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Dzban z klasztoru Braci Bosonogich 
w Göttin'gen, XlV wiek. 
Znak na spodzie: Baranek Bozy . . 

Kielich na ho:;tic, 
wykonany przez Johanna Quarlinga w 1719 r . 

Przer6bka cyny 

DO konca sredniowiecza cyna by/astosunkowo droga, gdyz uzyskiwano jQ w bardzo 
malych ilosciach. Dlatego tez s/uzy/a ona przede wszystkim do wyrobu brFu. Dopiero 
kiedy w XIV wieku na polnocy Czech odkryte zosta/y bogate zloza cyny, a handel z cynQ 
angielskq. wzros/, przerobka cyny osi?gn~la wyzszy poziom. 
Odlew wyrobow z cyny odbywal sl~ przy pomocy form odlewniczych z metalu, kamienia 
lub gipsu. Na ogol formy te wykonywane byly przez samych cynownikow. Wyl?cznie 
formy dia wyrobow artystycznych, kunsztowne figury i przedmioty, wykonywali zawo-
dowi rytownicy na zlecenie. . 
Cyna reaguje oboj~tnie z wi~kszoSci~i kwasow, ponadto nie rdzewieje. Z tego wzgl~du 
znalazla ona zastosowanie g/ownie w wyrobie naczyn i kubkow do picia , 

. W gospodarstwach wiejskich stosowano naczynia cynowc od XVIll wicku. W domach 
mieszczanskich jedna-k znalazly one zastosowanie 0 wiele wczesnicj zast"plihlC zwyk/c 
drewniane naczynia oraz naczynia z kamionki . 
Kazdy pl:zedmiot .cyno~y, wykonany na sprzedaz musial bye odpowiednio oznakowany 
r~k? mistrza oraz steplem kontrolnym miasta. 

. 

Jednak nie tylko w domach miejskich i na wsiach wyroby z cyny sta/y sitr z biegiem czasu 
niezbtrdnym przedmiotem codziennego uzytku . Znalazly one rowniez zastosowanie w 
koscio/ach, w stowarzyszeniach i gildiach rzemieslnikow. 

Cynownicy w Göttingen 

Cynownicy getynscy odgrywali przez okres okolo pitrciuset lat znacz?c? rol~. Stanowili 
oni kwitn?c? ga1tri rzemiosla i wlasnie ich wyroby swiadczyly 0 wysokim poziomie regio
rialnej i miejscowej sztuki rzemieslniczej. 
Do tej pory dalo siy ustalie czterdzieSci nazwisk mistrzow-cynownikow w Göttingen. W 
wyniku dalszych badan uda siy möze ujawnie nazwiska do tej pory nie znanych mistrzow 
lub ich czlonkow rodzin. Nawet jezeli si~ przyjmie, ze duza ilose cynownikow pracowala 
tutaj przez krotki okres , to mozna stWierdzie, ze wykonali oni dose duzQ ilose roznorod
nych wyrobow cynowych. W Muzeum Miejskim w Göttingen znajdujc sie; z pewnoSci<,l 
lylko mnicjsza q:c;sc wykonanych lulaj wyroböw cynowych. Podobnic wygl;,tda sprawa 
wyroböw cynowych , klöre znajdujv si.,: w kosciolach naszcgo miasla lub w parafiach 
s<,lsiednich. 
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Pocz~tki 

Pienvsze proby przer6bki cyny na wi"ksz;'1 skaI" przypadaj~1 bez w~ltpliwoSci na okres 
sredniowiecza. Konwisarze 6wczas pracowali tutaj - jak r6wniei w innych miejscowos
ciach - gl6wnie w klasztorach. Ale r6wniei poza murami klasztorow odlewano cyner . 
Niezbitym dowodem 0 istnieniu i dzialalnosci ~ynownik6w u schylku sredniowiecza jest 
inslrukcja magislraru miasta Göttingen z dnia 31.1.1397 roku 0 ilosci olowiu w tutejszych 

. wyrobach cynowych. IIose ter okreslono na maksymalnie' 25%. Z tego wnioskuje si", ie 
na tef<:!nie miasta pracowala jui pokaina liczba konwisarzy i ie prawdopodobnie 
dochodziio do skarg i nieporozumi~ri., klare ostatecznie wymagaly odpowiednich 
przepis6w. 
Z okresu sredniowiecza niestety nie zachowaly sier iadne wyroby cynowe w Göttingen. 
Nie posiadamy r6wniei danych 0 markach mistrz6w-cynownik6w, 0 ich warsztatach, 
czeladnikach i terminatorach . . 

Cynownicy w XVI i XVII wieku 

Od polowy XVI wieku zachowaly sier ir6dla 0 istnieniu i 0 dzialalnosci getynskich cynow
nik6w. Na ten okres przypada r6wniez dzialalnQse rodziny rzemieslniczej Quarling, 
klora przez ponäd dwiescie lat zajmowala sier tym rzemioslem. 
W irodlach historycznych 0 mistrzu Quarlingu z XVII wieku natyka sier na wzmianky 0 

rodzinie cynownik6w Deichardt. Jacob Deichardt pracowal, jak wykazuj'J akty urzer
dowe, w 1656 roku w Göttingen. Obaj synowie, Christoph i Peter odbyli nauker zawodu 
w terminie w Lüneburgu . Rok p6iniej Christoph Deichardt mial zamiar za!oiye wlasny 
warsztat w Gcttingen . Przeciwko temu wniosl skarger Jost Quarling, gdyi obawial sier on, 
ie ·konkurent pozbawi go zarobku. Skarga ta nie osi;'lgn'Yla zamierzonego celu, albo- . 
wiem 12 kwietnia 1660 roku . Peter Deichardt otrzymal prawo obywatelskie mi asta 
Göttingen. W latach 1661":'1664 zamieszkiwal on kamienic" opodal domu rodzicow. 
P6iniej opuscil on prawdopodobnie Göttingen , gdyi od tej daty zniknerlo jego nazwisko 
ze spisu lokatorow tego budynku, a w roku 1686 kamienica przeszla na wlasnose miasta, 
Przypuszcza sier , ie dochody Deichardta byly na tyl\! skromne , ie nie byl on w stanie za
placie podatk6w i zdecydowa·1 sier opuscie mia.sto. Tego typu przypadki nie byly riadkos
ci9 w 6wczesnych latach . 
Brat Christopha, Peter Deichardl, oienil si" 2.9.10.1656 roku i pracowal w warsztacie 
ojca , kl6ry przej~1 ostatecznie na wlasnose w 1685 roku. Jadnak i on nie dorobil sier '\ 
maj9tku. W archiwum koscielnym zachowal siy dokument m6wi9.cy 0 tym, ie Christo
pha Deichardta pochowano z boiej laski, co znaczy, ie pogrzeb ·mia·! biedny. Zmart on w 
wieku 56 tat , a iona'przeiyla go 0 trzy miesi9.ce . Z szeScio.rga dzieci zosta!y trzy dziew
czynki, Dlatego tei smierc Christopha Deichardta symbolizuje zupdny upadek warsz
tatu cynowniczego mislrzöw Deichardtow. 

Wilkom - puchar getynskich dekarzy i bednarzy z 52 wisiorkami z lat 1782-1828. 
Znak mistrzowski: aniol i inicjaly l.F.A . (= Johann Friedrich Arnhardt) schylek XVIII wieku. 

Czara z uchwylami , wykonal Johallil FriL'Jrich Arnhardl. schylck XVIII wiL'ku. 



Cynownicy getynscy w XVIIlwieku 

Wiek XVIII przyni6s1 miastu daleko si~gaj~ce zmiany: a najwazniejsz~ z nich bylo zato
zenie uniwersytetu w 1737 roku. Fakt ten przyczynil si~ w duiej mierze do tego, ze w tym 
okresie osiedlilo si~ w Göttingen stosunkowo duzo cynownik6w. Wi~kszosc z nich przy
bywala z bliiszych lub dalszych okolic miasta i obiecywata sobie solidne zarobki. Dnia 
19.11.1732 roku Johann Friedrich Arnhardt z Allendorf otrzymal prawa obywatelstwa 
miasta Göttingen. 12.9.1735 roku J acob Weygang ze Sztokholmu oswiadczyl, ze chce si~ 
tut.aj osiedlic i zalozyc zaklad rzemieslniczy. Po roku przybyl da , Göttingen Theodor 
Herrnann z Celle, a 17.10.1750 roku Heinrich Röttger Fröhlich z Osterode. Cztery dni 
p6iniej przybyl J ohann Andreas Rott, krawiec z Wollershausen , kt6rego to potomkowie 
ponad sto lat wykonywali w Göttingen zaw6d cynownika. Po kilkunastu latach przybyli 
do Göttingen mistrzowie-cynownicy J ohann Wilhelm Knocke oraz Georg Heinrich 
Landgraf. . 
Jui na podstawie lego kr6tkiego zestawu nazwisk mistrz6w moma si~ zorientowac, ze 
I10sc cynownik6w w miescie 0 wielkosci takiej jak Göttingen (okolo 1200 mieszkanc6w 
w 1750 r.) byla nieprzeci~tnie wysoka. 0 tym swiadcz~ r6wniez 'sprawozdania 0 warun
kach, w jakich rzemieslnicy zyli i pracowali: nawet podejmuj~c najwi~ksze wysilki nie 
byli w stanie zapewnic utrzymanie swoim rodzinom. Cz~sto musieli isc na r~k~ zlecenio
dawcom i wykonywac zam6wienie po tanszej cenie . 
Moma by przytoczyc wiele przyklad6w swiadcz~cych 0 ci~gtej wake 0 polepszenie 
warunk6w bytu rodzin cynownik6w. I takJohann Friedrich Arnhardt m6g1 sobie W 1740 
roku pozwolic na kupno budynku mieszkalnego, umieraj~c w 1751 roku' pozostawil 
rodzin~ w trudnej sytuacji finansowej. J ego syn Georg Balthasar, kt6ry w warsztacie ojc~ 
rozpocz~1 nauk~ zawodu, byl zmuszony po ukonczeniu nauki udac si~ na obowi~zuj~c~ 
trzechletni~ w~dr6wk~, aby potem zdac egzamin na mistrza i przejq.c zaklad ojca. Na ten 
to okres przypada calkowity upadek warsztatu Arnhardta. Matka Georga, wdowa 
Catharine Hedwig Arnhardt w maju 1755 roku zlozyla w zwiq.zku z tym prosb~ do rZ?du 
w Hanowetze aby zwolniono syna od obowi~zku odbycia trzechletniej w~dr6wki na dwa 
lata. Uzasadniaj~c wniosek przytoczyla fakt, ze mq.z jej juz dwa lata przed smierci~ byt 
tak ci~zko chory, ze nie m6gl pracowac. A syn b~d~c od 1753 na w~dr6wce nie moze 
przej~c pracowni~ ojca. Dodadkowego czeladnika nie jest w stanie zatrudnic i utrzymac. 
Opr6cz tego syn popadl w r~ce dunskich werbli, nast~pnie odm6wil sluib~ w armii duns-

, kiej. Wykupujq.c syna wydala jui duio pieni~dzy. Dlatego zmuszona jest teraz zwr6cic 
si~ z prosbq. 0 zelwolenie na dopuszczenie syna do egzamimi mistrzowskiego przedtermi
nowo (po dw6ch latach w~dr6wki). 
Wniosek ten zostal w Hanowerze starannie rozpatrzony. Cynownicy getynscy, przede 
wszystkim starzy i doswiadczeni mistrzowie tego rzemiosla - Weygang i Hermann -
zostali wezwani dnia 2 czerwca 1755 roku do ratusza aby przed zgromadzonq. radq. 
miejskq. wypowiedzieli si~ w tej sprawie. Oni potwierdzili argumenty wdowy Arnhardt. 
A przy okazji zwr6cili uwag~ wladz miejskich na trudnq. sytuacj~ rzemiosla cynownik6w , 
w mieScie. Weygang przyznal, ~e on byl zmuszony zwolnic wszystkich czeladnik6w w 
swojej pracowni. 
Rzq.d regionalny rozstrzygn~1 przychylnie wniosek wdowy Arnhardt i udzielil zezwole
nia na przedwczesne zlozenie egzaminu mistrzo\yskiego pismem z dnia 16.6.1755 roku. 
Georg Balthasar zdal egzamin mistrzowski i przej~l warsztat ojca. Jednak jui po pi~ciu 
latach znalazl si~ w trudnej sytuacji finansowej i musial sprzedac dom. Blizsze okolicz
nosci tej transakcji nie s~ znane, jednak przypuszcza si~, ze nie m6g1 dor6wnac konku
rencji . Na tym konczy si~ historia firmy Arnhardt6w. 

f 
l 

.....-... 
W nast~pnych latach sytuacja tutejszych cyn'ownik6w ulegla zaostrzeniu . W pismie z 
dnia 15lipca 1779 roku czlonkowie cechu konwisarzy nazwali konkretne przyczyny tego 
rozwoju, kt6ry zmusil ich do zmniejszenia produkcji wyrob6w cynowych w Göttingen, a 
w ostatecznosci do zupelnego upadku. I tak: getynski cech kupc6w nabywal wyroby 
cynow~ z Anglii i Bremy, zamiast przekazywac polecenia tutajszym mistrzom. Z tego 
wynika, ze getynscy konwisarze nie byli w stanie produkowac tak racjonalnie i po takich 
cenach jak inne warsztaty w wi~kszych miastach. 
W, pismie tym getynscy cynownicy wskazuj~ r6wniez na inny problem, z kt6rym bory
kaj~l si~ od niedawna: "W~druj?cy Wlosi sprzedaj~lcy wyroby cynowe naplyn~li w takiej 
ilosci do mi asta i okolic, ze pozbywaj<;t nas chleba i zamorz~ nas pewnie glodem. Przyby
waj? oni nie tylko ma jarmarki , lecz przedostawaj~ si~ po kryjomu do mi asta poza okre
sem jarmark6w i przyjmuj<;t zam6wienia na wykonanie naczyn cynowych. Opr6cz tego 
w~druj<;t oni z jednej miejscowosci do drugiej, namawiaj<;t ludzi do kupna towaru, przyj
muj<;t od klient06w uzywan? cyn~ i przetapiaj~ j~ na nowo. Ale w ostatecznosci to i tak 
jest oszustwem. Ci wl6cz~dzy pozbawiaj<;t nas chleba i wywoz~ pieni~dze z kraju do 
Wloch ." 
Zdaniem cynownik6w getynskich powinno zezwalac si~ na handel Wloch6w wylq.cznie 
na jarmarkach, a handel domokr~ny powinen byc zupelnie zabroniony. 

.~ 

Cukierniczka, okolo 1800 r, 
wykonal Johann Jacob Rott~ 



Trzy lichtarze, wykonal Johann Jacob ROll okolo 1800 r. 

Czara - chrzcielnica z kosciola NMP 
Gättingen , wykonana w pracowni 
ROlla okolo 1800 r. 
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Rodzina konwisarzy Weygang 

W rodzinie Weygang przez okres szesciu pokoleni wykonywano rzemios!o cynownika. 
Na podstawie ir6de! pochodz~cych z stoosiemdziesi~cioletniej kroniki tej rodziny 
mozemy zapoznac si~ zwarunkami zycia i pracy getynskiego rzemieslnjka w XVIII i 
XIXwieku. . 
Dnia 12 wrzesnia 1735 roku cynownik Jacob Weygang z!ozyl podanie na r~ce magistratu 
miasta zawieraj~ce prosb~ 0 zezwolenie na osiedlenie si~ w miescie i wykonywanie 
rzemiosla. Zanim przybyl do Göttingen przebywal w Strassburgu , Drdnie, Augsburgu, 
Brunszwiku i Hanowerze, a z pochodzenia byl Szwedem. . 
Pokonawszy przeszkody administracyjne Jacob Weygang uruchomil 27 wrzesnia 1737 
roku - w kt6rym to zalozony zostal tutejszy uniwersytet - warsztat cynowniczy. W tym 
samym jeszcze roku urodzilo mu siy pierwsze dziecko . Jednak nieoczekiwanie zmarla 
juz w 1743 röku jego pierwsza zona , kt6ra urodzila mu tr6jky dzieci, a najmlodsze mialo 
w roku smierci matki dopiero cztery latka. 
Aby zapewnic tej tr6jce opieky Jacob Weygang ozenil siy powt6rnie juz 1 grudnia 1743 
roku. Z druga zon;;t mia! jeszcze czw6rky dzieci , z kt6rych dwoje zmario byd;;tc niemow
lyciem. 
11 sierpnia 1785 roku Jacob Weygang kupil dom mieszkalny przy dzisiejszej ulicy Grone , 
jednak nie mozna z tego wnioskowac, ze pracowat z duzym zy"skiem. W rzeczywistosci to 
zmuszony by! on do zdobywania zlecen i to z najwiykszym trudem . Aby ubiec konkur
ent6w musial pracowac nie tylko lepiej ale i taniej . Wtej sytuacji zleceniodawcy wykorzy
stywali rzeI!lieslnik6w: z jednej strony targowali siy zawsze 0 ceny, a z drugiej nie placili 
rachunk6w miesii;1cami. 
Miasto Göttingen oswadczylo pismem z dnia 10 sierpnia 1779 roku, ze-handlarze wloscy 
rzeczywiscie stanowi;;t powazn~1 konkurencjy miejscowym cynownikom a ponadto 
kamionka i naczynia fajansowe wchodzily do uzytku codziennego . Chociai: te tansze 
materialy znalazly coraz to szersze zastosowanie i cieszyly siy rosn~lcym powodzeniem 
na rynku, liczono na to, ze przez to zarz;;tdzenie zapewni si y przynajmniej na pewny 
okres zarobki cynownikom . I tak rada miasta wydala zarz;;tdzen'ie 0 zezwoleniu na 
handel w~druj~cym Wlochom wyl~cznie wtedy, kiedy wyroby ich zaopatrzone byly w 
pieez~c krajowego mistrza-cynownika. To zarz;,tdzcnie nie osi;'lgncy/o zamierzonego celu. 
Przeciwnie spory 0 rynek zbyru mialy tiwac jeszeze ponad piecdziesi~lt lat. Zagraniczni 
konkurenci .przybywali w tym okresie w towarzystwie coraz to li"czniejszych grup roda
k6w i rozszerzyli w ten spos6b pole dzia/ania. Przy tym nie przestrzegali obowi;,tzuj~ICych 
przepis6w i praw organiczaj;;tcyeh ich handel i tak dochodzilo stale do zatarg6w n1i~dzy 
miejscowymi i zagranicznymi cynownikami. W ten spos6b okazalo si~, ze plac6wki 
urz~dowe nie potrafily umocnic pozycj~ miejscowych rzemieslnik6w wobec konkurencji 
z zagranicy i domokr~zc6w, kt6rzy tandetnymi st~d tanimi wyrobami z cyny zasypali 
rynek zbytu. Regularne kontrole nie by/y r6wnicz w stanic zapobicc tym inlercsom . 
W polowie XIX wieku podjcyto jeszcze raz prob<;: do urcgulowania tego problemu i 
zaostrzono-przepisy 0 uzyskaniu paten tu na majstra. Jednak r6wniez ten krok nie przy
ni6s1 oczekiwanego wyniku .'Coraz to silniejsza konkurencja zagraniczna oraz wdr<;lzanie 
nt:Jwych material6w doprowadzitodo tego, ze w ci~lgU XIX wicku jedna pracow"nia 

.mistrzowska za drug;;t zamykaly interes. 'Po roku 1865 istniala w og61e jednajedyna firma 
przer6bki cyny, firma Conrada Weyganga, kt6ra przctrwala do 1919 roku, a ostatnim 
wlascicielem by/ Vietor Wcygang .. 

Jacob Weygang zmarl 14.2.1770 roku w wieku 65 lat na suchoty. Zaklad rzcmicSlniczy 
przeJ'J1 jeden z syn6w Weyganga, Christian Andreas , maj~cy 23 lata . Od tej pory do 
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polowy XIX wieku w Göttingen pracowalo stale kilku cyn,- ,lik6w 0 nazwisku Weygang, gdyz Christian Andreas mi·al siedmioro dzieci , w .tym czterech syn6w, z 
kt6rych tr6jka nauczyla si~ rzemiosla cynownika. Ta tr6jka pozostala tez w Göttingen i wykonywala czynnie swoje rzemioslo. Z poczi;ltku bracia zJ.IInieszkali w poblizu ojcowskiego warsztatu co pozwala przypuszczac, ze wszyscy razem pracowali u ojca, u kt6rego z pewnosciq. si" wyuczyli zawodu. Jednak po ukonczeniu nauki ruszyJi na przymusowi;l 
w~dr6wk". 
Christian Andreas Weyg:mg zyl do 1822 roku , chorowal prawdopodobnie od druzszego czasu i byl do piacy niezdolny. Heinrich Conrad mial w 1821 roku wst;;tpic na sluzb" wojskowq. , a poniewaz byl niezb"dnym w warsztacie zawarl on umowcr z Johannem Hein
richem Christianem Kochern z miejscowQsci Dransfeld , ze on zat~puj<;lc syna Weyganga odb"dzie obowiq.zkow9- sluzbcr wojskow<;l za co otrzyma 40 talar6w odszkodowania: 20 talar6w na poczq.tku sluzby, a reszt" po ukoüczeniu sluZby wojskowej . 
Heinrich Conrad Weygang musial jednak pokonac niezwykIe duze trudnosci. Okolo 1850 roku przeprowadzil si~ z pracowni", na uliccr Lange Geismarstrasse 31. Tutaj wynaj<;ll 
mieszkanie u kusnierza F. Hübelera . Na wlasne mieszkanie lub wlasny dorn nie m6g1 on sobie pozwolic , gdyz zona jego Susanne zmarla w 1845 roku maj",c 44 lata na suchotY. Urodzila ona osmioro dzieci , z kt6rych czw6rka zmarla jeszcze w wieku niemowlcrcym. 
Majic 45 lat, Conrad Weygang stracil wicrc zon". Czworo dzieci w wieku od 3 do 161at pozostalo pod jego opiek", i na jego utrzyma·niu i to w szczeg6lnie trudnej sytuacji finan
sowej. Wielu mieszkaüc6w Göttingen opuszczalo wtedy Niemcy. Niekt6rzyz Weygan
g6w zdecydowali si" tez na ten kroko 
Sytuaeja materialna dIa rodziny Weygang stala sicr korzystniejsza w momencie , kiedy syn 
Conrada Heinrich Friedrich Carl ozenil si" z c6rk <;l kusnierza J ohann", Dorothe", Hübe!er i kiedy dorrt przeszedl na wlasrlOsc mlodych. 
Victor Weygang, wlaScicie! firmy, staral si~ 0 to aby utrzymac warsztat. Dlatego tei: nie 
ograniczyl on swojej dzialalnosci wyrobem i sprzedaz<;t wyrob6w cynowych , !ecz poszerzyl on waehlarz artykul6w i sprzedawal r6wniez wyroby ze szkla, z aluminium , zabawki, wyroby rzerniosla artystycznego, wagi i ei"i:arki. Jako rzemidlnik uprawial r6wniez wyr6b i sprzedai: zolnierzy cynowych i r6znorodnych przedmiot6w ui:ytku codziennego . 
Victor Weygang cieszyl si~ w rnieScie duZym uznaniem i piastowal kilka urz",d6w honorowych: byl ezlonkiem orkiestry w zwiq.zku gimnastycznym , sekretarzem szkply szennierezej oraz dow6dq strai:y pozarnej , a dnia 7.4.1900 rokuzostal mianowany przez magistrat miasta mistrzem dia miar i wag. Dodac irzeba, ze w. ceehu cynownik6w byl on star-szym ceehu i uzyskal rozglos jako literat i poeta . . 
W roku 1907 obchodzil170 jubileusz zalozenia firmy. Jednak juz po·kr6tkim czasie wybuchn"la I wojna swiatowa. a eiosy losu doprowadzily do tego, ze Victor Weygang przeczuwal zblizaj;;tcy si .. kres jego dzialalnosci i ealej firmy. 5 marca ·1919 zaoferowal Muzeum Miejskiemu caly zest(iw zolnierzy i innych figurek cynowych , a w zab,lezonym liscie dodal "Kiedy ten zapas si .. wyczerpie , koücz .. wyr6b figurek." 
Jcszeze (ego samego roku Vietor Weygang zmarl, a firma Weygang przestaia isrniec. 

• 

~ 

Wilkom - puchar czeladnik6w 
kamieniarzy w Göttingen. 
Znak mistrzowski: aniol i inicjaly I.w. 
(Jacob Wl!ygang). 
Wykonany prawdopodobnie w 1750 roku 
(data na chor~giewce) . 

Kielich na hostie, okolo 1800 r, 
wykonal Johann Jacob Rott. 



Wyrob figurcynowych w Göttingen 

Dzis nie da si~ dokladnie ustalic od kiedy w Göttingen zacz~to odlewac olowiane figurki . 

Prawdopodobnie bylo to okolo 1800 roku. Z pewnosci~ mozna stwierdzic, ze firmy ROll 

i Weygang dzialaly na tym polu pr6buj~c w ten spos6b polepszyc swoje doehody i roz

pbwszeehnic now~ gal~i rzemiosla eynownik6w. 

Figurki te spelnialy najpierw funkcj~ bibelot6w. Wyr6znialy si~ miydzy innymi kunsztow

nie wykonane plastyezne· statki olowiane. Do najstarszych figurek zaliczyc mo~na podo

bizny zolnierzy, dia kt6rych modele m byli przedstawieiele rniejskiej strazy obywatels

kiej. Prawdopodobie pozowali cynownikom czlonkowie czcigodnego bractwa kurko

wego. Przypuszczenie to nie da si~ sprawdzic, jednak stwierdzic mozna, ze te figurki 

maj~ naprawdy ciekawy wygl~d. 

Postacie zolnierzy zostaly uwzgl~dnione przez cynownik6w dopiero od ezas6w wojcn 

napoleonskich. Z tego okresu bowiem poch6dz~ rozmaite figury 0 zr6Znicowanym 

wygl~dzie zewn<;trznym z pracowni Weyganga. A postac samego wodza, Napoleona , 

odlewano w wi<;kszych ilosciaeh. Przy prezentacji poszczeg6lnych jednostek wojsko

wych i ich narodowosci nie dbano 0 prawidlowosc wszystkieh szezeg616w. Cynownk nie 

m6gt w trakcie pracy przeprowadzac specjalistyczne studium 0 mundurach, 0 wyposai:e

niu io broni, tak jak to czyni~ dzisiejsi specjalisci i zaangazowani kolekcjonerzy. 

Do wyrob6w Weyganga nalez'l nie tylko zotnierze, lecz r6wniez zwierz~ta, mysliwi, pa

stuchy i inne typowe postacie z prostego ludu. Niestety czysto bywa tak,.ze nie da sie; 

ustalic kt6re figurki zostaly zaprojektowane i oznakowane r~k~ samego mistrza Weyg

anga a kt6re przez jego czeladnik6w. Chociaz Muzeum Miejskie posiada liezne zbiory 

starych form odlewniczych z warsztatu ·Weyganga, nie mniej sygnet majstra widnieje 

tylko na kilku formach. Znanym jest r6wniez fakt, ze istnial zywy handel na zasadzie 

wymiany mi~dzy poszezeg6lnymi pracowniami cynownik6w. Ch~tnie tez kupO\\ano 

nowe modele . 
Bez w~tpliwosci jednak da si~ ustalic, ze z r~ki jednego z Weygang6w poehodzi odlew 

kolejki i cyrku z lat 1850- ych. Zachowaly si" r6wniez liczne figurki mysliwskie 0 pok:d

nych wymiarach. Do wybuchu I wojny swiatowej wykonywano w pracowni Weygang;,. 

roboty rytownicze. To te go typu wyrob6w zaliczyc ·mozna plaskorzeiby budowli wykon;,.

nych na podstawie wzorc6w pochodz~cych ze Star6wki w Göttingen. Weygang eh ei al \>. 

ten spos6b utrwalic w pami"ci najwaZniejsze budowie historyczne w Göttingen tak j;,.k 

wygl?daly one w okresie wojny trzydziestoletniej . 

Upadkiem i calkowit? likwidacj~ firmy Weygang zakonezylo si~ rzemioslo odlewania 

cyny w Göttingen. 

"-idich na hostie z paten~, wykonal Jacob Weygang okolo 1770 r. 


