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In orbe theatrum Grafenortis. Karl von Holtei i Gorzanów1

I

Do najbardziej prominentnych postaci w historii kultury położonego w Kotlinie 
Kłodzkiej Gorzanowa (niem. Grafenort) należy niewątpliwie rodowity wrocławianin 
Karl von Holtei (1798–1880), znaczący śląski poeta, dramaturg, powieściopisarz, 
recytator i aktor, a poniekąd także animator i organizator szeroko pojętego życia 
kulturalnego, twórca o niezwykle barwnej i nieprzeciętnej osobowości2. W polskiej 
recepcji jego twórczości silnie obecne i cenione są przede wszystkim dwa utwory: 
na wskroś polonofilska śpiewogra pt. Der alte Feldherr (Stary wódz, 1829), oparta 
na kanwie epizodu z życia Tadeusza Kościuszki, oraz przygnębiający, przepojony 
goryczą wiersz Der letzte Pole (Ostatni Polak, 1832)3.

Na początku swej drogi artystycznej Holtei zetknął się w rodzinnym Wrocławiu 
z poetą i krytykiem teatralnym Karlem Schallem, skupiającym wokół siebie grono 
młodych adeptów literatury i sztuki aktorskiej. Związał się wtedy z przeżywającym 
okres świetności miejscowym teatrem o nazwie „Kalte Asche”, znajdując w nim 
zatrudnienie jako aktor, sekretarz i poeta dramatyczny. W kolejnych latach Holtei 
występował na scenach teatralnych m.in. Berlina i Wiednia, w latach 1837–1839 
piastował stanowisko dyrektora teatru w Rydze, a w połowie lat czterdziestych był 
wicedyrektorem teatru wrocławskiego. Zyskawszy podczas wieloletniej tułaczki 
powszechne uznanie jako recytator (zwłaszcza dramatów Szekspira), Holtei osiadł 
w 1850 roku u boku córki Marie w austriackim Grazu, rozpoczynając intensywną 
twórczość powieściopisarską. Olbrzymi sukces wielomiesięcznej podróży artystycz-
nej po ziemi śląskiej (1863), udokumentowany dwoma tomami wspomnień pt. Noch 
ein Jahr in Schlesien! (Jeszcze rok na Śląsku!, 1864), skłonił pisarza pod koniec 

1 Niniejszy artykuł stanowi gruntownie przerobioną i znacznie uzupełnioną wersję referatu wy-
głoszonego na sesji naukowej „In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, 
rewitalizacja”, która odbyła się w dniach 27–28.09.2014 r. w Gorzanowie.

2 Z niewielu prac w języku polskim, przedstawiających ogólnie życie i twórczość Holteia, zob. 
Leszek Dziemianko, Drogi i bezdroża, „Dolny Śląsk”, 5 (1998), s. 224–234.

3 Por. np. Marek Hałub, Holtei a Polska, [w:] Leszek Dziemianko, Marek Hałub (red.), Karl von 
Holtei (1798– 1880). Leben und Werk. Fragestellungen – Differenzierungen – Auswertungen, 
Leipzig 2011, s. 354–368.
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1865 roku do ostatecznej przeprowadzki do rodzinnego miasta, gdzie piętnaście lat 
później zmarł w klasztorze bonifratrów.

Obfita twórczość literacka Karla von Holteia, która pod względem tematyki jest 
zakotwiczona w dużym stopniu w śląskim kręgu społeczno-kulturowym, a formalnie 
i ideowo w estetyce późnego romantyzmu, biedermeieru i realizmu, obejmuje dramat, 
lirykę i epikę. Jej osnowę stanowią przeżycia, doświadczenia i obserwacje autora 
dotyczące głównie życia codziennego śląskiej szlachty oraz środowiska teatralnego. 
Choć Holtei pozostaje dziś prawie wyłącznie w stosunkowo wąskiej orbicie zain-
teresowań historyków literatury i kultury niemieckiej na Śląsku oraz zapalonych 
regionalistów, za życia cieszył się powszechną sławą i uznaniem4. Świadczą o tym 
m.in. jego liczne kontakty z wybitnymi osobistościami ze świata kultury, polityki 
i nauki czy też wielokrotnie wznawiane nakłady niektórych dzieł, niegdyś po części 
obecnych również w kanonie lektur szkolnych.

II

Jako niespokojny duch o romantycznej naturze spędził Holtei znaczną część życia 
z dala od rodzinnych stron, podróżując od miasta do miasta. Ze Śląskiem łączyła go 
jednak zawsze szczególna więź emocjonalna, zwłaszcza z Wrocławiem, Obornikami 
Śląskimi i Gorzanowem, który już podczas pierwszego pobytu pisarza wywarł na 
nim silne wrażenie, otwierając mu drogę – jak sam się wyraził – „ku życiu swobod-
nemu, szalonemu”5. Związki Holteia z tą miejscowością datują się od jego debiutu 
aktorskiego na scenie pałacowego teatru, założonego przez mecenasa i „wielkiego 
miłośnika sztuki”6 hrabiego Johanna Hieronymusa von Herbersteina (1772–1847), 
dokąd przybył na początku października 1816 roku w zastępstwie pochodzącego 
z Kłodzka starszego kolegi Karla Seydelmanna (1793– 1843) – ówczesnego członka 
sceny wrocławskiej oraz późniejszego wybitnego aktora teatrów w Pradze, Kassel, 
Stuttgarcie i Berlinie, „jednego z największych dramatycznych geniuszy […] i artysty 
najwyższej rangi”7.

W swej publikacji na temat kultury muzycznej i teatralnej Ziemi Kłodzkiej Paul 
Preis przedstawił m.in. lapidarny opis sali teatralnej, mieszczącej się na pierwszym 

4 Por. Leszek Dziemianko, Sława – pamięć – tożsamość. Karl von Holtei we Wrocławiu, 
[w:] Marta Kopij, Wojciech Kunicki, Thomas Schulz (red.), Wrocław literacki, Wrocław 2007, 
s. 173–189; Tobias Weger, Miejsce Karla von Holteia w śląskiej i niemieckiej pamięci kulturo-
wej w XIX i XX wieku, [w:] Dziemianko, Hałub, op. cit., s. 390–410.

5 Z listów Karla von Holteia o Hrabstwie Kłodzkim, [w:] Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz 
(red.), W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku, 
Kłodzko 2010, s. 155.

6 Sonja Baukloh-Herzig, „Liebes Grofla!“ Karl von Holtei, „der Grafenorter“, [w:] Veronika 
i Paul Heinze, Arno Herzig, Waltraud i Siegfried Patzelt (red), Grafenort. Geschichte und 
Erinnerungen, Oldenburg 1994, s. 107. Wszystkie cytaty ze źródeł niemieckojęzycznych, je-
żeli nie podano inaczej, w przekładzie autora.

7 Adolph Kohut, Schlesier als Bühnenkünstler, „Schlesische Heimatblätter“, 2 (1908/09), 
s. 574–575.
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piętrze gorzanowskiego pałacu, oraz odnotował niektóre osobliwości charakteryzu-
jące działalność teatru:

Scena, oddzielona balustradą od wznoszących się amfiteatralnie do góry ławek dla wi-
dzów, zajmowała prawie połowę sali teatralnej. Na suficie, między belkami, znajdowało 
się drewniane obicie z przepięknie namalowanymi obrazkami. Do oświetlenia sceny 
używano wtopionych w blaszane skrzyneczki świec łojowych, [a] do wytwarzania od-
głosów burzy i hałasu – starej, austriackiej, toczącej się kuli armatniej. […] Miejscowa 
ludność miała cały czas dostęp do teatru, lecz musiała się w nim pojawiać w ludowym 
stroju. Służbie wolno było oglądać przedstawienia, stojąc w bocznych korytarzach. 
W ładne jesienne wieczory przedstawienia odbywały się w pałacowym parku na zboczu 
pagórka, który wieńczył zamek w całej jego okazałości8.

Wiadomo ponadto, że spektakle na „deskach istniejącej w pałacu okazałej sceny”9 
odbywały się z reguły w cyklu dwu-, trzyletnim, najczęściej w okresie jesienno-zimowym 
lub od września do maja, gdy hrabia Herberstein wraz z rodziną i służbą – w celu zmiany 
otoczenia – opuszczał swą główną rezydencję w położonym w Styrii Eggenbergu. Do 
organizowanych zwykle w niedziele występów scenicznych byli angażowani pojedynczy 
aktorzy zawodowi lub całe wędrowne trupy komediantów, o różnym poziomie arty-
stycznym i habitusie moralnym, a jako statyści występowali mieszkańcy miejscowości, 
obsadzani także w mniejszych rolach. Oprawę muzyczną przedstawień powierzano 
natomiast przez wiele lat orkiestrze teatralnej, „składającej się bez wyjątku z muzyków 
z Gorzanowa i okolicy”10, pod batutą – cieszącego się dużym uznaniem Holteia i hrabiego 
– lokalnego organisty, nauczyciela i kierownika chóru parafialnego Josepha Simona. 
Artystyczne i towarzyskie apogeum sezonu teatralnego stanowiło zwykle jesienne polo-
wanie, w którym – jako goście Herbersteina – uczestniczyli „wysocy pruscy i austriaccy 
oficerowie, jak również przedstawiciele szlachty z całego hrabstwa”11. Z okazji polowania 
pod koniec października 1831 roku poeta napisał nieopublikowane do dziś Grafenorter 
Jagdlieder (Gorzanowskie pieśni myśliwskie).

Pierwsze spotkanie z Gorzanowem napawało młodego Holteia, wschodzącego 
poetę i artystę, tęskniącego za azylem i ucieczką od przygnębiającej go codzienno-
ści, nieskrywanym lękiem, wywołanym nieskutecznymi próbami przebicia się do 
wrocławskich elit artystycznych. „Słowa teatr pałacowy, Hrabstwo Kłodzkie, Gorza-
nów […] przenikały mi do szpiku kości niczym porażenie prądem elektrycznym”12 
– wyznał na kartach swej monumentalnej autobiografii pt. Vierzig Jahre (Czterdzieści 
lat, 1843–1850). Natomiast baśniowy widok pałacu zdawał się roztaczać nad nim 
niezwykle pociągającą romantyczną aurę tajemniczości i niesamowitości. Swoje 
pierwsze wrażenia zapisał po latach następującymi słowami:

8 Paul Preis, Musik- und Theaterleben von Stadt und Kreis Glatz. Ein Rückblick, t. 2: Kreis 
Glatz, Lüdenscheid 1969, s. 110–111.

9 Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.), Z Gorzanowa w świat szeroki… Studia i materiały 
ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie Urodzin, Wrocław 2007, s. 5 (Przedmowa).

10 Preis, op. cit., s. 111.
11 Tamże, s. 110.
12 Karl von Holtei, Vierzig Jahre, t. 2, Breslau 1862, s. 220.
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Pewnej soboty, po południu o godzinie wpół do czwartej, spojrzałem z mielnickiej góry 
w dół w gorzanowską dolinę i ujrzałem przed sobą po raz pierwszy położony w niej 
nieszczęsny pałac z jego wieloma czerwonymi frontonami. Przeszyły mnie ciarki! Nie-
wypowiedziany strach i obawa, jak mnie przyjmą, walczyły z zagadkowymi zachwy-
tami i bolesną niecierpliwością wyjawienia zagadek, które tęsknie na mnie czekały. 
Niczym zamek wróżek stała przede mną dziwna budowla, tak jakby specjalnie została 
wczarowana w tę dolinę, abym mógł w tym samym miejscu rozpocząć swą przygodę! 
Gdyby wyszły mi naprzeciw karły, murzyni i olbrzymy, wcale bym się nie zdziwił. 
W stanie nadzwyczaj fantastycznej egzaltacji, z drżącymi członkami, żarzącą się głową, 
niepewny swoich zmysłów, wjechałem na pałacowy dziedziniec; czegoś podobnego – 
pomyślałem sobie – nikt jeszcze nie przeżył […]13.

Ze względu na swą małomówność wrocławski adept sztuki aktorskiej wywierał na 
dworskim towarzystwie początkowo „wrażenie bardzo skromnego, zakłopotanego 
młodzieńca, którego niebiosa nie obdarzyły bynajmniej nadmiernymi darami umysłu, 
a ponieważ przy każdym zadawanym mu pytaniu stawał się purpurowy na twarzy, 
w żaden sposób nie pojmowano, jak będzie się chciał odważyć odgrywać komedie”14. 
Jednak już jego pierwsze role (w popularnych sztukach cenionego wówczas poety 
patriotycznego Theodora Körnera), których godzinami uczył się, spacerując po rozle-
głym pałacowym parku, zostały przyjęte – ku jego zaskoczeniu – z dużym aplauzem. 
Podczas gorzanowskiego debiutu młody Holtei zjednał sobie sympatię miejscowych 
widzów przede wszystkim dzięki swym predyspozycjom i umiejętnościom reto-
rycznym, a brak odpowiedniego opanowania ciała, gestykulacji i mimiki – jego 
pięta achillesowa – nie wpłynął na obniżenie bardzo wysokiej sumarycznej oceny 
występów. Zgodnie z rozkładem repertuaru ambitny, choć jeszcze niedoświadczony 
przybysz z Wrocławia kreował przede wszystkim role komediowe w obliczonych 
na czystą rozrywkę trywialnych burleskach i farsach, choć sporadycznie odgrywał 
również kwestie w poważniejszych, a nawet klasycznych sztukach, np. w Emilii 
Galotti Ephraima Wolfganga Lessinga, wybitnego przedstawiciela niemieckiego 
oświecenia, czy w znanym mu już od dzieciństwa Królu Lirze Szekspira.

Wtedy także poznał Holtei swą przyszłą małżonkę, poślubioną w 1821 roku w Obor-
nikach Luise Rogée (1800–1825), wówczas powszechnie cenioną przez krytyków 
i uwielbianą przez publiczność eteryczną aktorkę słynnego berlińskiego Hoftheater, 
uchodzącego – obok wiedeńskiego Burgtheater – za najlepszą scenę niemieckiego 
obszaru językowego. „Mała Rogée”, występująca w tym czasie, również wspólnie 
z małżonkiem in spe, gościnnie na deskach teatru pałacowego, pozostawała od wcze-
snych lat pod opieką Christiane Pedrillo, z domu Eigensatz, wiedeńskiej aktorki, która 
była bliską przyjaciółką hrabiego i urodziła mu kilkoro nieślubnych dzieci15.

Po zakończeniu gorzanowskich występów ogarnęła Holteia duma z jego pierw-
szych scenicznych doświadczeń i osiągnięć, związku z Luise Rogée, wspólnych 

13 Tamże, s. 226–227.
14 Tamże, s. 234.
15 Por. Henk J. Koning, Hätte Kleist dieses Käthchen nur einmal gesehen… Luise von Holtei, 

geb. Rogée (1800–1825), Schauspielerin und erste Gattin Karl von Holteis, „Silesia Nova. 
Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte“, 11 (2014), z. 3, s. 38–47.
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namiętnych spacerów w tzw. „alei westchnień”16, licznych nowych znajomości 
i podniet, na co miał mieć wpływ urokliwy krajobraz tej okolicy. W retrospektywie 
nie potrafił ukryć satysfakcji:

Było zbyt wiele szczęścia naraz: Wszystkie zmysły i siły skupione na teatrze, pisa-
nie ról, uczenie się, przedstawianie, u jej [Luise] boku, która rzeczywiście unosiła się 
w czystości i z uśmiechem nad naszymi staraniami, uszlachetniając dążenia wszystkich, 
łaska hrabiego, wolne, obfite życie, najcieplejszy późnoletni schyłek jesieni, śmiejący 
się ogród, wysokie góry wokół, świeże i odświeżające powietrze! – I mój talent, mój 
często kwestionowany, odmawiany mi przez Schalla talent aktorski, uznany, pochwa-
lony, wsparty; powierzono mi najważniejsze role!17

Owacyjne przyjęcie pierwszych, wykreowanych w Gorzanowie amatorskich 
ról należy jednak ocenić ambiwalentnie. Z jednej strony wywarło ono na wscho-
dzącym artyście niewątpliwie pozytywne psychoterapeutyczne oddziaływanie, 
utwierdzając go w wierze we własne aktorskie zdolności, z drugiej strony prze-
słoniło jednakże braki, odbierając mu niejako możliwość rzeczowego, wolnego 
od emocji i pozbawionego iluzji osądu, co w późniejszych latach niejednokrotnie 
objawiło się w jego turbulentnej teatralnej karierze. Kolejny, prawdopodobnie 
około dwumiesięczny, pobyt Karla von Holteia w rezydencji hrabiego Herber-
steina miał miejsce jesienią 1818 roku. Głównie ze względu na nieobecność 
ukochanej Luise Rogée oraz mniej zgrany skład podlegającego ciągłej fluktuacji 
ansamblu aktorskiego „wydarzenia teatralne” tego sezonu miały rzekomo „dość 
prozaiczny i rzemieślniczy przebieg”, nie były ani ciekawe, ani inspirujące18. 
Wrocławski arystokrata, stojący na początku artystycznej i literackiej drogi, 
rozdarty między światem poezji i teatru, wcielał się wprawdzie z sukcesem 
w rozmaite role, „młodzieńców jak i starców, komiczne jak i tragiczne, lecz bez 
odczuwania czarującej błogości poetyckich złudzeń”, bez szczególnej motywacji 
i bez zapału, który miał go uskrzydlać dwa lata wcześniej podczas wspólnego 
scenicznego doświadczenia z Luise Rogée19.

III

Prowadząc od 1823 roku przez całe dziesięciolecia życie wędrownego artysty, do 
czego przyczynił się głośny wrocławski skandal teatralny20, Holtei często odwie-
dzał trochę światowy, a trochę swojsko-sielankowy Gorzanów, dając tu występy 
artystyczne, kierując teatrem (w sensie artystycznym i organizacyjnym), pisząc 
i opracowując sztuki do inscenizacji, poznając osobliwości wiejskiego kolorytu, 

16 Holtei, Vierzig Jahre, t. 2, op. cit., s. 258.
17 Tamże, s. 247–248.
18 Tamże, s. 344.
19 Tamże, s. 339.
20 Zob. Leszek Dziemianko, Der junge Karl von Holtei. Leben und Werk, Wrocław – Dresden 

2007, s. 201–222.
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obcując z przyrodą i ludźmi (nie tylko z dworskiego środowiska – m.in. z pro-
boszczem Antonem Heinrichem) oraz poszukując wytchnienia i literackich inspi-
racji. Tutejsze walory krajobrazowo-przyrodnicze i realia obyczajowe odegrały 
niepoślednią rolę w jego życiu, a także niewątpliwie wpłynęły na jego twórczość 
i wrażliwość estetyczną.

Podczas pobytu w Gorzanowie jesienią 1826 roku powstało kilka pierwszych wier-
szy gwarowych poety w dialekcie śląskim (np. Blovelken, Mutterle), włączonych do 
opublikowanego po raz pierwszy w roku 1830, bardzo wówczas poczytnego i wielo-
krotnie wznawianego tomu pt. Schlesische Gedichte (Wiersze śląskie), dzięki któremu 
stał się Holtei w ostatnich dwudziestu latach życia niewątpliwą ikoną śląskiego życia 
kulturalnego i był powszechnie postrzegany jako uosobienie śląskiego charakteru. 
Natomiast przebywając tu wraz z rodziną w sierpniu i wrześniu 1834 roku, przed 
podróżą do Wiednia, napisał – korzystając z „wiejskiego ustronia” i „błogiego spoko-
ju” – wystawioną po raz pierwszy dwa lata później w pałacowym teatrze popularną 
krotochwilę Dreiunddreißig Minuten in Grünberg (Trzydzieści trzy minuty w Zielonej 
Górze), która przez długie dziesięciolecia wywoływała u publiczności wielu scen 
niemieckich salwy śmiechu21. Z kolei postać samego Herbersteina, zwanego przez 
współczesnych „Osobliwym”22 (der Seltsame), mogła posłużyć Holteiowi za wzorzec 
dla jego literackich bohaterów – starszych szlachetnych dżentelmenów, występujących 
zwłaszcza w świecie przedstawionym jego szlacheckich powieści Noblesse oblige 
(1857) czy Haus Treustein (Ród Treusteinów, 1866)23. Także tytułowy bohater powieści 
Christian Lammfell (1853) nosi wyraźne cechy zewnętrzne i osobowościowe innej, 
znanej autorowi osobiście, autentycznej postaci związanej z tą okolicą, a mianowicie 
mieszkającego w Nowym Waliszowie (niem. Neuwaltersdorf) kapłana Georga Seipela, 
„przyjaznego starca, z którego poczciwej mimiki przemawiała błoga rezygnacja [i] naj-
czystsze współczucie”24, nazywanego powszechnie „ojcem Jürgelem” (Pater Jürgel)25.

Gorzanów był dla poety także miejscem życiowych tragedii. Na początku sierp-
nia 1836 roku zmarł tu niespodziewanie jego jedyny, pochodzący z małżeństwa 
z Luise Rogée, piętnastoletni syn Heinrich Wolfgang Andreas (ur. 1821), „[w]ysoki, 
postawny, na swój wiek już bardzo dojrzały, a przy tym o rzadkiej urodzie, którą 
szczególnie podkreślały głębokie niebieskie oczy”26. Wspominając śmierć syna, 

21 Karl von Holtei, Theater. In einem Bande, Breslau 1845, s. 110. Por. także Alfred Moschner, 
Holtei als Dramatiker, Breslau 1911, s. 109.

22 Arno Herzig, Die Herrschaft Grafenort (Grafschaft Glatz) im Besitz der Familien von Annen-
berg und von Herberstein (1623–1930), „Schlesische Geschichtsblätter. Zeitschrift für Regio-
nalgeschichte Schlesiens“, 45 (2018), z. 2, s. 46.

23 Na cześć Herbersteina napisał Holtei w 1843 r., z okazji jego imienin, panegiryczny, choć 
niepozbawiony goryczy, wiersz, składający się z 12-u ośmiowersowych zwrotek, który miał 
być śpiewany do melodii Ach wie ist die Stadt so wenig. Został on opublikowany w regional-
nej prasie. Zob. [Wilhelm] Hohaus, Holtei in der Grafschaft Glatz, „Vierteljahrsschrift für 
Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz“, 2 (1882/83), s. 213–215.

24 Karl von Holtei, Briefe aus und nach Grafenort, Altona 1841, s. 147.
25 Por. m.in. Paul Landau, Karl von Holteis Romane. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 

Unterhaltungs-Literatur, Leipzig 1904, s. 154–155.
26 Karl von Holtei, Vierzig Jahre, t. 5, Breslau 1862, s. 207.
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pisał Holtei po latach: „Opustoszały, pozbawiony ludzi pałac, gdzie w niezamiesz-
kanym skrzydle, w strachu i łzach, czuwaliśmy, czekając na poranne słońce, by 
tym jaśniej oświetlało naszą boleść!”27 O jego śmierci przypomina istniejąca do 
dziś tablica wmurowana w fasadę miejscowego kościoła. Natomiast w 1839 roku 
Holtei opłakiwał na hrabiowskich włościach śmierć swojej drugiej żony, wcześniej 
występującej również na pałacowej scenie, aktorki Julie Holzbecher (ur. 1807)28. 
Jej zgon, będący następstwem trudnego porodu, którego nie przeżyły również 
bliźnięta, położył kres ich wspólnej działalności w teatrze niemieckim w Rydze, 
gdzie śląski pisarz i komediant-wagabunda sprawował od września 1837 roku 
funkcję dyrektora.

Najbardziej oczywistą książką pisarza związaną z Gorzanowem są z pewnością 
powstałe tam w latach 1839–1840, a wydane w podhamburskiej wówczas Altonie 
Briefe aus und nach Grafenort (Listy gorzanowskie, 1841) – dedykowany hrabiemu 
Herbersteinowi zbiór kilkunastu fikcyjnych listów po raz drugi owdowiałego Holteia 
do jego bliskich, przedstawicieli szeroko pojętego ówczesnego życia literackiego 
i artystycznego oraz do anonimowych adresatów. Ich treść obejmuje wspomnienia 
autora z jego dotychczasowych pobytów w Gorzanowie, nakreślone ze „świeżym 
[…] humorem”29 portrety charakterologiczne, luźne refleksje teoretyczno-literac-
kie i teatrologiczne, stanowiąc w dużej mierze wykładnię jego konserwatywnego 
światopoglądu jak też zapis jego „rozdartej duszy”30. W jednym z listów, otwarcie 
kokietując czytelnika, pisał – z typowym dla siebie patosem – o swoim stanie psy-
chicznym w następujący sposób:

Po silnych zawieruchach, jak tylko pierwsze bolesne doświadczenia gwałtownego 
wzburzenia przebrzmieją, przychodzi pasywna rozkosz melancholii […]. A tam, gdzie 
otacza nas potęga przyrody z jej górami, lasami, niwami i kwiatami, to niezmącone 
ludzkim błądzeniem królestwo Boga, wydaje się nam tak dostojne, że atrament, pióro 
i papier potrafią w swej nowoczesnej trójjedności wzbudzić prawdziwy wstręt. Poety 
drugiego i trzeciego garnituru – zakładając, że skromne mniemanie o sobie chroni go 
przed zaślepieniem – chyba nigdy nie można bardziej nazwać poetą, jak w takie czyste 
letnie dni31.

Anonimowy krytyk drezdeńskiej gazety „Abendzeitung” podkreślał ponad-
to śląskość Holteia, przebijającą rzekomo z kart tej książki: „Nigdzie tak jak 
u niego objawia się śląska racjonalna osobowość z charakteryzującymi go tak 
szczególnie cechami: dobrodusznym usposobieniem, uczciwością, naiwnością 
oraz ową – musimy to powiedzieć, wręcz nieszczęsną – skromnością, która tak 
rzadko pozwala Ślązakom odnieść w dziedzinie literatury i sztuki popularność 

27 Tamże, s. 208.
28 Por. Henk J. Koning, „[…] eine durchaus edle, höchst geistvolle und gebildete Frau.“ Julie 

von Holtei, geb. Holzbecher (1809–1838), Schauspielerin und zweite Gattin Karl von Holteis, 
„Silesia Nova. Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte“, 12 (2015), z. 2.

29 H…k., Literatur, „Europa. Chronik der gebildeten Welt“, 1840, t. 1, s. 230.
30 A. L. [August Lewald], Literatur, „Europa. Chronik der gebildeten Welt“, 1840, t. 4, s. 323.
31 Holtei, Briefe…, op. cit., s. 121.
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i uznanie”32. Nie bez znaczenia są pod tym względem również gorzanowskie 
reminiscencje zawarte we wspomnianym już wielotomowym autobiograficznym 
opus magnum Karla von Holteia pt. Vierzig Jahre, powstałym częściowo w go-
rzanowskim odosobnieniu.

IV

Na szczególne podkreślenie w kontekście związków autora Starego wodza z Go-
rzanowem zasługuje jego przyjaźń z hrabią Herbersteinem, który w marcu 1830 
roku był w Berlinie świadkiem na jego ślubie ze wspomnianą aktorką Julie Hol-
zbecher, a już wcześniej stał się jego wieloletnim protektorem, zabierając go m.in. 
w 1826 roku, w charakterze towarzysza podróży, do Paryża. Zebrane nad Sekwaną 
doświadczenia osobiste i artystyczne oraz przywiezione stamtąd inspiracje odcisnęły 
wyraźne piętno na twórczości dramatycznej Holteia oraz jego pracy na stanowisku 
dramaturga w Königstädter Theater w Berlinie, gdzie – zgodnie z profilem tej sce-
ny – był zobligowany do tworzenia lekkich sztuk rozrywkowych, zwłaszcza silnie 
zakorzenionych w tradycji francuskiej wodewili, z typowymi dla tego gatunku, 
bazującymi na pieśniach ludowych, melodyjnymi kupletami.

Również repertuar gorzanowskiego teatru, stanowiącego „idealną kombinację 
sceny zawodowej i amatorskiej”33, integrującego deklamację z muzyką i tańcem, 
wykazywał – co było wyraźnym życzeniem hrabiego – podobny charakter este-
tyczny. Holtei, piastujący przez dwanaście sezonów funkcję dyrektora, wystawiał – 
właśnie z tego powodu – przede wszystkim rokokowe sielanki, biedermeierowskie 
śpiewogry i małe opery, w tym dzieła Haydna, Mozarta oraz francuskich i włoskich 
kompozytorów. Niemniej jednak należy nadmienić, że wachlarz repertuarowy 
pałacowego teatru cechował się sporą różnorodnością gatunkową, gdyż włączano 
do niego także kanoniczne utwory literackich koryfeuszy, a zatem Szekspira, 
Goethego, Schillera czy Lessinga, jak też komedie i sztuki salonowe święcących 
wówczas wielkie triumfy, a dziś w dużym stopniu zapomnianych pisarzy pokroju 
Augusta Wilhelma Ifflanda czy Augusta von Kotzebue. Na afiszu nie brakowało – 
rzecz jasna – również utworów kierownika miejscowej świątyni muz, w których 
sam występował.

Pobyty Holteia w Gorzanowie stanowiły zatem z jednej strony upragniony 
„wiejski czas swobody i wewnętrznego spokoju”, z drugiej jednak – były okresem 
wytężonej pracy, gdy spędzał „niekiedy cały dzień, siedząc nieprzerwanie przy biur-
ku”, zajmując się zarówno sprawami artystycznymi jak i organizacyjnymi.34 Pewne 

32 Briefe aus und nach Grafenort. Von Karl von Holtei. Altona, bei Hammerich. 1841, „Aben-
dzeitung“, 1840, t. 4, nr 94, s. 765 („Blätter für Literatur und bildende Kunst“). Por. ponadto 
raczej nieprzychylną anonimową recenzję (sygnowaną „16.“), która ukazała się w renomo-
wanym lipskim czasopiśmie literackim „Blätter für literarische Unterhaltung“, 1841, nr 198 
(s. 801–803) i nr 199 (s. 805–806).

33 Preis, op. cit., s. 111.
34 Holtei, Vierzig Jahre, t. 5, op. cit., s. 205.
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wyobrażenie o charakterze i efektach tej absorbującej działalności daje następujący, 
bardzo plastyczny opis, odnoszący się do otwarcia sezonu teatralnego wiosną 1836 
roku, który został zaczerpnięty z jego memuarów:

Hrabia dał mi pozwolenie zaangażowania kilku młodych, niedrogo opłacanych nowicju-
szy. Moja żona, jej przyjaciółka, która towarzyszyła nam w podróży z Wiednia, oraz ja 
mieliśmy być wspierani przez tę jednostkę pomocniczą, a poza tym także wśród na miej-
scu mieszkających, oddanych zacnej gospodarce rolnej elewów znaleźliby się przecież 
niejedni, którzy posiadaliby ochotę i zręczność, by nas obsadowo wspomóc. Bez zwłoki 
udałem się do Wrocławia, skąd – a jakże – w ciągu kilku dni sprowadziłem w jeszcze 
śniegiem pokryte góry cały wóz wschodzących artystów. […] Gdy na dobre nastała 
wiosna, nasze przedstawienia odwiedzało liczne towarzystwo z sąsiedztwa, a przestrzeń 
sali, dla Gorzanowa wystarczająco dużej, stała się zbyt mała, by pomieścić wszystkich, 
którzy tłumnie przybywali z miast i wsi, z okolicy i oddali. Graliśmy tylko w niedzie-
le. Cały tydzień upływał na uciążliwych ćwiczeniach próbnych. Miałem satysfakcję, 
słysząc ze wszystkich stron i widząc na własne oczy, że moi uczniowie robili postępy, 
że z niedzieli na niedzielę przedstawienia wypadały coraz lepiej35.

O zażyłej, choć niepozbawionej wzajemnych upokorzeń relacji Holteia z Herber-
steinem, „życzliwym świadkiem i orędownikiem” jego „szczęśliwych sukcesów”, 
świadczy m.in. list pisarza z 1839 roku, w którym wyznaje on z niewymuszonym 
humorem przyjemność wspólnych rozmów na temat wydarzeń politycznych36, a po-
nadto

o niemieckiej i francuskiej kuchni, o założeniach parkowych […], o sztuce wersyfi-
kacji i regionalizmach, o leksykonach i wymowie litery R, o dialektach i zwyczajach, 
o […] Otellu Szekspira, o sędziach i sprawach kryminalnych, o konstytucjach, o czym 
ja niewiele wiem; o niemieckim romantyzmie, o czym Pan wie niewiele; i wreszcie 
o wrażliwości, o której Pan wie mniej niż nic, gdyż posiada Pan rzadką cnotę darowania, 
niechowania urazy i wspominania tylko tego, co dobre37.

Przyjazne stosunki Holteia z ordynatem gorzanowskich dóbr, tytułowanym przez 
niego słowami „Liebes Grofla!”38, zostały poważnie nadszarpnięte w wyniku zawi-
łych, do dziś niewyjaśnionych ostatecznie nieporozumień związanych z organizacją 
sezonu teatralnego 1843/44 oraz interpersonalnymi tarciami wokół pałacowej sceny, 
które skłoniły poetę do definitywnego opuszczenia Gorzanowa w lutym 1844 roku39. 
Na deskach teatru stanął po raz ostatni 8 lutego, wcielając się w jedną z drugopla-

35 Tamże, s. 199–200.
36 Cytaty: tamże, s. 198.
37 Holtei, Briefe…, op. cit., s. 12–13. Cytowany fragment posiada w oryginale formę wierszowa-

ną.
38 Tym pozdrowieniem otwiera autor zbiór swoich gorzanowskich listów. Tamże, s. 3.
39 Por. Karl von Holtei, Fahrende Theaterschule (Ein Traum), „Almanach für Freunde der Schau-

spielkunst auf das Jahr 1844“, 9 (1845), s. 196–199; Hohaus, op. cit., s. 205 i 210–211; Udo 
Lincke, Die letzten Tage Holteis im Schlosse Grafenort, „Glatzer Heimatblätter. Zeitschrift des 
Vereins für Glatzer Heimatkunde“, 13 (1927), z. 4, s. 89–101.
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nowych ról we własnej, napisanej pierwotnie dla berlińskiego Königstädter Theater, 
melodramatycznej sztuce pt. Theodor und Leonhard oder die Majoratsherren (The-
odor i Leonhard czyli ordynaci, 1832). Niedługo po śmierci hrabiego w 1847 roku 
przybył tu tylko jeszcze raz na krótko, by – „jako nieznany podróżny” odwiedzić 
swe „dawne miejsce działalności” oraz oprowadzić po rezydencji rodzinę zaprzy-
jaźnionego dyrektora żmigrodzkiego sądu40. Swe ostatnie spotkanie z pałacowymi 
wnętrzami i ich otoczeniem, które miało miejsce 3 sierpnia 1847 roku, uwiecznił 
Holtei w swoich wspomnieniach, szkicując przepojony smutkiem i goryczą, na 
wskroś nostalgiczny obraz:

Nie spotkawszy nikogo, zawędrowaliśmy do pałacu, który żmigrodzianie życzyli sobie 
zobaczyć. A tu pozwoliliśmy się oprowadzić po holach i pokojach, w których od trzy-
dziestu lat czułem się jak w domu; po komnatach, w których przebywałem, kochałem, 
czuwałem przy umierających, żyłem z żywymi, tworzyłem, spierałem się z hrabią, 
pisałem sztuki, uczyłem się ról, dyrygowałem teatrem, snułem plany i – tylko Bóg 
raczy wiedzieć – cóż jeszcze robiłem!? Gdy w końcu dotarliśmy przed drzwi izdebki, 
w której zwykle mieszkałem, a dobrotliwa żona pokojowego stróża w swojej tradycyjnej 
cycerońskiej manierze wielkiej pani powiedziała: tu mieszka pan von Holtei, gdy jest 
w Gorzanowie – a zaraz potem gwałtownie przerwała i przypatrywała mi się pytająco, 
jakby chciała dodać: wprawdzie teraz również tu jesteś, lecz nigdy tu nie zamieszkasz! 
– to ogarnął mnie serdeczny smutek, który ledwo mogłem opanować. Dopiero w tej 
chwili zmarł dla mnie hrabia, a ja pogrzebałem go wraz z m o i m i zmarłymi41.

W kolejnych latach pałac i teatr opustoszały, gdyż rodzina Herbersteinów prefero-
wała posiadłości w Styrii, a sam poeta, mimo że pozostawał z nią jedynie w luźnym 
kontakcie, czuł się zobowiązany dbać o jej dobre imię. Nowego protektora znalazł 
niebawem w baronie Friedrichu Hermannie Antonie von Hatzfeldzie ze Żmigrodu, 
gdzie objął posadę bibliotekarza, tworząc tam m.in. treściowo eskapistyczne, a pod 
względem formalno-estetycznym niezwykle heterogeniczne dzieło pt. Die Stimmen 
des Waldes (Głosy lasu, 1848)42.

V

Fenomen wspomnianej, trudnej dziś do wyobrażenia niezwykłej popularności, jaką 
stary Holtei cieszył się w rodzinnych stronach, przedstawił jego biograf Max Kurnik 
w taki oto sposób:

Holtei jest […] najpopularniejszą osobistością na całej ziemi śląskiej. Zawsze, gdy wy-
soka i – mimo podeszłego wieku – wyprostowana postać z zacną, okoloną srebrzystymi 
włosami głową […] przemierza ulice i promenady Wrocławia, na ulicach zbierają się 

40 Preis, op. cit., s. 115.
41 Karl von Holtei, Vierzig Jahre, t. 6, Breslau 1862, s. 256–257. Wyróżnienie w oryginale.
42 Zob. Leszek Dziemianko, Eskapistische Flucht in die harmonische Welt der Natur: Karl von 

Holteis „Stimmen des Waldes“ (1848), [w:] Dziemianko, Hałub, op. cit., s. 201–2018.
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grupki uczniaków i pozdrawiają go jako dobrze wszystkim znanego starego Holteia, 
zaś przekupki na placach targowych przekrzykują się między sobą, wołając: Patrzcie, 
oto nasz stary Holtei!43

O powszechnym szacunku wobec poety świadczą ponadto liczne wydarzenia: 
m.in. zakrojone na szeroką skalę obchody jego osiemdziesiątych urodzin, uroczystość 
pogrzebowa, która zgromadziła rzesze mieszkańców Wrocławia, a następnie podej-
mowane na całym Śląsku wielorakie inicjatywy mające na celu zachowanie poety 
w pamięci kolektywnej, przejawiające się zwłaszcza w odsłanianiu jego pomników, 
nazywaniu jego imieniem poszczególnych elementów topografii miast i wsi czy 
też edycji pamiątkowych kart pocztowych. Wszelkie formy upamiętnienia autora 
Starego wodza wpisywały się w konglomerat zjawisk i tendencji charakterystycz-
nych dla rozpowszechnionego w całych Niemczech w końcu XIX i w pierwszych 
dziesięcioleciach XX wieku tzw. ruchu małoojczyźnianego (Heimatbewegung), 
który pielęgnował i propagował regionalne tradycje, manifestując jedność lokalnej 
społeczności i kształtując jej kulturową tożsamość.

Cezura roku 1945, której konsekwencją było ideologicznie uwarunkowane mar-
ginalizowanie, a najczęściej zacieranie śladów wielowiekowej obecności kultury 
niemieckiej na Śląsku, pozbawiła ten region „znacznych połaci historii”44, na czym 
także mocno ucierpiała pamięć o Karlu von Holteiu. Od transformacji ustrojowej 
lat 1989/90, dzięki dokonującej się „restytucji niemieckiej pamięci historycznej 
i włączania jej w obręb tożsamości polskich mieszkańców dzisiejszego Dolnego 
Śląska”45, poeta powraca – w różnym tempie, różnymi drogami i w różnej postaci 
– do należnych mu miejsc, z których przed laty zmiotła go historyczna nawałnica.

We Wrocławiu Holtei jest ponownie obecny od końca lat dziewięćdziesiątych 
w postaci popiersia umieszczonego w ratuszowej galerii sławnych wrocławian czy 
też tablicy pamiątkowej w języku polskim i niemieckim, zawieszonej przy wejściu 
do budynku wzniesionego na miejscu hotelu, w którym przez kilka lat mieszkał.46 
Natomiast w Obornikach Śląskich poeta patronuje wzgórzu zwieńczonym jego po-
mnikiem, a od 1997 roku Liceum Ogólnokształcącemu, co świadczy o wzrastającej 
świadomości historycznej i regionalnej współczesnych oborniczan47.

Powoli Holtei powraca także do swego ukochanego, i jak się często wyrażał, 
pięknego Gorzanowa, by – jak się wydaje – już nigdy nie zostać stąd wypędzonym. 

43 Max Kurnik, Karl von Holtei. Ein Lebensbild, Breslau 1880, s. 9.
44 Stefan Bednarek, Życie kulturalne Dolnego Śląska jako problem badawczy, „Dolny Śląsk”, 

5 (1998), s. 12.
45 Wojciech Kunicki, Schlesien – Śląsk, [w:] Andreas Lawaty, Hubert Orłowski (red.), Polacy 

i Niemcy. Historia – kultura – polityka, Poznań 2003, s. 214.
46 Zob. m.in. Maciej Łagiewski, Karl von Holtei we wrocławskiej kulturze pamięci po roku 1945, 

[w:] Dziemianko, Hałub, op. cit., s. 411–419.
47 Zob. m.in. Leszek Dziemianko, Karl Eduard von Holtei i Oborniki. Życie – twórczość – pa-

mięć, [w:] Kazimierz M. Pudło (red.), Księga Dolnośląskiej Ziemi Obornickiej. Przeszłość 
– współczesność – przyszłość, Oborniki Śląskie 2008, s. 347–364; Kazimierz M. Pudło, Pa-
mięć historyczna o Karlu von Holteiu wśród dawnych i współczesnych mieszkańców Obornik 
Śląskich, [w:] Dziemianko, Hałub, op. cit., s. 420–428.
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Kwintesencję swego szczególnie bliskiego stosunku do gorzanowskiego refugium 
zawarł, przywołując z rozrzewnieniem wspomnienia z lata 1823 roku, gdy po hań-
biącym i wycieńczającym go psychicznie wrocławskim skandalu teatralnym utracił 
stałą posadę, i w posiadłości hrabiego Herbersteina, skąd – pełen niepewności – miał 
udać się do Pragi, Brna i Wiednia, zbierał nadwyrężone siły: „Właściwie dopiero 
wtedy, gdy wspólnie z Luise opuściłem Gorzanów, rozpoczęła się prawdziwa rozłąka 
ze wszystkim, co kochaliśmy i co było dla nas drogie. Dopiero teraz byliśmy zdani 
na siebie samych, dopiero teraz sami w obcym świecie. Odczuwałem potwornie 
wielki strach i ból!”48

Po wielu latach burzliwych dziejów pałac w Gorzanowie w drugi weekend wrze-
śnia 2018 roku odrodził się jako ośrodek kultury i sztuki Ziemi Kłodzkiej. Jeszcze 
na początku XX wieku był siedzibą teatru, na deskach którego wystawiano sztuki 
Szekspira, Racine’a i Schillera. Od czasu jego sprzedaży w latach trzydziestych 
XX wieku pałac popadał w ruinę aż do 2012 roku, kiedy to został własnością Fun-
dacji Pałac Gorzanów, utworzonej i prowadzonej przez Marka Haisiga49. Celem fun-
dacji stało się odrestaurowanie renesansowo-barkowego obiektu i przywrócenie mu 
pierwotnej rangi miejsca kultury. W pałacowych murach wystawiona została m.in. 
rock-opera Antygona w wykonaniu artystów z Pragi, wystąpili znani wykonawcy 
z Polski i Czech (m.in. zespół VooVoo z Wojciechem Waglewskim, awangardowa 
czeska skrzypaczka, wokalistka i kompozytorka – Iva Bittova).

Prawdziwym wyzwaniem dla Fundacji Pałac Gorzanów stało się jednak zorgani-
zowanie pod nazwą „Hultaj Festiwal 2018” trzydniowego festiwalu, który miał po-
mieścić w sobie szeroko pojętą sztukę: muzykę, sztuki plastyczne, wizualne, w końcu 
– teatr. Teren pałacowy zmienił się na czas festiwalu w intrygującą przestrzeń per-
formatywno-wystawową. Sama idea przedsięwzięcia bezpośrednio nawiązywała do 
postaci Holteia poprzez parafrazę nazwiska Holtei-Hultaj, co stało się jednocześnie 
pojemne ideowo, doskonale scalając czas przeszły z teraźniejszością. „Hultaj – gał-
gan, ancymon, łapserdak, nicpoń, urwipołeć”50 – pojęcie to objęło zarówno przedsta-
wicieli sztuki – jeszcze mało znanych, ale niepokornych, oryginalnych, wyjątkowych, 
zaskakujących, brawurowych „hultajów artystycznych”, jak i zaproszonych widzów 
– uczestników festiwalu (zbuntowane, poszukujące „hultajskie dusze”51), a także 
samą postać Holteia – artysty, wędrowca i wagabundy, wiecznego tułacza.

Podczas pierwszej edycji festiwalu teatr miał wrócić w mury gorzanowskiego 
pałacu po znacznie więcej niż półtora wieku. 14 września 2018 roku na deskach 
pałacowej sceny teatralnej wystawiono spektakl pt. Kolacja z Holteiem – one w re-
żyserii Michała Noconia – aktora, reżysera teatralnego, psychologa i pedagoga, 
współpracującego z instytucjami teatralnymi w Niemczech, Polsce, Czechach i Au-
strii52. W zapowiedzi sztuki napisano: „pośmiertna tragifarsa w 9 obrazach stacyjnych 

48 Karl von Holtei, Vierzig Jahre, t. 3, Breslau 1859, s. 175.
49 Por. Maciej Schulz: Kultura w pałacu, [w:]  [dostęp: 20.09.2018].
50 Hultaj Festiwal 2018,  [dostęp: 20.09.2018].
51 Tamże [dostęp: 20.09.2018].
52 Por. Konferencja „Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka”,  [dostęp: 

20.09.2018].
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z wyszynkiem przedstawiana przez aktorów, muzyków, śpiewaków i amatorskich 
wykonawców z Ziemi Kłodzkiej”53. Scenariusz spektaklu został napisany specjalnie 
na inaugurację sceny pałacowej w Gorzanowie, a powstał w oparciu o autentyczne 
teksty Karla von Holteia. W trakcie widowiska spotykamy samego Holteia, który 
staje się naszym przewodnikiem po gorzanowskim pałacu oraz swoich czasach, 
spotykamy korowód postaci: najważniejszych kobiet w życiu pisarza, literatów 
i filozofów, którzy wywarli wpływ na jego twórczość.

A wszystko rozgrywa się w mglisto-mrocznym klimacie owianego tajemnicą 
pałacu. W scenariusz spektaklu włączono fragmenty Starego wodza – jednej z naj-
bardziej znanych sztuk Holteia, z kolei bezpośrednim nawiązaniem do czasów jej 
inscenizacji na gorzanowskiej scenie był – jak i wówczas – udział amatorów, ludzi 
„z regionu”. Doskonale wcielił się w tę rolę wywodzący się z Ziemi Kłodzkiej zespół 
wokalny Hejszovina. W swoim repertuarze zespół skupia się na twórczości ludowej 
pogranicza polsko-czeskiego, prezentując tożsamość, a jednocześnie regionalny 
charakter Dolnego Śląska. Z kolei samo wskrzeszenie postaci Holteia, który snuje 
się po pałacowych komnatach i dziedzińcach, staje się zapowiedzią wskrzeszenia 
pałacu jako miejsca spotkań, jednocześnie napawając nadzieją na ciągłość kultury 
i sztuki, która – mimo upływającego czasu, zmieniających się konwencji, czy nowych 
form – pozostaje żywa, autentyczna i wciąż przyciąga rzesze odbiorców.

„Chcielibyśmy przyczynić się do odtworzenia dawnej, kulturotwórczej funkcji 
pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej 
i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także poprzez upowszechnianie zjawisk kultury 
w każdej postaci. Jednym ze środków prowadzących do osiągnięcia tego celu jest 
reaktywacja pałacowego teatru”54 – zapisano w statucie Fundacji Pałac Gorzanów. 
Zważywszy na udaną pierwszą edycję „Hultaj Festiwalu” oraz jego zasięg, który 
objął wszystkie wymienione cele, można z optymizmem patrzeć w przyszłość go-
rzanowskiego przedsięwzięcia, którego patronem stał się oczywiście – wskrzeszony 
na deskach pałacowego teatru – Karl von Holtei. W lipcu 2019 roku planowana 
jest druga edycja „Hultaj Festiwalu”, a gorzanowskie mury ponownie gościć będą 
zespoły muzyczne, artystów plastyków, performerów i przyciągną zapewne dużą 
ilość widzów – wielbicieli sztuki.
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Słowa kluczowe
Karl von Holtei, Gorzanów, Johann Hieronymus von Herberstein, Luise Rogée, 
Julie Holzbecher, Dolny Śląsk, teatr i literatura niemiecka XIX wieku

Abstract
In orbe theatrum Grafenortis. Karl von Holtei and Grafenort

The article presents biographical and artistic connection between Breslau-
born, well-known German writer and actor Karl von Holtei (1798-1880) with 
Grafenort in Lower Silesia. This relation started on autumn 1816 when he de-
buted in the palace theater of Count Johann Hieronymus von Herberstein. The 
count became his long-term patron. At that time Holtei met his first wife Luise 
Rogée, an actress of famous Hoftheater in Berlin. For many years, Holtei was 
a travelling artist and visited Grafenort very often performing and running the 
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theatre. Also here, he wrote his first poems in the Silesian language. The best 
known works connected with Grafenort are Briefe aus und nach Grafenort and 
autobiography Vierzig Jahre where he collected his memories from Grafenort. 
In 2012, Grafenort Palace Foundation was established. The Foundation’s goal 
is to rebuild palace, which will be cultural centre of the region. Thanks to Foun-
dation’s activities, the memory of Karl von Holtei is still alive in Grafenort, 
e. g. Hultaj Music Festival was organized in September 2018.
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