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Portret pana Engmanna
SPACEROWNIK ZIELONOGÓRSKI ODC. 104

W środę, w muzeum, otwarcie nowej wystawy. Prezentowanych będzie 16 obrazów zielonogórskiego malarza Carla Seiferta. Urodził się
w Grünbergu na początku XIX wieku. Namalował tutaj kilka portretów. Pójdziemy tropem jednego z nich.
- Czyżniewski, nie wiem
czy wiesz, ale wiele osób
czyta twój spacerownik z
powodu kawałków o patelni.
Popatrz na tę panią po drugiej stronie korytarza – moja
żona postanowiła mi trochę
dokuczyć. Nie żeby zła kobieta była. Wręcz przeciwnie. Ale tak to jest, gdy czeka
się na wizytę kontrolną u lekarza, a płuco boli.
Pani naprzeciw nas zawzięcie przeglądała ostatnie wydanie „Łącznika”.
Widzisz, żono, czyta spacerownik.
- O, już przestała. Skończyła na patelni – moja żona
postanowiła dalej dręczyć
moje ego.
- Niemożliwe, nikt tak
wolno nie czyta – postanowiłem się bronić. Drodzy Czytelnicy. To szczera
prawda – mam w domu trzy
patelnie ceramiczne, które
dziwnym trafem są ciągle
do mycia. Warto jednak
wyjść poza kulinaria!
- To wejdź na trop jakiejś
tajemnicy. Tylko się pośpiesz, bo czeka nas kolęda.
Ciekawe, który ksiądz przyjdzie? – moja żona chyba poczuła się lepiej.
Dobrze. Tym razem wybierzemy się na wystawę.
Otwarta będzie w najbliższą
środę. Zobaczymy na niej
16 obrazów. – Głównie są to
pejzaże oraz pięć portretów
namalowanych przez XIX-wiecznego malarza Carla
Seiferta. Sześć dzieł pochodzi z naszych zbiorów (pięć
portretów i jeden pejzaż)
a dziesięć ze zbiorów prof.
Czesława Osękowskiego –
zdradza kurator wystawy
Longin Dzieżyc. – Autorstwa
dwóch portretów namalowanych w pasteli, przedsta-

wiających małżeństwo Otto,
nie byliśmy pewni. Jednak
niemieccy specjaliści uważają, że to dzieła Seiferta. To
był niezły malarz.
- Niedawno powiększyłem swoją kolekcję. Kupiłem
pięć obrazów od kolekcjonera z Hanoweru. Głównie są
to pejzaże alpejskie. Zgadza
się, Seifert był niezłym malarzem. Jest odnotowany w
leksykonie malarzy świata
Ulricha Thieme i Felixa Beckera. A tam nie jest łatwo
się dostać – mówi prof. Osękowski. – Lubił góry. W 1841
r. zorganizował wyprawę w
Karkonosze. Można powiedzieć, że był w tej dziedzinie
prekursorem. Przyczynił się
do wzrostu zainteresowania
tymi górami.
Wiedza o malarzu jest
mocno enigmatyczna. Krótko mówiąc, niewiele o nim
wiemy. Seifert urodził się w
Zielonej Górze, 6 września
1809 r., zmarł w Berlinie, 25
kwietnia 1891 r. Studiował
w Berlinie. Uczestniczył w
wielu wystawach. Malował
głównie pejzaże, eksponowane w wielu muzeach.
Czy tworzył w naszym
mieście? – Na pewno malował portrety zielonogórzan.
Mamy je w swoich zbiorach
– odpowiada L. Dzieżyc.
Najciekawszy jest portret
Carla Engmanna. Nie chcę
się wypowiadać o maestrii
artysty. Mnie najbardziej
zaciekawiło tło. Elegancki mężczyzna na obrazie
stoi na tle winnicy. Z tyłu
widać biały dom przypominający reprezentacyjne
domy winiarskie, których
kiedyś było sporo w naszym
mieście. Portret winiarza
powstał w 1835 r. Z tego
samego okresu pochodzą

Portret Carla Engmanna z 1835 r.
Ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej
pozostałe obrazy. Prawdopodobnie twórca mieszkał
wtedy w Zielonej Górze lub
był tu częstym gościem.
Kim był Carl Engmann?
Był kupcem winnym. Urodził się 12 lutego 1799 r. Datę
znamy dzięki fundacji założonej po jego śmierci, w
1872 r. Nasz bohater zapisał
w testamencie 2 tysiące talarów na rzecz fundacji mającej opiekować się zubożałymi mieszkańcami miasta.
Odsetki z tej kwoty miały
być wypłacane potrzebującym w dniu jego urodzin.
W 1839 r. Engmann wzniósł
przy ul. Wrocławskiej rozległy budynek wytwórni
win. W przestronnej tłoczni
ustawił sześć wielkich pras.
Budynek miał 32 m długości i zachował się do dzisiaj.

Na podłodze tłoczni zostały
ułożone szyny, po których
jeździły wózki transportowe. Nie było tutaj piwnicy.
Dlatego tuż obok kupiec
wybudował tzw. Engmanns
Palais - wielką kamienicę
z pomieszczeniami gospodarczymi i mieszkalnymi.
Pod nią znajdowały się największe tego typu piwnice
w mieście - mogły pomieścić
ok. 3 tysiące okseftów wina.
Czyli ok. 700 tysięcy litrów.
Podobnej wielkości były jedynie piwnice Gremplera.
Dzisiaj podzielone są na wiele mniejszych pomieszczeń.
Engmann należał do zielonogórskiej elity finansowej. W księgach podatkowych wymieniany był
w czwórce najbogatszych
mieszkańców. Stać go było

Tzw. Engmanns Palais, czyli dawna winiarnia przy ul. Wrocławskiej
na wiele. Chociażby na
duży dom na winnicy, który
raczej był letnią rezydencję.
Malarz umieścił budynek w
tle obrazu. Co to za obiekt?
- To dawny budynek
schroniska młodzieżowego.
Już nie istnieje – uważa Mirosław Kuleba, autor książki „Enographia Thalloris”.
Schronisko mieściło się w
domu przy ul. Wypoczynek.
Uwiecznił je przedwojenny

rysownik Johannes Reich.
Zachowała się też pocztówka z okresu międzywojennego. To ten sam budynek.
Na 99 procent. Nie sprawdzimy tego dokładnie, bo
nie ma po nim śladu.
Tomasz Czyżniewski
PS. Po kolędzie przyszedł
ksiądz Dominik. Świat jest
mały. Okazało się, że mamy
wspólnych znajomych.

