu Nimptsch, piaskowiec, ok. 1567

Początkowo w nagrobkach tego typu figury zmarłych ułożone były na jednej płycie. W 2 połowie XVI wieku każda z figur małżonków leży na osobnej płycie.22 Typ
przedstawienia postaci jest tradycyjny, statyczny, pod głową maja duże poduszki, a figury mają wydłużone proporcje. Salome ma czepiec typu kołpak, podkreślający ascetyczny wygląd.23 Pod czepcem chustę osłaniającą głowę i szyję oraz dolną część twarzy,
zwaną podwiką, charakterystyczną dla stroju kobiet zamężnych, stosowaną od średniowiecza do XVII wieku.24 Z długiego płaszcza, w formie trapezu wyłaniają się tylko jej
skrzyżowane dłonie. Dolną część płaszcza zdobi szeroka bordiura oraz kartusz z herbem von Nimptsch. Hans I ubrany jest w szubę i czapkę typu kołpak. Wizerunek osób
zmarłych pozbawiony jest treści wanitatywnych i religijnych.
Ściany tumby ozdobiono inskrypcjami epitafijnymi oraz scenami ze Starego Testamentu. Na uwagę zasługuje oryginalna kompozycja przedstawień, ujęcie proporcji postaci, odważne i swobodne przedstawienie aktu na nagrobku, sposób opraco22
Kwaśniewski A., Mistrz GM i jego warsztat. Przyczynek do dziejów sztuki sepulkralnej na Śląsku w drugiej połowie
XVI wieku, [W:] O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, 25-26 października 1996 roku, Wrocław 1997, s. 75.
23
Gutkowska- Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa- Kraków 1968, s. 365.
24
Biedrońska-Słotowa B., Kowalska J., Za modą przez wieki. Ubiory z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie,
Kraków 2003, s. 115.
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Grzech pierworodny i Gniew Boga „W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie póki nie
wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” Księga Rodzaju 3, 19,
nagrobek Hansa I i małżonki Salomei z domu Nimptsch, piaskowiec, po 1565

wania detalu. Scena stworzenia Ewy wskazuje moc i wolę Bożą, od której wszystko
zależy.
Bóg jest kreatorem dobra, które daje człowiekowi. Człowiek nie wypełnia nakazów Bożych, popełnia grzech, łamie prawo dane przez Stwórcę.25 Sam skazuje się
na gniew Boży. Bóg Ojciec, zgodnie z nauką Lutra, przedstawiany jest jako starzec.26
Bóg Ojciec przedstawiony jest w stożkowatej tiarze, przypominającej koronę królów
asyryjskich.27 „Bóg jest Ojcem.” Mt 6,9 , ale „Bóg jest miłosierny i łaskawy, bardzo
cierpliwy i pełen dobroci.”J 3, 16-13
Nagrobek ze scenami biblijnymi jest dla żyjących przesłaniem i nauką o rzeczach
ostatecznych. Ma wzbudzić refleksję i skłonić do myślenia o życiu wiecznym.
Sceny ze Starego Testamentu były często stosowane przez protestantów i były bardziej pożądane ze względu na odrzucenie średniowiecznej tematyki hagiograficznej.28

25
26
27
28
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Harasimowicz J., Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji (1520-1650), Wrocław 1986, s. 72, 89, 136.
Ibidem, s. 27.
Gutkowska-Rychlewska M., op. cit., s. 34-35.
Harasimowicz J., Treści i funkcje…, s. 31.

Wypędzenie z raju, Księga Rodzaju 3,24, W centrum kompozycji umieszczona jest palma, symbol niezachwianej wiary w Boga, która jest do Zbawienia niezbędna, nagrobek Hansa I i małżonki Salomei z domu
Nimptsch, piaskowiec, po 1565

Najczęściej sięgano po tematy z Księgi Rodzaju, jak w tym przypadku.29 Wybrane sceny
biblijne zawierają przesłanie jakie niesie podstawowa doktryna reformacji, że wierni
otrzymują „Usprawiedliwienie mocą wiary.”30
Nagrobek tej pary małżeńskiej ma imponujące wymiary 215 x 170.31 Został wykonany po śmierci Hansa I, pana na Chojniku, Kreppelhofie i Raszowie. Nie znamy
dziś odpowiedzi na pytanie czy inicjatorem formy nagrobka był Hans I, czy też jego
małżonka Salomea, która zamówiła dzieło w renomowanej pracowni kamieniarskiej.
Artysta zastosował renesansowe elementy ornamentalne rodem italskich wzorników.
Typy ornamentu w jednym nagrobku, a nawet na jednym boku tumby różnią się od siebie, co może sugerować, że każdy element jest dziełem innego rzeźbiarza tej samej pracowni, ponieważ realizowali wiele zamówień i specjalizacja była wskazana ze względu
na szybkie tempo pracy.32 Przypuszczalnie twórców nagrobków należy wskazać wśród
29

Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 40.
31
Jankowska K., Renesansowe nagrobki Schaffgotschów w kaplicy grobowej przy kościele w Raszowie, Wrocław 1986,
msp B IHSz UWr, s. 13.
32
Kwaśniewski A., op. cit., s. 78.
30
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Inskrypcja poświęcona pamięci Salome z domu Nimptsch, nagrobek małżonków von Schafgotsch, piaskowiec, ok. 1567

rzeźbiarzy zatrudnionych przez Schafgotschów przy przebudowie zamku Kreppelhof
w Kamiennej Górze.33
Inskrypcja poświęcona pamięci Hansa I von Schafgotsch
” IM …..IOR DEN TAG…/TAGE DEN 5 …IEN/ 1565 IARES IST DER ED/LE
GESTRENGE RITTER/ HERR HANS SCHOF GOTSCH/ GENANDT VOM KINAST
AVF KREPPELHOF DER ELDER/ ROM: KA: AVCH ZV HVNGARN VND BEHEMEN
KONIGL. MAIES. RATH VND DER FVRS/TENTVN DER SCHWEID/ NITZ VND IHAVER/ CANTZLEIS IN GOT SELIGLICHENT SCHLAFEN/ DER GOT GENEDIG VND
/ BARMHERZIG SIEH. AMEN.”
(„W dzień (…) roku 1565 zasnął w Bogu szlachetny pan Hans Schof Gotsche
zwany, z Chojnika i na Grodźctwie, radca cesarza rzymskiego i radca króla węgierskiego i czeskiego oraz kanclerz księstwa świdnicko jaworskiego . Niech Bóg będzie łaskawy i miłosierny. Amen.”) Hansa I (+ 1565), radcę cesarskiego, od 1534 r. kanclerza
księstwa świdnicko-jaworskiego.34
33

Jankowska K., op. cit., s. 6.
A. Kuzio – Podrucki, op. cit., s. 101 nn., tablica genealogiczna (luźna). W zasobie dokumentów rodowych zachowały
się dwa oryginały spisane na pergaminie, z których wiadomo, że 25 II 1556 Hans I, zapisał swoje posiadłości żonie
Małgorzacie von Zedlitz, a Małgorzata swoje dobra rodowe zapisała mężowi 3 III 1559, za Stelmach R., Linia Schafgotschów z Raszowa w świetle zachowanych archiwaliów, s. 5.
34
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Nagrobek Hansa II von Schafgotscha i małżonki Margarethy z domu Hochberg, mistrz G.M., piaskowiec, ok.
1572-1574

Inskrypcja poświęcona pamięci Salome:
„IM IAR 1567 DEN 5/ TAG NOVEMBRIS IST IN /EDLE TVGENT REICHE/
FRAW SALOME GEBOR/ NE NIMPTSHIN VON / PITTERWICZ FRAW AVF/ KREPPELHOF DES ED/ LEN GESTRENGEN RIT/ TERS HERR HANSEN/ GOTSCHEN
DES ELDF N/ EHLICHE HAVSFRAW IN GOT SELIGLICHENT/ SCHLAFFEN DER
GOT /GENEDIG VND BARMHERCZIG SEI. AMEN.”
(„W roku 1567 dnia 5 listopada zasnęła w Bogu szlachetna i cnotliwa Salomea
z domu Nimptsch von Pitterwitz, pani na Grodźctwie, małżonka szlachetnego, dostojnego rycerza pana Hansa Gotscha. Niech Bóg będzie łaskawy i miłosierny. Amen”).
Pewne analogie typu przedstawienia małżonków odnajdujemy w nagrobku księcia
Jana Podiebrada i żony Krystyny w Oleśnicy w kościele zamkowym z 1557 (dwie płyty,
poduszki, tumba), lwy ustawione tyłem, ale się nie dotykają.35 Ponadto pewne podobieństwa można odnaleźć w nagrobkach znajdujących się w Marciszowie.
Hans II zmarł w 1572 roku, a jego małżonka Margaretha von Hochberg
w 1574 roku.36 Nagrobek Hansa II Schaffgotscha (zm. 1572) i Margarethy jest nowocześniejszym rozwiązaniem, powstał ok. 1574.37

35
36
37

Zlat M., op.cit., il. 4 i il. 6, il. 9.
Kwaśniewski A., op. cit., s. 75, fotografia nagrobka.
Zlat M., op. cit., il. 7, il. 8.
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Hans II Schof Gotsch i jego małżonka Margaretha z domu Hochberg klęczą pod krzyżem w pozie wieczystej
adoracji. Jest to wyznanie wiary rodów, które przyjęły naukę Lutra. Herby małżonków umieszczone na tumbie przypominają jak zacne pochowano tu osoby ze znakomitych rodów

Mężczyzna przedstawiony jest z odkrytą głową, w ozdobnej zbroi płytowej. Twarz
zawiera rysy portretowe. Dekoracje ornamentalne na powierzchni zbroi imponują wyszukanym rysunkiem ornamentu, precyzją i artyzmem wykonania. Element mody męskiej, wydatna braguette (saczek)38, eksponująca atrybuty męskości, pozostała w modzie
do końca XVI wieku i wywodzi się z czasów mody na zbroję płytową, która posiadała
specjalną osłonę skórzaną.39
Tego rodzaju zbroja była kosztowna i ekskluzywna, mogła więc należeć do kogoś
równie wyjątkowego i ważnego w hierarchii społecznej. Taką postacią był kanclerz
księstwa świdnicko-jaworskiego, Hans II Schafgotsch. Sylwetka rycerza jest dostojna
i monumentalna, demonstruje znaczenie i status społeczny zmarłego. Nagrobek przedstawiony w okazałej formie, oddającej jego doczesną pozycję społeczną, pełnił rolę
prezentacji zmarłego. 40
Inskrypcje ku pamięci zmarłych małżonków zawarte są w oddzielnych płycinach
na ścianie tumby.
38
39
40

20

Boucher F., Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003, s. 188.
Ibidem, s. 189.
Harasimowicz J., Mors…, s. 46.

Herby przodków Hansa II von Schafgotsch i Margarethy z domu Hochberg uzasadniają obecność tak okazałego nagrobka w mauzoleum, mistrz G.M., piaskowiec, Raszów

Inskrypcja upamiętniająca Hansa II von Schafotsch:
„IM 1572 IOR DEN 22 MAII IST IN / GOT VERSCHIDEN DER EDLE GESTRENG/
EHRNVESTE VND WOLBENAMBTE HER/ HANS SCHOFGOTSCHE GENAND VOM/
KINAST AVF KREPPELHOF DER FVRSTETHVMBER SCHWEIDNICZ VND IAVER
CANCZLER DEM GOT GNEDIG SEY.”( W 1572 roku dnia 22 maja odszedł do Boga
szlachetny i szanowany Pan Hans Schofgotsche, zwany z Chojnika, na Kreppelhofie, kanclerz księstwa świdnicko-jaworskiego. Niech Bóg będzie łaskawy. Amen.”) Pod inskrypcją artysta umieścił swój gmerk G.M. i znak kamieniarski między inicjałami.
Płycina z inskrypcją dotyczy małżonki Hansa II: „/ IM 15
IOR DEN/ IST IN
GOT VORSCHIEDE DIE/ EDLE WOLEHRENT TVGENT/ REICHE FRAV MARGARETA/ GEBORNE HVBRIGEN VOM/ FVRSTENSTEIN HERN/ HANSEN GOTSCHE
CANZLER/ EHLICHT HAVSFRAV DER/ GOT GNEDIG SEY/.” ( „W 15___roku dnia
___ odeszła do Boga bardzo cnotliwa i szlachetna pani Margaretha z domu Hubrigen
z Książa, pana Hansa Gotsche kanclerza szlachetna małżonka. Boże, bądź łaskawy”).
Na uwagę zasługuje zastosowana tu forma imienia Hans „HANSEN”, może bliska wersji niderlandzkiej?
21

W płycinach tumby małżonkowie klęczący pod krzyżem przedstawieni są jeszcze
raz.41 Pod krzyżem klęczy Hans II i Margaretha, jako wyznawcy nauki Lutra, którzy
wierzą, że usprawiedliwienie dokonało się na krzyżu przez Zmartwychwstanie. Rz 4,25
„Jezus został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla Usprawiedliwienia
naszego.” „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar.”
Ef 2,8.
Brak daty śmierci Margarethy Schafgotsch na nagrobku świadczy, że to przypuszczalnie ona zamówiła nagrobek po śmierci małżonka. A po jej śmierci nie zadbano, aby
dopisać datę – 1574.
Na tumbie, po stronie rycerza umieszczono płyciny z herbami przodków jego
rodu: von Schaffgotsch (cztery słupy czerwonej barwy na srebrnej tarczy), u dołu von
Zedlitz (trójkątna sprzączka do pasa srebrna z zapięciem w prawo, na czerwonym polu)
i von Warnsdorf (złota sześcioramienna gwiazda nad srebrnym księżycem na błękitnym polu). Po prawej von Nimptsch ( pół koziorożca czarnej barwy na srebrnym polu
i pół ryby srebrnej barwy na czarnym polu, na tarczy dwudzielnej w pas) i von Seher
-Thoss (gałąź z dwoma sękami po jednej stronie i jednym sękiem po drugiej stronie).
U dołu von Stosch (dwie srebrne, symetrycznie splecione łodygi z sercowatym liściem
na czerwonym tle) i von Mulheim (tarcza dwudzielna w słup, po lewej dwa koła zębate
podzielone na cztery, po prawej pół orła, klejnot sześć piór i koło zębate).
Zwiastowanie Słowa Bożego jest zawsze skuteczne, więc scena biblijna na nagrobku ewangelizuje, przypomina o nieustannym dążeniu do świętości. Objawem tej świętości jest miłość w rodzinie i w małżeństwie, poszanowanie drugiego człowieka. „Bóg
obdarza łaskami bez względu na godność i zasługę.” Fil. 3,7-10 Największym darem
Boga jest usprawiedliwienie przez Zmartwychwstanie, uwalnia człowieka od grzechu,
szatana i śmierci, obdarza pokojem. Rz 5,1. Jedynie ofiara Chrystusa na krzyżu i Zmartwychwstanie jest darem Zbawienia dla człowieka. Hbr 9, 24-26. Reformacja koncentruje religijność i pobożność na łasce Odkupienia i Usprawiedliwieniu, danych człowiekowi przez Chrystusa każdemu, kto uwierzy w Niego i przyjmie Słowo Boże.42
Nagrobek jest dziełem mistrza, sygnującego swe dzieła inicjałami G.M. i gmerkiem. Zachowały się inne jeszcze nagrobki śląskie z taką sygnaturą. Mistrz G.M. znał
cechy sztuki renesansu północnego, na co wskazują motywy ornamentalne płycin dzielących kwatery tumby oraz sposób opracowania rzeźby, inskrypcje.

41
Hans I i Hans II Schaffgotschowie byli właścicielami zamku Grodztwo pod Kamienną Górą, przebudowywali siedzibę rycerską na renesansowy pałac.
42
Harasimowicz J., Treści i funkcje …, s. 34.
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Taka koncepcja nagrobka, bez atrybutów religijnych, była charakterystyczna dla
mistrza G. M., który sygnował to dzieło.43 Wprowadzał tektoniczne podziały tumby
na płyciny z płaskorzeźbami i inskrypcjami. Realizacje mistrza GM wyróżniały się
umieszczaniem inskrypcji na odrębnych płycinach, obramienia płycin zdobione ornamentem z motywami niderlandzkimi. Po połowie stulecia XVI w rzeźbie epitafijnej dominuje manieryzm niderlandzki.44 Staranny jest krój liter w inskrypcjach, które zawsze
zaczynają się od wyrazów „/ IM ….. IOR…/”45 Stosował bardzo bogate formy dekoracyjne płycin. Kandelabrowo-arabeskowe ornamenty w polach dzielących płyciny różnią się kompozycją i stylem wykonania, ale wykazują zręczność rzeźbiarza. Warsztat
tego mistrza posługiwał się kilkoma wzorami ornamentów o różnych wymiarach, nawet
w wykonaniu jednej tumby.46 Taka sytuacja mogła być spowodowana sposobem organizacji pracy warsztatu kamieniarskiego, który realizując wiele zamówień, zlecał wykonanie poszczególnych części nagrobka różnym pracownikom. W leżących na tumbach
figurach kobiecych, które nie miały oparcia na sylwetkach zwierząt, przedstawiał spód
szat i kontur podeszwy butów.47

Nagrobek tumbowy Hansa II i małżonki Margarethy z domu Hochberg, mistrz G.M., po 1572, piaskowiec,
detal
43
44
45
46
47

Kwaśniewski A., op. cit., s. 81.
Zlat M., op.cit., s. 33.
Kwaśniewski A., op. cit., s. 76, przypis 12.
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 77.
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Występuje sześć nagrobków sygnowanych gmerkiem mistrza GM, a w tym
czasie umieszczanie sygnatury na wyrobach kamieniarskich nie było częste.48
Występuje wiele nagrobków podobnych
formalnie, ale bez sygnatury. Poziom wykonywanych nagrobków jest zróżnicowany, nawet w przypadku jednego dzieła.
Taka sytuacja występuje, ponieważ poszczególne elementy nagrobków wykonywali inni pracownicy. Nagrobek w Raszowie jest najwybitniejszą realizacją mistrza
GM.49
Renesansowe rozbudowane epitafium z białego marmuru, przedstawia rycerza w pełnej stojącej postaci w pozie reprezentacyjnej, w zbroi płytowej, umieszczone na ścianie zachodniej, ok. 1580.
Epitafium rycerza von Schafgotsch, biały marmur,
Kompozycja nagrobka podzielona jest
ok. 1580
gzymsem na strefy, a jego części ujęte
są w architektoniczne ramy wypełnione są renesansowym ornamentem o proweniencji włoskiej. Forma epitafium przypomina bramę triumfalną, symbolizującą bramę
zbawienia, triumfującą nad śmiercią, ponieważ „mors janua vitae”- śmierć jest bramą
życia wiecznego.50 Życie się nie kończy, tylko zmienia się na doskonalsze.
W zwieńczeniu w kształcie koła widać popiersie błogosławiącego Boga Ojca na tle
trójlistnej aureoli, wskazując naturę Trójjedynego Boga. Forma koła jako najbardziej
doskonała przypisana była Bogu. Po obu stronach zwieńczenia widać pelikany, alegorie Odkupienia przez Ofiarę Krwi, przedstawione tu jako zwornik programu ideowego
mauzoleum.51 Pelikan po trzech dniach ożywia krwią swoje młode, Chrystus własną
krwią nas odkupił.52 Scena flankowana jest dwoma trębaczami, głoszącymi prawdę
48

Ibidem, s. 78.
Ibidem, s.78.
50
Harasimowicz J., Mors…
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Harasimowicz J., Treści i funkcje…, s. 30.
52
Kobielus St., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002, s. 256.
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o Zmartwychwstaniu.53 W centralnej scenie zwieńczenia Chrystus Zmartwychwstały
wychodzi z grobu i drzewcem labarum, przebija w paszczę smoka, jako zwycięzca
śmierci.54 Inskrypcja na fryzie przypomina słowa Jezusa55 przywracającego życie zmarłemu synowi wdowy z Naim: „/ DER HERR IHESVS SPRACH ZV DER WIDWEN ZV
NAIM WEINE NICHT/ VND ER TRAF HINZV VND RVRET DEN SARCKAN VND DIE
TREGER STVNDEN/ VND ER SPRACH IVNGLINICH SAGE DIR STEHL AUF VND
DER TODTE RICHTET SICH AVF/ O HERRE IHESV CHRISTE ERWECKE MICH
AUCH ZVM EWIGEN LEBEN AMEN/ „ /LVC. VII/”. („Pan Jezus powiedział wdowie z Naim, nie płacz. Potem dotknął się mar, a ci , którzy jen nieśli stanęli i rzekł:
młodzieńcze, tobie mówię wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić. O Panie Jezu Chryste,
zbudź mnie także do życia wiecznego. Amen” Łk 7,11) Temat wskrzeszenia przypomina wierzącym, że Chrystus daruje życie wieczne, dał tego przykłady jeszcze za życia
na ziemi.56 Charakterystyczną cechą sztuki protestanckiej jest posługiwanie się napisami, najczęściej cytatami biblijnymi, które trudno ilustrować, sentencjami lub inskrypcjami epitafijnymi.57
Ornamenty arabeskowo-kandelabrowe tworzą ramę dla dostojnej figury rycerza
w środkowej części epitafium. Mężczyzna z odkrytą głową, w zbroi płytowej, z hełmem
przy boku, stoi na lwie symbolizującym męstwo.58 Zbroja pokryta jest precyzyjnym
ornamentem o kunsztownych motywach roślinnych, przypominającym strukturę kosztownej tkaniny. Zbroja posiadała na brzuchu charakterystyczne wygięcie, zw. „gęsim
brzuchem.”59 Płatnerze nie pozostawali w tyle za kreatorami mody. Traktowali stal jak
tkaninę, zdobiąc ją modnymi wzorami ornamentalnymi, naśladującymi strukturę haftu.60 Taka prezentacja postaci zmarłego podkreśla jego zamożność i eksponowaną pozycję społeczną. W czterech narożach umieszczono herby rodowe: von Schafgotsch,
von Zedlitz, von Berka, von Talkenberg.61 Fryz z czterema kartuszami herbowymi pod
stopami rycerza wskazuje na jego dostojne pochodzenie.
Inskrypcja w dolnej części epitafium, obecnie już częściowo zatarta, zawiera cytat
z ewangelii Mateusza 24,44 “/SOHN WIRD KOMMEN/ ZVR EINER STVNDE/ DA IR
NICHT MEINE…/MAT XXIIII/.”
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Epitafium chłopca, Gotharda Schafgotscha, który
zmarł 23 września 1590 roku, przeżył 23 tygodnie
i dwa dni, syna Heinricha von Schafgotsch, pana
z Chojnika, Krepelhofu i Raszowa

Epitafium syna Heinricha von Schafgotscha, żył rok
i dwa dni, piaskowiec, po 1595

(„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie.” Mt 24, 44).
Nagrobek Heinricha? Schaffgotscha jest przywołany przez badaczy sztuki renesansowej na Śląsku jako przykład bogatej, rozbudowanej kompozycji, il. 21.62
Epitafia upamiętniające zmarłe dzieci przedstawiają je stojące w całej postaci,
ubrane w długą suknię, z krzyżykiem na piersi lub w ręce. Na głowie często występuje
wianuszek. Suknia jest początkowo prosta, później przyjmuje modny fason, ozdobiony
koronką, z przeciętymi rękawami i szamerowaniem.
„ANNO 1590 D. 23 SEPT. ZWISCHEN 8 VND 9 DER GANZ VHR IST IN GOT
VORSCHID/ GOTHART SCHAFGOTSCHE DIS IN…./ DER EHR STEDL… GESTRENGEN/ EHR VND VESTEN WOLBENAMTE/ H. HEINRICH SCHAFGOTSCHE
VON KINAST VND KREPPELHOF AVF REVSENDORF/ GON EHR IN SEINES ALTES 23 W 2 TAGE.”( 23 września 1590 odszedł do Boga między godziną 8 i 9 Gothart
Schafgotsch, syn szanowanego i szlachetnego pana Heinricha Schafgotscha, właściciela
Chojnika, Kreppelhofu I Raszowa. Żył 23 tygodnie i 2 dni). Na epitafium umieszczone
są herby: von Schafgotsch, von Herman, von Seidlitz, von Herman.
62
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Zlat M., op. cit., il. 21.

Epitafium syna Heinricha von Schafgotscha
„ANNO 1595 DEN 19 MARTI IST IN
DE/ ERSTENS VND DER GANZEN VHR
IN GOT VORSCHIEDE/ … [HEIN]RI
SCHAFGOTSCH DER ANER DIS NA/
MES EDLES EDLENGESTRENGENE
EHR VND VISTN VND WO/BENAMBTEN
HERRN HEINRICH S/ SCHAFGOTSCH
GENAND VOM KINAST VNN KREPEL
HOF AVF REVSDORF SON/ LEIN:
SEINS ALTERS 1 JAR VND 2 TAGE.” (19
marca 1595 roku o godzinie pierwszej,
zmarł Heinrich, synek szlachetnego pana
Heinricha Schafgotscha pełnego cnót, szanowanego, zwanego panem z Chojnika
i Kreppelhofu, właściciela Raszowa, żył
Epitafium syna Heinricha von Schafgotsch. Dziecko
rok I dwa dni). Na epitafium umieszczono żyło rok, 17 tygodni i 3 dni, piaskowiec, po 1596
herby: von Schafgotsch, von Herman, von
Seidlitz, von Herman, to znaczy, że dziadek i babka dziecka wywodzili się z tej samej
rodziny, co mogło wpłynąć na jego wczesną śmierć.
„ANNO 1596 DEN 18 FEBR. VMB/ 22 DER GANTZEN VHR IST IN GOT VORSCHIEDEN HEINRICH SCHAFGOTSCHE DIS NAMEN/ DER ERSTE DES EDLEN
GESTRENGEN EHR IVNGE/ STEN VND WOLBENAMBTEN H. HEI/NRICH SCHAFGOTSCH GNAND VOM KINAST/ VND KREPELHOF AVF REVSEDORF SON/ LEIN
SEINS ALTERS 1 IAR 17 WOCH. 3 TAGE/.” 18 lutego 1596 roku o godzinie 22,
odszedł do boga Heinrich, synek Heinricha von Schafgotscha, pierwszego wśród szlachetnych, bardzo czcigodnego i szanowanego pana, zwanego z Chojnika i Kreppelhofu
i Raszowa. Żył rok, 17 tygodni i 3 dni). Na epitafium znajdują się herby ojca i dziadka
oraz matki i babki: von Schafgotsch, von Hermann oraz von Seidlitz i von Hermann.
Dziadek i babka zmarłego chłopca wywodzili się z tej samej rodziny. Przypuszczalnie
to był powód wczesnej śmierci dziecka.
Epitafium synka Heinricha von Schafgotscha, który zmarł 20 lutego 1601 roku
„ANNO 1601 D. 20 FE…/ …CHE GEW…./ …IN GOTSCHE D AN DER DIS NAMEN/ DES EDLEN GESTRENGEN EHRENTESTEN/ WOLBENAMBTEN H. H…../
KREPPELHOF AVF REVSENDORF S/O ENLEIN SEINES SALTERS 2 JAR 30 WOCH.
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Epitafium zmarłego 20 lutego 1601 roku dwuletniego chłopca z rodziny von Schafgotsch, piaskowiec,
po 1601

Epitafium Heinricha Rocha von Tschirnhaus, syna
Heinricha von Tschirnhaus, zmarłego 12 maja 1614
roku, piaskowiec, po 1614

3 TAG”( Dnia 20 lutego1601roku odszedł do Boga, synek szlachetnego i szanowanego pana Gotsche Schof, właściciela Kreppelhoffu i Raszowa, żył dwa lata 30 tygodni
i 3 dni).
Epitafium zawiera herby rodowe ojca i dziadka oraz matki i babki. Od góry: von
Schafgotsch (cztery słupy czerwone na srebrnym polu) i von Herman ( tarcza dzielona
w słup, prawa strona tarczy zawiera cztery pasy ukośne czerwony, srebrny, czerwony,
srebrny, a lewa strona w pasy złote i błękitne). U dołu von Seidlitz ( trzy czerwone ryby
skierowane w prawo na srebrnym polu), von Herman ( tarcza dzielona w słup, prawa
strona tarczy zawiera cztery pasy ukośne czerwony, srebrny, czerwony, srebrny, lewa
strona w pasy złote i błękitne).
„ANNO 1614 den 12 MAI ist In Gott/ selig vorschiedene des Edlichnsering Ihrem…auch/ Wolbrundtestles Heinrichs [sohnlein] seines erliebtniß gestribtes Sönlein
HEINRICH/ ROCHVS sein alt: 9 woch. 5 tag.” (Roku 1614 dnia 12 maja odszedł
do Boga najukochańszy synek Heinrich Roch przeżywszy 9 tygodni i pięć dni).
Centralne pole epitafium wypełnia postać zmarłego dziecka w długiej koszuli,
z krzyżykiem na piersi, wskazującym pewność zbawienia przez śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Dziecko ma na głowie wianuszek. Złożone do modlitwy ręce to znak
28

pobożności i ufności Bogu. W narożach
epitafium zmarłego ze szlacheckiej rodziny znajdują się kartusze herbowe, od góry:
von Tschirnhaus (tarcza dwudzielna
w słup, pole po lewej w pasy czarny, czerwony, srebrny. Prawa strona tarczy czerwona). Po prawej von Falkenhain (czerwony róg myśliwski na srebrnym polu).
U dołu po lewej von Czettritz ( tarcza podzielona w słup na dwa pola. Prawa strona
tarczy srebrna z czerwoną połową głowy
bawołu. Lewa strona tarczy czerwona
ze srebrną połową głowy bawołu), po prawej herb von Rotkirch (trzy czarne głowy
orła ze złotym dziobem i koroną, zwrócone w prawo tarczy, na złotym polu).
Epitafium Jeremiasza Ulmanna, syna Epitafium Jeremiasza Ulmanna, syna miejscowego
pastora Ulmanna. Dziecko zmarło 28 maja 1646 roku
miejscowego pastora Ulmanna.
mając 35 tygodni i 12 dni, piaskowiec, po 1646
„ANNO 1646 DEN 28 MAI/ IST DES
EHRWVRDIGEN VND WOHLGE. / JEREMIAE VLMANNI PASTOR/ LOCI. LIEBES
Sohnlein IEREMIAS IN GOT SEEILIG.Verschi. / Seines Alt/ 35 WOCH/ Et 12 TAGE/
DGiG/. Pod stopami „ TALIVM EST REGNVM COELO/ Gott Gnad seid an Gal. ohn
uergeseen sein”. (28 maja roku 1646 odszedł do Boga Jeremiasz, synek czcigodnego
i szlachetnego Jeremiasza Ulmanna, miejscowego pastora. Żył 35 tygodni i 12 dni.
Niech Bóg będzie łaskawy).
Herb po lewej stronie w górnej części epitafium: lilia heraldyczna, z której wyrastają 3 żołędzie. Chłopiec przedstawiony jest w modnym stroju z przecinanymi rękawami, okazale zdobionym koronkami i szamerowaniem, trzymający krzyż i kwiaty.

Epitafia kobiet ilustrują zmiany w modzie damskiej na początku XVII stulecia.
Artyści wykonujący epitafia kobiet najwięcej uwagi poświęcili elementom kostiumu,
przedstawiając nawet najdrobniejsze detale ubioru i biżuterii z niezwykłą precyzją. Wizerunki zmarłych posiadają też cechy portretowe.
Epitafium Anny z.d. von Nimptsch, małżonki Heinricha von Schafgotsch, zwanego z Chojnika i Kreppelhofu, pana Raszowa, zmarłej 10 kwietnia 1606.
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Epitafium Anny z.d. Nimptsch, małżonki Heinricha
von Schafgotscha z Chojnika, pana Kreppelhofu i Raszowa, zmarła 20 kwietnia 1606, piaskowiec, Raszów

Epitafium Marii Tschiernhaus z d. Falkenhain zmarłej 11 lutego 1621, w 29 roku wdowieństwa, piaskowiec, po 1621

„ANNO 1606 DEN 10 APRILIS IST IN/ GOTT SELIGLICHEN ENT SCHLAFEN
DIE EDLE VND EHR VND TVGENT REICHE FRAW/ ANNA GEBORNE NIMPTZEN
DES EDLE/ STRENGEN EHR VND FESTEN AVCH WOLBENAMPTEN HERR HEINRICH VON SCHAF/ GOTSCHE GENAND VOM KINAST VND/ KREPPELHOFE AVF
REVSENDORF EHLICHE HAVS FRAW IHRES ALTERS_________ JAHR DER/ GOT
VND VNS ALLEN AM IVNGES…./ TAGE EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG VOR
LEIEN WOLT.”/
(10 kwietnia 1606 roku zasnęła w Panu czcigodna, bardzo cnotliwa i szlachetna
pani Anna z domu Nimptsch, małżonka czcigodnego pana Heinricha von Schafgotscha
zwanego z Chojnika i Kreppelhofu, pana Raszowa, żyła lat_____. Bóg i my wszyscy oczekujemy radosnego dnia Zmartwychwstania). Na epitafium znajdują się herby,
od góry: von Herman, von Herman, von Kitschke, von Zedlitz, von Seidlitz, von
Reibnitz, von Mesenau i (von ?). W inskrypcji brakuje informacji, jak długo żyła Anna.
Kobieta ma czepiec typu kołpak, który szczelnie zakrywa głowę. Pełna, gładka peleryna na sukni pięknie zdobionej haftem. Motywy ornamentalne na sukni przedstawione
precyzyjnie, przypominaja grawerowaną dekorację złotniczą. Zmarła trzyma modlitewnik.
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Epitafium Marii Tschiernhaus z d. Falkenhain, małżonki Heinricha Tschiernhaus,
zmarłej 11 lutego 1621, w 29 roku wdowieństwa
„/ ANNO 1621 DEN 11 FEBRVA IST IN GOT SEELIG VORSCHIDEN DIE WOLEDLE VIEL EHRE /NTVGENT REICH FRAW MARIA TSCHIERN/ HAVS IN GEBORNE FALKENHAINI DES EDL. GESTR. EHREN. V.A. WOLBEN HERRN /HEINR../ …/
TSCHIERNHAVSES VIELGELIEBTE/ HAVSFRAW IHR ALT 29 IAR WITW./”. (Roku
1621 dnia 11 lutego odeszła do Boga wielce cnotliwa i szlachetna pani Maria Tschiernhaus z domu Falkenhain, małżonka szlachetnego i dostojnego pana Heinricha Tschiernhaus ukochana żona, która została wdową w wieku 29 lat.) Jest to jedyne epitafium bez
herbów, chociaż zgodnie z tradycją, herby rodów von Tschiernhaus i von Falkenhain
powinny się tu znajdować. Nietypowy jest także sposób rozmieszczenia inskrypcji
na epitafium. Zaczyna się w lewym dolnym rogu, a powinien zaczynać się w lewym
górnym rogu płyty nagrobka.
Twarz zmarłej zawiera cechy portretowe, przedstawia młodą, piękną kobietę
w czepcu kornetowym.
Kosztowna biżuteria oraz elementy dekoracyjne tkaniny reprezentacyjnej
otwartej sukni-ropy, wywodzącej się
z mody hiszpańskiej, wykonane są z wyjątkową starannością i artyzmem.
W XVI stuleciu wprowadzono
do użytku metalową igłę, co umożliwiło
rozwój haftu. Modnymi motywami były
spiralne wici roślinne, które zdobiły suknie, czepce, wstążki i rękawiczki. Eleganckie rękawiczki zdobione haftem były
luksusowym atrybutem mody kobiecej
w XVII stuleciu.63
Epitafium Anny von Schafgotsch (15891611), córki Heinricha von Schafgotsch
/”ANNO 1611 DEN 17 TEV IST IN
GOT SEL/ IGLICHEN ENT SCHLAFEN
DIE EDLE FIEL EHR VND TVGEND
REICHE IVNG FRAV ANNA/ SEINEN
63

Epitafium Anny von Schafgotsch (1589-1611), córki
Heinricha von Schafgotsch, zmarłej 17 stycznia 1611
roku, piaskowiec, po 1611

Boucher F., op. cit., s. 208.
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GESTRENGEN EHR VND … ES/ STEN AVCH WOL BENAMPTEN HERR HEINRICH VON SCHAFGOT/ KREPEL HOF AVF / REVSENDORF GELIEBTE TOCHTER
IHRES ALTERS 22 IAHR DER GOT/ VND VNS ALEN AM IVNGLIGESTEN/ TAGE
EINE FROLICHE AVFERSTEHVNG VOR LEIEN”/. (Dnia 17 stycznia 1611 roku zasnęła w Bogu szlachetna i bardzo cnotliwa pani Anna, ukochana córka szlachetnego
i szanowanego pana Heinricha von Schafgotsch, pana na Chojniku i Kreppelhofie,
właściciela Raszowa. Dla Boga i nas wszystkich za młodo zmarła. Oczekuje radosnego
dnia Zmartwychwstania).
Elegancki, wytworny i modny strój Anny zasługuje na szczególną uwagę. Ma koronkowy wysoki czepiec diademowy z cienkiego lnianego batystu, z piękną koronką przy
brzegu , używany przez kobiety młode. Czepiec tego typu nakładano na szczycie głowy,
odsłaniając wysokie czoło i gładko zaczesane włosy, spięte z tyłu głowy.64 Kreza (sztywny kołnierz otaczający szyję) stosowana była do lat 30 XVII w., mocą edyktu zakazano
jej stosowania . W XVII wieku przyjęła się
moda na koronki przy mankietach i przy
kołnierzu.65 Rękawiczki były luksusowym
atrybutem mody kobiecej w XVII stuleciu.66 Na epitafium umieszczono osiem herbów: von Schafgotsch, von Herman, von
Nimptsch, von Kitschke, von Seidlitz, von
Hermann, von Mulheim, von Zedlitz.

Epitafium Heleny z. d. Rotkirch, zmarłej 1 sierpnia
1616 roku, w wieku 45 lat, piaskowiec, po 1616
64
65
66
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Epitafium Heleny z. d. Rotkirch.
“Anno 1616 den 1 August/ ist in Gott
sehliglich Vorschieden die Edle Viel Ehrentugend/ Reiche Fraw ELENA/ geborne Rotkirchin ihres alters 45 jahr der Got
genade.” (1 sierpnia 1616 roku odeszła
do Boga bardzo cnotliwa i szlachetna pani
Elena z domu Rotkirch. Żyła 45 lat. Boże
bądź łaskawy). Zmarła urodziła się w 1571,
była osobą niezamężną. Ubrana w czepiec
typu kołpak. Na ramionach pełna, gładka
peleryna. Suknia trapezowa z efektownym

ornamentalnym spiralnym wzorem. W prawej dłoni trzyma modlitewnik. W narożach
epitafium herby: von Rotkirch, von Zedlitz
oraz von Reder i von Hederich.
Epitafium Anny z.d. Nimptsch, małżonki Hansa von Schafgotscha z Chojnika, pana Kreppelhofu i Raszowa
“ ANNO 1606 DEN 10 APRILIS IST
IN / GOTT SELIGLICHEN ENT SCHLAFEN DIE EDLE VND HER VND TVGENT REICHE FRAW/ ANNA GEBORNE
NIMPTZEN DESEDLE/ STRENGEN HER
VND FESTEN AVCH WOLBENAMPTEN
HERR HEINRICH VON SCHAF/ GOTSCHE GENAND VOM KINAST VND /
KREPPELHOFE AVF REVSENDORF
EHLICHE HAVS FRAW IHRES ALTERS_
____ IAHR DER / GOT VND ALLEN AM
Epitafium Anny z.d. Nimptsch, małżonki Hansa von
IVNGLIGESTEN…../ TAGE EINE FRO- Schafgotscha z Chojnika, pana Kreppelhofu i RaszoLICHE AVF/ERSTEHVNG VOR LEIEN wa, która zmarła 10 kwietnia 1606 roku, była matką
WOLT.”(10 kwietnia roku 1606 odeszła Anny zmarłej 17 I 1611, piaskowiec, po 1606
do Boga wielce szanowna i bardzo cnotliwa pani Anna z domu Nimptsch, małżonka
wielce szanownego pana Heinricha von Schafgotsch zwanego z Chojnika i Kreppelhofu, pana Raszowa. Czcigodna małżonka żyła_____ lat. Bóg i wszyscy oczekujemy
na radosny dzień Zmartwychwstania).
Na epitafium znajdują się herby: Mesenau (litera S w trzech barwach, od góry
czerń, srebro, czerwień na błękitnej tarczy, klejnot: korona hełmowa, dwie łyżki czerwona i czarna), von Seidlitz (na srebrnym polu trzy czerwonej barwy ryby płynące
w prawo), von Zedlitz (srebrna sprzączka pasa, zapięciem skierowana w lewo), von
Hermann (tarcza dzielona w słup, prawa strona tarczy zawiera cztery pasy ukośne czerwony, srebrny, czerwony, srebrny, lewa strona w pasy złote i błękitne).
Na początku wojny 30-letniej było zdecydowanie mniej zamówień na nagrobki,
ponieważ okoliczności nie były sprzyjające.67 Realizacje nagrobków w tym czasie nie
67
Chrzanowski T., Płyty nagrobne z postaciami w XVI-XVIII wieku na Śląsku Opolskim, „Roczniki Sztuki Śląskiej”, VII, Wrocław 1970, s. 100-101.

33

Epitafium Adama Gottharda v. Hündemanna, urodzonego 20 września 1642 roku, męża Kunegundy z rodu
Reibnitz, z którą przeżył w małżeństwie 20 lat 20 tygodni i dni, ojca 10 dzieci, 7 synów i 3 córek, z których
dziewięcioro żyje. Zmarł 9 lipca 1688 roku o 4 rano, w wieku 46 lat i 10 tygodni. Ten nagrobek ufundowała
żona ukochanemu mężowi.

wyróżniały się walorami artystycznymi. Wtedy ukształtował się skromniejszy typ nagrobka z inskrypcją.68 Taka forma nagrobka utrzymała się najdłużej, zmieniając z czasem tylko typ ornamentu odpowiedni do panującej mody. Wprowadzano też motywy
emblematyczne, umieszczane najczęściej w narożach epitafium.
Epitafium Adama Gottharda v. Hündemanna
„Wer frorn und redlich ist, verschiedene Diesen Herrn/ Er wirdt dar in ein Hildt
von seines gleichen findern und wiel dem Rühenden er künstig gleiche sein, so muß er
sich mit Gott in Ewigkeit verbinden.”(kto…jest rzetelny, uczciwy temu Pan da życie
wieczne i złączy się z Bogiem).
/Hier ist/ der Erden anvertrauet / dis zur Frölicher auferstehung/ Der Hoch wohledle/ gebohr. gesternge Ritter und Herr/ Hr. ADAM GOTTHART V Hündeman/ Herr
auf Nieder Reissendorf/ welcher/ auf diese welt gebohr. A. D.1642 D. 20 sept./ In dem
68
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He˙. Eherstand gelebet/ mit der Hochtugent begabten Frauen/ Fr. KUNIGUNDE Hindemanin gebohr. Reibnitzin/ 20 Jahr 20 woch. 5 tage./ mit Ihr gezeuget 10. Kinder/ alß
7. Sohne Und 3 Tochter dar von/ noch 9 am Leben/. Ist seelig im Herren entschlaften
den 9 Jul. A. 1688 Des Morg. umb 4 uhr/ sein alter gebracht/ auf 46 Jahr weniger 10
wochen/ Zum Zeugnus der unverwelchsten Liebe/ ist Ihre Dieses grabmahl/ von seiner
Hertz Ehe liebste/ aufgerichtet/ worden/.”(Tu jest ziemski grób, w którym ufnie czeka
na radosne Zmartwychwstanie wielce szanowany i szlachetny pan Adam Gotthart v.
Hündemann, właściciel Dolnego Raszowa, który przyszedł na świat 20 września 1642,
który przeżył w związku małżeńskim z wielce cnotliwą, szlachetną panią Kunegundą
Hindemann z domu Reibnitz 20 lat 20 tygodni i 5 dni. Miał z nią 10 dzieci, 7. Synów
i 3 córki, z których 9 jeszcze żyje. Zasnął w Panu 9 lipca 1688 rano o 4 godzinie. Żył
46 lat i 10 tygodni. Małżonka zamówiła ten grobowiec swemu ukochanemu mężowi
za jego serce).
Herby na epitafium: von Bindemann (czarno-srebrna szachownica w dolnym polu
tarczy, górne pole tarczy czarne gładkie), cztery lilie (?),von Budovec (dwa pasy srebrne na czerwonym polu),von Uchtritz (klucze skrzyżowane o zaokrąglonych uchwytach).
Epitafium Kunegundy Hindemann
z.d. Reibnitz, małżonki Adama Gottfrieda
von Hindemann
„Alhier hat ihr/ Wohlgeb. Fr. Kunigunda/ von Hindeman geb. Reibnitz/ Welch
geh. Anno 1643 d. 2 January/ In zufriedender Ehegelebte 20 J. 20 W 5 Tage./ darinnen gezeuget 7 Söhne 3 Tochter/ Und ist
gestorben den 4 Marty 1727, alß Ihr beloge… auf 83 J. 2 W. 4 Tage/ und beleg…/38
Jahre hier…./ (Tutaj leży) szlachetnie
urodzona pani Kunegunda von Hindemann z domu Reibnitz, która wyszła
za mąż 2 stycznia 1643. Szczęśliwie przeżyła w tym związku 20 lat 20 tygodni
i 5 dni. Z tego małżeństwa urodziło się
7 synów i 3 córki. Zmarła 4 marca 1727,
jako(…), w 83 roku życia. Przez 38 lat
była wdową).

Epitafium Kunegundy Hindemann z.d. Reibnitz,
która żyła 83 lata 2 tygodnie i 4 dni. Wyszła za mąż
2 stycznia 1643 roku. W małżeństwie 20 lat 20 tygodni i 5 dni. Zmarła 4 marca 1727 roku. Przez 38 lat
była wdową, piaskowiec, po 1727
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„/Wer hier Beyder Leibet/ Sind In einer Grabes gestr…. So Wahr in Ihren Ewigkeit/der Himmel Ihre Seelen/.” (Którzy tu zacnie żyją, są w srogim grobie, ich dusze
będą miały życie wieczne w niebie).
W dolnych narożach epitafium umieszczono symbole wanitatywne, czaszkę
i klepsydrę.69 Czaszka przywołuje słowa Boga Ojca z Księgi rodzaju, “prochem jesteś
i w proch się obrócisz”, a klepsydra przypomina, “czas ucieka, wieczność czeka.” Przesłanie zawarte na nagrobkach ewangelickich skierowane było ku przestrodze do żyjących i miało charakter edukacyjno katechetyczny.
Mauzoleum w Raszowie jest bardzo interesującym przykładem renesansowej sztuki sepulkralnej na Śląsku w okresie reformacji, która rozwijała się pod wpływem znaczących ośrodków włoskich, niderlandzkich i saskich. Związki Raszowa ze znakomitymi rodami śląskimi na przestrzeni wieków zostały utrwalone w kamieniu nagrobków.
Nagrobki nie tylko przekazują pamięć o zmarłych, są ważnym źródłem historycznym
dla badania przeszłości regionu i kontaktów artystycznych miejscowych mecenasów.
Są istotnym materiałem ilustracyjnym do badania historii ubioru.

69
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Przemysław Burchardt
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

Z DZIEJÓW KAMIENNOGÓRSKIEJ LINII SCHAFFGOTSCHÓW
I ICH REZYDENCJI – ZAMKU GRODZTWO – KREPPELHOF

Początek rodu Schoffów, czyli Schaffgotschów, śląskich możnowładców związanych
z Cieplicami, Chojnikiem oraz Gryfowem i Lwówkiem Śląskim, sięga XIII w. Według
starszych, powtarzanych wielokrotnie opracowań, rycerz Siboth Schaff otrzymał od Bolesława Rogatki zamek Stara Kamienica. Inne, późniejsze wersje jego imienia to Seibold,
lub Siebelt. Występuje w jedynym dokumencie, który okazuje się według najnowszych
opinii falsyfikatem. Dokument datowany jest na 1243.1 W dokumencie wymienia się zamek przy fosie w Starej Kamienicy, w którym w XIX w. pozostała tylko wieża.
Nowe światło na początki rodu rzuca praca Tomasza Jurka „Obce rycerstwo na Śląsku” z roku 1996, na której opiera się R. Stelmach w drukowanym w naszym wydawnictwie artykule dotyczącym rodu Schoffów: pochodzili oni z Miśni, wzmiankowani

Zamek Grodztwo (Kreppelhof) w Kamiennej Górze na rycinie z teki Alexandra Dunckera.
Źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl/66291,foto.html

1
Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staates, herausgegeben von Leopold Ledebur, dritter
Band. E. G. Mittler, Berlin, Posen und Bromberg , 1830, s. 157.
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w początkach XIII w., a ich zamkiem rodowym był Solgast nad Elsterą.2 Paradoksalnie,
nowszy stan badań okazuje się łaskawszy dla tradycji rodowej Schaffgotschów, przesuwając ich początki jeszcze bardziej w przeszłość.
Przejdźmy teraz do początków, nazwijmy ją umownie kamiennogórskiej linii rodu,
związanej z zamkiem Kreppelhof, istniejącej przez pięć pokoleń.
Hans Schoff (późniejszy ród Schaffgotsch), pan na Chojniku założył rzekomo
dwór o nazwie Kreppelhof przed 1508 roku.3 Nazwa dworu pochodziła od przydomka rycerza-Röppel. Istniała legenda, jakoby zamek był wcześniej własnością rycerza
Kreppela, stąd jego rzekome pochodzenie nazwy. W rzeczywistości Kreppel, czyli Röppel, bądź Röpell to Anton Schoff, zmarły w 1508 syn Hansa Schoffa z Chojnika. Ten
był rzeczywistym założycielem dworu, bądź niewielkiej rycerskiej budowli obronnej
(zameczku)4.
Założenie przez Antona Schoffa dworu możemy wnioskować choćby z jego nazwy – wydaje się logiczne, że nazwa posiadłości powinna pochodzić od imienia, bądź
przydomka założyciela. Dwór który posiadał (Hof) składał się z zabudowań gospodarczych i na pewno bardzo skromnego jeszcze budynku mieszkalnego. Tak zamożny pan
jak Anton Schoff nie mógł mieszkać w takim obiekcie jako swej głównej rezydencji.
Zasadniczo przebywał na pewno tak jak jego ojciec – ciągle na zamku Chojnik.
Jedynym, i to bardzo istotnym argumentem przemawiającym za istnieniem w miejscu Kreppelhofu dużo wcześniejszego obiektu obronnego, jest zachowanie się fundamentów wolno stojącej cylindrycznej wieży obronnej, charakterystycznej dla późnego
średniowiecza. Trudno jednak wyrokować, kto ten obiekt po sobie pozostawił.
Istnienie legendarnego rycerza Kreppela (Nikil von Kreppel lub von Kreppil)
z innego rodu jak Schaffgotschowie, wzmiankowane w wielu publikacjach krajoznawczych z rokiem 1417 nie znajduje uzasadnienia.5 Tak samo do legend ubarwiających jedynie historie regionalną możemy zaliczyć tą o nazwie zamku pochodzącej
od wypieku, który żona pana na Kreppelhofie (Antona, czy Hansa?) cotygodniowo
rozdawała ubogim. Kreppel to w tym przypadku Kräppel, regionalna nazwa pewnego rodzaju pączka. Opowieść ta żyła intensywnie w literaturze regionalnej do 1945
roku.6
2

Roman Stelmach. Linia Schaffgotschów z Raszowa w świetle zachowanych archiwaliów. Kamienna Góra 2010.
Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, Kotlina kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory, T. VIII,
Wrocław 1997, s. 108.
4
Krzysztof Eysymontt „Renesansowa rezydencja w Grodźstwie pod Kamienną Górą (Dolny Śląsk), w: Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki, t. XX, 1975, zeszyt 3, s. 208.
5
Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, Kotlina kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory, T. VIII,
Wrocław 1997, s. 108-109.
6
Fritz Böcks. Schloss Kreppelhof. [w:] Heimatbuch des Kreises Landeshut, Herausgegeben von E. Kunick, II Band.
Landeshut i. Schl. 1929, ss. 593-595.
3
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Również nie ma wystarczających dowodów na potwierdzenie wiarygodności obecności w miejscu zamku Kreppelhof budowli obronnej zakonu Templariuszy w 1312,
ponieważ jedyna taka wzmianka pochodzi z dużo późniejszego okresu.7 Kronikarz Ephraim Ignatius Naso w swym „Phoenix redivivus ducatum Svidnicensis et Jauroviensis” w 1667 podawał informację, że Templariusze (skasowani na świecie przez papieża
Klemensa V w 1312, a w księstwie świdnickim, w Bolkowie, ostatecznie w 1313), mieli
siedzibę w rejonie placu browarowego w Kamiennej Górze a za Bobrem nie budynek
obronny a jedynie łąki.8 Jedno źródło nie potwierdza tego i tak ostatecznie.
Anton Röppel miał ośmiu synów ze swą żoną, Anną von Schonberg, jednym
z nich był Hans Schoff , później kanclerz księstwa świdnicko- jaworskiego (Schaffgotsch), mylony nieraz ze swym dziadkiem, Hansem Schoffem z Chojnika. Kanclerz Hans Schoff był już rzeczywistym panem na zamku, bądź dworze obronnym
Kreppelhof. Hansowi, zwanemu Pierwszym, bądź Starszym, możemy przypisywać
budowę prawdziwego dworu obronnego, bądź renesansowego obronnego zamku,
w zależności od tego, jakiego terminu użyjemy, zakładając, że był mniejszy, lub
bardziej okazały.
Istnieje przy tym pewne zamieszanie w kwestii określeń poszczególnych właścicieli. Według innych kryteriów pierwszym określano Hansa Gotsche, ojca Antona,
pana na Chojniku, tak więc Hansa pierwszego, pana na Kreppelhofie określano drugim,
a drugiego – trzecim. Nie wydaje się to być trafne, ponieważ protoplasta Hans Gotsche
nie był jeszcze faktycznym gospodarzem Kreppelhofu, tak więc za założyciela tutejszej
(czyli jakby kamiennogórskiej) linii Schoffów uznać powinniśmy Hansa, syna Antona
zwanego Röppelem.
Hans I Schoff, tytularny radca cesarski i kanclerz księstwa świdnicko-jaworskiego
zmarł w 1565 roku, co przeczytać możemy na inskrypcji nagrobnej (charakterystyczna
dla średniowiecza tumba z leżącą na niej pełnowymiarową renesansową rzeźbą ) w Raszowie, gdzie został pochowany. Nagrobek wykonano dziesięć lat później, w 1575,
miał on świadczyć i świadczył zresztą o wyjątkowej potędze jego fundatorów.9
Nie znamy daty rozpoczęcia budowy renesansowej rezydencji wznoszonej dla
Hansa I. Badania terenowe i wnioski Krzysztofa Eysymontta z 1975 wskazują na okolice roku 1560. Rezydencję wznoszono zapewne szybko, według włoskiej technologii,
w której niedbałe prace murarskie, oparte na nieregularnym kamieniu zmieszanym z cegłą przykrywano grubą warstwą tynku. Technologia ta była zaprzeczeniem perfekcjonizmu przy wznoszeniu ceglanych budowli gotyckich epokę wcześniej.
7

Jan Lubieniecki, Z dziejów Ziemi Kamiennogórskiej, Jelenia Góra 1996., s. 56.
Kronika Miasta Kamienna Góra, reedycja z 1909 (oprac. Kliesch) Kamienna Góra 2005. ss. 16, 146.
9
Krzysztof Eysymontt „Renesansowa rezydencja w Grodźstwie pod Kamienną Górą (Dolny Śląsk), w: Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki, t. XX, 1975, zeszyt 3, s. 212.
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Kamienna Góra – zamek Kreppelhof, lata 60-te XX-wieku

Określenie obronna rezydencja renesansowa wydawać się może nam dziś najtrafniejsze, ze względu na nieścisłość określenia zamek, kojarzącego się ze średniowiecznym grodem obronnym, nieadekwatność określenia pałac (pozbawiony funkcji obronnej,
późniejsza epoka), czy dwór (dwór miałby mimo wszystko skromniejsze gabaryty niż
założenie Kreppelhof.
Po śmierci Hansa I zwanego Starszym w 1565 kontynuowano budowę – jej inicjator nigdy nie ujrzał swego dzieła za życia w stanie dokończonym. Hans II zwany
Młodszym stał się wobec śmierci swego młodszego brata Ulryka w 1561, spadkobiercą powoli kończonego zamku (pierwotnie ojciec zapisał zamek Ulrykowi), prace
kontynuowano za jego panowania. Na portalu wewnętrznym rezydencji wykuto trzy
daty: 1566, 1569, 1588. Wniosek Krzysztofa Eysymontta, odnośnie interpretacji tych
dat przedstawia się następująco: 1566 – umieszczenie wymienionego renesansowego
portalu wewnątrz zamku. 1569 – ukończenie budowy całości. 1588 – najprawdopodobniej późniejsze prace, wykonywane i zakończone już po zakończeniu budowy
obiektu.10 Jednoznaczna interpretacja tych dat nie jest łatwa, tak czy inaczej dziś możemy wnioskować, że zasadnicza budowa obiektu odbywała się w latach sześćdziesiątych XVI wieku.
10
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Hans II Schoff był tak jak ojciec kanclerzem księstwa świdnicko – jaworskiego.
Był to zaszczytny urząd, przynoszący spory dochód. Było rzeczą logiczną, że urząd ten
piastowali spadkobiercy możnych panów z Chojnika. Hans II zmarł 22 maja 1572, tak
więc zakończył zasadniczą budowę renesansowej rezydencji, którą później wzbogacano, o czym powinna świadczyć data 1588 na portalu wewnętrznym.
Hans II, jako człowiek zamożny, przy tym po zakończeniu budowy nie obciążony
już tak finansowo jak jego ojciec, był niemal na pewno fundatorem kościoła w Raszowie wraz z kaplicą nagrobną, w której umieszczono potem grobowce jego i jego ojca
(1575). Na pewno była to jakaś forma spłaty długu wdzięczności wobec ojca, który rozpoczął i zapewne daleko posunął budowę rezydencji. Forma rzeźb nagrobkowych w będącym w posiadaniu Schoffów Raszowie i forma portalu wewnątrz zamku Kreppelhof
wykazuje duże podobieństwo, o czym pisał pierwszy M. Zlat. Oba dzieła wykonywali
zapewne mistrzowie włoscy.11
Schaffgotschowie posiadali Kreppelhof do wojny 30-letniej. Potem zamek znalazł
się w rękach von Schindel, hrabiów von Dyhrn, na przełomie XVII/XVIII w. rodu von
Promnitz, od 1764 lub 5 hrabiów Stolberg zu Wernigerode (hr. Rzeszy Christian Friedrich Stolberg zu Wernigerode), w tej rodzinie aż do 1910.12
Wygląd rezydencji przed jej pożarem w 1964, zachowany na wielu fotografiach
może stwarzać niejasności krajoznawcom i turystom. Renesansowy zamek Hansa I i II
Schoffów był generalnie przebudowany w 1872 przez właściciela hr. Eberharda Stolberg
zu Wernigerode, nadprezydenta Śląska w latach 1869-72 najprawdopodobniej budowa
trwała od kilku lat wcześniej. Nowy wygląd, w stylu neorenesansowym, nadany przez
drezdeńskiego architekta G. Bohna może mylić niewprawne oko, mieszając ostateczny
efekt z XVI wiecznym renesansem. Budowla uniknęła typowych na Śląsku barokowych, czy klasycystycznych przebudów w XVII i XVII w, przechodząc jedynie remont
w 1824, tak więc przejście z renesansu w neorenesansową przebudowę było jakimś zachowaniem czystości stylu, znanym skądinąd nawet z Wawelu (Grodztwo – Kreppelhof
przed pożarem w 1964 próbowano nawet nazywać małym Śląskim Wawelem).
Pozostaje dziś postawić nowe pytanie, dlaczego nie widać w rezydencji śladów
poważniejszych przebudów w stylu późnobarokowym. Powinny one istnieć, wnioskując z tego, że od schyłku XVII w, kiedy to budowla należała do von Promnitzów, aż.
do 1786 (lub już 1764-5), gdy przejęli ją Stolbergowie zu Wernigerode, stała nie używana.13 Po tak długim okresie niezbędny był jej remont i porównanie z innymi siedzibami
11
Mieczysław Zlat. Śląska rzeźba nagrobkowa XVI wieku wobec włoskiego renesansu. [w: ]Ze studiów nad sztuką
XVI wieku na Śląsku i w krajach sąsiednich. Wrocław 1968, s.29.
12
Słownik Geografii Turystycznej Sudetów, Kotlina kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory, T. VIII,
Wrocław 1997, s. 108-109.
13
Fritz Böcks. Schloss Kreppelhof. [w:] Heimatbuch des Kreises Landeshut, Herausgegeben von E. Kunick, II Band.
Landeshut i. Schl. 1929, ss. 593-595.
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Kamienna Góra – zamek Kreppelhof od strony zachodniej. Fragment rysunku miasta F.B. Wernera, 1744-55.
Najstarszy zachowany widok obiektu.

szlacheckimi używanymi w tym okresie nakazywało by nam spodziewać się późnobarokowej przebudowy. Śladów takiej jednak nie widać, tak więc przejmujący Kreppelhof Stolbergowie (Christian Friedrich) musieli zadowolić się tańszym remontem zachowawczym. Poważniejszy remont (zachowawczy) przeprowadził więc syn Christiana
Friedricha, Anton Stolberg zu Wernigerode, starosta Kamiennej Góry i minister d.s.
Śląska w Berlinie, zarządzając przez swego inspektora gospodarczego (1824).
Krzysztof Eysymontt w swej pracy bazującej na terenowych badaniach szczegółowo określa, które części budowli należy uznać za pierwotne, a które z neorenesansowej
przebudowy. Zamek Hansa I i II był tak jak XIX wieczny budowlą czteroskrzydłową.
Kubaturowo był jednak dużo mniejszy i niższy. W murach widać nadbudowę ścian zewnętrznych (zwiększenie wysokości budynku) i wewnętrznych (zwiększenie kubatury
kosztem dziedzińca). Nowe ściany wznoszono wyłącznie z cegieł (XIX wiek). Musiała
nastąpić dobudowa piętra mieszkalnego, zmiana wyglądu dachu, likwidacja dawnej renesansowej attyki, której ślady były widoczne podczas badań, zastąpionej XIX wieczną, neorenesansową wyżej, wraz z nowym szczytem budynku. Przebudowano w ten
sposób wszystkie cztery skrzydła budynku, przebudowano również neorenesansowo
wieżę, zmiany dotyczyły też miejsc wybicia części okien. 14
14
Krzysztof Eysymontt „Renesansowa rezydencja w Grodźstwie pod Kamienną Górą (Dolny Śląsk), w: Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki, t. XX, 1975, zeszyt 3, s. 213.
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Kamienna Góra – ruiny zamku, widok współczesny (fot. Przemysław Burchardt)

Rysunek F. B Wernera z lat 1744-55 (fragment widoku Kamiennej Góry) jest dobrym porównaniem dla fotografii z końca XIX i XX wieku. Nie jest niestety porównaniem dla stanu obecnego, ponieważ pożary z 1964, 1965 i powtórzony jeszcze na początku lat 70-tych XX wieku15 spowodowały nieodwracalne straty. Zniszczenie dachu,
a następnie odsłonięcie nietrwałego lica murów przy zniszczeniu tynków przez czynniki atmosferyczne spowodowało i powoduje szybką nieodwracalną degradację ruin
rezydencji Hansa I i II Schaffgotschów.

15
Nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące kolejnych pożarów zamku Kreppelhof. Powyższe daty, oprócz potwierdzonej daty pierwszego pożaru z 1964 r., określone są orientacyjnie przez mieszkańców miasta.
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