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KARL BODMER AND THE AMERICAN WEST* 

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăbyăRONăTYLERă
(FortăWorth,ăTexas)ă

Abstract 
Theă artistă Karlă Bodmer,ă whoă accompaniedă theă Germană explorer,ă naturalist,ă andă ethnologistă Princeă Alexanderă Philippă

Maximiliană zuă Wied-Neuwied,ă onă aă tripă upă theă Missouriă Riveră ină 1832–34ă createdă oneă ofă theă mostă importantă aesthetică andă
ethnologicalărecordsăthatăweăhaveăofătheăIndiansăofătheăNorthăAmericanăplains.ăBodmer’săsuperbăwatercolorsăwereăthenăreproducedăină
Maximilian’să book,ă Reise in dasinnere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834ă (1839),ă twoă volumesă plusă atlas,ă whichă wasă
translatedăandăpublishedăinăbothăFrenchăandăEnglish.ăBodmer’săimagesăwereăthenăwidelyăcopiedăbyăotherăartistsăandăpublishedăinăsuchă
disparateă sourcesă asă Graham’să Magazineă ină theă Unitedă States,ă Heinrichă RudolfSchinză ofă Zurichă ină hisă Naturgeschichte und 
Abbildungen des Menschen der verschiedenen Rassen und Stamme nach den neuesten Entdeckungen und vorzuglichsten Originalienă
(3rdăed.,ă1845),ăandătheăRevistacientifica y literaria de Méjico (Méjico:ăElăMuseoăMejicano,ă1845),ătoămentionăonlyăaăfew,ăultimatelyă
havingăaăgreatăinfluenceăonătheăiconographyăofătheăNorthăAmericanăPlainsăIndians.ă

TheăLibraryăofă theăRoyalăPalaceă inăBucharestăheldăcopiesăofăbothăMaximilian’să impressiveăworks,ăReise nach Brasilien in 
den Jahren 1815 bis 1817ăandăReise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis1834.ăAfterătheăcommunistsătookătheăpoweră
ină1948,ăafterăKingăMihaiăIăwasăcompelledătoăabdicateăinăDecemberă30,ă1847,ămostăofătheăbooksăfromătheăroyalălibraryăwereăspreadă
amongădifferentăculturalăinstitutions.ăTheătwoăvolumesăofăReise in das innere Nord-America,ăstillăwearingătheăroyalăcypherăinăgoldăonă
theăleatherăcover,ăareănowăpreservedăatătheăLibraryăofătheăRomanianăAcademyăwhileătheăfirstăvolumeăofăReise nach Brasilienăisăinătheă
libraryăofătheă„G.ăOprescu”ăInstituteăofăArtăHistory.ă(Theăwhereaboutsăofătheăsecondăvolumeăisăunknown.) 

Keywords:ăMaximilianăzuăWied,ăKarlăBodmer,ăAmericanăIndians,ăwaterăcolours,ăengravings.ă

Karlă Bodmeră happenedă uponă theă sceneă ată preciselyă theă rightă historicală momentă toă helpă createă theă
populară imageăofă theă Indianăandă theăAmericanăWest.ăWhenăPrinceăMaximilianăzuăWied-Neuwiedăbroughtă
artistă Karlă Bodmeră toă Americaă ină 1832,ă theă Westă wasă still,ă foră theă mostă part,ă terra incognita, withă littleă
accurateăinformationăinăcirculation.ăTheăIndianăwasăanăestablishedăfigureăinăAmericanăfictionăbyăthen,ăchieflyă
throughătheăeffortsăofăJamesăFenimoreăCooperăinănovelsăsuchăasăThe Last of the Mohicans (1826),ăandătheă
classicăreportsăofăLewisăandăClarkă(1804–1806)ăandăStephenăH.ăLongă(1820–1821),ăbut,ăforămostăAmericansă
theătitleăofăCooper’săbookăsaidăităallă–ătheăIndiansăwereăaădoomedărace1.ăNoăwonderăthat,ăafterăsearchingătheă
bookstoresăofăseveralăEasternăcitiesă theăsummerăofă1832,ăMaximilianăreported,ă“Iăcouldănotăfind,ă inăallă theă
townsăofăthisăcountry,ăoneăgood,ăthatăis,ăcharacteristicărepresentation”ăofătheăAmericanăaborigines2.ăă

Maximilianăwas,ăofăcourse,ăfamiliarăwithătheăearlierăpublishedăimagesăofăIndians,ăincludedăinăworksăbyă
Theodoreă Deă Bry;ă withă theă allegoricală andă metaphoricală Indiană thată appearedă onă Europeană porcelaină andă
potteryăthroughoutătheăeighteenthăcentury;ăwithătheăcaricaturishăIndianăofăAmericanăRevolutionaryăcartoons;ă
andăwithă theăemerging,ămoreă realistică imageăofă theăIndianăpresentedă inăworksăofăEuropeanăexplorerăartistsă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

*ăThisăarticleă isăaă revisedăversionăofă theăarticleă thatăappearedă inăBrandonăK.ăRuudă(ed.),ăKarl Bodmer’s North American Prints 
(Omaha,ăNebraska:ăJoslynăArtăMuseum;ăLincoln,ăNebraska:ăUniversityăofăNebraskaăPress,ă2004),ăandăisăpublishedăhereăwithăpermission.ăă

1ăRobertăF.ăBerkhofer,ă Jr.,ăThe White Man’s Indian: Images of the American Indian from Columbus to the Present (Newă
York:ăAlfredăA.ăKnopf,ă1978),ă93;ăBrianăW.ăDippie,ăThe Vanishing Indian: White Attitudes and U.S. Indian Policy (Middletown:ă
WesleyanăUniversityăPress,ă1982),ă21.ăă

2ăReubenăGoldăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels, 1748–1846: A Series of Annotated Reprints of Some of the Best and 
Rarest Contemporary Volumes of Travel, Descriptive of the Aborigines and Social and Economic Conditions in the Middle and Far 
West, During the Period of Early American Settlement (NewăYork:ăAMSăPress,ăInc.,ă1966),ăXXII:ă70.ăă
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suchă asă JohnăWebber,ă JohnăSykes,ă andăLouisăChoris3.ăBută heăwasă lookingă foră theă nativesă ofă theă interior,ă
whereă fewă explorersă andă feweră artistsă hadă traveled.ă Withă theă exceptionă ofă theă portraitsă thată Thomasă
McKenneyăwasăgatheringăforăhisăIndianăhistory,ăwhichăMaximilianărecognizedăasă“anăhonourableăexception”ă
toă hisă indictment,ă picturesă ofă theseă Indiansă wereă limitedă toă aă fewă treatyă scenesă andă crudeă portraitsă andă aă
handfulăofăprintsă inăbooksăandăjournalsăafterăJonathanăCarver,ăSamuelăSeymour,ăTitianăRamsayăPeale,ăandă
PeterăRindisbacher4.ăGeorgeăCatlin,ătheăfirstăpainterătoăgoăupătheăMissouriăină1832,ăhadăonlyăbegunăhisăgreată
work,ăandăhe,ăMcKenney,ăEphraimăG.ăSquier,ăJamesăOttoăLewis,ăandăHenryăRoweăSchoolcraftăwereăyetătoă
publishătheirăgroundbreakingăbooks5.ăă

BodmerăalsoăarrivedăatăaătimeăwhenăAmericansăwereăstillăstrivingăforăaădistinctiveăculturalăidentityăthată
wouldăliberateăthemăfromăEuropeanădominationăintellectuallyăandăcreativelyăjustăasăsurelyăasătheăRevolutionă
ofă 1776ă hadă liberatedă themă politically.ă Ină 1803,ă theă editoră ofă theă Monthly Anthology hadă observedă thată
Americaăhadăsucceededăinăeveryăwayăexceptăthată“politeăliteratureăandătheăfineăartsăhaveăhithertoămadeăaăveryă
dilatoryăprogress”.ăThisăreflectedăaă“Dependence”ăthatătheăeditorăofătheăPortico, whoăpublishedăhisămagazineă
“toăexciteătheăemulationăofăgeniusăinăAmerica”,ăsawăină1816ăasă“aăstateăofădegradation,ăfraughtăwithădisgrace;ă
andă toă beă dependentă onă aă foreignă mind,ă foră whată weă cană ourselvesă produce,ă isă toă addă toă theă crimeă ofă
indolence,ă theăweaknessăofă stupidity”.ăEvenăasă lateăasă1846,ăAmericansă stillă soughtăsuchă recognition,ăand,ă
accordingă toă Henryă Tuckerman,ă theă country’să firstă artă historian,ă theă Westă heldă theă key.ă Suchă recognitionă
wouldăcome,ăheăadvisedăhisăreaders,ăonlyăă

soă fară asă theă subjectsă areănovel,ăoră theăexecutionă superlativelyăgreat.ăTalesăofă frontieră andă
Indiană lifeă .ă .ă .ă theăadventuresăofă theăhunterăandă theăemigrantă–ăcorrectăpicturesăofăwhată isă
trulyăremarkableăinăourăscenery,ăawakenăinstantăattentionăinăEurope.ăIfăourăartistsăorăauthors,ă
therefore,ăwishătoăearnătrophiesăabroad,ăletăthemăseizeăuponăthemesăessentiallyăAmerican...6.ăă

Partă ofă theă problemă wasă theă Europeană perceptionă ofă America.ă Despiteă Thomasă Jefferson’să earnestă
defenseăofă theăNewăWorldă inăhisă Notes on the State of Virginia (1787),ă theă theoriesăofă theă famedăFrenchă
naturalistă Georgeă Louisă Leclerc,ă countă deă Buffon,ă expressedă ină hisă Histoire naturelle (1748–1808),ă
flourishedăamongăEuropeanăintellectualsăwellăintoătheănineteenthăcentury.ăBuffonădidănotăsetăoutătoăcondemnă
allă theăcreaturesă andăplantsăofă theăNewăWorld,ăbutăhisă lineăofă reasoningăhadă theă sameăeffect.ă Inăhisăview,ă
environmentă wasă aă keyă factoră ină theă developmentă ofă livingă things.ă Heă believedă thată theă Newă Worldă wasă
literallyăyoungerăthanătheăOldăWorld,ăthatăităhadărelativelyărecentlyăemergedăfromătheăNoachianăwaters,ăandă
thatăităwasăstillăpossessedăofăhumidăandămiasmicăairs,ătheăresultăofătheăremainingăswamps,ălakes,ăandăjungles.ă
Theseă conditionsă stuntedă allă life,ă includingă theă Indians,ăwho,ă Buffonă believed,ăwereă neitheră asă strongă noră
sexuallyă virileă asă Europeans7.ă Thisă wasă bută oneă ofă theă manyă attemptsă toă makeă senseă oută ofă theă floodă ofă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

3ăSeeăHughăHonour,ăThe European Vision of America (Cleveland:ăTheăClevelandăMuseumăofăArt,ă1975),ăsectionsăonă“Newă
Worldă ofă Words”,ă “Americainerie”ă andă “Litertasă Americana”.ă Webberă traveledă withă Captaină Jamesă Cook’să lastă expeditionă inăă
1776–80;ăSykesăwithăGeorgeăVancouver’să1791–95ăvoyage,ăandăChorisăwithăOttoăvonăKotzebue’să1815–18ăvoyage.ăSeeăJohnăFrazieră
Henry,ăEarly Maritime Artists of the Pacific Northwest Coast, 1741–1841 (Seattle:ăUniversityăofăWashingtonăPress,ă1984).ăă

4ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels, XXII:ă70;ăJonathanăCarver,ăTravels Through the Interior Parts of North-America, in 
the years 1766, 1767, 1767, and 1768 (London:ăPrintedăforă theăauthor,ă1781).ăSeymour’săandăPeale’săengravingsăareăfoundăină theă
atlasăaccompanyingăEdwinăJames,ăComp.,ăAccount of an Expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains, Performed in the Years 
1818 and ’20 (Philadelphia:ă H.ă C.ă Careyă &ă I.ă Lea,ă 1823).ă Rindisbacher’să imagesă areă foundă ină theă American Turf Register and 
Sporting Magazine,ăIă(Oct.ă1829)ăandătheăCasket (Oct.ă1829).ăSeeăalsoăEllwoodăParry,ăThe Image of the Indian and the Black Man in 
American Art, 1590–1900ă(NewăYork:ăGeorgeăBrazillerăInc.,ă1974).ăă

5ăCatlin’săLetters and Notes on the Manners, Customs and Conditions of the North American Indians (London:ăTheăAuthor,ă1841);ă
Catlin’s North American Indian Portfolio: Hunting Scenes and Amusements of the Rocky Mountains and Prairies of America (London,ă
1844).ăSquierăandăEdwinăH.ăDavis,ăAncient Monuments of the Mississippi Valley: Comprising the Results of Extensive Original Surveys and 
Explorations,ă(NewăYork,ăBartlettă&ăWelford;ăCincinnati,ăJ.ăA.ă&ăU.ăP.ăJames,ă1848);ăMcKenneyăandăJamesăHall’săHistory of the Indians 
Tribes of North America; with Biographical Sketches and Anecdotes of the Principal Chiefs (Philadelphia:ăEdwardăC.ăBiddleă(partsă1–5),ă
FrederickăW.ăGreenoughă(partsă6–13),ăJ.ăT.ăBowenă(partă14),ăDanielăRiceăandăJamesăG.ăClarkă(partsă15–20),ă[1833]–1844);ăLewis’săThe 
Aboriginal Port-Folio; or, A Collection of Portraits of the Most Celebrated Chiefs of the North American Indiansă(Philadelphia:ăJ.ăO.ăLewis,ă
1835–36);ăandăSchoolcraft’săHistorical and Statistical Information Respecting the History, Condition and Prospects of the Indian Tribes of 
the United Statesă(Philadelphia:ăLippincott,ăGrambo,ă1851–57).ăă

6ăFrankăLutherăMott,ăA History of American Magazines, 1741-1850 (5ăvols.;ăCambridge:ăHarvardăUniversityăPress,ă1970),ăI:ă
183–184ă(quotations);ă[HenryăT.ăTuckerman],ă“OurăArtists.ă–ăno.ăV”,ăGodey’s Magazine and Lady’s Book, XXXIIIă(Dec.ă1846):ă250.ă
ThisăessayăalsoăappearedăinăTuckerman,ăArtist-Life: or Sketches of American Painters (NewăYork:ăD.ăAppletonă&ăCompany,ă1847),ă
202–214;ăandăwithăadditionalămaterialăinăTuckerman,ăBook of the Artists (NewăYork:ăG.ăP.ăPutnamă&ăSon,ă1867),ă424–429.ăă

7ăRobertăE.ăBieder,ăScience Encounters the Indian, 1820–1880: The Early Years of American Ethnology (Norman:ăUniversityă
ofă Oklahomaă Press,ă 1986),ă 6;ă Rayă Allenă Billington,ă Land of Savagery, Land of Promise: The European Image of the American 
Frontier (NewăYork:ăW.ăW.ăNortonă&ăCompany,ă1981),ă1–25.ăă
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cultural,ă biological,ă andă cartographică informationă thată pouredă intoă Europeană centersă ofă learningă duringă whată
historianăWilliamăH.ăGoetzmannăhasăcalledă“theăsecondăgreatăageăofădiscovery”,ăanăageăinăwhichătheăgreatăFrenchă
historian,ăFernandăBraudel,ăconcludedăthată“theăvoyagesăaroundătheăworldăhadănoăotherăgoalăthanătoăobtainănewă
informationăaboutăgeography,ă theănaturalăworld,ăandătheămoresăofădifferentăpeoples”.ăItăculminatedăinătheămostă
challengingăscientificăquestionăofătheăday:ătheăorigin,ăorăorigins,ăofătheădifferentăraces8.ăă

Professoră Johannă Friedrichă Blumenbachă (1752–1840)ă ofă theă Universityă ofă Göttingen,ă oneă ofă theă
greatestăGermanănaturalistsăofăhisădayăandătheăfounderăofăscientificăanthropology,ăcontinuedăBuffon’sălineăofă
thought.ăTheorizingăthatăallăpeopleăsprangăfromăaăsingleăcreationăandăareăbiologicallyăequal,ăhe,ătoo,ăreasonedă
thatădifferencesăinăculturesămustăbeădueătoătheănaturalăenvironmentă–ăclimate,ăhabitat,ămeansăofăsubsistence,ă
andă dietă –ă ratheră thană inherentă racială characteristics.ă Ifă theă environmentă wereă responsibleă foră theseă
differences,ăwhichăBlumenbachăandăothersăperceivedăasădegenerationsăfromăoriginalăpeopleăwhoălivedăneară
theă Caspiană Sea,ă ită followedă thată ită mustă beă thoroughlyă documentedă andă studiedă intenselyă throughă
observations,ă collections,ă andădrawings.ă Inăhisă On the Natural Varieties of Mankind (thirdă edition,ă 1795),ă
Blumenbach,ă whoă evolvedă hisă thesisă asă evidenceă accumulated,ă describedă hisă examinationă ofă eighty-twoă
skullsăandănumerousăartists’ăportraitsăofăvariousăpeoples.ăFromăthemăheăderivedăfiveăbasicăracesă–ăMongolian,ă
American,ă Caucasian,ă Malayan,ă andă Ethiopiană –ă concludingă thată theă Caucasiană craniumă wasă theă mostă
beautifulăandăsymmetricalăand,ătherefore,ătheăoriginală“fromăwhich,ăasăfromăaămeanăandăprimevalătype,ătheă
othersădiverge…”.ăButătheăvarietyăofăracesădiscoveredăbyătheălikesăofăBritishăCaptainăJamesăCook,ăsomeăofă
whoseă collectionsă wereă nowă storedă ină theă Göttingenă museum,ă raisedă seriousă questionsă aboută thisă theory.ă
Wereă theă primitiveă peoplesă ofă Africa,ă theă Southă Seas,ă andă Americaă fromă thisă sameă racială stockă asă
Europeans?9.ă Didă differencesă ină theă environmentă explaină theiră diversity,ă oră didă theyă springă fromă severală
differentăcreations?ăă

Notă everyoneă agreedă thată Blumenbachă wasă evenă onă theă rightă track.ă Amongă theă polygenistsă wereă
VoltaireăandăScottishăphilosopherăLordăHenryăHomesăKames,ăwhoăsuggested,ăinăhisăSketches of the History 
of Man (1774),ăwhatămanyăsawăasăanăanti-Biblicalăideaăthatăracialădifferencesăcouldăonlyăbeăaccountedăforăbyă
separateăcreations.ăOthersădoubtedă thatăenvironmentalismăaloneă couldăexplaină theădifferentă races,ăclaimingă
thată suchă distinctionsă wereă innateă –ă andă thată Africansă andă Indiansă wereă inferioră toă allă others.ă Severală
Americans,ă theă Rev.ă Samuelă Stanhopeă Smith,ă Albertă Gallatin,ă andă Samuelă G.ă Mortonă amongă them,ă alsoă
researchedătheă topic,ăbutăfromădifferentăpointsăofăview:ăSmithă feltă thatăclassifyingătheăracesăwasă“aăuselessă
labor”ăbecauseă ităwasăprobablyă impossible.ăGallatin,ă theă formerăSecretaryăofă theăTreasuryăunderăPresidentă
Jefferson,ăapproachedătheăproblemăfromătheăperspectiveăofăIndianălanguages,ăandăDr.ăMorton,ăaăPhiladelphiaă
Quaker,ăcollectedăandăstudiedătheirăskullsăandăpublishedătheăresultsăinăhisăwidelyăreadăCrania Americana10.ă
SmithăandăGallatinăfeltăthatăallămenăwereăofăoneăspecies,ăwhileăMortonăposited,ătoătheăbenefităofătheărelativelyă
newăpracticeăofăphrenology,ăthatăeachăraceăpossessedăaădifferentăbutăcharacteristică–ăandăthereforeăidentifiableă–ă
cranium,ă which,ă toă him,ă suggestedă theă possibilityă ofă separateă creations.ă Theseă questionsă wereă importantă
becauseătheăanswerăheldănotăonlyăscientificăbutătheologicalăandăpoliticalăimplicationsăasăwell:ăwouldăthisănewă
scienceă upholdă oră denyă theă Christiană beliefă ină theă descentă ofă allă peopleă fromă Adam?ă Wouldă ită provideă
evidenceă thată peopleă ofă coloră wereă inherentlyă inferioră toă theă whiteă race?ă Wouldă ită materiallyă informă theă
relationshipăthatăcolonialăpowersăhaveăwithăindigenousăpeople?11.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

8ă Williamă H.ă Goetzmann,ă New Lands, New Men: America and the Second Great Age of Discoveryă (Austin:ă Texasă Stateă
Historicală Association,ă 1995),ă Braudelă quotation,ă 1;ă Johnă C.ă Greene,ă The Death of Adam: Evolution and Its Impact on Western 
Thought (Ames:ăIowaăStateăUniversityăPress,ă1959),ă221–247;ăandăHonour,ăThe European Vision of America.ăă

9ă Greene,ă Death of Adam,ă 222,ă 224ă (quote);ă Bieder,ă Science Encounters the Indian,ă 61.ă Göttingenă purchasedă aă largeă
collectionăofăCookămaterialsăfromătheăLondonădealerăGeorgeăHumphrey,ăwhoăacquiredăthemădirectlyăfromăvariousămembersăofătheă
crew.ăSeeăAdrienneăL.ăKaeppler,ă“TracingătheăHistoryăofăHawaiianăCookăVoyageăArtefactsăinătheăMuseumăofăMankind”,ăinăCaptain 
Cook and the South Pacific (London:ă Britishă Museum,ă Yearbookă 3,ă 1979),ă 169.ă Banksă alsoă loanedă Blumenbachă materialsă fromă
Cook’săexpeditionsăduringătheirălengthyăcorrespondence.ăSeeăJohnăGascoigne,ăJoseph Banks and the English Enlightenment: Useful 
Knowledge and Polite Culture (Cambridge:ăCambridgeăUniversityăPress,ă1994),ă149–158;ăArthurăKeith,ă“Blumenbach’săCentenary”,ă
Man,ă40ă(Juneă1940):ă82–85;ăandăLondaăSchiebinger,ă“TheăAnatomyăofăDifference:ăRaceăandăSexăinăEighteenth-CenturyăScience”,ă
Eighteenth-Century Studies,ă23ă(Summeră1990):ă387–405.ăă

10ăSeeăGreene,ăDeath of Adam,ă222;ăAlbertăGallatin,ă“AăSynopsisăofătheăIndianăTribesăofăNorthăAmerica”,ăTransactions and 
Collections of the American Antiquarian Society,ăIIă(1836):ă1–422;ăandăSamuelăG.ăMorton,ăCrania Americana; or, A Comparative 
View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South America, to which is Prefixed an Essay on the Varieties of the 
Human Species (Philadelphia:ăN.P.,ă1839).ăă

11ăBieder,ăScience Encounters the Indian,ăhasăchaptersăonăbothăGallatinăandăMorton.ăSeeăp.ă16–103.ăSeeăalsoăJohnăS.ăMichael,ă
“Aă Newă Lookă ată Morton’să Craniologicală Research”,ă Current Anthropology,ă 29ă (Apr.ă 1988):ă 349–354;ă andă Reginaldă Horseman,ă
“Scientifică Racismă andă theă Americană Indiană ină theă Mid-Nineteenthă Century”,ă American Quarterly,ă 27ă (Mayă 1975):ă 152–168.ă
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Inăhisăattemptă toăansweră theseăquestions,ăBlumenbachăemphasizedă toăhisă studentsă theă importanceăofă
obtainingădocumentedăobservationsăandăcollectionsăfromădistantălands.ă“Apodemics”,ăorătheăartăofătraveling,ă
wasă oneă ofă theă coursesă offeredă ată Göttingen,ă theă goală ofă whichă wasă “toă makeă travelă aă methodă foră theă
disciplined,ă systematică gatheringă ofă knowledge,ă whichă wasă achievedă byă organizingă allă aspectsă intoă
categories”,ă andă heă dispatchedă hisă studentsă aroundă theă worldă ină searchă ofă evidence12.ă Byă followingă hisă
teachings,ă derivedă fromăFrancisăBacon,ă IsaacăNewton,ă JohnăLocke,ă andăothersă–ă thată knowledgeă couldăbeă
gainedăfromăaădisciplinedăobservationăofătheăphysicalăworld,ăcarefulădescription,ăandăorderlyăclassificationă–ă
theyă eagerlyă addedă toă theă university’să collectionsă andă toă theăworldă ofă knowledge.ă Ideally,ă theăNewtoniană
philosophyăofă theă“worldămachine,ă runningăaccordingă toă law”,ăwouldănowăbeă reconciledăwithă theăLockiană
modelăofădiscoveringănaturalălawăbyăgatheringăfactsăandăorganizingăthemăinăanăorderlyămanner.13ăă

Maximilian,ăPrinceăzuăWied-Neuwiedă (1782–1867)ă (Fig.ă1),ăwasăoneăofă thoseăBlumenbach-inspiredă
studentsăwho,ăwhoăsetăoutăinăMayă1832ăwithăartistăKarlăBodmerătoăseekăanswersătoătheseătroublingăquestions.ă
Bornăină1782,ătheăeighthăofătenăchildren,ăMaximilianăhadăbeenăaăstudentăofănaturalăscienceăfromăhisăyouthăandă
hadăpursuedătheăfield,ăinterruptedăonlyăbyămilitaryăserviceă(whenăheăfoughtăatăWaterloo),ăthroughoutăhisălife.ă
Heă wasă theă youngeră brotheră ofă Johannă Karlă August,ă 3rdă Princeă zuă Wiedă (1779–1812),ă grandfatheră ofă
Princess,ălaterăQueenăElizabethăofăRomania,ămarriedăină1869ătoăPrinceăCarolăI,ărulingăpriceă(1866–1881)ăandă
kingă (1881–1914)ăofăRomania.ăConsequently,ăMaximilianăwasă theăqueen’săpaternalăuncle.ăHeăadoptedă theă
Neoclassicalăidealăofărationalisticăempiricismăasătheăbasisăforătheăstudyăofămanăbutăwasăalsoăinspiredăbyătheă
proteanăRomanticăfigureăofăAlexanderăvonăHumboldt,ăanotherăBlumenbachăstudent,ăwhoăhadătransformedătheă
newă fieldă ofă geographyă withă hisă 1799–1804ă tripă toă Latină Americaă andă theă resultingă seriesă ofă thirtyă
publicationsăoverătheănextătwenty-fiveăyears.ăFollowingăHumboldt’săexample,ăMaximilianăbecameăoneăofătheă
firstănon-PortugueseăadmittedătoăexploreătheăBrazilianăjunglesăină1815–1817,ăthenăpresentedăhisădocumentedă
evidenceă toă theăworldăofă scienceă withă aă comprehensiveă two-volumeă report,ăTravels in Brazil in the Years 
1815, 1816, 1817 (1820–21),ăincludingăprintsămadeăafterăhisăownădrawingsăinăanăaccompanyingăAtlas14.ăă

Byă publishingă hisă findings,ă Maximiliană joinedă otheră naturalistsă whoă sharedă theiră researchă withă theă
scientificăworldă byămeansă ofă beautifullyă illustrated,ă documentaryă accountsă ofă theiră expeditions.ă Theă greată
illustratedă bookă hadă beenă theă preferredă methodă ofă preservingă andă transmittingă scientifică informationă everă
sinceătheăsixteenthăcentury,ăandăhisăbookăfoundăitsăplaceăamongătheăgreatăworksăbyăTheodoreăDeăBry,ăBrevis 
narratio eorvm qvae in Florida Americae provicia Gallis acciderunt, secunda in illam nauigatione, duce 
Renato de Laudoniere... (Frankfurt,ă 1591);ă Markă Catesby,ă Natural History of Carolina, Florida, and the 
Bahama Islands (2ăvols.;ăLondon,ă1731–1754);ăJamesăCookăandăJamesăKing,ăA Voyage to the Pacific Ocean 
Undertaken by Command of His Majesty, for Making Discoveries in the Northern Hemisphere (4ă vols.;ă
London,ă 1784);ă andă Baronă Alexanderă vonă Humboldt’să Essai Politique sur le Royaume de la Nouvelle-
Espagne (4ăvols.;ăParis,ă1811)ăandăResearches, Concerning the Institutions and Monuments of the Ancient 
Inhabitants of America… (London,ă1814);ăamongăothers15.ăă

AsăhisăworkăonătheăBrazilianăexpeditionăgraduallyăcameătoăaăcloseăină1830,ăMaximilianăsharedăwithăaă
colleagueăhisă“thoughtsăofăanotherăjourney…,ăandăIăamăthinkingăstronglyăofănorthernăAmerica.ăWhichăregionă
ofăthisăinterestingăland?ăIăthinkătheăinteriorăregionsăofătheăMissouriăwouldăbeăhighlyăinterestingăbecauseăofăitsă
tribes”.ăHeă alsoă thoughtă aboutăgoingă toă “theă southernă regions,ă particularlyăLouisianaăorăNewăMexico”,ă oră
perhapsăevenăMexico.ăHeăprobablyăchoseătheăMissouriăbecauseă“Little…ăhasăyetăbeenădoneătowardsăaăcleară
andăvividădescriptionăofătheănaturalăsceneryăofăNorthăAmerica”;ătheă“rude,ăprimitiveăcharacterăofătheănaturală
faceă ofă Northă America,ă andă itsă aboriginală population…ă thoseă cheerless,ă desolateă prairies,ă theă westernă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Phrenologyăwasă aă populară bută controversială belief.ă See,ă foră example,ăGeorgeăCombe,ă “CombeăonăPhrenology,ăNumberăVII”,ă Southern 
Literary Messenger,ă5ă (Dec.ă1839):ă810–813;ăJ.ăS.ăAllen,ă“PhrenologyăExamined”,ăSouthern Literary Messenger,ă12ă (Mayă1846):ă
267–277;ăandăDr.ăThomson,ă“Phrenology”,ăLadies’ Repository,ă1ă(Dec.ă1841):ă361–367.ă 

12ă Josephă C.ă Porter,ă “Marvelousă Figures,ă Astonishedă Travelers:ă Theă Montanaă Expeditionă ofă Maximilian,ă Priceă ofă Wied”,ă
Montana, the Magazine of Western History,ă41ă(Autumnă1991):ă40.ăSeeăalsoăPärăEliasson,ăPlatsens blick: Vetenskapsakademien och 
den naturalhistoriska resan 1790–1840,ăIdéhistoriskăskrifteră29ă(Umeå:ăInst.ăförăHistoriskaăStudier,ăUmeåăUniv.,ă1999),ăesp.ăchapteră
twoă(quotationăfromăEnglishăsummaryăonăInternetăatăhttp://www.cfvh.kva.se/abstr16.html).ăă

13ăBrookeăHindle,ăThe Pursuit of Science in Revolutionary America, 1735–1789 (ChapelăHill:ăPublishedăforătheăInstituteăofă
EarlyăAmericanăHistoryăandăCulture,ăWilliamsburg,ăbyătheăUniversityăofăNorthăCarolinaăPress,ă1956),ă12.ăă

14ăGoetzmann,ăNew Lands, New Men,ă55–56;ăMaximilian,ăPrinzăzuăWied,ăReise nach Brasilien in den Jahren 1815–1817  
(2ă vols.;ă Frankfurt,ă a.M.:ă Broner,ă 1820–1821),ă translatedă intoă oneă volumeă ină Englishă citedă above.ă Maximiliană alsoă publishedă
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens (Weimar:ăn.p.,ă1822).ăă

15ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă27;ăHonour,ăEuropean Vision of America,ă1.ăă
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boundaryă ofă whichă isă formedă byă theă snow-coveredă chaină ofă theă Rockyă Mountains…ă whereă manyă ofă theă
aboriginesă stillă enjoyă aă peacefulă abode…”.ă Asă heă madeă hisă decision,ă theă questionsă raisedă byă hisă mentor,ă
Blumenbach,ăwereăneverăfarăfromăhisămind.ăHisăexpeditionăwouldăbe,ăinătheăwordsăofăartăhistorianăBarbaraă
Mariaă Stafford,ă “carriedă oută foră aă purpose”,ă chiefă ofă whichă wasă toă addressă theă mostă pertinentă questionă
confrontingătheănaturalăhistoryăcommunityăofăhisăday,ătheăoriginăofătheăraces16.ăă

ă

ă
Fig.ă1.ăPrinceăMaximilianăzuăWien-Neuwied,ălithographăby.ăH.ăMeyer.ă

ă
Havingă failedă toăcreateăaăsatisfactoryăvisuală recordăofăhisăBraziliană trip,ăMaximiliană realizedă thatăheă

wouldăhaveătoăemployăaăprofessionalăartistăthisătime.ăTheărudimentaryăsketchesăthatăheăhadămadeăinăBrazil,ă
charmingăasătheyăwere,ăhadătoăbeăredrawnăforăpublicationăbyăhisăart-trainedăbrother,ăCarl,ăandăsister,ăLuise,ă
yetăwereăstillăfoundăwantingăbyăHumboldt,ăwho,ălikeăBlumenbach,ăinsistedăonăpreciseădelineationsăofănativeă
peoplesăandătheirăenvironmentăforăhisăresearch.ăBlumenbachăhadăacknowledgedătheăimportanceăofăpicturesătoă
hisăworkăwhenăheăwroteătoăthankăSirăJosephăBanks,ătheănaturalistăonăCaptainăCook’săfirstăexpedition,ăforă“theă
unrestrictedăuseăofăallătheăcollectionsăofătreasuresărelatingătoătheăstudyăofăAnthropology,ăinăwhichăyourălibraryă
abounds;ăIămeanătheăpictures,ăandătheădrawingsăandăc.ătakenăbyătheăbestăartistsăfromălifeăitself”.ăOnăanotheră
occasion,ăheăthankedăBanksăforăpermittingăhimă“theăperusalăofăyourăinestimableăportfoliosăofădrawingsăofătheă
SouthăSeaăcuriositiesă&ăevenătheăcopyingăofămanyăofăthem…”17.ăă

Picturesăwereă requiredă forăaănumberăofă reasons,ăbută theirăuseăgoesăbeyondăwhatăoneămightă thinkăofă
todayătoăincludeătheăpopularăEnlightenmentăpseudo-scienceăofăphysiognomy,ăwhich,ăasăpracticedăbyăoneăofă
itsă mostă famousă adherents,ă Johannă Caspară Lavateră ofă Zurich,ă heldă thată aă judiciousă physiognomistă couldă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

16ăMaximilianătoăKarlăFriedrichăPhilippăvonăMartius,ăFeb.ă26,ă1830,ăinăBayrischeăStaatsbibliothek,ăMunich,ăandăMaximiliană
toăHeinrichăRudolfăSchinz,ăMar.ă1,ă1832,ăinăZentral-bibliothekăZürich,ăasăquotedăinăWilliamăJ.ăOrr,ă“KarlăBodmer:ăTheăArtist’săLife”,ă
inăKarl Bodmer’s America,ă352;ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă25–26;ăStafford,ăVoyage into Substance,ăxix.ăă

17ă Goetzmann,ă “Theă Mană Whoă Stoppedă toă Paintă America”,ă ină Karl Bodmer’s America (Lincoln:ă Joslynă Artă Museumă &ă
Universityă ofă Nebraskaă Press,ă 1984),ă 6;ă Johannă Friedrichă Blumenbach,ă “Introductoryă Letteră toă Siră Josephă Banks”,ă ină The 
Anthropological Treatises of Johann Friedrich Blumenbach,ă trans.ă andă ed.ă byă Thomasă Bendysheă (London:ă Longman,ă Green,ă
Longman,ăRoberts,ă&ăGreen,ă 1865),ă 149ă (quote);ăBlumenbachă toăBanks,ăMar.ă 10,ă 1794,ă ină theăBritishăLibrary,ăAdditionalăMSS,ă
quotedăinăGascoigne,ăJoseph Banks and the English Enlightenment,ă153ă(secondăquote).ă
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divineăaăperson’săcharacterăfromăhisăorăherăfacialăfeatures.ă“Thereăare”ăIăsay,ă“inătheăexteriorăofămanămanyă
thingsănotăsusceptibleătoădisguise”,ăLavaterăwroteăinăoneăofăhisăbestăknownăworks,ăEssays on Physiognomy,ă
“andătheseăveryăthingsăareăcertainăindicationsăofăanăinternalăcharacter”.ăWhereăisătheăman,ăforăexample,ăwhoă
canăatăpleasureăinfluenceăhisăbodyăsystem?ăwhoăcanăpresentăhisă foreheadăinătheăformăofăanăarch,ăwhenăităisă
naturallyăflat,ăorărenderăităunevenăandăangularăwhenăităisănaturallyăregular”.ăLavaterăclaimedăthatăcarefulăstudyă
ofăoneăprofileă“announcesăaăhigherădegreeăofă intelligenceăandăactivity”,ăwhileăanotherăhasă ină ită“theăpoweră
neitheră ofă educationă noră circumstances,ă toă uniteă withă thată face…ă sagacityă oră exquisiteă sense;ă andă ită isă
absolutelyăincompatibleăwithăPhilosophyăandăPoetry,ăwithătheătalentsăofătheăPolitician,ăorătheăheroismăofătheă
soldier”.ăLavater’săconceptăofăphysiognomyăbecameăwellăknownăthroughoutăEurope;ăperhapsăsoăwellăknownă
thatăevenăaăyoungămanăsuchăasăKarlăBodmerăwouldăhaveăknownăofăit.ăButăwhetherăoneăacceptsăanyăelementă
ofăphysiognomyăisănotă theăpoint;ă theăpointă isă thată theăpracticeărequiredătheămostăaccurateăportraitsă thatăoneă
couldăacquire18.ăă

Everăsinceăhisătrip,ăforăexample,ăHumboldtăhadăcalledăforăanăartistăwhoăcouldădoăjusticeătoăAmerica.ă
NowăMaximilianăhadăthatăopportunity,ăforăwhichăheăsoughtăaă“landscapeăpainter”ăwhoăcouldă“also…ădepictă
figuresăcorrectlyăandăaccurately,ăespeciallyătheăIndians”,ăbutăoneă“whoăwouldănotăbeătooămuchăofăaăburdenăonă
myăpocketbook…”.ăThisă concessionăonăMaximilian’săpartă recognizedă theă importanceăofă theă illustrationă toă
scientifică endeavoră –ă “theă descriptiveă wordă weddedă toă accurateă image”,ă ană undertaking,ă saysă Stafford,ă
“whoseăveryăexistenceăandăpopularityăisăbasedăonăanăardentăyearningăforăfactsăratherăthanăfictions”.ăInăthis,ă
Bacon’să ideală thată oură trainedă sensesă canăprovideă aă replicaăofă theă realăworldă “elevatedă [art]ă toă theă taskăofă
picturingăreality”19.ăă

Theă princeă probablyă metă Karlă Bodmeră (1809–1893)ă (Fig.ă 2)ă neară theă Wiedă ancestrală estateă onă theă
Rhine.ăTheătwenty-threeăyearăoldăartist,ă trainedăbyăhisămaterialăuncle,ăanăitinerantăSwissălandscapeăpainter,ă
hadăsettledăintoăaăcareerăpaintingăviewsăalongătheăRhineăandăMoselleăriversăthatăhisăolderăbrotherăengraved.ăItă
wasăprobablyăthereăthatăMaximilianăfirstăsawăhisăworkăandăofferedăhimătheăopportunityătoătravelătoăAmericaă
foră twoăyearsă asă aă salariedă artist.ăTheyă signedă aă contractă inăAprilă 1832ă and,ă accompaniedăbyă theă prince’să
servantă andă hunter,ă Davidă Driedoppel,ă whoă hadă alsoă accompaniedă theă Princeă toă Brazil,ă departedă foră
AmericanăaboardătheăpacketăJanus fromăHelvoetsluys,ănearăRotterdam,ăonăMayă1720.ăă

Bodmerărealizedă theă intensityăofăMaximilian’săeffortă ină theiră firstăencounterăwithăIndiansă inăSt.ăLouisă ină
Marchă1833.ăChiefăKeokukăhadăledăaăbandăofăSauksăandăFoxesăintoătheăcityătoăappealătoăSuperintendentăofăIndiană
AffairsăWilliamăClarkă foră theă lifeă ofă theiră friend,ăBlackăHawk,ăwhoă hadăbeenă imprisonedă ată nearbyă Jeffersonă
Barracksă foră hisă roleă ină whată wasă knownă asă Blackă Hawk’să War.ă Surprisedă ată theiră appearance,ă Maximiliană
immediatelyănotedă“theirăgreatăaffinityătoătheăBrazilians”ăandăconcluded,ă“Iăcannotăhesitateătoăconsiderăthemăasă
belongingătoătheăsameărace”.ăThen,ăwhileăBodmerăsketchedătheirăportraits,ăheămadeăseveralăpagesăofănotesăasătoă
theirăappearance:ă“stout,ăwellăformedămen,ămanyăofăthemăaboveătheămiddleăsize,ăbroadăshouldered,ămuscularăandă
brawny”.ăHeăalsoăcarefullyădescribedătheirăfacialăfeatures:ăcheek,ăjaw,ăeyesă(“animatedăandăfiery,ăandăespeciallyăină
youth”),ăforehead,ăteeth,ănose,ălips,ăhair,ăskin.ăHeăalsoărecordedădifferences21.ăă

Bodmeră lateră wroteă thată hisă “lackă ofă expertise”ă ină suchă situationsă hadă forcedă himă “toă copyă withă
unusualăeagernessăandăattentionăeveryăaspectărealistically…ăinăanăalmostăridiculouslyăfussyămannerăbutăalsoă
withăasămuchăauthenticityăandătruth”.ăMaximilian,ătoo,ăwasăpleasedăwithăbothătheăcharacterăandătheăabilityăofă
hisă artistă assistant22.ă Andă theă vivid,ă exotic,ă andă stunninglyă detailedă watercoloră portraitsă andă resultingă
engravingăofăMassikaăandăWakusásseă(Fig.ă3),ătwoăofăthoseăwhoăvisitedăSt.ăLouis,ăillustrateătheăsuccessăofăhisă
efforts.ă Foră theă threeă Europeans,ă thisă wasă justă theă beginningă ofă thirteenă monthsă ofă closeă observation,ă
extensiveănote-taking,ăcollecting,ăandădocumentationăamongătheăNativeăAmericansăofătheăGreatăPlains.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
18ăJohannăCasparăLavater,ăEssays on Physiognomy, Designed to Promote the Knowledge and the Love of Mankind. Trans.ăbyăHenryă

Hunteră (3ă vols.;ă London:ă Johnă Murray,ă H.ă Hunteră andă T.ă Holloway,ă 1789–98),ă II:ă quotationsă onă p.ă 12,ă 27,ă andă 35.ă Seeă alsoă Joană K.ă
Stemmler,ă“TheăPhysiognomicalăPortraitsăofăJohannăCasparăLavater”,ăArt Bulletin,ăLXXVă(Mar.ă1993):ă151,ă152ă(Staffordăquote).ăă

19ă Humboldă apparentlyă feltă thată Germană artistă Johană Moritză Rugendasă (1802–1858),ă whoă paintedă ină bothă Southă Americaă andă
Mexico,ăprovidedă theăkindsăofăpicturesă thatăheăcalledă for.ăSeeăRenateăLöschnerăandăXavierăMoyssen,ăEl México luminoso de Rugendas 
(México:ăEdiciónăPrivadaădeăCartónăyăPapelădeăMéxico,ăS.A.ădeăC.V.,ă1985),ă13–14,ă24–28,ă96–102;ăandăMaximilianătoăMartius,ăFeb.ă26,ă
1830,ăquotedăinăOrr,ă“Bodmer”,ăinăKarl Bodmer’s America,ă352ă(quote);ăandăStafford,ăVoyage into Substance,ăxx,ă445ă(quote).ăă

20ăOrr,ă“Bodmer”,ă351,ă353.ăă
21ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă217–220,ă218ă(quote).ăă
22ăBodmerătoăMaximilian,ăJulyă18,ă1840,ăMaximilian-BodmerăCollection,ăJoslynăArtăMuseum,ăDurhamăCenterăforăWesternă

Studies.ăUnlessăotherwiseănoted,ăallătheămanuscriptsăcitedăinăthisăessayăcomeăfromăthisăcollection.ăSeeăalsoăOrr,ă“Bodmer”,ă354.ă
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MaximilianăandăBodmerădepartedăSt.ăLouisăonătheăAmericanăFurăCompanyăsteamboatăYellow Stoneăonă

Aprilă 10.ă Theyă steamedă upă theă Missouri,ă theă longestă riveră ină theă Unitedă States,ă pastă Cantonmentă
Leavenworthă(justăaboveăpresent-dayăKansasăCity),ăBellevueă(nearăpresent-dayăOmaha),ăSiouxăAgencyăneară
theămouthăofătheăWhiteăRiver,ăFortăPierreă(inătheăpresentăstateăofăSouthăDakota),ăFortăClark,ăandăFortăUnionă
(bothăinătheăpresentăstateăofăNorthăDakota),ătheăfarthestăupătheăriverăthatătheăsteamboatsăcouldăgo.ăThereătheyă
switchedă toăaăkeelboată foră theămonth-longă tripă toăFortăMcKenzie,ăwhichăcostăMaximilianăaănumberăofăhisă
hard-wonăspecimens.ăBecauseăheăhadăcollectedătooămanyăitems,ăheădidănotăhaveăroomăforăeverythingăinăhisă
cabină andă hadă toă leaveă manyă articlesă onă deck.ă Theă “rude”ă crewă probablyă resentedă havingă toă pushă thoseă
specimensăupătheăriverăalongăwithăeverythingăelseăonătheăkeelboatăandăthrewămanyăofăthemăinătheăriverăduringă
theănight.ăArrivingăonăAugustă9,ăMaximilianăandăBodmerăhadătraveledămoreăthană3,000ămilesăbyătheăriver23.ăă

RemainingăatăFortăMacKenzieă forămoreă thanăaămonth,ăBodmeră sketchedă theăportraitsăofă theă leadingă
menăofă threeădifferentăBlackfeetă bandsă campedăaroundă theăpost,ăwhileăMaximiliană interviewedă theă sitters,ă
tookănotes,ăandătradedăforăandăpurchasedăartifactsă toătakeăbackătoăGermanyăasăaăpartăofăhisăcollection.ăTheă
dapperăBodmer,ăwhoăoftenăcarriedăaăparasolăwithăhimăasăprotectionăagainstătheăharshăwesternăsun,ăgraduallyă
improvedăhisătechniquesăforăconvincingătheăIndiansătoăposeăforăhim,ăsometimesăforăaăfullădayăorămore24.ăTheă
aestheticallyă inclinedăwereă oftenă fascinatedăwithă hisă pictures,ăwhichăwereă soă differentă fromă theiră ownă art.ă
Othersăwereătransfixedăbyăhisăsmallămusicăbox,ăthinkingăthatăthereăwasăaă“littleăspirit”ăinside,ăorătheădifferentă
Europeanătoysăthatăheăhadăbroughtăalongăforăthatăpurpose25.ăă

AwareăofăincreasingăhostilitiesăamongătheăIndiansăaroundătheăfort,ătheyăwere,ănonetheless,ăsurprisedătoăbeă
awakenedăbyăgunshotsăonătheămorningăofăAugustă28.ăTheyărushedătoătheăpalisadeătoăseeăthatăaăpartyăofăperhapsă
600ăAssiniboinsăandăCreesăhadăattackedătheăBlackfeetăcampedăaroundătheăfortă(Fig.ă4).ăWhenătheăwhitesăjoinedăină
theăbattle,ătheăattackersăretreatedătoăaănearbyăhillătoăponderătheirănextămove.ăMaximilianăwasăfascinated:ăă

Fromă theă placeă whereă theă rangeă ofă hillsă turnsă toă theă Missouri,ă moreă andă moreă Blackfeetă
continuedă toă arrive.ă Theyă cameă gallopingă ină groups,ă fromă threeă toă twentyă together,ă theiră
horsesă coveredă withă foam,ă andă theyă themselvesă ină theiră finestă apparel,ă withă allă kindsă ofă
ornamentsăandăarms,ăbowsăandăquiversăonă theirăbacks,ăgunsă ină theirăhands,ă furnishedăwithă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
23ă Foră ană accountă ofă theă trip,ă seeă Goetzmann,ă “Theă Mană Whoă Stoppedă toă Paintă America”,ă 8–11;ă Thwaitesă (ed.),ă Early 

Western Travels,ăXXIII:ă58.ăă
24ăSeeăBodmer’săselfăportraităwithăparasolăinăaădrawingăinătheăNewberryăLibrary,ăChicago,ăcollection.ăă
25ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXIII:ă160,ăandăXXIV:ă15.ăă

Fig.ă2.ăKarlăBodmerăinăhisălaterăyears,ăă
1877,ăWikimediaăCommons.ă
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theirămedicines,ăwithăfeathersăonătheirăheads;ăsomeăhadăsplendidăcrownsăofăblackăandăwhiteă
eagles’ăfeathers,ăandăaălargeăhoodăofăfeathersăhangingădownăbehind,ăsittingăonăfineăpantheră
skinsălinedăwithăred;ătheăupperăpartăofătheirăbodiesăpartlyănaked,ăwithăaălongăstripăofăwolf’să
skină thrownăacrossă theă shoulder,ă andă carryingă shieldsă adornedăwithă feathersă andăpiecesă ofă
coloredăcloth.ăAătrulyăoriginalăsight!26ă(Fig.ă5).ă

TheăAssiniboinsăandăCreesăfurtherăretreatedătoăaănearbyăvalleyăwhenăDavidăMitchell,ăpostăcommander,ă
orderedăhisămenătoăfireătheăfort’săcannons,ăwhichătheyăhadănotăbeenăableătoăuseăduringătheăfightăbecauseăofătheă
proximityăofăfriendăandăfoe.ăă

Asă theăconflictădrewătoăaăclose,ăMaximilianăspottedăaădeadăIndianăwithăaădistinctiveăhead,ăwhichăheă
hopedătoăcollectăforăstudy.ăButăbyătheătimeătheăBlackfeetăhadăventedătheirărageăonătheăcorpses,ătheăheadăwasă
gone.ăTheănextăday,ăanăoldăIndianămanătoldăMaximiliană thată“noăballăhadătouchedăhim;ădoubtless,ăbecauseă
Mr.ăBodmerăhadătakenăhisăportraităaăfewădaysăbefore”,ăandăBodmerătookăadvantageăofătheăidea,ăconvincingă
othersătoăposeăforăhimăbyăpointingăoutăthată“noneăofătheămenăwhoseăportraitsăheăhadădrawn,ăhadăbeenălatelyă
killedăorăwounded”.ăTheă followingăday,ăMaximilian,ă surprisedă toă seeă thată theăentireăBlackfootăvillageăhadă
movedătoătheăfort,ădirectedăBodmerătoăsketchătheămoreăthană400ăteepeesăaroundătheăpostă(Fig.ă5).ăUnderătheseă
circumstances,ăheăsoonărealizedăthatăităwasămuchătooădangerousătoăcontinueăhisătrekătoătheăRockyăMountains,ă
soăheăhadătoăcontentăhimselfăwithăaădistantăviewăofătheăfirstăchainăthatăheăhadăglimpsedăearlyăinătheăvisit27.ăă

OneăcannotăhelpăbutăponderătheădocumentaryăopportunityăthatăBodmerămissed.ăHeăwasăoneăofătheăonlyă
pre-CivilăWarăartistsăinătheăWestăwhoăsawăanăIndianăbattleăfirst-hand,ăyetăthereăareănoăsketchesăofăităamongă
hisă paintingsă andă drawingsă thată survive.ă Theă onlyă imageă thată appearsă ină theă Atlasă thată accompaniedă
Maximilian’săbookăisăaălaterăstudioăcomposition,ăwhichăBodmerădepictedăasăifăheăwereăamongătheăcombatantsă
ratheră thană insideă theă fort.ă Ită isă aă dramatică image,ă clearlyă showingă theăbraveryă asăwellă asă theă atrocitiesă ofă
battleă–ăwomenăandăchildrenăareăamongătheădeadăasătheăAssiniboinsăandăCreesăfireăintoătheăBlackfeetăteepeesă
atăpoint-blankărange.ăYet,ăthereăareăsoăfewănon-Indianăeye-witnessăpicturesăofăanăIndianăbattleăthatăBodmer’să
first-handădocumentationăofăthisăskirmishăwouldăhaveăbeenăaăwelcomeăadditionătoătheărecord28.ăă

OnăSeptemberă14,ăMaximilian’săparty,ăalongăwithătheirănotes,ăjournal,ăpaintings,ăartifacts,ăandănaturală
historyăspecimens,ă includingă twoăbearsă inăcages,ă loadedăallăaboardăaămackinawăboată foră theă tripă fromăFortă
McKenzieădownriverătoăFortăClark,ăwhereătheyăwouldăspendătheăwinter.ăTheyăcouldăhaveăstayedăinătheămoreă
spaciousă quartersă ată Fortă Union,ă bută Maximilian,ă likeă Catlină beforeă him,ă wantedă toă spendă timeă withă theă
mysteriousă Mandană Indiansă neară Fortă Clarkă moreă thană heă wantedă theă comfortableă quarters.ă Theseă wereă
Indiansăwho,ăCatlinăspeculatedăinăaăpopularăbutălaterădiscreditedăstory,ăhadădescendedăfromăearlyăWelshmenă
who,ăunderăPrinceăMadoc,ăsupposedlyăvisitedăAmericaăină1170.ăUnlikeăotherăIndians,ămanyăofătheăMandansă
hadăhazel,ăgray,ăorăblueăeyes;ăwereă light-complexioned;ăandă toldăstoriesăaboută theirăancestorsăescapingă theă
Floodăinătheă“bigăcanoe”.ăInăfact,ătheyăwereărelatedătoătheăSiouxăandăhadămigratedăfromătheăSoutheastătoătheă
MissouriăRiverăValleyăaboutăA.D.ă1200.ăBetweenăCatlinăandăMaximilian,ătheyăquicklyăbecameăperhapsătheă
best-documentedătribeăonătheăPlains29.ăă

PostăcommanderăJamesăKippăhurridlyăbuiltăaătwo-roomăshackăforăhisădistinguishedăguests,ăbutăbecauseă
thereă wasă noă timeă toă properlyă chinkă theă logs,ă theă chinkingă frozeă andă fellă oută whenă theă temperatureă wentă
belowăzeroăinăoneăofătheăcoldestăwintersăonărecord.ăAlthoughăsuffering,ăprobablyăfromăscurvy,ăMaximiliană
madeă theămostă ofă hisă timeăamongă theseă fascinatingăpeople,ă andăheă andăBodmerăproducedă anăunparalleledă
recordăofă theiră culture,ă language,ă andă customs.ăOnlyăCatlin,ăwhoăvisitedăduringă theă summerăofă1832,ă sawă
moreă ină theă formăofă theăO-Kee-Paăceremony30.ăMaximilianăandăhisăpartyă finallyăbegană theiră returnă tripăonă
Aprilă14,ă1834,ăafterătheăiceăhadămeltedăonătheăMissouri.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
26ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels, XXIII:ă150.ăă
27ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXIII:ă138,ă152ă(quote),ă156,ăandă160ă(quote).ăă
28ăOneăofă theă fewămightăbeăHermannăStieffel,ă “Attack on General Marcy’s Train, escordte by Comp: K 5th U.S. Infantry,  

Br. Major Brotherton commanding,ănear Pawnee – Fort Kansas, September 23th 1867,ăinătheăBeineckeăRareăBookăandăManuscriptă
Library,ăYaleăUniversity.ăReproducedă ină JonathanăL.ăFairbanksă (ed.),ăFrontier America: The Far West (Boston:ăMuseumăofăFineă
Arts,ă1975),ă86.ăă

29ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXIII:ă168–221;ăCatlin,ăLetters and Notes,ă1:ă93,ă156–157,ă206–207;ăP.ăRichardă
Metcalf,ă“MandanăIndians”,ăinăHowardăR.ăLamară(ed.),ăThe New Encyclopedia of the American West (NewăHaven:ăYaleăUniversityă
Press,ă1998),ă674–675.ăă

30ăForăaărecordăofăCatlin’săobservations,ăseeăhisăLetters and Notes;ăO-Kee-pa: A Religious Ceremony; and other Customs of 
the Mandans (London:ă Trübneră andă Co.,ă 1867);ă andă Folium Reservatum (publishedă byă Catlină ină 1867,ă reprintedă byă Osirisă ofă
Montrealăină1974).ăă



 
Fig. 3. Massika, Sauk Indian and Wakusasse, Musquake Indian, Wikimedia Commons. 

 

 
Fig. 5. Blackfoot Indian on Horse-Back, Wikimedia Commons. 



 

 
Fig. 6. Cave-in-Rock, Wikimedia Commons. 

 
 

 
Fig. 7. Fort Clark on the Missouri, Wikimedia Commons. 
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ă
Fig.ă4.ăAssiniboinăandăCreeăWarriorsăattackăonăBlackfootăatăFortăMacKenzie,ăăWikimediaăCommons.ă

ă
AlthoughăMaximilianăwasăclearlyăanăEnlightenmentăfigure,ătheăadventuresomenessăandăcuriosityăofătheă

Romantică isă apparentă ată theă veryă coreă ofă hisă endeavoră asă heă andăBodmeră facedă dangersă ină pursuită ofă theă
unknown.ăMaximilianădidănotăunderplayătheăanticipatedăhardshipsăwhenăheărecruitedătheăelegantăBodmerătoă
accompanyăhim,ăbutăheăprobablyădidănotăemphasizeătheăpotentialălife-threateningădangersăeither:ătheăcertaintyă
ofăbeingăcutăoffăfromătheăcityăcenters,ămuchălessăEurope,ăforămonthsăatăaătime;ătheăpossibilityăofăsicknessăfară
fromă evenă theă mostă primitiveă medicală care.ă Indeed,ă Maximiliană facedă seriousă illnessesă onă twoă differentă
occasions:ă duringă theăwinteră ofă 1832–33ă atăNewăHarmony,ă Indiana,ăwhenă heă cameădownăwithă aă “seriousă
indisposition,ănearlyăresemblingăcholera”,ăandăduringă theăwinterăofă1833–34ăatăFortăClarkăwhenă“aăviolentă
feverăsucceeded,ăwithăgreatăweakness,ăand,ăhavingăneitherămedicalăadviceănorăsuitableăremedies,ămyăsituationă
becameădailyămoreăhelplessăandădistressing,ăasăthereăwasănobodyăwhoăhadăanyăknowledgeăofăthisădisorder”31.ăă

Maximilian’să choiceă ofă steamboată travelă upă theă Missouriă ratheră thană accompanyă Captaină Williamă
DrummondăStewart,ă aăScottishă adventurer,ă overlandă toă theăRockyă Mountains,ămightăhaveămadeă theă travelă
moreă comfortable,ă bută noă lessă dangerous.ă Boatsă caughtă fire,ă snagged,ă exploded,ă oră wereă swampedă ină theă
Missouri’săswiftăeddies.ăMaximilianănarrowlyăescapedăinjuryăwhenăaălargeăbranchăofăaăpartiallyăsubmergedă
treeăcrashedăintoăhisăcabin,ăwhereăită“carriedăawayăpartăofătheădoorăcase,ăandăthenăbrokeăoff,ăandăwasăleftăonă
theăfloor…”.ă“Oneămightăhaveăbeenăcrushedăinăbed”,ăheăpondered32.ăă

And,ăofăcourse,ătheăIndiansăthemselvesăsometimesăprovedătoăbeăaădanger.ăAsătheăpartyăproceededăupă
theă riveră onă theă keelboată Flora toăFortăMcKenzie,ă theyă encounteredă aă hugeă campăofăGrosăVentres.ă Someă
Indiansăswamătoătheăboat,ăwhileăothersăwaitedăonătheăshore.ăTheăkeelboatăwasăsoăslowăthatăităcouldănotăescapeă
them,ă soă theă captaină invitedă theă chiefsă onă boardă toă smoke.ă “Weă wereă nowă entirelyă ină theă poweră ofă theseă
people”,ăMaximiliană realized,ă“andăhadăeveryă reasonă toă feară theăvengeance”ăofăoneăofă theăchiefsăwhoăhadă
beenăthrownăoutăofăFortăMcKenzieăseveralăyearsăbefore.ăLater,ăafterăwitnessingăaăgroupăofăAssiniboinsăandă
CreesăattackingăaăcampăofăBlackfeetăthatăhadăsettledăaroundăFortăMcKenzie,ăMaximilianăconcludedăthatătheyă
couldăgoănoăfartherăandăstoppedăshortăofăhisăgoală–ătheăRockyăMountains.ăHeăandăBodmerămightăeasilyăhaveă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

31ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels, XXII:ă185–186;ăXXIV:ă75.ăă
32ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă231,ă255;ăHiramăMartinăChittenden,ăHistory of Early Steamboat Navigation 

on the Missouri River: Life and Adventures of Joseph La Barage (2ăvols.;ăNewăYork:ăFrancisăP.ăHarper,ă1903),ăI:ă122–23,ă124–25,ă
164;ăII:ă285,ă385,ă394,ă421;ăandăDonaldăJackson,ăVoyages of the Steamboat Yellow Stone (NewăYork:ăTicknoră&ăFields,ă1985),ă112.ăă
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foundăthemselvesăinăsimilarăcircumstancesătoăthoseăofătheălaterăGermanăartistăandăwriterăBalduinăMöllhausen,ă
who,ăduringăaătripăwithăDukeăPaulăofăWürtembergătoăFortăLaramieăinătheăwinterăofă1851,ăwasăharassedăandă
robbedăbyăPawneesăandăleftăsick,ăaloneăandădailyăthreatenedăbyăwolves.ăAfterămoreăthanătwoăweeks,ăheăwasă
finallyărescuedăbyăaăgroupăofăfriendlyăOttoes33.ăă

TheăstarknessăofătheăMauvaises Terres (theăbadlands)ăapparentlyădepressedăMaximilianăsoămuchăthată
heăhadăaădifficultătimeăworkingăonătheăbookăwhenăheăreturnedăhome.ă“Theămountainsăcontinuedătoăincreaseăină
height;ătheyăwereămoreăandămoreănakedăandăsterile;ătheirăcolourăwasăwhitish-grey,ăgrey-brown,ăoftenăspottedă
withăwhite,ătheăupperăpartădisposedăinăhorizontalăstrata,ăorăinănarrowăstripes…”,ăheănoted.ăFurtherăupătheăriveră
thereăwereămoreă“rude,ănakedămountains…”ăthen,ă“twoăwhiteămountainăcastles…ă[that]ăwhenăseenăfromăaă
distance,ăsoăperfectlyăresembledăbuildingsăraisedăbyăart,ăthatăweăwereădeceivedăbyăthem,ătillăweăwereăassuredă
ofăourăerror”.ăAsăMaximilianăandăBodmerăpreparedă toăspendă theăwinterăofă1833–34ăatăFortăClark,ă soă theyă
couldăobserveăandăstudyătheăMandanăIndians,ătheyăfoundătheăregionăaroundătheăpostă“desolateăandădeserted”.ă
FreshăscaffoldingsădenotedărecentădeathsăamongătheăIndians,ăwhileătheălivingăwereăreducedătoădraggingădeadă
dogsă byă aă strapă throughă theăwoods,ă apparentlyă asă baită toă catchă wolvesă oră foxes.ăMaximiliană andăBodmeră
sufferedăintenselyăfromătheăcoldăbecauseătheăstructureăthatătheăpostăfactorăhadăbuiltăforăthemăhadăbeenăhastilyă
chinkedăwithăclay,ăwhichăfrozeăandăcrackedăwhenătheătemperatureădropped,ăpermittingătheă“bleakăwind”ătoă
penetrateăonăallăsides34.ăă

Bodmer’săimages,ătoo,ăpartakeăofăromanticism,ăevenăwhen,ăasăinămostăcases,ătheyăareăclearlyăscientifică
specimens,ăpreciselyăandăcarefullyăpaintedăagainstăaăwhiteăbackgroundă–ăjustăasăAudubonăpaintedăhisăbirds.ă
Inăadditionătoăbeingămeticulous,ăhowever,ătheseăportraitsăalsoăcapturedătheăindividualism,ătheăhumanityăofătheă
Indiansă–ăand,ăoneămightăargue,ătheăcharacterăofătheăanimals,ătoo,ăasăLavaterăexplainedă–ăinăsuchăaăwayăthată
theyăcouldăbeăeasilyărecognized.ăTheăcriticăforătheăJournal des Debats saidăthatăheărecognizedăIndiansăwhoă
visitedă theă Frenchă courtă fromă Bodmer’să portraits,ă andă Smithsoniană anthropologistă andă historiană Johnă C.ă
Ewersătoldăaăcompellingăstoryăaboutăanăincidentăthatăoccurredăearlyăinăhisăcareer,ăduringătheă1940s,ăwhenăană
agedăBloodăIndianănamedăWeaselăTail,ă recognizedăBodmer’săportraităofăStomíck-Sosáckă(Bull’săBackăFat)ă
becauseăheăhadăknownăStomíck-Sosáck’săson35.ăă

Bodmer’să lushă landscapesă suggestă theă aggressiveă westwardă movementă ofă theă Americansă ină scenesă
suchăasătheăForest Scene on the Tobihanna, Alleghany Mountains, withătheăroadăandăcabinsăpenetratingătheă
denseă forest;ăView of Mauch-Chunk (Pennsylvania),ăwhich,ăMaximilianăpointedăout,ăhadă“sprungăupăsinceă
theădiscoveryăofătheăveryărichăcoalăminesăinătheăvicinity”,ăbecomingătheăclassicăillustrationăofătheă“machineăină
theă garden”;ă andă Cave-in-Rock, View on the Ohio (Fig.ă 6),ă withă theă steamboată puffingă downă theă virgină
river36.ăLikeăotherăRomanticăartists,ăheă sawăclassicală structuresă inănature,ăandădepictedă themăinăengravingsă
suchă asă The White Castles on the Upper Missouri.ă Andă ină picturesă suchă asă Fort Clark on the Missouri 
(February 1834) (Fig.ă7)ăandăFort Union on the Missouri ăheăshowedă theăwhiteăman’săencroachmentă intoă
whatăappearsătoăbeăpristineănature.ăă

Hisălandscapesăalsoărecordăhisă(andăMaximilian’s)ăencounterăwithătheăsublimeăAmericanăwildernessăată
itsăheightă–ăfromătheăForest Scene on the Lehigh (Pennsylvania),ăwhichăevenăMaximilianădescribedăasă“wildă
andă picturesque”,ă toă theă Mouth of Fox River (Indiana) neară Newă Harmony,ă toă theă View of the Rocky 
MountainsăwithăaăbandăofăIndiansăinătheăforegroundăandăaăvillageăinătheăleftămiddleăground.ăMaximilianăhadă
seenătheăbeginningsăofătheăRockies,ăbutăhadătoăturnăbackăbecauseăofătheăthreatăofăhostilities37.ăă

Maximiliană hadă begună workă onă theă resultsă ofă hisă Braziliană tripă immediatelyă uponă hisă return,ă bută
distillingăhisăAmericanăexpeditionă tookămoreă time.ăWhetherăheăhadănotăfullyărecoveredăfromăhisănear-fatală
boutăwithă scurvyă ată FortăClark,ă oră theă rigorsă ofă theă lengthyă tripă uponă hisă fifty-oneă yeară oldă body,ă oră hadă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
33ă Thwaitesă (ed.),ă Early Western Travels,ă XXIII:ă 72;ă Prestonă Albertă Barba,ă Balduin Möllhausen, the German Cooper 

(Philadelphia:ăUniversityăofăPennsylvania,ăAmericanaăGermanica,ăvol.ă17,ă1914),ă40–41.ăă
34ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels, XXIII:ă52–54,ăXXIV:ă12,ă14,ă15.ăă
35ăBodmerăwroteăMaximilian,ă Julyă 7,ă 1838,ă thată heă neededă aă pictureă ofă theă grizzlyă beară thatăwouldă showă itsă “character”.ă

Lavateră alsoăbelievedă thată physiognomyăwouldăalsoă reveală theăcharacteră ofă animals.ăSeeăLavater,ă Essays on Physiognomy, whichă
includesăengravingsăofăanimalsăasăwellăasăhumansătoăillustrateăhisădiscussion.ăDonné,ă“LesăSauvagesăduăMissouri”;ăJohnăC.ăEwers,ă
“AnăAppreciationăofăKarlăBodmer’săPicturesăofăIndians”,ăinăJohnăC.ăEwers,ăetăal.,ăViews of a Vanishing Frontier (Omaha:ăCenterăforă
WesternăStudies,ăJoslynăArtăMuseum,ă1984),ă92.ăă

36ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă119ă(Maximilianăquotation).ăTheăclassicăstatementăisăLeoăMarx,ăThe Machine 
in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America (NewăYork:ăOxfordăUniversityăPress,ă1964).ăă

37ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă118ă(Maximilianăquotation),ăXXIII:ă138.ăă
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momentarilyăsuccumbedătoădepressionă–ăheăfoundăAmericansărudeăandăuncultured,ăandătheăclimateăharsh,ăallă
ofăwhichămightăhaveădampenedăhisăenthusiasm.ă“Iăcouldănotăhelpămakingăcomparisonsăwithămyăjourneysăonă
theăBrazilianărivers”,ăheăwrote.ăă

There,ăwhereănatureăisăsoă infinitelyărichăandăgrand,ăIăheard,ăfromătheălofty,ă thick,ăprimevală
forestsăonă theăbanksăofă theă rivers,ă theăvariedăvoicesăofă theăparrots,ă theămacaws,ăandămanyă
otheră birds,ă asăwellă asă ofă theămonkeys,ă andăotheră creatures;ăwhileă here,ă theă silenceă ofă theă
bare,ă dead,ă lonelyăwildernessă isă bută seldomă interruptedăbyă theă howlingăofă theăwolves,ă theă
bellowingăofătheăbuffaloes,ăorătheăscreamingăofătheăcrows…ăTheseăplains,ăwhichăareădryăină
summer,ăandăfrozenăinăwinter,ăhaveăcertainlyămuchăresemblance,ă inămanyăofătheirăfeatures,ă
withătheăAfricanădeserts38.ăă

ă
Heă wasă furtheră discouragedă whenă heă learnedă thată ină 1834ă mostă ofă hisă massiveă naturală historyă andă

ethnographicăcollectionsăhadăbeenălostăwhenătheăsteamerăAssiniboineăhadăexplodedăandăsankăonăaătripădownă
theăMissouri.ăNorăcouldăheăhaveăbeenămuchăencouragedăwhenăheălentăBodmer’săpaintingsăforă theăSalonăofă
1836ăexhibitionăatătheăRoyalăAcademyăinăParis,ăonlyătoăhaveătheăreviewerăforăL’Artiste damnăthemăwithăfaintă
praise:ă“theăIndian charactersăofăM.ăBodmerăhaveăexcitedăourăcuriosityăthanksătoătheăbizarrenessăofătheirăgarb,ăandă
weămustă ată leastă thankă theădesigneră foră theăkindăofă artlessnessăwithăwhichăheăhasă collectedă theă detailsă ofă thisă
savageăattire”39.ăObviouslyătheămostăbeautifulăandămeticulousăwatercolorsăeverădoneăofătheăPlainsăIndiansăwereănotă
consideredă highă artă ină aă societyă usedă toă theă stunningă andă Romantică paintingsă ofă Delacroixă andă Ingres,ă andă
Bodmer’sălaterăadditionăofăelementsăofătheăpicturesqueăandătheăRomanticătoătheăfinishedăAtlasămightăhaveăbeenăană
attemptătoăaddressăsomeăofătheseăconcerns.ăForăexample,ăseveralăofătheăengravedălandscapesăareămoreăstudiedăandă
preciseăthanătheăoriginalădrawingsăorăwatercolors,ăasăinăFort Pierre on the Missouri (Fig.ă8),ăFort Union on the 
Missouri;ă andăJunction of the Yellow Stone River with the Missouri,ăwhereă theă additionăofă theă engravedă linesă
seemsătoăaddăwelcomeădetailăcomparedătoătheăfinishedăwatercolor.ăă

ă

ă
Fig.ă8.ăFortăPierreăandătheăAdjacentăPrairie,ăWikimediaăCommons.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
38ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXIII:ă42.ăă
39ă“Salonădeă1836”,ăL’Artiste,ă9ă(1836):ă170.ăă
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Perhapsă theă bestă examples,ă however,ă areă theă entirelyă newă compositionsă thatăBodmeră createdă ină hisă
Parisăstudio:ăBison-Dance of the Mandan Indians in Front of Their Medicine Lodge in Mih-Tutta-Hankush 
(Fig.ă9),ăFort MacKenzie August 28, 1833,ăandăThe Travellers Meeting with Minatarre Indians. Near Fort 
Clark (Fig.ă10).ăInăThe Travellers,ăBodmerăconfrontsătheătrioăofăEuropeansăwithă“theăcharacterăofătheăIndiansă
trulyăandăwithoutăexaggeration”,ăfromătheă“nobleăsavage”ătoătheăcuriousăandătheăalmostăcomică(theăplumedă
high-hat)40.ă Bison-Danceă andă Fort MacKenzie areă trueă departuresă ină whichă Bodmeră castsă hisă lotă withă
Romanticsăwhoăwantedătoăknowăhowătheădanceăorătheăbattleăfelt,ăratherăthanătheăNeoclassicistsăwhoăpreferredă
theăinformationăconveyedăinătheăalmostăcartographicăapproachăofăartistsăsuchăasăLouis-FrançoisăLejeune,ăwhoă
laidă oută theăbattleă beforeă theă vieweră asă ifă theyăwereă creatingă aămapăofă theă terrain.ă Ină bothă cases,ăBodmeră
placesătheăviewerăinătheămidstăofăaction,ăconfrontingăthemăwithătheăbarbaricăandăcolorful,ăwithădangerăinătheă
caseăofăFort MacKenzie andăfearsomeăsavageryăinătheăother.ăTheseăareătheăonlyăprintsăinătheăAtlasăinăwhichă
BodmerăapproachesătheăfuryăandăemotionăthatătheăFrenchăwriterăGeorgeăSandăfeltăasăsheăwitnessedătheăscalpă
danceăasăperformedăbyăCatlin’săvisitingătroupeăofăIndians:ăă

Aăkindăofădeliriousărageăseemedătoătransportăthem;ăraucousăcries,ăbarks,ăroars,ăshrillăwhistlesă
andătheăwar-cryăwhichătheăIndianămakesăbyăputtingăhisăfingersăonăhisălipsăandăwhichăutteredă
farăoffăinătheădesertsăfreezesătheăstrayedătravelerăwithăfear,ă interruptedătheăsongăcreatingăană
infernalăconcert.ăAăcoldăsweatăcameăoverăme;ăIăbelievedăIăwasăwitnessingătheărealăscalpingăofă
someăvanquishedăenemyăorăsomeăstillămoreăhorribleătorture.ăOfăallăthatăwasăinăfrontăofămeăIă
sawănothingăbutătheăredoubtableăactorsăandămyăimaginationăplacedăthemăinătheirătrueăsetting,ă
underăancientătreesăbyătheălightăofăaăfireăburningătheăfleshăofătheăvictims,ăfarăfromăallăhumană
help:ă foră theseă wereă notă menă thată Iă sawă bută demonsă ofă theă desert,ă moreă dangerousă andă
implacableăthanăwolvesăorăbearsăamongăwhomăIăwouldăgladlyăhaveăsoughtărefuge41.ăă

Maximiliană finallyă realizedă thată ină hisă carefulă observationsă andă theă moreă thană foură hundredă ofă
Bodmer’să vividă andă exotică watercolorsă andă sketchesă heă possessedă aă pricelessă cacheă ofă ethnographică andă
historicalăinformationăthatăwouldăaddămuchătoătheăscientificăliteratureăaboutăNorthăAmerica,ăandăheăsetăaboută
producingă oneă ofă theă lastă ofă theă greată illustratedă booksă ofă theă Enlightenmentă asă wellă asă aă thoroughlyă
RomanticădocumentăofăhisăNorthăAmericanăexpedition.ăHisăpublishersăwouldăhaveăpreferredăaă lightă travelă
journal,ăillustratedăwithăaăfewălithographs,ăbutăMaximiliană(withăBodmer’săencouragement)ăremainedătrueătoă
hisă purposeă andă plannedă aă multi-volumeă workă accompaniedă byă aă deluxeă Atlasă containingă theă finestă
engravingsăthatăParisăcraftsmenăcouldăproduce.ăAsăaăresult,ăheăhadătoădoăităatăhisăownăexpenseăandăwithoută
anyăgovernmentăassistance,ăunlikeămostăsuchăbooksăpublishedăatăthisătime42.ăHeăfirstăorganizedăhisăfieldănotesă
andăwroteă aă three-volumeă journală ofă theă expeditionă asă theă basisă foră hisă shorter,ă two-volumeă Reise in das 
innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834,ăwhichăJakobăHölscherăofăKoblenzăbeganăissuingăseriallyă
beginningăină1839ă(Fig.ă11).ăHölscher,ăwhoăhadăpublishedăseveralăofăBodmer’sălandscapeăalbums,ăprintedătheă
Germană editionă andă handledă theă subscriptions,ă andă Maximiliană contractedă withă Bodmeră toă overseeă
productionă ofă theă engravingsă ină Parisă andă toă arrangeă foră translation,ă publication,ă andă salesă ină Franceă andă
England.ă Theă artistă receivedă aă monthlyă stipendă plusă travelă expensesă and,ă ifă theăworkă showedă aă profit,ă heă
wouldăreceiveătwo-thirdsăofăit43.ăă

Bodmeră mightă haveă chosenă theă lessă expensiveă methodă ofă lithographyă foră theă reproductions,ă bută heă
wantedătheăfinestăqualityăthatăcouldăbeăachieved,ădespiteătheăcost,ăsomethingăsimilarătoăwhatăLondonăengraveră
Robertă Havell,ă Jr.,ă wasă accomplishingă foră theă ornithologistă andă naturalistă Johnă Jamesă Audubonă ină theă
magnificentă Birds of America44.ă Probablyă becauseă heă hadă beenă trainedă asă ană engraver,ăBodmeră choseă theă
sameăcopperplateăaquatintăengravingătechniqueăthatăHavellăhadăusedăandăimmediatelyăsignedăupăsomeătwentyă
ofătheăbestăengraversăandăprintersătoăproduceătheăplatesăforătheăAtlas.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
40ă Bodmeră toă Maximilian,ă Julyă 18,ă 1840.ă Thereă areă sketchesă ofă theă villageă ină Bodmer’să work,ă bută nothingă thată couldă beă

consideredăaăprototypeăforătheăprint.ăă
41ăSeeăSusanăLockeăSiegfried,ă“NakedăHistory:ăTheăRhetoricăofăMilitaryăPaintingăinăPostrevolutionaryăFrance”,ăArt Bulletin,ă

LXXVă(Juneă1993):ă235–239,ăforăaăcomparisonăofătheseămethodsăofăpaintingăbattles.ăSeeăalsoăHonour,ăEuropean Vision of America,ă
textătoăaccompanyăcatalogueăentryă298ă(quote).ăă

42ăSeeăRonăTyler,ă“IllustratedăGovernmentăPublicationsăRelatedătoătheăAmericanăWest,ă1843–1863”,ăinăEdwardăC.ăCarterăIIă(ed.),ă
Surveying the Record: North American Scientific Exploration to 1830 (Philadelphia:ăAmericanăPhilosophicalăSociety,ă1999),ă147–172.ă

43ăContract,ăNov.ă7,ă1836.ăă
44ăAudubon’săwork,ăwhichăHavellăcompletedăină1839,ăwasăevenălarger:ă435ădoubleăelephantă(39ă½ăbyă26ă½ăin.)ăsizeăplates.ă

Seeă Waldemară H.ă Fries,ă The Double Elephant Folio: The Story of Audubon’s Birds of America (Chicago:ă Americană Libraryă
Association,ă1973).ăă



 
 
 

 
Fig. 9. Bison-Dance of the Mandan Indians in Front of Their Medicine Lodge, in Mih-Tutta-Hankush,  Wikimedia Commons. 

 
 

 
Fig. 10. The Travellers Meeting with Minatarre Indians, Near Fort Clark, Wikimedia Commons. 

 



 
Fig. 12. Péhriska-Rúhpa, A Minataree or Big Bellied Indian, Wikimedia Commons. 

 

 
Fig. 13. Mato-Tope, A Mandan Chief,  Wikimedia Commons. 
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Fig.ă11.ăTitleăpageăofăReise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834,ăLibraryăofătheăRomanianăAcademy.ă

ă
Maximilianăhadăbeenăaădemandingăpatronăwhileăonă theă tripăandădidănotă relaxăhisăcontrolăduringă theă

transitionăfromăwatercolorătoăprint.ăBodmerăsentăhimăproofsăofăeachăstateăofătheăprintsăandădiscussedătentativeă
changesăwithăhimăinădetail.ăTheăwholeăprocessăwasăcomplicated,ătime-consuming,ăand,ătherefore,ăexpensive,ă
requiringăpreliminaryădrawingsăfollowedăbyătrialăproofsăfollowedăbyăadditionalăetchingsăandămoreăproofs.ăOnă
oneăoccasion,ăMaximilianărequiredăBodmeră toăre-engraveătheăstrikingăportraităofă“Pehriska-Ruhpaăwithă theă
warăbonnet”.ăOnăanother,ătheăengraverălostăBodmer’săsketchăofăanăIndianăheăcalledăWatapinat,ăaboutăwhomă
Maximilianăhadăwrittenăinătheăprospectusăandătheătext.ăBodmer’săsuggestionăthatănoăoneăwouldăknowăifăheă
substitutedă theă portraită ofă anotheră Indiană withoută changingă theă name,ă whichă wouldă saveă furtheră timeă andă
expense,ăwasă aă fundamentalămisunderstandingă ofăMaximilian’să desireă foră utmostă accuracyă throughoută theă
book,ăandătheăportraităofăWakusásse,ăwithătheăcorrectăcaption,ăwasăusedăinstead45.ăă

Maximiliană sometimesă challengedă Bodmeră onă theă content,ă intent,ă andă qualityă ofă hisă work.ă Whenă
MaximilianăapparentlyăquestionedătheăinclusionăofăantelopeăinăThe White Castles on the Upper Missouri,ăforă
example,ă Bodmeră “vividlyă recall[ed]ă theă nearlyă uninterruptedă lineă ofă antelopes,ă weă sawă severală timesă ină
springă ină thoseă areas...ă Iă believedă Iă hadă toă useă andă includeă suchă ană authentică motifă ină aă pictureă ofă theseă
otherwiseă soă sadă partsă ofă theă country”.ă Toă theă prince'să criticismă ofă hisă sketchă foră Dance of the Mandan 
Women,ăBodmerăanswered,ă“RegardingătheăuglinessăofătheăIndiansăIăcanăonlyăreplyăthatăIăstickăstrictlyătoătheă
sketchesămadeăfromărealălife,ăasăwellăasăofătheăpeople'săphysiognomy,ăwhichăstillăisăvividlyăinămyămind”46.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
45ăBodmerătoăMaximilian,ăFeb.ă22,ă1840;ăBodmerătoăMaximilian,ăNov.ă6,ă1840ă(re.ăPeriskah-Rupah).ăă
46ăBodmerătoăMaximilian,ăJan.ă22,ă1839.ăă
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Maximiliană alsoă continuedă toă addă picturesă toă theăwork,ă andăBodmeră agreedă toă theă additionalăwork,ă
commentingăthatăhisă“memoryăand...ăexistingăsketches”ăwereăadequateăsourcesăforătheănewăimages.ăForăFort 
McKenzie August 28th 1833, Bison-Dance of the Mandan Indians in Front of Their Medicine Lodge, in Mih-
Tutta-Hankush,ă andă The Travellers Meeting with Minatarre Indians, Near Fort Clark,ă thereă areă noă
watercoloră prototypes.ă Bodmeră probablyă composedă themă fromă hisă sketchesă andă otheră sources,ă perhapsă
modelsăorăclassicalăcompositionsăthatăheăfoundăinăParis.ăAsăartăhistorianăHughăHonourăhasăpointedăout,ăartistsă
likeăBodmerăwouldăhaveăhadănoăproblemăcomingăupăwithăaăposeătoăcopy,ăforăclassicalăsculptureăwouldăhaveă
beenădrilledă intoă themăearlyă inăwhateveră trainingă theyăhad.ă Ină regardă toăFort McKenzie August 28th 1833,ă
Bodmeră explained,ă “Iă haveă designedă andă composedă theă printă withă theă highestă historicală accuracyă andă
completelyăcoincidingăwithăYourăGrace’săwishes,ăandăităis,ăforăitsăvarietyăandăcompleteness,ăveryăimportantă
foră theăworkăandăcertainlyăappealingătoă theăaudience...ăAsă theăbuffaloădanceăandătheăbearăandăbuffaloăhuntă
etc.,ă thisăactionăisădrawnăandăconceivedăfromănatureăandăcontainsălessăconventionalăaspectsăthanămostăsuchă
objectsăinăotherătravelăaccounts”.ăBodmer’săneoclassicalăbackgroundăisăalsoăapparentăinăhisăhandsomeăportraită
Pehriska-Ruhpa: A Minatarre or Big-Bellied Indian (Fig.ă12)ăwhichămayăbeămodeledăafterătheăDresdenăZeus,ă
aăRomanăcopyăofăaăGreekăsculptureădatingăfromă440–430ăB.C.ăOtherăhistoriansăhaveăsuggestedăthatăJacques-
LouisăDavid’săLeonidas at ThermopylaeămayăbeătheăsourceăforăBison-Dance of the Mandan Indians in Front 
of Their Medicine Lodge, in Mih-Tutta-Hankush47. ăă

Bodmerăpermittedăhimselfăaăcommentăonănatureăasăwell.ăHisăpictureăofă twoăgrizzlyăbears,ăanăanimală
symbolicăofătheăwildnessăandăferocityăofătheăwildernessătoămostăAmericans,ătearingăapartăandădevouringătheă
carcassăofăaăbisonă isăaăpowerfulă studyăofă theănaturalăcycle.ăEvenăasă theăbearsă feastăonă theirăprey,ă theyăareă
aboută toă fallă victimă toă aă greateră enemy,ă man.ă Theă buzzardsă circlingă overheadă completeă theă cycle,ă asă oneă
speciesăfeedsăoffăanotherăinătheăstruggleăforăsurvival48.ă

Bodmerăwasă carefulă toă explainăvariousăotherădetailsă toăMaximilian.ă InăDecemberă1838,ă heă reportedă
that,ă “Matoă topeăwithă theăwarăbonnetăhasă turnedăoutămagnificently”ă (Fig.ă13).ă Ină “theăviewăofăMih-Tutta-
Hang-Kush…[tableauă 16],ă oneă doesă notă seeă anythingă ofă Fortă Clarkă becauseă theă pictureă isă drawnă fromă
downstream”;ă theă villageă andă theă fortă areă shownă ină tableauă 15.ă Heă copiedă theă Oregonă snowă finchă fromă
Audubon'săplateă398ăinăThe Birds of America; otherăbirdsăheăgotăfromăRichardăHarlan’săFauna Americanaă
(Philadelphia,ă 1825)ăwhileăHarlanăwasă visitingă inăParis.ăHeă thoughtă thatăCatlin’să imminentă appearanceă ină
Parisăwouldănotăcompeteăwithătheirăbook,ăbutăwould,ăinăfact,ă“rouseăinterestăinăit”49.ă

Printingă andă coloringă theă imagesă tookă severală years.ă Someă printsă areă virtuală copiesă ofă theă originală
watercolors,ă bută othersă areă combinationsă ofă oră alteredă fromă theă watercolors,ă presumablyă toă makeă aă moreă
attractiveă oră pleasingă scene:ă foră example,ă View of the Missouri, with Blackbird’s Grave in the Distanceă
(watercolor)ăandăWashinga Sahba’s Grave on Blackbird’s Hills.ă

InăNovemberă1839,ăafterăproductionăofătheăAtlasăwasăwellăunderway,ăBodmerăacceptedăanăinvitationătoă
speakă toă aă newă ethnologicală society,ă theă Sociétéă Ethnologique,ă aboută theă Northă Americană Indians.ă Heă
apparentlyăshowedătheăgroupăsomeăofătheăprints,ăforăheăwroteăMaximilianăthată“TheăSociété...ăhas...ăgivenămeă
theăutmostăpraiseăforăthemăbyăsayingăthatăthisăwasătheămostăbeautifulăandăbyăfarătheăbestăworkăwhichăhasăbeenă
publishedăanywhere”50.ă

WhileăBodmerăwasăoverseeingăworkăonătheăAtlas,ăHölscher,ătheăpublisherăofătheăGermanăedition,ăbegană
theăsalesăeffortăbyăprintingăandămailingă3,000ăcopiesăofătheăprospectusăallăoverăEuropeăandătheăeasternăUnitedă
States,ă thinkingă thată someă ofă theă recentă Germană immigrantsă mightă wantă toă order.ă Heă announcedă thată thereă
wouldă beă fiveă differentă editionsă ofă theăAtlasă basedă onă theă qualityă ofă theă paperă andă theă amountă ofă coloring.ă
Meanwhile,ă Bodmeră contractedă withă Arthusă Bertrandă ină Parisă foră theă Frenchă editionă andă withă Rudolphă
AckermannăinăLondonăforătheăEnglishăedition;ăAckermannăwouldăundertakeătheătranslationăandăpublicationăofă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

47ăBodmeră toăMaximilian,ăApr.ă 9,ă 1838,ă andăFeb.ă 5,ă 22,ă 1840;ăHughăHonour,ăNeo-Classicism (Harmondsworth,ăEngland:ă
PenguinăBooks,ă1987),ă116;ăandăGeorgeăP.ăTomko,ă“TheăWesternăPrintsăofăKarlăBodmer”,ăinăRonăTyleră(ed.),ăPrints of the American 
West: Papers Presented at the Ninth Annual North American Print Conference (FortăWorth:ăAmonăCarterăMuseum,ă1983),ă47–55.ăă

48ăDawnăGlanz,ăHow the West was Drawn: American Art and the Settling of the Frontier (AnnăArbor:ăUMIăResearchăPress,ă
StudiesăinătheăFineăArts:ăIconography,ăno.ă6,ă1982),ă87.ăă

49ăBodmeră toăMaximilian,ăDec.ă 28,ă 1838,ăMar.ă 4,ă 1839;ăFeb.ă 22,ăApr.ă 9,ă 1840.ăCatlină arrivedă inăLondonăwithă hisă Indiană
Galleryăearlyăină1840,ăand,ănoădoubt,ătalkedăofăgoingătoăParis,ăbutăheădidănotăarriveăthereăuntilăAprilă1845.ăSeeăWilliamăH.ăTruettner,ă
The Natural Man Observed: A Study of Catlin’s Indian Gallery (Washington:ăSmithsonianăInstitutionăPress,ă1979),ă46.ăă

50ăBodmerătoăMaximilian,ăParis,ăNov.ă1,ă1839.ăă
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theătextăasăwellăasătheăcoloringăofătheăprints.ăPricesăvariedăbasedăonătheănumberăofăprintsăthatăwereăcoloredăandă
theăqualityăofătheăpaper;ătheăEnglishăeditionăwasăadvertisedăforăsaleăinăNewăYorkăforă$ă12051.ă

Althoughătheăpriceăwasămodestăcomparedăwithătheăapproximatelyă$ă1,000ăthatăAudubonăaskedăforăThe 
Birds of America,ă ităwasăstillăaăsubstantialăamountăandăprobablyăwasă theăgreatestădeterrentă toăsales.ă Ităalsoă
keptăHölscherăandătheăotherăpublishersăfromăsendingăoutăreviewăcopies,ăbecause,ăasăheăinformedăMaximilian,ă
“Theă reviewersă demandă freeă copies,ă whichă Iă cannotă giveă them?”.ă Theă work,ă ofă course,ă wasă publishedă ată
Maximilian'săexpense,ăandă theăquestionămarkăată theăendăofăHölscher’săcommentăprobablyăwasă intendedă toă
provideătheăprinceătheăopportunityătoăofferătoăcoverătheăcostăofăreviewăcopies.ăHölscherăalsoăhesitatedătoăriskă
copiesăbyăconsigningăthemătoăbooksellers,ăespeciallyăinătheăUnitedăStates,ăbecauseă“Iăhaveăhadăsomeălossesăină
NewăYorkăandăPhiladelphia”52.ăă

Bută thereă wereă otheră problemsă asă well.ă Theă tasksă ofă organizingă theă engravingă andă printingă ofă theă
plates,ătheătranslationăandăpublicationăofătheăFrenchăandăEnglishătextsăwithătwoădifferentăpublishers,ăandătheă
salesăofătheăEnglishăandăFrenchăeditionsăstressedăBodmer’săadministrativeăskillsătoătheăbreakingăpoint.ă“Ităisă
badă thată especiallyă theăbestă artistsă areă theăworstă businessăpeople”,ăHölscheră commentedă ată oneăpoint.ăTheă
burdenăofăsalesăofătheăEnglishăandăFrenchăeditions,ăinăparticular,ăseemedăaăhardshipăthatăBodmerăundertookă
onlyăbecauseăheăneededătheămoney.ăHeăcouldăhaveătakenăaălessonăfromăAudubon,ăwhoăsoldămostăofăhisăownă
books,ă bută Bodmeră wasă apparentlyă unableă toă ingratiateă himselfă intoă theă confidenceă ofă eitheră prospectiveă
buyersăorăpublishers53.ăă

Maximilianăworried,ăofăcourse,ăthatăhisăbookăwouldăbeăaăfinancialădisasterăandărepeatedlyăurgedăBodmeră
toăbringăitătoăaăconclusion.ăHisăconcern,ănoădoubt,ădevelopedăinăpartăbecauseăofătheăartist’săinabilityătoăpredictă
whenătheăAtlasăwouldăbeăfinished.ăOnăOctoberă22,ă1839,ăBodmerăassuredăhimăthatătheă“wholeăopus”ăwouldăbeă
finishedăbyătheăcomingăEaster,ăandăităisăpainfulătoăreadătheăcorrespondenceăandăwatchătheădateăslip,ămonthăbyă
month,ăasăBodmerămakesăexcuseăafterăexcuse,ăuntil,ăinăFebruaryă1842,ăheăofferedă“toălayătheăwholeămatterăintoă
moreăqualifiedăhands…ăandătoăretireăcompletelyăfromătheăwholeăaffair”.ăMaximilian,ăofăcourse,ădidănotăremoveă
him,ănoădoubtăbecause,ăasăeachănewăfasciculeăappeared,ăheărealizedăanewăthatăBodmer’sătrueăgeniusăwasăinătheă
images.ăHeăevenăinvitedătheăartistătoăaccompanyăhimăonăaătripătoătheăCaucasusăandăRussianăAsia,ăbutăBodmeră
declined,ăcitingăpoorăhealth,ăfamilyătragedy,ăandătheăneedătoăgetăhisănewăcareerăunderway54.ăă

Thereăwereăotherăproblemsă thatăBodmerăcouldănotăcontrol.ăHisă fatherădiedă ină1839,ă followedăbyăhisă
brother’săinsanityăandădeathăină1841.ăBodmer’săvariousăillnesses,ămoves,ăandăattemptedăbusinessesădelayedă
theăwork,ăandăonăatăleastăoneăoccasionătheăengraversăstoppedăworkăonăBodmer’săprintsătoăfillăaălargeăorderă
fromă oneă ofă theiră regulară customers.ă Ifă thată wereă notă enough,ă ină Augustă 1841,ă a,ă byă now,ă sympathetică
Hölscherăreportedăthată“theăbestăcoloristăandăbestăcopperăengraverăinăParisărecentlyăshotăhimself,ăsoăthatăthereă
willăbeăanotherădelay!”.ăAnd,ăasătheăprojectănearedăconclusion,ăheăacknowledgedăthată“theăprintingăwouldăgoă
fasterăhadăIăknownăinăadvanceăthatătheălanguageăsampleăhadăsoămanyăbrackets,ăáă&ăotherăaccentuatedăletters;ă
Iăwouldăhaveăespeciallyăcastătheseăsignsăandăunusualălettersăwhichădoănotăappearăinăotherăprintings”55.ăă

Ină London,ă meanwhile,ă Ackermannă fearedă thată anotheră publisheră hadă smuggledă aă copyă ofă theă
manuscript.ăAsăsoonăasăBodmerăhadăcalmedăhim,ăheălearnedăthatăCatlinăwasăreadyingăhisăLetters and Notes 
foră publicationă andă hurriedlyă informedă Maximiliană thată theă Englishă editionă ofă hisă workă “absolutelyă mustă
appeară beforeă Catlin’s”.ă Bută Catlin’să workă wasă publishedă first,ă andă Ackermannă blamedă Bodmeră foră notă
deliveringătheăprintsăinăaătimelyămanner.ăBodmerărespondedăbyăbeginningătoăre-engraveăsomeăofătheăearlieră
plates,ă claimingă thată “Catlin’să competitionănowăcanăonlyăbeămetăbyăaăproductăofămoreăquality,ă andă thisă isă
whatăIăaimăat”.ăHölscherăannouncedătoăMaximilianătheăcompletionăofătheălastăcopperplateăonăNovemberă8,ă
1842,ă bută Bodmeră remainedă ină Parisă overseeingă theă lastă bită ofă coloring,ă re-engravingă severală ofă theă
copperplates,ă andă beginningă workă onă ană abbreviatedă versionă ofă theă Atlasă thată heă hadă discussedă withă
Maximilian56.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

51ăBodmerătoăMaximilian,ăJuneă11,ă1838.ăMaximilianălistsătheăsubscribersăinăReise in das innere Nord-America, I:ăfront.ăă
52ăHölscherătoăMaximilian,ăJan.ă29,ă1840,ăMaximilian-BodmerăCollection,ăJoslynăArtăMuseum,ăDurhamăCenterăforăWesternăStudies.ăă
53ăHölscherătoăMaximilian,ăMayă23,ă1838;ăSept.ă19,ă24,ă1838;ăJan.ă29,ă1840;ăAgreementăbetweenăMaximilianăandăBodmer,ă

Nov.ă7,ă1836,ăActaă I,ăno.ă7,ăparagraphă2,ăMaximilian-BodmerăCollection.ăSeeăalsoăOrr,ă“KarlăBodmer”,ă360–361.ăSeeăBodmeră toă
Maximilian,ăDec.ă14,ă1838,ăforăhisădifficultiesăinăsizingătheămapăsoăthatăităwouldăfităproperlyăinătheăAtlas.ăă

54ăBodmerătoăMaxiamilian,ăOct.ă22,ăDec.ă30,ă1839;ăFeb.ă22,ăNov.ă6,ă1840;ăFeb.ă13,ăNov.ă24,ă1841;ăFeb.ă3,ă1842;ăandăMar.ă25,ă1845.ăă
55ăHölscherătoăMaximilian,ăFeb.ă10,ă1841;ăBodmerătoăMaximilian,ăMar.ă25ă(quote),ăApr.ă17,ă1841;ăHölscherătoăMaximilian,ă

Aug.ă23,ă1841;ăOrr,ă“Bodmer”,ă361.ăă
56ăThornătoăMaximilian,ăNov.ă19,ă1841,ăMaximilian-BodmerăCollection;ăBodmerătoăMaximilian,ăFeb.ă3,ăDec.ă26,ă1842;ăJan.ă

29,ă1842;ăandăMayă20,ă1845;ăHölscherătoăMaximilian,ăNov.ă8,ă1842.ăHölsherăshippedătheălastăcopperplatesătoătheăPrinceăonăDec.ă30,ă
1842.ăSeeăletterăofăthatădateătoăMaximilian.ăă
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Finally,ăinăSeptemberă1843ăcameătheălongăawaitedăendorsementăfromătheăgreatăAlexanderăvonăHumboldt.ă
“Thereăisănoăotherătravel-bookăwrittenăinăourălanguage,ăwhichămightăbeăcomparedăwithăthisăpublicationăthatăisăsoă
perfectăinăallăitsădetails”,ăheăwrote.ăMaximilianămustăhaveărelishedătheăwordsăasăheăcontinued:ăă

Weămayă findă inăallă thisăbookă theăportrayalăofăaă ratheră importantă sectionăofămankindă ină itsă
condition,ă languageăandăcustomsăandă thisăhumană raceă isă aboută toăgetă extinctă soon;ă soăyouă
haveăproducedăaămostăimportantăandăattractiveăbookăforătheăhistoryăofămankind…ăIăhaveăreadă
everyă lineăwithăgreată interest.ăYourăwayăofăwritingă isăquiteăadequateă toă theăsubject:ănoble,ă
simpleă andă clear;ă thereă isă noă presumptionă ină anyă personality,ă nowhereă weă mayă seeă theă
Prince,ăbutătheănoble,ăwell-meaningăbroadămindedăman,ătheăwell-informedănaturalăscientist.ăă

Insofară asă Bodmeră wasă concernedă –ă “theă largeă atlasă andă theă excellentă copperă engravings”ă –ă Humboldtă
concludedă that,ă “Iă can’tă findă anythingă likeă thată ină otheră literaryă achievements,ă withă regardă toă beautyă andă
reality…ă Howă pooră areă theă recentă booksă ofă theă Frenchă aboută travelsă aroundă theă world,ă whichă hadă beenă
publishedăatătheăexpenseăofătheăgovernment,ăcomparedătoăthis”.ăBodmer,ăheăwrote,ă“isăaăgreatăartist,ăwhoăisă
ableătoăperceiveănatureăasăsomethingăalive”57.ăă

Humboldt’săpraiseăwasăbetterăthanăanyăreviewăthatăMaximilianăhadăreceived.ăToăhaveătheămostăfamousă
naturalistă ină theăworldă commendăhisă bookă ină preciselyă theă termsă thatăMaximiliană intendedă –ă ană objectiveă
studyăofătheăoriginăofămankindăandătheăenvironmentă–ăsurelyăwasăgratifying.ăThatăoneăofătheălaterăreviewersă
alsoă noticedă theă objectivityă thată Humboldtă referredă to,ă bută foundă ită troublingă –ă “Princeă Maximilienă [sic!]ă
remainsăimpartialăandăităisăsomewhatăbothersomeătoănotăknowăwhatăhisăfeelingsăare”ă–ătheăPrinceăwouldăalsoă
haveătakenăasăaăcomplimentăbecauseăofăhisăNeoclassicalăinstinctsăvs.ătheăRomanticăinterpretationsăthatăwereă
thenă ină fashion.ăCriticăFrédéricăMerceyăalsoăcalledăattentionă toă theăPrince’săscientificăapproach,ădescribingă
theăbookăaă“luxuriousăandăconscientiousăwork”ăthată“givesăusăanăunalteredăportraităofătheăparticularăcustomsă
andăcivilizationsăofătheăpeoplesăthere”.ăHeăcomplimentedăBodmerăonătheă“magnificentăengravedăplates”58.ă

Humboldt’să letteră stimulatedă Bodmeră intoă aă newă salesă effort,ă becauseă hisă onlyă chanceă ofă earningă
additionalămoneyăfromătheăprojectăwasăthatătheăbookăshowăaăprofit.ăInăOctoberă1843,ăheăwroteăMaximiliană
thatăheăhadăcontactedăM.ăAl.ăDonné,ăwhoăwouldădoăanăarticleăonă theăbookă foră theăJournal des Debats.ă Ină
November,ă heă visitedă Neuwiedă toă reconfirmă hisă relationshipă withă theă Princeă andă allayă theă concernsă ofă
Maximilian’săstaff,ăwhoăhadăcomeătoăsuspectăhisămotivesăforăprolongingăhimselfăonătheăPrince’săpayroll.ăTheă
resultăofătheăvisităwasăaănewăcontract,ădatedăNovemberă6,ăwherebyăheăwouldăincreaseăhisăeffortsătoăpromoteă
theăbook,ăbutăwouldănowăreceiveăallătheăproceedsăfromăitsăsale.ăHeăwouldăalsoăgoăaheadăwithătheăsmaller,ălessă
expensiveăvolumeămadeăupăfromătheăleft-overăillustrationsăinăanăeffortătoăoffsetăsomeăofăhisăfinancialăloss59.ăă

Bodmeră alsoă sawă Georgeă Catlin’să springă 1845ă visită toă Parisă asă ană opportunity.ă Despiteă theă
considerableăpublicityăthatătheăAmericanăandăhisăIndianătroupeăattracted,ăBodmerăsoldănoăadditionalăbooks.ă
ButătheăabortedăeffortăwasăaămeasureăofăBodmer’sădesperation,ăinasmuchăasăbothăheăandăMaximilianădislikedă
Catlin’săworkă (MaximilianăhadăcontemplatedăaăpseudonymousăFrenchă reviewăofă it,ă butăBodmerădissuadedă
him),ă andăBodmeră evenă referredă toă theăAmericană asă aă “charlatan”60.ăCatlin’săvisit,ă noădoubt,ă causedăKingă
LouisăPhilippeătoărecallăBodmer’săvisităandătheăqualityăofăhisăengravings,ăandăheăsentăBodmerăaăwarmăletteră
andăaămonogrammedădiamondăringătoăcommemorateătheăoccasion61.ăă

M.ă Donné’să articleă finallyă appearedă ină Aprilă 23,ă 1845,ă apparentlyă timedă toă coincideă withă Catlin’să
arrival.ăProbablyăreactingătoătheăratherăflat,ănarrativeăvoiceă thatăMaximilianăassumed,ăDonnéăcriticizedăhimă
forănotăproperlyăintroducingăhisăstoryă–ăforăleavingătheăreaderăwonderingăaboutătheăpurposeăofăhisătripă–ăandă
forănotăadequatelyăinterpretingătheămyriadăfactsăthatăheăpresented.ăOnătheăotherăhand,ăheăfoundătheăspecificityă
ofă hisă observations,ă alongă withă theă “wonderfullyă presented…ă detailsă ofă theă elegantă costumes”ă andă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

57ăHumboldtă toăMaximilian,ăSept.ă18,ă1843,ăMaximilian-BodmerăCollection.ăHumboldtăconcludedă theă letterăwithăaă requestă
thatăMaximilianărecommendăaăyoungăfriendăofăhisăforăpostăofăphysicianăthatătheărulingăprinceăofăWiedăhadăannounced.ăă

58ăAl.ăDonné,ă“LesăSauvagesăduăMissouri”,ăJournal des Débats,ăApr.ă23,ă1845;ăFrédéricăMercey,ă“LeăMissouri”,ăRevue des 
Deux Mondes,ă8ă(Oct.ă1844),ă467–468.ăThe Living Ageă(Feb.ă1,ă1845),ă284,ănotedătheăarticleăinătheăRevue des Deux Mondes.ăă

59ăBodmeră toăMaximilian,ăOct.ă6,ă1843;ăBodmeră toăvonăBibra,ăNov.ă13,ă1843;ăHerman,ăRulingăPrinceăofăWeid,ă toăunidentifiedă
correspondent,ăNov.ă28,ă1843.ăNord-America in Bildern, oder eine Auswahl von Ansichten der interessantesten Gegenden, hauptsächlich am 
Missouri, Abbildungen der dort lebenden Völkerstämme, ihrer Häuptlinge, Spiele, Waffen, &c. Nebst… (Neuwied,ă1846)ăcontainedăthirty-
fourăillustrationsăfromătheăAtlasăalongăwithăshort,ădescriptiveăcaptions.ăTheămainătitleătranslatesăasăNorth America in Pictures.ăă

60ăBodmerătoăMaximilian,ăDec.ă28,ă1843,ăMayă20,ă1845ă(“charlatan”);ăandăTruettner,ăNatural Man Observed,ă44.ăă
61ăBodmerătoăMaximilian,ăMayă28,ă1844,ăMayă20,ă1845.ăMaximilianăwasădisappointedăinătheăFrenchătranslationăofăhisătext,ăclaimingă

thatăităcontainedănumerousăerrors,ăandărequestedăthatătheăpublisherăissueăanăerrataăsheet.ăBodmerătoăMaximilian,ăMayă17,ă1843.ăă
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“wonderfulăsketchesărepresentingătheădetailedăinteriorăofăanăIndianăcabinăwithăitsăkitchenătoolsăandăweapons”ă
inătheăAtlas,ămuchătoăhisăliking.ăReferring,ănoădoubt,ătoătheădelegationăofăIowasăthatăCatlinăhadăintroducedătoă
Kingă Louisă Philippe,ă Donnéă saidă thată Bodmer’să “portraitsă wereă soă realistică thată weă couldă recognizeă theă
savagesă easily.ăWhenăweă sawă theă reală peopleă ităwasă almostă asă ifăweăwereă transportedă toă theă heartă ofă theă
Mandană tribe.ăWeăexpectedă toă startăoutădancingă theă scalpădanceă oră anotheră strangeăorăwildăceremonyă thată
Princeă Maximiliană describedă soă well”62.ă Whileă ită wasă notă theă raveă reviewă thată Bodmeră hadă hopedă for,ă ită
providedăaămomentaryă lift.ăBută theă lackăofăsalesăsoonăbroughtăhimăbackă toă reality:ă“…ăInăourădaysăsuchăaă
largeă travelăAtlasă canăneveră againăbeăprofitable.ăTastesăhaveă changedăgreatlyă especiallyă sinceă theămassă ofă
dimeă andă pennyă works,ă theă mercantileă spirită ofă theă presentă publică isă frightenedă ofă theă costsă ofă suchă aă
scientificăwork”,ă“EvenăwhenătheăIowaăandăChippewaăIndiansăwereăpresentăhere,ăIădidănotăsellăaăsingleăcopyă
andăneitherăhasăCatlinădisposedăofăanyăspecimensăofăhisălithographedăatlasăinăfolio…”63.ă

Despiteătheălackăofăsales,ăMaximilian’săbookăwas,ăinămanyăways,ăaămasterpieceăofăNeoclassism.ăItăwasă
theăresultăofăclose,ăintenseăobservation,ăstraightforwardădescription,ăandăBodmer’săcarefulăcopyingăofănatureă
ină bothă hisă portraitsă andă landscapes.ă “Indiansă haveă alwaysă interestedă meă soă vividly”,ă Bodmeră wroteă theă
Prince,ă “thată Iă couldă notă neglectă exactlyă toă watchă andă captureă theiră characteristică traitsă andă peculiaritiesă
duringă oură stayă withă theă differentă tribes”.ă Ifă artă didă notă meldă withă word,ă theyă ată leastă combinedă ină thisă
instanceătoăprovideăaăfullerăunderstandingăofătheăsubjects.ăInărecallingătheăhistoryăofătheăMandans,ăhistoriană
FrancisăParkmanăobserved,ănearlyăhalfăaăcenturyăafterătheyăhadăbeenăalmostăexterminatedăbyăsmallpox,ăthată
theă “faithfulă brushă ofă theă painteră Catlin”ă andă “theă pencilă ofă theă excellentă artistă whoă accompaniedă Princeă
MaximilianăofăWiedătoătheirăvillage…ăpreservedăthemătoăposterityăessentiallyăunchangedăsinceătheăjourneyăofă
theăbrothersăLaăVérendrye”64.ăă

Georgeă Catlină hadă precededă Bodmeră upă theă Missouriă byă aă year,ă andă heă hadă exhibitedă hisă workă ină
severalăEasternăcitiesăandăpublishedăaccountsăofăhisăexploitsăinănewspapersăbeforeădepartingăforăEnglandăină
1839.ă Hisă writingsă wereă enormouslyă popular,ă andă hisă reputationă spread,ă bută excellentă reproductionsă ofă
Bodmer’săimagesăwereăplacedăbeforeătheăsubscribersătoătheăGermanăeditionăofăMaximilian’săbookăbeginningă
asăearlyăasă1838ăoră1839ăandăwereăfarăsuperiorătoătheămodestăoutlineăengravingsăthatăCatlinăpublishedăinăhisă
two-volumeă Letters and Notes… ină 1841.ăCatlină didă notă publishă anythingă comparableă toăBodmer’să printsă
untilăCatlin’s North American Indian Portfolioăină184465.ăă

CompleteăcopiesăofătheăEnglishătranslationăofăMaximilian’săbookăapparentlyăfirstăreachedătheăUnitedă
Statesăinălateă1843.ăAănoticeăofăarrivalăappearedăinătheăNew York Commercial Advertiser inăNovember,ăwithă
aă follow-upă articleă onă Nov.ă 2266.ă Whileă admittingă thată heă hadă onlyă scannedă aă copyă ofă thisă “Magnificentă
Work”ăatăWileyă&ăPutnam,ălocalăagentsăforătheăpublisher,ătheăeditorăcontinued:ăă

Butătheăaccompanyingăfolioăvolumeăofăillustrationsăisămoreăeasilyăexaminable,ăandăităisă
reallyă aă greată treat.ăTheă engravingsă areă veryă carefullyă executedă fromădrawingsămadeăwithă
muchă tasteă andă skill,ă andă theă wholeă areă coloredă ină aă styleă ofă greată beautyă andă elegance.ă
Indeedă theseă platesă areă finishedă altogetheră ină aă manneră whichă isă unusuallyă beautifulă foră
worksăofăthisădescription,ăandăwhatăisămore,ătheyăareăfaithfulăandălife-likeăcopiesăfromănature.ă
Theă viewă ofă Niagaraă isă perhapsă theă onlyă oneă toă findă faultă with.ă Theă Indiană portraitsă areă
elaboratelyă done,ă andă haveă everyă evidenceă ofă beingă faithfullyă correct,ă andă theă viewsă ofă
sceneryă onă theă Ohio,ă theă Missouri,ă andă ină theă Westernă forestsă areă allă mostă carefullyă andă
exquisitelyărepresented.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
62ăAl.ăDonné,ă“LesăSauvagesăduăMissouri”,ăJournal des Debats,ăApr.ă23,ă1845.ăBodmerăhadăexpectedătheăarticleă toăappeară

forthwith.ăSeeăalsoăWilliamăH.ăTruettner,ăThe Natural Man Observed: A Study of Catlin’s Indian Gallery (Washington:ăSmithsoniană
InstitutionăPress,ă1979),ă46,ă48.ă

63ăBodmerătoăMaximilian,ăDec.ă28,ă1843;ăBodmerătoăMaximilian,ăMar.ă25ă(quote),ăandăMayă20,ăDec.ă14,ă1845.ăă
64ăStafford,ăVoyage into Substance, 445–446;ăBodmerătoăMaximilian,ăJulyă18,ă1840;ăFrancisăParkman,ă“TheăDiscoveryăofătheă

RockyăMountains”,ăAtlantic Monthly,ă61ă(Juneă1888):ă785.ăă
65ă Briană W.ă Dippie,ă Catlin and His Contemporaries: The Politics of Patronage (Lincoln:ă Universityă ofă Nebraskaă Press,ă

1990),ă27,ă29,ă57ăActaăI,ă156–158,ăcontainsătheădatesăofăBodmer’sădeliveryăofătheăprints.ăAlsoăseeăCatlin’s North American Indian 
Portfolio. Hunting Scenes and Amusements of the Rocky Mountains and Prairies of America (London:ăGeorgeăCatlin,ă1844),ăwhichă
containsătwenty-fiveăhandăcoloredăplatesăonă18ăbyă25ăinchăpaper.ăă

66 New York Commercial Advertiser, Nov.ă9,ă17,ă18,ă22,ă1843.ăTheăNew York Commerical Advertiser articleăwasănotedă in 
“LiteraryăReviews”,ă ină theăPhiladelphiaăSaturday Courier,ăDec.ă2,ă1843.ăThe United States Magazine and Democratic Review,ăXIă
(Oct.ă1842),ă444,ănoticedătheăbookăsoonerăbutădidănotăreviewăităandămadeănoămentionăofăhavingăseenăaăcopy.ăă
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Theăonlyăobjectionătoăthisăworkăisătheăcostă–ăbutăităcertainlyăshouldăhaveăaăplaceăinăallă
ourăpublicălibrariesă–ăandăwhyănotăinăprivateălibrariesătoo?ăManyăofăourămillionairesămightă
spendă theirămoneyăforămuchăworseă thingsă thanăaă luxuriousăandăelegantăbookă likeă this.ăWeă
adviseăthemătoălookăatăit.ăă

TheăarticleăconcludedăwithătheănoteăthatătheăcopyăatăWileyă&ăPutnam’săwasăonlyăaăspecimenăandăthată“noăcopiesă
willăbeăsentătoăthisăcountryăunlessăpreviouslyăengaged”.ăPhiladelphia’săSaturday Courierăsuggestedătheăreasonăforă
suchăcaution,ătheăprice:ătheăEnglishăeditionăofăMaximilian’săbookăcostă$ă120ăperăcopyăforătwoăvolumesăofătextăplusă
theăAtlas67.ăNoădoubt,ătheăpriceădidălimitătheănumberăofăpeopleăwhoăpurchasedătheăbook;ăanăequivalentăpriceăină
2014ăwouldăhaveăbeenă$ă2,66068.ăNotăwithoutăreasonădidătheăCommercial Advertiserăcallăită“theămostăelaborateă
andăcostlyăworkăonătheăgeographyăandăsceneryăofăNorthăAmericaăeverăpublished”69.ăă

ThereăisănoărecordăofătheănumberăofăcopiesăthatăinitiallyăcameătoătheăUnitedăStates,ăalthoughăităcouldă
notăhaveăbeenămany.ăWhileătheăPrinceăwroteăinătheăPrefaceăthată theăbookăwasă“designedăforăforeign,ăratheră
thanăforăAmericanăreaders,ătoăwhom,ăprobably,ăbutăfewăofătheădetailsăwouldăbeănew”,ăheălaterăexpressedătheă
hope,ă alongăwithăAckermann,ă thată theă bulkă ofă theăEnglishă editionămightă beă soldă inăAmerica.ă Perhapsă theă
economicădepressionă thată struckă ină theăU.S.ă ină 1837,ă addedă toă theă book’să expensiveă price,ă keptă thată hopeă
fromăbeingă realized.ăHölscheră reportedă that,ă “Theă saleăofă copiesăhasănotă increasedădespiteă announcementsă
madeăasătheăpriceăisătooăhighăforăprivateăpurchasersăafterăall”,ăandăheăsoonăaskedăMaximilianăforăpermissionă
toăsellătheăindividualăplatesăfromătheăAtlas.ăAtătheăsameătime,ăBodmerăreportedăthatătheăarticleăinătheăRevue 
des Deux Mondes hadă saidă thată theă bookă wasă “tooă expensive”,ă whenă ină factă theă revieweră calledă ită
“luxurious”.ă Theă reasonă thată Bodmeră gaveă foră decliningă Maximilian’să invitationă toă accompanyă himă onă aă
subsequentă tripă wasă that,ă “ină oură daysă theă publicationă ofă suchă aă largeă travelă Atlasă cană neveră againă beă
profitable.ăTastesăhaveăchangedăgreatlyăespeciallyăsinceătheămassăofădimeăandăpennyăworks,ătheămercantileă
spirităofătheăpresentăpublicăisăfrightenedăofătheăcostsăofăsuchăaăscientificăwork”.ăArtăhistorianăBarbaraăMariaă
Staffordămightăhaveăagreedăwithăhim.ăSheăconcludedăherăstudyăofăillustratedătravelăbooksăină1840,ăcitingătheă
adventăofăphotographyăasătheăagentăofăchange.ăTheăfactăthatăAudubon,ăatătheăsameătime,ăsoldămoreăthană1,200ă
subscriptionsătoăhisă$ă100ăroyalăoctavoăeditionăofăThe Birds of America mayăbeăattributedătoăhisăcharismatică
personalityăasăwellăasăhisătechniqueăofăenlistingătheăhelpăofăinfluentialăpersonsăinăeachăcityăthatăheăvisited70.ă
PrinceăMaximilian,ăofă course,ăwouldăneverăhaveăconsentedă toă sellăhisăownăbook,ădependingăentirelyăuponă
Hölscher,ăBodmer,ăandăsubscriptionăagents.ăă

Beginningăasăearlyăasă1842,ăBodmer’săimagesăalsoăreachedătheăpublicăthroughăotherăpublications,ăandăthisăisă
whereăBodmer’săcompellingăimagesăjoinedăwithăAmericansăeffortsătoădefineăthemselves,ătoătakeătheăadviceăthată
Tuckermanăwouldălaterăofferăartistsăaboutădevelopingăthemesăaboută“TalesăofăfrontierăandăIndianălife”.ăOneăofătheă
firstă toăcopyăaăBodmerăprintăwasăThomasăMcKenneyă inăhisămagnificentăHistory of the Indian Tribes of North 
America.ăPerhapsăMcKenneyăgotătheăimageădirectlyăfromăMaximilianăinăJulyă1834,ăwhenătheăPrinceăandăBodmeră
pausedăinăPhiladelphiaăonătheirăreturn,ăfor,ăsomehowăMaximilianăhadăbecomeăawareăofăMcKenney’săprojectăandă
commendedă it,ă callingă McKenneyă ană “honourableă exception”ă toă theă generală disdaină ină whichă theă “foreignă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

67 New York Commercial Advertiser, Nov.ă22,ă1843;ăPhiladelphiaăSaturday Courier,ăDec.ă2,ă1843,ăcol.ă6.ăTheăpublicationă
wasăalsoănoticedăinăThe United States Magazine, and Democratic Review inăOctoberă1842.ă

68ăJohnăJ.ăMcCusker,ă“HowăMuchăisăThatăinăRealăMoney?ăAăHistoricalăPriceăIndexăforăUseăasăaăDeflatorăofăMoneyăValuesăină
theăEconomyăofătheăUnitedăStates”,ăProceedings of the American Antiquarian Society: A Journal of American History and Culture 
Through 1876,ă101ă(1991),ăPt.ă2,ă327;ăandăMcCusker,ă“HowăMuchăisăThată inăRealăMoney?ăAăHistoricalăPriceăIndexăforăUseăasăaă
DeflatorăofăMoneyăValuesăinătheăEconomyăofătheăUnitedăStates:ăAddendaăetăCorrigenda”,ăProceedings of the American Antiquarian 
Society,ă106ă(1996),ăPt.ă2,ă333.ăTheăpriceăofă theăbookăinăLondonăwasă25ăguineas,ăwhichăisăapproximatelyă$ă2,790ă ină2013ădollarsă
(Thisă calculationă isă basedă onă informationă onă EH.Net,ă theă webă pageă ofă Economică Historyă Services,ă sponsoredă byă Theă Businessă
HistoryăConference,ăTheăCliometricăSociety,ăTheăEconomicăHistoryăAssociation,ăTheăEconomicăHistoryăSociety,ăandăTheăHistoryăofă
Economicsă Society).ă Ită wouldă followă thată theă bookă wouldă beă aă bită moreă expensiveă ină theă Unitedă Statesă becauseă ofă theă costsă ofă
shipping.ăAăcompleteăsetăofătheăAtlasătodayăbringsăhundredsăofăthousandsăofădollars.ăă

69 New York Commercial Advertiser,ăNov.ă22,ă1843.ăOfăcourse,ăAudubon’sădoubleăelephantăfolio Birds of Americaăcostămuchă
moreă(approximatelyă$ă1,000ăină1839),ăandătheăseven-volumeăoctavoăeditionăată$ă100ăcostăalmostăasămuchăasăBodmer’săAtlas,ăsoătheă
authorăofătheăreviewăapparentlyădidănotăconsiderăAudubon’sădoubleăelephantăfolioăaăworkăofă“geographyăandăscenery”.ăă

70ă Thornă toăMaximilian,ăNov.ă 19,ă 1841;ăHölscheră toăMaximilian,ă Sept.ă 9ă andă 19,ă 1844.ăTheă bookă soldă foră 25ă guineasă ină
London.ăAdă inăFredericăShoberlă (ed.),ăForget Me Not; A Christmas, New Year’s, and Birthday Present (London:ăAckermannăandă
Co.,ă1843ăandă1844),ă355ăandă3.ăSeeăalsoăBodmerătoăMaximilian,ăMar.ă25,ă1845;ăFrédéricăMercey,ă“LeăMissouri”,Revue des deux 
mondes,ă 8ă (Oct.ă 1844):ă 468;ă Barbaraă Mariaă Stafford,ă Voyage into Substance: Art, Science, Nature, and the Illustrated Travel 
Account, 1760–1840 (Cambridge:ăTheăMITăPress,ă1984),ăXIX,ă440–441;ăandăTyler,ăAudubon’s Great National Work, 101.ăă
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usurpers”ăheldătheăNativeăAmericans71.ăItăisăalsoăpossibleăthatăMcKenneyăgotăoneăofătheăfirstăcopiesăofătheăAtlasătoă
arriveă ină theă Unitedă States,ă becauseă theă Encampment of the Piekann Indians, near Fort McKenzie on the 
Muscleshell River (afteră Bodmer’să Tableauă 43)ă (Fig.ă 14)ă ,ă didă notă appeară ină McKenney’să History untilă plateă
ninety-seven,ăprobablyăaboută1842.ăButăităisămoreălikelyăthatăMaximilianăpermittedăMcKenneyătoăuseătheăimage,ă
lendingă ită toă himă alongă withă twoă others.ă Theă hand-coloredă lithograph,ă producedă byă Johnă T.ă Bowenă ină
Philadelphia,ăisăvirtuallyătheăsameăsizeăasăBodmer’săengraving72.ăă

ă

ă
Fig.ă14.ăEncampmentăofătheăPiekannăIndians,ănearăFortăMcKenzieăonătheăMuscleshellăRiver,ăWikimediaăCommons.ă

ă
Withă thată firstă appearanceă ină McKenney’să History,ă Bodmer,ă whoă byă nowă wasă tryingă toă bringă

Maximilian’săbookătoăaăconclusionăandăfigureăoutăhowăheăwouldăspendătheărestăofăhisălife,ăwasăwellăonăhisă
wayă toă becomingă knownă asă creatoră ofă someă ofă theă mostă populară imagesă ofă theă Plainsă Indiansă thată theă
Americană publică wouldă knowă prioră toă theă Americană Civilă War.ă Theă personă mostă responsibleă foră hisă
emergenceăasă the artistăofă theăWestăwasăGeorgeăR.ăGraham,ăwhoădecidedă toăbegină runningăhandsomeăandă
professionallyămadeăsteelăengravingsăafterăBodmer’săimagesăinăhisămagazine.ăă

Anăaspiringăyoungăpublicist,ăGrahamăhadăpurchasedăSamuelăC.ăAtkinson’săCasket,ăaăsmallăjournalăthată
consistedămostlyăofăborrowedăarticlesăandăengravings,ăinăMayă1839.ăInăNovemberă1840,ăheăacquiredăWilliamă
E.ă Burton’s Gentleman’s Magazine andă combinedă theă twoă asă Graham’s Magazine ină Januaryă 1841.ă
Graham’s rapidlyă gainedă aă reputationă foră goodă writingă (payingă hisă authorsă betteră thană mostă ofă theă
competition)ăandăexcellentăillustrations.ăTheăjournalăisăknownătodayăbecauseăauthorăEdgarăAllanăPoeăwasăitsă
literaryă editoră foră aă briefă timeă (1841–1842)ă andă ită containsă aă numberă ofă hisă writings,ă bută Graham’să wasă
knownăthenăforă itsăhandsomeăillustrations,ăwhich,ăGrahamăsaid,ăwasăaăpartăofăhisăplanăfromătheăbeginning.ă
Engraveră Johnă Sartaină ofă Philadelphia,ă whoă didă muchă workă foră Graham,ă confirmedă that,ă callingă himă aă
publishingă pioneeră becauseă “ită [was]…ă ană unusuală thingă foră theă monthliesă toă haveă newă platesă engravedă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

71ăThwaitesă (ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă63,ă70–71;ăXXIV,ă191.ăSeeăalsoăHermanăJ.ăViola,ăThomas L. McKenney, 
Architect of America’s Early Indian Policy: 1816-1830 (Chicago:ăSwallowăPress,ă1974),ăforăMcKenney’săactivities,ăesp.ăch.ă14.ăă

72ăBodmerădeliveredăTableauă43ăinăSeptemberăandăNovemberăofă1839,ăsoăităwouldăhaveăbeenărelativelyăeasyăforăMcKenneyătoăobtaină
aăcopyăinătimeătoăreproduceăităinăhisăportfolioăbyă1842ă(ActaăI,ăNos.ă156–158,ăp.ă5).ăButătheăfactăthatăMcKenneyăreproducedătwoăRindisbacheră
watercolorsăinăhisăHistory,ăWar Dance of the Sauks and Foxes (1834)ăandăIndians Hunting the Bison (1837),ăfromăMaximilian’săcollectionă
suggestsăthatăheăborrowedăthemăallăfromăMaximilian,ăwhoăhadăacquiredătheăRindisbachersăfromătheăartistăhimselfăinăSt.ăLouisăinăMarchă1833.ă
SeeăalsoăMcKenneyăandăHall,ăHistory of the Indian Tribes of North America,ăplatesă1,ă49,ăandă97.ăă
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expresslyă foră them”73.ă Sartaină creditedă theă superbă illustrationsă withă theă magazine’să success,ă andă Williamă
EvansăBurton,ăeditorăofăGentleman’s Magazine,ăwouldăhaveăagreed.ăShortlyăbeforeăGrahamăbeganărunningă
theăhigh-qualityăengravings,ăBurtonăwrote:ăă

Aăgoodăengravingăofăaăgoodăpictureăis,ăinăitsăeffectăuponătheămind,ăincomparablyăsuperiorătoă
aăpaintingăofăordinaryămerit…ăTheăprolificăfamilyăofăannuals…ătheăinventionăofălithography,ă
andă theă greată advanceă inăwoodcutting…ăhaveă enlivenedăwithă glimpsesă ofă artă theăwallsă ofă
manyăaăhumbleădwelling.ă

Beginningăwithătheăcombinedălistsăofătheămagazine’săpredecessorsă–ăaboută5,500ăsubscribersă–ăGraham’s wasă
printingă40,000ăcopiesăperăissueăwithinătwoăyears.74ăă

Ităwasăaboutăthatătimeă–ă1844ă–ăthatăGraham’s publishedătheăfirstăengravingăafterăaăBodmerăprint,ăCave in 
Rock,ăView on the Ohio (afterăvignetteăVII).ăAlthoughăGraham’sădoesăacknowledgeăBodmerăasătheăcreatorăofătheă
images,ăthereăisănoăknownărecordăofăanyăagreementăwithăMaximilianătoălicenseăit,ăsoăoneăsuspectsăthatăGraham,ă
followingă theă practiceă ofă theă day,ă simplyă hadă hisă engraversă copyă theă plateă fromă theă Atlas.ă Thereă wereă noă
internationalăcopyrightăagreementsăatăthatătime,ăandăMaximilianăwouldăhaveăhadătoăpublishăanăAmericanăeditionăofă
hisăbookăifăheăwereătoăhaveăkeptăităfromăbeingăcopiedăinătheăUnitedăStates.ăSuchăcopyingăwasă“merelyăbusiness”,ă
asătheăhistorianăofăAmericanămagazinesăFrankăLutherăMottăwrote.ăThatăisăoneăreasonăwhyăJohnăJamesăAudubonă
rushedătoăpublishăanăoctavoăeditionăofăhisăBirds uponăhisăreturnătoăAmericaăină183975.ăă

Cave in Rock,ăView on the OhioăwasăanăidyllicăsceneăsouthăofăNewăHarmony,ăIndiana,ăwhereăMaximiliană
hadăspentătheăwinterăofă1832.ăItăwasăaăspotăwellăknownătoătouristsăthenăandănow,ăforăităisătheăsiteăofăaăpopularăstateă
park.ăTheăGraham’săwriteră –ăwhoămightă haveăbeenăRobertăMontgomeryăBird,ă aăPhiladelphiaămedicală doctor,ă
authorăofătheănovel,ăNick of the Woods (1837),ăandăeditorăofăAmerican Monthly Magazine,ăforăheăwroteămanyăofă
theă articlesă accompanyingă theă engravingsă afteră Bodmer’să Indiansă –ă recalledă thată ată theă turnă ofă theă nineteenthă
centuryătheăcaveăhadăbeenătheălairăofăaănotoriousăgangăofărobbersăwhoăhadăpreyedăonăOhioăRiverătraffic.ăAăfewă
yearsă lateră ită hadă becomeă aă “remarkableă naturală curiosity”,ă withă “boldă bluffsă runningă oută intoă theă current,ă
diversifiedăhereăandăthereăwithăgreenăvalleysăopeningăbetween”.ă“TheăbeautifulăsceneryăofătheăWestăandăSouthăhasă
beenă shamefullyăneglectedăbyă sketchersă andă tourists”,ă theă Graham’s authoră explained,ă “whileă everyănookăandă
ruralăbeautyătoăbeăfoundăinătheăEastăhasăbeenătaken,ăandăsentăforthăbelaudedăinăgilt-edgedăquartos.ăWeăpurposeăină
‘Graham’ă toădistributeăoură favors,ă andăbyă engravingă remarkableă placesă ină everyăpartăofă theă country,ă toăgiveă aă
NationalăratherăthanăaăsectionalăinterestătoătheăMagazine”76.ăă

InăNovember, Graham’săpublishedăitsăfirstă trans-Mississippiă image,ăThe Elk Horn Pyramid – on the 
Upper Missouri,ăaăparticularlyăexoticăsceneăofăperhapsă1,200ătoă1,500ăelkăhornsăpiledăinăaăsixteenătoăeighteenă
feetăhighăbyătwelveătoăfifteenăfeetăwideăpyramid.ăDr.ăBirdăborrowedăfromăMaximilian’sătextătoăexplainăthată
theămoundăservedăasăaăgoodăluckăcharmăforătheăIndiansăandăresultedăfromătheăhabităofăeachăhuntingăpartyăthată
passedă byă tossingă hornsă intoă theă pileă toă insureă successă onă theă hunt.ă Suchă illustrationsă confirmedă theă
magazine’să identityă asă “American”,ă wroteă Bird:ă “Theseă prairieă andă Indiană scenesă areă peculiarlyă
appropriate…,ă andăweă findă theyă areămoreă populară thană anyăotheră styleăofă illustration”.ă JamesăSmillieă andă
RobertăHinshelwoodăengravedătheăplate,ăandăBirdăpredictedăthatătheăreadersă“willălookăwithăinterestăforătheă
succeedingăsketches,ăofăwhichăweăhaveăquiteăaănumber”77.ăă

Graham’săpublishedănineăengravingsăafterăsomeăofăBodmer’sămostăintriguingăpicturesăină1845:ăthreeă
Indiană portraits,ă threeă genreă scenes,ă andă threeă landscapes,ă twoă westernă andă oneă eastern.ă Smillieă andă
Hinshelwoodă producedă theă landscapes,ă whileă Rawdon,ă Wrightă &ă Hatchă engravedă theă portraitsă andă genreă
scenes.ăTheă full-lengthă portraită ofă theă gracefulă andă proudăMató-Tópeă rană ină theă Januaryă1845ă issue.ă ăTheă
accompanyingăcaptionăfocused,ănotăonăhisăbraveryăorăheroism,ăbutăuponăhisăvanityă–ă“Ită isăremarkableăthată
theămen,ăamongătheăIndianătribes,ăareăfarămoreăvainăthanătheăwomen….ăAăwarrior,ăinăadorning,ătakesămoreă
timeăforăhisătoiletăthanătheămostăelegantăParisianăbelle”ă–ăwhileăneglectingătoămentionăthatăheăandămostăofătheă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

73ăMott,ăHistory of American Magazines,ăI:ă546–548;ăJohnăSartain,ăThe Reminiscences of a Very Old Man, 1808–1897 (Newă
York:ăD.ăAppletonăandăCompany,ăPublishers,ă1899),ă197.ăă

74ă Sartain,ă Reminiscences of a Very Old Man,ă 198;ă Williamsă Evansă Burton,ă editor,ă ină Gentleman’s Magazine, VIIă (Julyă
1840),ă55–58.ăă

75ăAudubonăfearedăthatăsomeoneăwouldăruinăhisăAmericanămarketăbyăcopyingăThe Birds of Americaăinăaăsmallerăformatăbeforeăheă
couldăgetăitădone.ăSeeăTyler,ăAudubon’s Great National Work,ă33–34,ă47,ăandă49;ăMott,ăHistory of American Magazines, 2:ă385ă(quote).ăă

76ă“WesternăViews.ăno.ă1.ă–ăCaveăinătheăRock,ăonătheăOhio”,ăGraham’s Magazine, 26ă(Julyă1844),ă41;ăandă“AmericanăIndians”,ă
Graham’s,ă 30ă (Mar.ă 1847):ă 201.ă Also,ă seeă ană onlineă exhibită onă Robertă Montgomeryă Birdă ată http://www.library.upenn.edu/special/ă
gallery/bird/.ăă

77ă“OurăPrairieăSketchesă–ăNo.ăII.ăElkăHornăPyramidă–ăOnătheăUpperăMissouri”,ăGraham’s Magazine,ă26ă(Nov.ă1844),ă216.ă
SeeăalsoăGeorgeăC.ăGroceăandăDavidăH.ăWallace,ăThe New-York Historical Society’s Dictionary of Artists in America, 1564-1860 
(NewăHaven:ăYaleăUniversityăPress,ă1957),ă319,ă585.ăă



 
Fig. 15. Péhriska-Rúhpa, Minataree Warrior in Dog-Dance Costume, Wikimedia Commons. 

 
 

 
Fig. 16. Horse Racing of Sioux Indians, Wikimedia Commons. 



 
Fig. 20. Funeral Scaffold of a Sioux Chief near Fort Pierre, Wikimedia Commons. 

 

 
Fig. 30. Monument of Prince Maximilian zu Wied and his skillful artist, Karl Bodmer, Coblenz, Germany. 
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Mandansă diedă ină aă smallpoxă epidemică ină 1837.ă Theă Mandan in Dog-Dance Costume (Péhriska-Rúhpa,ă
tableauă23)ăisăoneăofăBodmer’săgreatestăimagesă(Fig.ă15).ăTheăblack-inkăengravingădoesănotăshowătheăredăofă
Péhriska-Rúhpa’săplumeăthatăaccentsătheăwildăturkeyătailăatăhisăback,ăbutătheăwhiteătipsă(downăfeathers)ăstandă
outăexoticallyăagainstătheăglossyăblackăravenăfeathersăofăhisăheaddress.ăPéhriska-Rúhpa’săstanceăsimulatesătheă
stepsăofă theăDogăDance,ăduringăwhichătheăentireăheaddressăwouldăhaveăbeenă inăconstantămotion,ăanăexotică
blur.ăDacota Woman and Assiniboin Girl (afterătableauă9),ăinătheăMarchăissue,ădepictedătheă“principalăwifeăofă
aăDacotaăofătheăbranchăofăYanktons”ăină“aăveryăelegantăleatherădress,ăwithăstripesăandăbordersăofăazureăandă
whiteăbeads,ăandăpolishedămetalăbuttons,ăandătrimmedăasăusualăatătheăbottomăwithăfringes,ăroundătheăendsăofă
whichăleadăisătwisted,ăsoăthatătheyătinkleăatăeveryămotion”78.ă

WithăBlackfeet Indians on Horseback (afterăvignetteăXIX)ăinătheăFebruary,ă1845,ăissue,ătheăeditorsăbegană
aăseriesăonăIndianătribes.ăAătwo-partăarticleăonătheăBlackfeet,ăatăleastăpartlyătakenăfromăMaximilian,ădiscussedă
theăhistoryăandăcultureăofătheătribe.ăHorse Racing of Sioux Indians (afterăvignetteăXXX)ă(Fig.ă16)ăfollowedăină
theăMarchăissue,ăaccompaniedăbyăaăbriefăarticleăandăaăpromiseăofămoreăinăaăfutureăissue,ăandăIndians Hunting 
the Bisonă(afterătableauă31)ăwasăpublishedăinăNovemberă(Fig.ă17).ăEveryăartistăwhoăhadăgoneăintoătheăWestăhadă
treatedătheăhunt.ăTitianăRamsayăPeale,ăaănaturalistăonătheăLongăExpeditionăofă1820–1821,ăwas,ăperhaps,ătheăfirstă
toăpublishăsuchăaăsceneăinătheăCabinet of Natural History and American Rural Sports ină1832,ăandăMcKenneyă
includedăSt.ăLouisăartistăPeterăRindisbacher’săHunting the Buffaloăasăplateănumberăforty-nineăinăhisăHistory.ăOfă
course,ăCatlinăhadăpublishedănumerousăbuffaloăhuntă scenesă inăhisăpopularăLetters and Notes… ină1841,ă andă
Catlin’s North American Indian Portfolio, issuedăinăLondonăină1844ăandăapparentlyăcopiedăbyăJamesăAckermană
inăNewăYorkă ină1845,ăwentă intoăsomeădetailăpictorially,ăwithăaă seriesăofăbuffaloăhuntăpicturesă thatăheăhopedă
wouldă appeală toă theă sportingă audienceă inăBritain.ăBodmer’să classică statementă is,ă asă usual,ă betteră drawnă thată
Catlin’s,ăbutăaddsălittleătoăCatlin’săthoroughădescriptionăofătheăhunt.ăTheăIndiansăofăNorthăAmericaăhaveălongă
beenă ofă interestă ină Europe,ă Birdă observes,ă notingă thată theă magazineă wasă publishingă theseă “excellentă
engravings…ăforătheăpurposeăofărescuingăaăpartăofătheirăhistoryăfromăoblivionăhere”79.ăă

Theălandscapes,ăView on the Delaware, near Bordentown (afterăvignetteăII),ăCutoff-River, Branch of 
the Wabash (afteră vignetteă VIII),ă andă Tower-Rock. On the Mississippi followedă ină March,ă May,ă andă
September.ă“OurăplanăofăpublishingăSouthernăandăWesternăViews…ăhasăwonăusă theăconcurrentăplauditsăofă
theănewspapersăandăinhabitantsăofăbothăthoseăsectionsăofătheăcountry”,ătheăauthorăconcluded80.ă

Graham’săpublishedăanăengravingăofătheăPunka Indians Encamped on the Banks of the Missouri (afteră
vignetteăXI)ăină1846,ăthenăreturnedătoătheătopicătheăfollowingăyearăwithăfiveăengravings:ăHerds of Bisons and 
Elksă(afterăTableauă40),ăSauke and Fox Indians (afterăvignetteăX),ăMandan Women (afterăvignetteăXXVIII),ă
Fort Mackenzieă(afterătableauă42),ăandăA Skin Lodge of an Assiniboin Chiefă(VignetteăXVI)ă(Fig.ă18).ăTheyă
concludedătheăseriesăină1850ăwithăDance of the Mandan Indians. ăAsătheăseriesădrewătoăaăclose,ătheăeditorsă
pattedăthemselvesăonătheăback:ăă

Weăhaveăthoughtăproper,ăinăconductingăaămagazineăofăhigherăreputationăandăaimăthanătheăusuală
runăofătheălightăperiodicalsăofătheăday,ătoădevoteăaăpartăofătheăpictorialădepartmentătoăpicturesăofă
AmericanăSceneryăandăIndianăPortraiture,ăasăbetterăfittedătoăgiveătheăworkăaăpermanentăvalueăină
librariesăandăonăcenter-tables,ăthanătheăordinaryăcatch-pennyăpicturesăwhichădisgraceăaănumberăofă
theămagazines.ăOurăillustrationsăofăSouthernăandăWesternăSceneryăhaveăcommandedătheărespectă
andăsupportăofăaăveryălargeăclassăofăreaders;ăandătheăconstantlyăgrowingăcelebrityăandăprofităofă
Graham’săMagazine,ăindicateăthatăweăhaveăjudgedăwiselyăandăwell81.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
78ă “Mandană Chiefă (Withă aă Fullă Lengthă Portrait.)”,ă Graham’s,ă 27ă (Jan.ă 1845):ă 45;ă “Dacotaă Womană andă Assiniboină Girl”,ă

Graham’s,ă 27ă (Mar.ă 1845):ă 122;ă andă “Mandană ină Dog-Danceă Costumeă (withă ană Accompanyingă Engraving)”,ă Graham’s,ă 27ăă
(Oct.ă1845):ă170.ăRalphăandăFreemanăRawdon,ăNeziahăWright,ăandăGeorgeăW.ăHatchăoperatedăaăbanknoteăengravingăcompanyă ină
NewăYork,ăwithăbranchesăinăAlbanyăandăBoston.ăAtătimesătheyăhadăotherăpartners,ăsuchăasăTracyăR.ăEdsonăandăJamesăSmillie.ăSeeă
GroceăandăWallaceă(eds.),ăDictionary of Artists in America,ă525–526.ăă

79ă“NorthăAmericanăIndians.ă–ăno.ăI.ăTheăBlackfeet”,ăGraham’s,ă27ă(Feb.ă1845):ă92–93,ăandă(Mar.ă1845):ă136–137;ă“Indiansă
Huntingă theăBison”,ă 28ă (Nov.ă 1845),ă 236ă (quote).;ă Cabinet of Natural History and American Rural Sports,ă 2:ă plateă 15,ă oppositeăă
p.ă 169;ă Alvină M.ă Josephy,ă Jr.,ă The Artist was a Young Man: The Life Story of Peter Rindisbacher (Fortă Worth:ă Amonă Carteră
Museum,ă 1970),ă 74–75;ă Catlin’s North American Indian Portfolio,ă platesă 4–7,ă andă 9;ă Williamă H.ă Truettner,ă “Foră Europeană
Audiences:ăGeorgeăCatlin’săNorth American Indian Portfolio”, inăRonăTyleră(ed.),ăPrints of the American West: Papers Presented at 
the Ninth Annual North American Print Conference (Fortă Worth:ă Amonă Carteră Museum,ă 1983),ă 25–45;ă andă Briană W.ă Dippie,ă
“‘FlyingăBuffaloes’:ăArtistsăandătheăBuffaloăHunt”,ăMontana, The Magazine of Western History,ă51ă(Summeră2001):ă2–19.ăă

80ă“GrandăTowerăRock.ă(OnătheăMississippi)”,ăGraham’s,ă28ă(Sept.ă1845):ă124;ă“MandanăinăDog-DanceăCostumeă(Withăană
AccompanyingăEngraving.)”,ă(Oct.ă1845):ă170;ă“IndiansăHuntingătheăBison”,ă(Nov.ă1845):ă236.ăă

81ă “Theă Puncaă Indians.ă Withă ană Illustration”,ă Graham’s,ă 29ă (Aug.ă 1846):ă 72;ă “Americană Indians.ă Withă ană Engraving”,ă
“Americană Indians.ăWithă anăEngraving”,ă 30ă (Mar.ă 1847):ă 201;ă “FortăMacKenzie”,ă 31ă (Nov.ă 1847):ă 271;ă “AnăAssiniboinăLodge”ă
(Dec.ă1847):ă328;ăandă“MandanăIndians.ăWithăanăEngraving”ă(Sept.ă1850):ă195.ăă
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ă
Fig.ă17.ăIndiansăHuntingătheăBison,ăWikimediaăCommons.ă

ă

ă
Fig.ă18.ăAăSkinăLodgeăofăanăAssiniboinăChief,ăWikimediaăCommons.ă

ă
Atătheăsameătime,ăMaximilian’săfriendăProfessorăHeinrichăRudolfăSchinzăofăZurichăusedăsomeăcopiesă

ofă Bodmer’să workă ină hisă Naturgeschichte und Abbildungen des Menschen der verschiedenen Rassen und 
Stamme nach den neuesten Entdeckungen und vorzuglichsten Originalien.ă Threeă picturesă copiedă afteră
Bodmeră appeară ină theă thirdă edition,ă whichă wasă publishedă ină 1845:ă Mönnitarri-Krieger im Anzuge des 
Hundetanzes./Guerrier Mœnnitarri costume pour la Danse du Chien (afteră tableauă 23),ă Scalptanz der 
Monnitarri/Danse du Scalp des Meunitarris  (afteră tableauă27)ă (Fig.ă19),ăandăChef Der Blutindianer,ăChef 
des Indiens Sangs./Crih Indianerinn. Indienne Crih (aădoubleăportraităafterătableausă33ăandă46).ăTheăimagesă
wereăbeautifullyălithographedăbyăHoneggerăinăZurichăandăsomeăofăthemămightăhaveăbeenăhand-colored.ăAtă
leastăinăthisăinstance,ăMaximilianăwasăaăwillingăparticipantăinătheăarrangement,ăhavingăsentăSchinzăcopiesăofă
severalăofăBodmer’săengravingsăasăsoonăasătheyăwereăavailable82.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

82ă Heinrichă Rudolfă Schinz,ă Naturgeschichte und Abbildungen des Menschen der verschiedenen Rassen und Stamme nach den 
neuesten Entdeckungen und vorzuglichsten Originalien (3rd.ăed.;ăZurich:ăHonegger,ă[1845]);ădraftăofăletterăfromăMaximilianătoăHölscher,ăonă
backăofăHölscherătoăMaximilian,ăOct.ă25,ă1838;ăandăHölscherătoăMaximilian,ăApr.ă11,ă1839.ăTheăcopyăofăChef der Blutindianer… Crih-
Indianerinn inătheăJoslynăMuseumăcollectionăhasăbeenăhand-colored,ăalthoughăităcouldăhaveăbeenădoneămuchălater.ăă
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ă
Fig.ă19.ăScalpăDanceăofătheăMinatarees,ăWikimediaăCommons.ă

ă
MaximilianăprobablyăwasăalsoăpleasedătoăseeăBodmer’săimagesăusedăinăJohannăGeorgăHeck'săBilder-

Atlas zum Conversations-Lexicon (1849–51)ăandăJosiahăC.ăNottăandăGeorgeăR.ăGlidden,ăTypes of Mankind 
or Ethnological Researches Based upon the Ancient Monuments...ă threeă yearsă later,ă becauseă bothă
publicationsăattemptedă toă resolveă forăaăpopularăaudienceă theă sameăkindsăofăquestionsă thatăMaximilianăhadă
addressedăconcerningătheăoriginăofăman.ăHeckăeditedătheăgreatăBilder-Atlas,ăpublishedăbyăFriedrichăArnoldă
BrockhausăinăLeipzig,ăwhichăincludedăsomeă500ăengravingsăinăaăseparate,ătwo-volumeăatlas.ăUnderăHeck’să
direction,ă theăengraversă incorporatedă intoă threeădifferentăcompositeăviewsăofăPlainsă Indianăceremonialăandă
campă lifeă ată leastă sixă differentă Bodmeră plates.ă Tableauă 11ă (Funeral Scaffold of a Sioux Chief near Fort 
Pierre) andăvignetteăXXVIIIă(Dance of the Mandan Women) wereăcombinedătoămakeătheăfirstăscene;ăTableauă18ă
(Bison-Dance of the Mandan Indians in Front of Their Medecine [sic]ăLodge) andăVignetteăXXVă(Dance of 
the Mandan Indians) toămakeătheăsecondăone;ăandăvignettesăXă(Saukie and Fox Indians) andăXXXă(Horse 
Racing of Sioux Indians near Fort Pierre) toămakeă theă thirdăone.ăOnă theăwhole,ă theă reproductionsăbeară aă
directărelationshipătoătheăimagesăfromăwhichătheyăwereătaken,ăalthoughăcombiningăthemăintoăwhatăappearătoă
beă villageă scenesă doă giveă themămoreă ofă aă communityă feelingă thanăBodmer’să specimen-likeă images.ăTheyă
wereăpraisedăuponăpublicationăbyăjournalsăsuchăasătheăSouthern Literary Messenger: ă

TheăIconographicăEncyclopediaăhasă fullyămaintainedătoătheălast,ă theăexcellenceăofăitsă letteră
pressăandătheăexceedingăbeautyăofăitsăsteelăengravings…ăOneăderivesăbutăaăfeebleăimpressionă
fromă readingă aă paper,ă howeveră cleară andă wellă elaborated,ă uponă anyă scientifică subject,ă
comparedă withă thată whichă isă madeă uponă himă byă studyingă accurateă diagramsă andă platesă
relatingătoăit,ăandăităisăpreciselyăuponăthisăprincipleăthatătheăIconographicăEncyclopediaăbasesă
itsă titleă toă generală approval.ă It writes by images. Ină everyă possibleă branchă ofă humană
investigationă whichă isă capableă ofă beingă illustrated,ă ită givesă usă spiritedă picturesă ofă theă
rationale.ă…ăAllăareăsetăbeforeăourăeyesăinătheămostăexquisiteăandălife-likeăengravings83.ă

Sometimes,ă however,ă theă illustrationsă sufferedă fromă beingă copiedă byă engraversă whoă didă notă
understandătheăpictures.ăSuchăisătheăcaseăinăPlateă29,ăFigureă2,ăaăportionăofăwhichăisăaăcopyăofătheăFuneral 
Scaffold of a Sioux Chief near Fort Pierre.ă Ină theădrawing,ăBodmerăclearlyă indicatedă thată theăbodyăofă theă
deadăpersonăwasăwrappedăinăaăblanketăorărobeă(Fig.ă20).ăTheăengravingăafterătheădrawingă(Tableauă11)ăisăaă
faithfulăcopy,ăevenătoătheăbasketlikeăframeworkăoverătheăbody.ăButătheăengravingăbyăHenryăWinklesăinătheă
Iconographic Encyclopediaă isă somethingă ofă aă departure,ă appearingă toă showă ană unwrappedă bodyă partiallyă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

83ă“NoticesăofăNewăWorks”,ăSouthern Literary Messenger,ă18ă(Mar.ă1852):ă192.ăă
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coveredăwithăanădisorderlyăpileăofăbrush,ăratherăthanătheăregularăframeworkăinăBodmer’săimage.ăNorădoesătheă
textămentionăthatătheăbodyăshouldăhaveăbeenăwrapped84.ăă

Aăfewăyearsălater,ăNott,ăaăSouthernădoctorăandădiscipleăofăMorton’s,ăandăGlidden,ăanăEnglishmanăwhoă
hadă livedă ină Egyptă andă theă Middleă Eastă foră aă numberă ofă yearsă andă nowă touredă theă Unitedă Statesă givingă
popularălecturesăonăEgyptology,ăpushedătheămultiple-creationsăargumentăevenăfurther,ăattemptingătoăuseăităasă
proofăofăwhiteăsuperiorityăoverăcoloredăraces.ăWhenăNottămetăLouisăAgassiz,ăwhileăAgassizăwasăinăMobileă
onă aă lectureă toură ină 1853,ă heă convincedă theă famousă Harvardă naturalistă toă allowă oneă ofă hisă papersă toă beă
publishedă inăwhată becameă Types of Mankind.ă “Iămaintaină distinctly”,ăAgassizăwrote,ă “thată theă differencesă
observedă amongă theă racesă ofă menă areă ofă theă sameă kindă andă evenă greateră thană thoseă uponă whichă theă
anthropoidă monkeysă areă consideredă aă distinctă species”.ă Agassiză usedă Massika’să portraită (tableauă 3)ă toă
representă theă Americană ină ană illustratedă tableă purportingă toă showă theă differentă speciesă andă gaveă credită toă
Maximilian’săbookăasătheăsourceăofătheăimage.ăTypes of Mankind wasăaăbest-sellingăbookădespiteăitsăcostăofă
$5ăperăcopyăandăhadăgoneăthroughătenăeditionsăbyă187185.ăă

Ităwasă duringă theseă sameăyearsă thatăBodmeră begană toă exhibită hisăNorthăAmericanăpicturesă againă ină
Paris.ă Perhapsă ită wasă theă finishă ofă Maximilian’să book,ă whichă freedă himă fromă theă restrictionă thată heă notă
publishă anythingă fromă hisă sketchesă oră giveă anyă informationă toă anyoneă aboută themă thată stimulatedă him86.ă
Perhapsă ită wasă theă needă toă getă onă withă hisă career.ă Ină 1845,ă heă enteredă aă watercoloră ofă Forêt vierge de 
l'Amèrique septentrionale (Virgin Forest of North America) inătheăSalon.ăTheăcriticăDonnéămightăhaveăseenă
Bodmer’să worksă ată theă Salonă beforeă writing,ă ină hisă review87.ă Theă followingă year,ă Bodmeră showedă twoă
watercolors,ăVue prise sur le Missouri (View taken on the Missouri) andăForèt près du Wabasch (Indiana) 
(Forest Close to the Wabash); andăină1847ăheăexhibitedăthreeăofăhisăAmericanăpictures:ăaăwatercolorăofăForèt 
des monts Allegheny (Amèrique septentrionale) (Forest of the Allegheny Mountains (North America))ă andă
twoăaquatintăengravings,ăCerf et biche de Virginie (Virginia Deer) andăVue prise dans les monts Alleghany 
(View near the Allegheny Mountains)88.ăGivenătheăinterestsăofătheăSalon,ăasăwellăasăBodmer’săownăinterest,ă
heăprobablyăthoughtăthatătheălandscapesăwouldăbeăofămoreăinterestăthanăhisăwatercolorsăhadăbeenăină1836.ăă

ThatăBodmerămaintainedăanăinterestăinătheăWestămayăbeăseenăinătheăfactăthatătheăabbreviatedăversionăofă
theăAtlasăthatăheăhadădiscussedăwithăMaximilian,ăNord-America in Bildern (North America in Pictures), wasă
finallyăissuedăină1846ăandăreissuedăină1851,ăalthoughăităbroughtăhimănoăfinancialărelief.ăBodmerăclearlyăwasă
noăsalesman.ăInăthatăsameăyear,ăheăacceptedăaăcommissionăfromăanăAmericanăpublisherăforăscenesăofăearlyă
pioneeră life.ăBusyăată theă time,ăheăgotăhisă friendăJean-FrançoisăMilletă toăhelp,ă ironically,ăbyăcomposingă theă
figures,ăwhileăBodmerăprovidedătheălandscapes.ăInătheămeantime,ăheăalsoăpublishedăaăbeautifulălithographăofă
Tombeaux des Indiens Sioux (Tomb of the Sioux Indians) inăL’Artiste ină1850.ăItăwasăaboutăthatăsameătimeă
thatăBodmerăsawăsomeăofătheăsteelăengravingsăafterăhisăworkăthatăhadăbeenăpublishedăinăAmerica.ă“Ourăatlasă
wasăimitatedăandăreproducedăinăsteelăengravingăandăinăallădifferentăways”,ăheălamentedătoăMaximilian.ă“Ităisă
horribleăthusătoăhaveăexertedăsoămuchălaborăandăsacrificeăsolelyăforătheăuseăandăprofităofăothers”89.ăă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

84 Bilder-Atlas zum Conversations-Lexicon; ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Entworfen und 
nach den vorzüglichsten Quellen bearbeitet von J. G. Heck (10ăvols.;ăLeipzig:ăF.ăA.ăBrockhaus,ă1849–51)ăwasătranslatedăandăeditedă
andă publishedă inăNewăYorkă asă Iconographic Encyclopaedia of Science, Literature, and Art, Trans.ă andăEd.ă byă Spenceră F.ăBairdăă
(4ă vols.ă plusă atlasă 2ă vols.;ă Newă York:ă R.ă Garrigue,ă 1851–52),ă 3:ă 431ă andă atlas,ă vol.ă 1,ă plateă 29,ă figureă 2.ă (Theă Iconographic 
Encyclopedia bearsătwoăsetsăofăpageănumbers:ăconsecutiveănumbersăandănumbersăwithinăeachăsection;ăIăhaveăusedătheăconsecutiveă
pageănumberăinăthisăreference).ăSeeăalsoăWilliamăHealeyăDall,ăSpencer Fullerton Baird, a Biography (Philadelphia:ăJ.ăB.ăLippincottă
Company,ă1915),ă184–185.ăă

85ăLouisăAgassiz,ă“SketchăofătheăNaturalăProvincesăofătheăAnimalăWorldăandăTheirăRelationătoătheăDifferentăTypesăofăMan”,ă
inăJ.ăC.ăNottăandăGeorgeăR.ăGlidden,ăTypes of Mankind or Ethnological Researches Based upon the Ancient Monuments, Sculptures, 
Paintings, and Crania…ă (4thă ed.;ăPhiladelphia:ăLippincott,ăGrambo,ă 1854),ăLXXIII,ăLXXVă (quote),ă andăLXXVII.ăTheăRev.ă Johnă
BachmanăofăCharleston,ăcoauthorăwithăAudubonăofăThe Viviparous Quadrupeds of North America (NewăYork:ăJ.ăJ.ăAudubon,ă1846-
46),ă wasă oneă ofă theă fewă Americană scientistsă whoă arguedă againstă multipleă creations.ă Seeă Lesteră D.ă Stephens,ă Science, Race, and 
Religion in the American South: John Bachman and the Charleston Circle of Naturalists, 1815–1895 (ChapelăHill:ăUniversityăofă
NorthăCarolinaăPress,ă2000),ă165–217.ăTypes of Mankind continuedătoăsellăevenăafterătheăpublicationăofăCharlesăDarwin’săOrigin of 
Species,ăwhichădestroyedăitsăarguments.ăSeeăReginaldăHorseman,ăJosiah Nott of Mobile: Southerner, Physician, and Racial Theorist 
(BatonăRouge:ăLouisianaăStateăUniversityăPress,ă1987),ăesp.ăch.ă8ăandă249.ăă

86ăSeeăAgreementăbetweenăMaximilianăandăBodmer,ăNov.ă7,ă1836,ăActaă1,ăno.ă7,ăclauseă6.ăă
87ăDonné,ă“LesăSauvagesăduăMissouri”,ăJournal des Débats,ăApr.ă23,ă1845.ăă
88 Paris Salon de 1845 (NewăYorkă&ăLondon:ăGarlandăPublishing,ă Inc.,ă 1977),ă 212;ă Paris Salon de 1846 (NewăYorkă&ă

London:ăGarlandăPublishing,ăInc.,ă1977),ă210;ăandăParis Salon de 1847 (NewăYorkă&ăLondon:ăGarlandăPublishing,ăInc.,ă1977),ă260.ăăă
89ăOrr,ă“KarlăBodmer”,ă364,ă370;ăL’Artiste,ăOct.ă15,ă1850,ăp.ă160ăandălithographăbyăEugèneăLeăRoux;ăBodmerătoăMaximilian,ă

Julyă5,ă1851.ăă
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Withă theă completionă ofă theă Atlas,ă theă publicationă andă reissueă ofă Nord-America in Bildern,ă andă theă
popularizationă ofăBodmer’săworkă throughă theă Graham’să illustrations,ă copiesă ofă hisă picturesă begană toă findă
theirăwayă intoăotherăvolumes.ăNewăYorkăpublisherăLeavittă andăAllenăandăPhiladelphiaăpublisherăWillisăP.ă
HazardăwereăamongătheăfirstătoăreuseătheăplatesăfromăGraham’s inătheirăownăpublications.ăInă1854,ăLeavittă
andăAllenă usedă fiveă ofă theă platesă inăT.ăAddisonăRichards,ă American Scenery Illustrated.ă Thată sameă year,ă
HazardăusedăfourăofătheăplatesăinăD.ăW.ăBelisle’săThe American Family Robinson; or, The Adventures of a 
Family Lost in the Great Desert of the West.ă Threeă yearsă later,ă heă usedă nineă ofă theă Graham’s platesă andă
severalănewăwoodcutsămadeăafterăBodmer’săaquatintsăinăhisăeditionăofăCatlin’săLetters and Notes…ăThenăheă
apparentlyăsoldătheăbookăandăplatesătoăanotherăPhiladelphiaăpublisher,ăJ.ăW.ăBradley,ăwhoăreissuedăităină1859ă
andă1860ăwithăanăalmostăidenticalăcollectionăofăengravingsăandăwoodcuts90.ăă

Meanwhile,ăotherăpublicationsăbeganătoăcopyătheăGraham’săengravings.ăOneăofătheăfirstătoădoăsoăwasă
theă Revista cientifica y literaria de Méjico ină Mexicoă City,ă whichă publishedă Escenas en el desiertoă afteră
Bodmer’să Vignetteă XXXă (Horse Racing of Sioux Indians near Fort Pierre)ă ină 1845ă (Fig.ă 21).ă Theă
lithograph,ădrawnăonătheăstoneăbyăPlácidoăBlancoăandăJoaquínăHerediaăandăprintedăbyăHipólitoăSalazar,ăwasă
accompaniedăbyăanăarticleăonătheălifeăandăcustomsăofătheăIndians,ăwrittenăbyăauthorăandăintellectualăManuelă
Payno.ăFollowingăcloselyăwasăJ.ăJ.ăReithardăwithăhisăSchweizerisches Familienbuch (1845–47).ă Ităcontainsă
twoălithographs,ăAssiniboin Baumgraber (Assiniboin Tree Grave) andăBisonheerden u Elk Hirsche am obern 
Missouriă(Herds of Bison and Elk on the Upper Missouri),ăone inăcolor.ăAăfewăyearsălater,ăBodmer’săprintăofă
Máhchsi-Karéhdeă (Tableauă20)ăwasăbadlyăcopiedă inăWilliamăV.ăMoore,ă Indian Wars of the United States, 
from the Discovery to the Present Timeăandăhandăcolored91.ăă

ă

ă
Fig.ă21.ăEscenasăenăelădesierto, Revista cientifica y literaria de Méjico, RonăTyler Collection.ă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
90ăT.ăAddisonăRichards,ăAmerican Scenery. Illustrated (NewăYork:ăLeavittăandăAllen,ă1854),ăincludesăCutoff-River, Branch of 

the Wabash; The Eklhorn Pyramid on the Upper Missouri; Tower Rock, View on the Mississippi; Herds of Bisons and Elks on the 
Upper Missouri; and Cave-in-Rock, View on the Ohio. D.ă W.ăBelisle,ă The American Family Robinson; or, The Adventures of a 
Family Lost in the Great Desert of the West (Philadelphia:ăW.ăP.ăHazard,ă1854):ăDacota Woman and Assiniboin Girl (Tableauă9)ăasă
Cree Woman and Child,ăMœnnitarri Warrior (Pehriska-Ruhpa, Moenitarri Warrior in the Costume of the Dog Dance (Tableauă23)ă
untitled,ăSaudie and Fox Indians (VignetteăX)ăasăKansas Osage Indians,ă andăHorse Racing of the Sioux Indians (vignetteăXXX)ă
untitled.ăTheăGraham’săplatesă inăHazard,ăandă laterăBradley,ă included:ăPéhriska-Rúhpaă ină theăCostumeăofă theăDogăDancer;ăA Skin 
Lodge of an Assiniboin Chief;ăDacotaăWomanăandăAssiniboinăGirl;ăMandan Women; Mandan Chief; Dance of the Mandan Indians; 
SaukieăandăFoxăIndians;ăHorseăRacingăofăSiouxăIndiansănearăFortăPierre;ăandăFortăMcKenzie.ăă

91 Revista cientifica y literaria de Méjico (Méjico:ăElăMuseoăMejicano, 1845),ăp.ă55ăandă55–57;ăW.ăMichaelăMathes,ăMexico 
on Stone: Lithography in Mexico, 1826–1900 (SanăFrancisco:ăBookăClubăofăCalifornia,ă1984),ă23;ăJ.ă J.ăReithard,ăSchweizerisches 
Familienbuch (Zurich:ăMeyerăundăZeller,ă1845–47);ăandăWilliamăV.ăMoore,ăIndian Wars of the United States, from the Discovery to 
the Present Time (Philadelphia:ăLearyă&ăGetz,ă1856),ăp.ă71.ăă
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Horse Racing of Sioux Indians near Fort Pierre mightăwellă haveă beenă theămostă copiedă ofăBodmer’să
images.ăTheă firstă copyă appearedă ină Graham’să ină Januaryă1845,ă followedăquicklyăbyă theăRevista cientifica y 
literaria de Méjicoă ină Mexicoă Cityă andă theă Fliegende Blätter,ă aă Cincinnatiă German-languageă newspaper.ă
HazardăpickedăităupăforăhisăeditionăofăCatlin’săLetters and Notes ină1854,ăandăităwasăalsoăusedăinăsubsequentă
editionsăofătheăbookăină1857ăandă1860.ăBodmerăhimselfăreproducedăităinăLe Magasin pittoresque ină186592.ăTheă
secondămostăpopulară images,ăbasedăonă theănumberăofăcopiesă found,ăprobablyăareă theăportraitsăofăMató-Tópeă
(Tableauă13)ă(Fig.ă22,ă23)ăandăPéhriska-Rúhpaă(tableauă23)ă(Fig.ă24),ătwoăofătheăfinestăpicturesăinătheăAtlas.93ăInă
1852,ă Herrmannă Juliusă Meyeră begană copyingă Bodmer’să aquatintsă foră theă Americană editionă ofă Meyer’s 
Universum,ăaăpopular,ăsemi-monthlyăseriesăbegunăinăGermanyăină1832ăthatăcontainedăfineăengravingsăofăscenesă
andăcitiesăallăoverătheăworld94.ăTheăUniversumăwasăpublishedăinăseveralădifferentăEuropeanălanguagesăandăhadă
reachedăaăcirculationăofămoreă thană30,000.ăMeyerăthoughtătheăformulaăwouldăworkăinătheăUnitedăStates,ăandă
whenătheărevolutionsăofă1848ăcausedătheăfamilyătoăthinkăthatătheyămayăhaveătoăimmigrate,ăJosephăMeyerăofătheă
BibliographischenăInstitutăinăHildburghausen,ăGermany,ăsentăhisăonlyăson,ăHerrmann,ătoăNewăYorkătoăestablishă
aăbusiness.ăHerrmannăapparentlyăissuedăaăNewăYorkăedition,ăand,ăforăaăwhile,ăevenăaăPhiladelphiaăedition,ăofă
theăGermanătitle.ăTheăeditorăofăHarper’s New Monthly Magazine complementedăhimăonăhisă“splendidăpictorială
work”,ăbutăcalledăhisădecisionătoăissueătheăvolumeăinăGermană“anăinjudiciousăarrangement”ăthatăwouldă“limită
theăcirculationăofătheăwork,ăinăaăgreatădegree,ătoăGermans,ăandătoăthoseăfamiliarăwithătheăGermanălanguage”95.ă
ButăMeyerădidănotăstopăthere;ăheăalsoăselectedăCharlesăA.ăDana,ăthenătheăpopularămanagingăeditorăofătheăNew 
York Tribune,ăasăeditorăofăanăAmericanăeditionăofătheăserial.ăInătheăProspectus,ăheăpromisedăthatătheăpublicationă
wouldăprovideăAmericansă“aălivingăandăintimateăacquaintanceăwithătheănaturalăscenery,ăhistoricalămonumentsă
andă socialăpeculiaritiesăofă everyăpeople”ă throughă theă“aboveăoneăhundredăviewsăofăNorthăAmericană sceneryă
alone”ăthatăengraversăwereăalreadyăworkingăon.ăTheăworkăwasătoăbeăissuedăserially,ăonătheăfirstăandăfifteenthăofă
eachămonth,ăwithăeachănumberătoăcontainăfourăengravingsăofăapproximatelyăfourăbyăsixăinches.ăTheăsubscriptionă
priceăwasă$ă25ăperănumber,ăoră$ă3ăperăvolume.ăMeyerănotedătheăUniversum’s successăinăEurope,ădespiteătheă
“restrictionsăandăoppositionăofă theăexistingămonarchicalăgovernments”,ăand,ă inăanăappealădirectedă towardătheă
Americanăpsyche,ăheăconcludedăthatăheăhopedăthatăaă landă thată lovedă“publică liberty,ăandă law-guardedăorder”ă
wouldăwelcomeăhisănewăpublication96.ăă

Inăfact,ăităisăuncertainăwhetherăMeyerăactuallyăemployedăanyăartistsăspecificallyăforătheăUniversum oră
hisă laterăpublications.ăHeăcouldăhaveăpurchasedăpicturesă fromăartistsăalreadyăonăsite;ăheăcouldăhaveăcopiedă
photographs,ăasăheăclearlyădidăinătheăcaseăofăJeffersonăCity,ăMissouri;ăandăheăcouldăhaveăcopiedătheăpublishedă
workăofăotherăartists,ăasăwasătheăpracticeăofătheăday,ăandăasăheădidăinăoneăofăhisălaterănumbersăofătheăGermană
languageă editionă withă ană adaptationă ofă Bodmer’să pictureă ofă New Harmony on the Wabashă (tableauă 2)ăă
(Fig.ă25)ăentitledăMouth of the St. Croix River Minnesota.ăButăMeyer’săuseăofăthisăimageăwasădifferentăfromă
theăothersăwhoăhadăcopiedăBodmer,ăforăheăchangedăbothăitsănameăandălocation,ăwhich,ăofăcourse,ădashedăanyă
notionă ofă “accurateă views”ă thată heă advertised.ă Perhapsă thată wasă whată theă editorsă ofă Putnam’s Monthly 
Magazine of American Literature, Science and Art referredă toă whenă theyă concludedă thată “aă fewă [ofă theă
engravings]ăareăneitherăfaithfulăasăviewsănorăwellăexecuted”.97ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
92 Graham’s,ăXXVIă(Jan.ă1845);ăRevista sientifica y literaria de Méjico,ă1ă(1845);ăFliegende Blätter (Cincinnati),ăOct.ă10,ă

1846,ăp.ă133;ăBelisle,ăAmerican Family Robinson;ăCatlin,ăLetters and Notes (Hazard,ă1854;ăHarard,ă1857;ăandăBradley,ă1860);ăandă
Le Magasin pittoresque,ă33ă(1865).ăă

93ă Copiesă ofă Mató-Tópe’să portraită appearedă ină Graham’s,ă XXVIă (Feb.ă 1845);ă Catlin,ă Letters and Notes (Hazard,ă 1857;ă
Bradley,ă 1860);ă andă Le Magasin pittoresque,ă 31ă (1863).ă Copiesă ofă Péhriska-Rúhpa’să portraită appearedă ină Graham’s,ă XXVIIăă
(Oct.ă1845);ăBelisle,ăAmerican Family Robinson;ăCatlin,ăLetters and Notes (Hazard,ă1857;ăBradley,ă1860);ăSchinz,ăNaturgeschichte 
und Abbildungen des Menschen der verschiedenen Rassen und Stämme;ăandăLe Magasin pittoresque,ă31ă(1863).ăă

94 Meyer’s Universum, Oder Abbildung und Beschreibung des Sehenwerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst 
auf der ganzen Erde (21ăvols.;ăHildburghausen:ăDruckăundăVerlagăvomăBibliographischenăInstitut,ă1835–1860).ăă

95ă “Literaryă Notices”,ă Harper’s New Monthly Magazine,ă 1ă (Sept.ă 1850):ă 574.ă OCLCă notesă thată theă imprintă foră Meyer’s 
Universum, oder, Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde 
(21ă vols.;ă Hildburghausen;ă Newă York:ă Druckă undă Verlagă vomă Bibliographischenă Institut,ă 1835–1860)ă variesă andă alsoă includesă
AmsterdamăandăPhiladelphia.ăSeeăOCLCăaccessionăNo.ă11092501.ăă

96ăForăinformationăonăMeyer,ăseeăDavidăBoutros,ă“TheăWestăIllustrated:ăMeyer’săViewsăofăMissouriăRiverăTowns”,ăImprint: 
Journal of the American Historical Print Collectors Society,ă9ă(Autumnă1984):ă2–3.ăSeeăalsoă“Prospectus”,ăinăCharlesăA.ăDanaă(ed.),ă
Meyer’s Universum or Views of the Most Remarkable Places and Objects of All Countries…ă (2ă vols.;ă Newă York:ă Herrmannă J.ă
Meyer,ă1852),ăVol.ă1.ăă

97ă Boutros,ă “Theă Westă Illustrated”,ă 6.ă Foră theă engravingă ofă theă Mouth of the St. Croix,ă seeă Meyer’s Universum, oder 
Abbildung und Beschreibung des Sehenwerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde (Newă York:ă
Hermannă J.ăMeyer,ă 1852),ăwhichă apparentlyăwasă publishedă ină bothăHildburghausenă andăNewăYork.ă Seeă vol.ăXVăofă theăGermană
editionăinătheăNewăYorkăPublicăLibrary.ăSeeăalsoă“EditorialăNotesă–ăAmericanăLiterature”,ăPutnam’s Monthly Magazine of American 
Literature, Science and Art,ă3ă(Juneă1854):ă675.ăă
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ă
Fig.ă22.ăMato-Tope,ăchefămandan,ăDessinădeăCharlesăBodmer,ăd’aprèsănature, Magasin Pittoresque,ăno.ă28/1863.ă

ă

ă
Fig.ă23.ăFac-simileăd’uneăpeintureădeăMato-Tope,ăchefăMandan,ăDessinădeăCharlesăBodmer,ăMagasin Pittoresque,ăno.ă28/1863.ă
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ă
Fig.ă24.ăGuerrierămeunitarriăcostumeăpourălaădanseăduăchien,ăă

DessinădeăCharlesăBodmer,ăd’aprèsănature, Magasin Pittoresque,ăno.ă15/1863.ă
ă

ă
Fig.ă25.ăNewăHarmonyăonătheăWabash,ăWikimediaăCommons.ă
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Dana’să otheră editorială colleaguesăwelcomedă theă newă project.ă Theă New Englander and Yale Reviewă
complimentedă theă firstă twoănumbersă asă “veryăgood”ă andăpredictedă thată theă seriesăwouldăbeă “deservingă ofă
extensiveăpatronage”.ăTheăeditorăofăHarper’s New Monthly Magazineăagreed,ănotingătheăforthcomingăworkă
ofă“eminentăartists”ăwhoăwereăthenă“engagedăinăexploringătheămostăromanticăregionsăofătheăcountry”.ăAndătheă
editorăofăScientific American concludedăthată theăpublicationăwasă“decidedlyătasteful,ăasăwellăasă instructive,ă
andăelegant;ăfewăifăanyăinăourăcountryăequalăităinăbeautyăandădesign”98.ă

Despiteă theă seeminglyă favorableă prospects,ă onlyă twoă volumesă ofă theă Americană editionă ofă theă
Universumăwereăpublishedă andă ită soonă failed,ă perhapsăbecauseă JosephăMeyeră insistedă thată ită beăprintedă ină
Germany,ăwhichăresultedăinălateădeliveriesăandăcancelledăsubscriptions.ăCallingăuponăDana’sănameăandătalentă
onceăagain,ăHerrmannăquicklyăundertookăaăsimilarăpublication,ăThe United States Illustrated, ină1853.ăIt,ătoo,ă
seemedădestinedăforăsuccess:ă“Theăannouncementăofănoăliteraryăenterpriseăhasăinterestedăusămoreăofălateăthană
thatăofăTHEăUNITEDăSTATESăILLUSTRATED”,ăwroteătheăeditorăofătheăLadies’ Repository.ă“Theăworkăisăgotăupă
onăaămagnificentăscale,ăandăisătoăgiveăviewsăofăcityăandăcountry,ăwithădescriptiveăandăhistoricalăarticles…ăWeă
trustătheăenterprisingăpublisherăwillămeetăwithăabundantăencouragementăandăaăliberalăpatronage”.ăTheă“newă
serial…ăbidsăfairă toămeetăwithăpopularăsuccess”,ăsuggestedătheăeditorăofăHarper’s New Monthly Magazine.ă
TheăeditorăofătheăScientific Americanăcalledăită“oneăofăthoseăchoice,ăelegantăpublicationsăwhichădeserves,ăandă
willă doubtlessă receive,ă ană extensiveă patronage”,ă andă aă revieweră foră The United States and Democratic 
Review deemedă ită “worthyă ofă itsă title,ă andă deservingă ofă Natională patronage”.ă Meyeră alsoă issuedă theă
publicationăserially,ăwithăeachănumberăcostingă$ă50ăandăeachăvolumeă$ă5.ăThereăwouldăbeătwoăvolumes,ăoneă
onătheăEastăandătheăotherăonătheăWest,ăwhichăwereăpublishedăsimultaneously99.ăă

The United States IllustratedăcontainsăseveralăimagesăafterăBodmer,ăbeginningăwithătheădecorativeătitleăpageă
forăvolumeătwo,ăwhichăisăaămontageăofătheăartist’săscenesăbasedăonăTableauă2,ăNew Harmony on the Wabash.ăThe 
Minatarre Chief Abdih-Hiddischă(fromătableauă24)ăisăshownăstandingăinăaăforestăgladeăwithătheăbusyăMississippiă
Riverăinătheăbackground.ăAtătheăleftăoneăcanădiscernăaăfigureăfromăA Blackfoot Indian on Horse-Back (vignetteă
XIX),ăwithăaăvillageăatăAbdih-Hiddisch’săback,ăonătheăoppositeăbank,ăandăaăwolfă(fromăTableauă30)ăcautiouslyă
glancingăoverăhisăshoulder.ăTheăbookăalsoăcontainsăengravingsăofăNewăHarmonyă(derivativeăofăTableauă2),ătheăSt.ă
Croixă(adaptedăfromătableauă2),ătheăStoneăWallsă(afterătableauă41),ătheăPrairieănearătheăArkansasăRiveră(usingătheă
figuresăfromăvignetteăXIX),ăandătheăMandanăVillageă(afterătableauă16),ăasăwellăasăotherăplatesă(suchăasăMississippi 
SceneryăandăThe Eagle Rocks)ăthatăcontainăBodmeresqueătouchesăsuchăasăriverboatsăandăanăIndianăcanoeă(fromă
vignettesăVIIăandăIX).ăTheăsetămightăhaveăsoldăasămanyăasă10,000ăcopies,ăwhichăMeyerăprobablyăwouldăhaveă
consideredăinsufficientăforăsuchăanăexpensiveăpublication100.ăă

Inătheămeantime,ăJosephăMeyerăbecameăill,ăandăinăAugustă1854ăHermannăliquidatedăhisăbusinessăandă
returnedă toăGermany.ă Ităwasă aboută thată timeă thată theăGermană editionăofă theăUniversumă begană reusingă theă
engravingăplatesă thatăhadăbeenăcreatedă foră theăAmericană Universum andă forăThe United States Illustrated.ă
TheăfirstăoneăafterăBodmerăwasăMouth of the St. Croix River (Minnesota),ăwhichăappearedăprobablyăaboută
1852.101ăAlso,ăuponăcompletionăofăThe United States Illustrated, Meyerăpublishedăanăabridgedăversionăofătheă
bookăină1855ăunderătheătitleăofăThe Scenery of the United States Illustrated in a Series of Forty Engravings,ă
withă D.ă Appletonă andă Companyă asă theă publisher.ă Ită alsoă reusedă theă platesă thată hadă appearedă bothă ină theă
Universum andăinăThe United States Illustrated102.ăAndătheăplatesăthatăhadănotăyetăappearedăinătheăGermană
editionăofătheăUniversum wereăpublishedăthereăină1857ăandă1860103.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
98ă “BooksăReceived”,ăNew Englander and Yale Review,ă 10ă (Aug.ă 1852):ă 492;ă “LiteraryăNotices”,ăHarper’s New Monthly 

Magazine, 5ă(Sept.ă1852):ă565;ăandă“LiteraryăNotices”,ăScientific American,ă8ă(Julyă9,ă1853):ă344.ăă
99ă“NewăBooks”,ăThe Ladies’ Repository: A Monthly Periodical, Devoted to Literature, Arts, and Religion,ă13ă(Oct.ă1853):ă

476;ă “Literaryă Notices”,ă Scientific American,ă 8ă (Julyă 9,ă 1853),ă 344;ă “Literaryă Notices”,ă Harper’s New Monthly Magazine, 7ăă
(Aug.ă1853),ă426;ă“BookăNotices”,ăThe United States Democratic Review,ă7ă(Sept.ă1853):ă287;ăandăBoutros,ă“TheăWestăIllustrated”,ă3.ăă

100ăCharlesăA.ăDanaă (ed.),ăThe United States Illustrated; In Views of City and Country (2ăvols.;ăNewăYork:ăH.ă J.ăMeyer,ă
1853),ăvol.ă2:ă fol.ăp.ă47,ă78,ă82,ă86,ăandă88;ăandă theăGermanăeditionăofăMeyer’s Universum,ăXVă(noădateăonă titleăpage). Seeăalsoă
Boutros,ă“TheăWestăIllustrated”,ă4–5.ăDanaăpaidătheăauthorsăasămuchăasă$ă300ăforătheirăessays.ăă

101ăThereăisănoădateăonătheătitleăpageăofă theăvolume,ăbută ităappearedăbetweenăvolumeăXIV,ăpublishedăină1850,ăandăvolumeăXVI,ă
publishedăină1854.ăăă

102ăCharlesăA.ăDanaă (ed.),ăThe United States Illustrated; In Views of City and Country (2ăvols.;ăNewăYork:ăH.ă J.ăMeyer,ă
1853),ăvol.ă2:ăfol.ăp.ă47,ă78,ă82,ă86,ăandă88;ăDanaă(ed.),ăThe Scenery of the United States Illustrated in a Series of Forty Engravings ă
foră (Newă York:ă D.ă Appletonă andă Company,ă 1855).ă Theă otheră platesă are:ă Forest-Scene on the Lehigh,ă Mauch-Chunk, Boston 
Lighthouse, New Harmony,ăandăMouth of the St. Croix River (Minnesota).ăă

103ăTheă imagesăare:ăThe Stone Walls (Upper Missouri), vol.ăXVIă(1854);ăGrand Tower and Devil’s Bakeoven (Mississippi 
River) andăDie Elkhorn – Pyramide,ăvol.ăXVIIă(1856);ăUrwald-Landschaft am Lehigh (Pensylvania),ăPrairie am Arkansas, Boston 
Lichthouse, andă Am Obern Missouri Ein dorf der Mandan Indianer,ă vol.ă XIXă (1857);ă andă Mauch-Chunk andă New Harmony,ăă
vol.ăXXIă(1860).ăă
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ă
Fig.ă26.ăTroupeauxădeăbisonsăprèsăduăMissouri,ăMagasin Pittoresque,ăno.ă41/1863.ă

ă
BodmerăhadăbeenăsoăforgottenăbyătheăMeyersăthatăEdmundăFlagg,ăauthorăofătheăNewăHarmonyăessayăină

The United States Illustrated,ăcreditedăPrinceăMaximilianăasătheăartist.ăMaximilian,ăFlaggărecalled,ăhadăspentă
severalăweeksăatăNewăHarmony,ă“duringăwhichătheăPrinceăexercisedăhisăgracefulăpencilăinădelineatingăseverală
ofătheăromanticăscenesăinătheăneighborhood.ăOneăofătheseăinătheăFoxăIslandăCut-offă[Cut-off River, Branch of 
the Wabash, vignetteăVIII],ăisăexceedinglyăpicturesque,ăasăisăalsoăthatăofătheăvillageăitself”.104ăă

BodmerădidălittleăelseăwithăhisăAmericanăwork.ăYearsălaterăheă“swappedăIndianătales”ăinăaăParisăbistroăwithă
FrancisăMayer,ăaăprotégéăofăBaltimoreăartistăAlfredăJacobăMiller,ăwhoăhadăaccompaniedăSirăWilliamăDrummondă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

104ăEdmundăFlagg,ă“NewăHarmony”,ăinăDanaă(ed.),ăUnited States Illustrated,ă2:ă57.ăă
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StewartătoătheăRockyăMountainsăină1837.ăHeăwasăsaidătoăhaveăexclaimedăonăoneăoccasionăthat,ă“InăEuropeăIăhaveă
acquaintances,ăbutăoverăthereăIăhadăfriends”,ăand,ăonăanother,ăthatăheăhadăconcoctedăaă“crazy,ăextravagantăplan”ăofă
remainingăinăAmericaăafteră theăPrinceă left,ă roamingătheăforestsăwithăhisăhorseăandărifleă likeăaă latter-dayăDanielă
Boone.ăOneăreasonămightăhaveăbeenătheăfactăthatăMaximilianăkeptăallăbutăaăhandfulăofătheăoriginalăwatercolors,ă
andăBodmerăreturnedătheătitleătoătheăcopperplatesăină1847.ăHeăwouldăhaveăhadătoăobtainătheăPrince’săpermissionătoă
doă anythingămoreăwithă them.ăBută heă didă notă forgetă theă experience.ăWhenăRudolphăFriederichăKurz,ă aă youngă
colleague,ăwasăpreparingătoăgoăabroadă–ăperhapsătoăMexicoă–ăBodmerăurgedăhimătoăcompleteăhisătrainingăbeforeă
doingăso.ă“Heăwiselyăurgedămeănotătoăbeăinătooăgreatăhaste”,ăwroteăKurz,ă“butăfirstătoăbecomeăsoăpracticedăinătheă
drawingăofănaturalăobjectsăandăinătheătrueărepresentationăofăanimalsăandăofămankindăthatătheămatterăofătechniqueă
wouldănoălongerăofferătheăleastădifficulty”.ăPerhapsăalsoăbecauseăofăBodmer’săinfluence,ăKurzăchoseătoăgoătoătheă
AmericanăWestăinsteadăofăMexico105.ăă

Althoughă Bodmeră didă continueă toă publishă ană occasională Northă Americană pictureă ină Le Magasin 
pittoresque,ă aă monthlyă Frenchă pictorială (Fig.ă 26)ă andă illustratedă aă finală workă forăMaximiliană ină 1865ă –ă aă
catalogueă ofă Northă Americană reptilesă andă amphibiansă –ă mostă ofă hisă workă nowă centeredă onă theă Frenchă
landscapesăthatăearnedăhimăincreasingărespectăatătheăParisăsalonăandăappearedăinăsuchăjournalsăasăLe Magasin 
Pittoresque,ăL’Illustration (Fig.ă27,ă28),ăLe Monde illustré andăL’Art.ăHisăexaggeratedăclaimsăofăidentifyingă
withătheăIndiansăandătheăWestăcouldăhaveăbeenăpartăofăaădesperateăattemptătoăsellăsomeăpaintingsăorăpromoteă
hisă reissuedă Nord-America in Bildern.ă Bută friendă andă critic,ă Théophileă Gautier,ă wasă justifiedă ină hisă
conclusionăthatăheă“thusăcommandsătheăforestăofăEuropeăjustă likeătheăforestăofăAmerica...”,ăandătheăFrenchă
governmentărecognizedăhisăartisticămerităină1876ăwithătheăprestigiousăLegionăofăHonorăaward106.ăă

Withă theă publicationăofă copiesă afterăBodmer’săworkă ină Graham’s Magazine ină 1844,ă theseă elegant,ă
precise,ă andă carefulă imagesă begană theiră transitionă fromă Maximilian’să eighteenthă centuryă worldă ofă theă
Enlightenmentă toă aă muchă greateră audienceă ină theă mainstreamă worldă ofă nineteenth-centuryă Americană
romanticism.ăRomanticsăappreciatedătheăprecisenessăandădefinitiveănatureăofătheăimagesăjustăasămuchăasătheă
Neoclassicistsă–ă“romanticismăisăaăperceptionăofăreality”,ăasăWilliamăH.ăGoetzmannăisăfondăofăsayingă–ăbută
theyăwantedămore:ătheyăwantedătoăbeăableătoăimagine,ătoăfeel,ătoăunderstandăemotionallyătheăsubjectăofătheiră
research.ăGraham’s engraversăchangedălittleăaboutătheăimagesă–ăinăsomeăcases,ăsuchăasăCut-Off River, Branch 
of the Wabashă(vignetteăVIII)ăandăTower-Rock on the Mississippiă(vignetteăIX)ătheyăareăexactăifăreducedăsizeă
copiesă–ăbutătheăwordsăthatăinterpretedătheăimagesătoătheăreadersăputăthemăinăaădifferentăcontextăfromătheăoneă
thatăMaximilianăintended.ăForăexample,ăMaximilianăhadăprovidedăfewăwordsătoăaccompanyăBodmer’săimageă
ofă theăCut-offăRiver,ăwhichăformsă theăeasternăbranchăofă theăWabashăatăNewăHarmony:ă“theăforestsă…ăareă
veryăextensive”,ăheăwrote,ă“andătheăsoilăextremelyăfertile:ăvegetationăisămuchămoreăluxuriantăthanătoătheăeastă
ofă theă Alleghanys…”107.ă Perhapsă ită wasă thisă reticenceă andă languageă thată aă moreă Romanticallyă inclinedă
revieweră foră theă Journal des Debats deplored.ăWhileă admittingă thatăMaximilianăwasă “quiteă thoroughă andă
exactăinăhisăclassifications”,ăAlăDonnéăcomplainedăthatăă

weă wouldă haveă preferredă ană analysisă ofă hisă dailyă observationsă ratheră thană aă simpleă
descriptionăofătheăminuteădetails….ăWhenăIăreadăaăbookăIăexpectătoăgetătoăknowătheăauthor’să
thoughtăandăjudgment.ăIăinsistăonătheăfactăthatătheăauthorămustănotăonlyăconcentrateăsimplyă
onăfacts.ăTheăfactsăareăjustătheăbaseăandăonlyătheăexplanationăcanăbringăthemătoălife.ăă

AfterădescribingăMaximilian’săaccountăofătheăMandanăceremoniesăandăreligiousărites,ăDonnéăcontinues:ăă
TheăimpressionsăgivenăthroughătheăPrince’săstudyăleaveăusăwithăfeelingsăofăpity,ăsadnessăandă
disgust.ăTheseăfeelingsăresultăfromătheăfactsăpresentedăbyăthisăauthor.ăNotăfromăhisăpersonală

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
105ă Theă smallă collectionă ofă Bodmeră paintingsă andă drawingsă ată theă Newberryă Libraryă ină Chicagoă cameă fromă Bodmer’să

personală collection.ă Seeă alsoă Orr,ă “Karlă Bodmer”,ă 362–363,ă 366.ă Ină 1856,ă Bodmeră depositedă theă copperplatesă ină theă Prussiană
embassy,ă whereă theyă wereă finallyă reclaimedă byă Maximilian’să heirsă ină 1873.ă Seeă alsoă J.ă N.ă B.ă Hewittă (ed.),ă Journal of Rudolph 
Friederich Kurz: An Account of His Experiences Among Fur Traders and American Indians on the Mississippi and the Upper 
Missouri Rivers During the Years 1846 to 1852,ăTrans.ăbyăMyrtisăJarrellă(Washington:ăSmithsonianăInstitution,ăBureauăofăAmericană
EthnologyăBulletină115,ă1937),ă3.ăă

106ă Orr,ă “Karlă Bodmer”,ă 364–366ă (quotes),ă 367;ă Dippie,ă Catlin and His Contemporaries,ă 367–368;ă andă Le Magasin 
Pittoresque,ă31ă(1863):ă113,ă153,ă217,ă220,ă221,ă249,ă269,ăandă325;ă32ă(1864):ăLes Forêts, Au Bas Bréau,ănoăpageănumberăgiven;ă33ă
(1865):ă365;ă34ă(1866):ă81;ă35ă(1867):ă373ă(?);ă37ă(1869):ă61,ă137,ă145,ăandă241;ăandă39ă(1871):ă177.ăSeeăalsoăThéophileăGautier,ă
“LesăEaux-fortesădeăKarlăBodmer”,ăL’Illustration,ă47ă(1866):ă422ă(quote);ăandăMaximilian,ăPrinzăzuăWied,ăVerzeichniss der Reptilien 
welche auf einer Reise im nördlichen America beobachtet wurden (Dresden:ăE.ăBlochmann,ă1865).ăă

107ăThwaitesă(ed.),ăEarly Western Travels,ăXXII:ă165.ăThereăareănoămoreăextensiveăreferencesătoătheăriverăinăhisăunpublishedă
journal.ă Seeă theă manuscriptă ofă Paulă Schach’să translationă ată theă Joslynă Artă Museum,ă vol.ă 1,ă Chapteră 5,ă p.ă 141ă andă 148.ă Seeă alsoă
WilliamăH.ăGoetzmannăandăWilliamăN.ăGoetzmann,ăThe West of the Imagination (NewăYork:ăW.ăW.ăNortonă&ăCompany,ă1986),ă13.ăă
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insight,ă foră ită remainsă impersonală andăobjective.ă Indeed,ăPrinceăMaximilienă [sic!]ă remainsă
impartialăandăităisăsomewhatăbothersomeătoănotăknowăwhatăhisăfeelingsăare.108ă(Fig.ă29).ă

ă

ă
Fig.ă27.ăLeăchatăsauvegeăaăl’affut,ăL’Illustration,ăno.ă1249/2ăFevrieră1867.ă

ă
TheăGraham’s writers,ăwhetherăDr.ăBirdăorăsomeoneăelse,ăwereănotăsoăreluctant.ăInsofarăasătheăCut-Offă

Riverăwasăconcerned,ătheăGraham’s authorăclaimed,ăă
Fewăstreams,ăeitheră ină theăWestăorăelsewhere,ăareămoreăpicturesque.ăItă isăaăboldăandărockyă
river,ădiversifiedăwithănumerousăwoodedăislands,ăandăshadedăbyăprimevalătreesăofăenormousă
magnitude.ăThoughătheăcountryăinătheăvicinityăisărapidlyăbecomingăcultivated;ăthoughătheăoldă
monarchsăofătheăforestăareăoneăbyăoneădeparting;ăandăthoughătheăploughman’săwhistleăisănowă
heardăwhereăonceătheăsilenceăwasăonlyăbrokenăbyătheăscreamăofătheăeagle,ăCut-OffăRiverăstillă
retainsămuchăofătheăwildnessăofăitsăaboriginalăappearance…ăitsăwildăgrandeur.109ă

Ină anotheră case,ă Maximiliană describedă Toweră Rock,ă whichă standsă onă theă Missouriă sideă ofă theă
MississippiăRiver,ăbetweenăSt.ăLouisăandătheămouthăofătheăOhio,ăasăană“isolated,ăcylindricalărock,ăfromăsixtyă
ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

108ăAl.ăDonné,ă“LesăSauvagesăduăMissouri”,ăJournal des Débats,ăApr.ă23,ă1845.ăă
109ă Thwaitesă (ed.),ă Early Western Travels,ă XXII:ă 208–209;ă “Theă Cut-Offă Riveră (Withă ană Accompanyingă Engraving)”,ă

Graham’s,ă26ă(Mayă1845):ă204.ăăă
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toăeightyăfeetăinăheight…,ăitsăsummităcrownedăwithăredăcedars”,ăButătheăGraham’s writerăsawă“Aăcolumnăofă
rocă…,ărisingăfiftyă feetă inăheightăaboveă theăordinaryăsurfaceăofă theăwater”,ăsurroundedăbyăotheră landmarksă
withă namesă likeă “theă Devil’să Bake-Oven”,ă “Devil’să Pulpit”,ă andă “Corniceă Rocks”,ă andă backedă byă theă
“stupendousăcliffs”ăofătheăIllinoisăsideăofătheăriver.ăInăaddition,ătheăareaăwasăoneăofătheămostădangerousăonătheă
river,ăwithă aă “remarkablyă swift”ă currentă thată yearsă agoă forcedă theă rivermenă toăpullă theiră boatsă throughăbyă
rope,ăbecauseăordinaryăpollingăagainstătheăcurrentăwasăimpossible.ăGraham’săalsoăendorsedăaăsuggestionătoă
placeăaăstatueăofătheăinventorăofătheăsteamboat,ăRobertăFulton,ăperhapsăexecutedăbyăAmericanăsculptorăHiramă
Powers,ăatopătheătowerătoăhonoră“theămightyăgeniusăwhoătaughtăhowătoăstemătheătideăofătheăgreatăFatherăofă
Waters”,ă“theăartăofăsculpture”,ăandă“theăgreatăWest”110.ăă

ă

ă
Fig.ă28.ăBandeădeăsangliersăsousălaăhauteăfutaie,ăExpositionăUniverselle,ăă

SectionăSuisse,ăL’Illustration,ăno.ă1284/5ăOctobreă1867.ă

ă
OneăofătheăGreatestăofă theăGraham’s illustrationsăisăaăcopyăofăBodmer’săportraităofăPéhriska-Rúhpa,ă

oneăofă theă threeămainămembersă ofă “theă bandăofă theă dogs”.ăShownă whileă doingă theăDog-Dance,ăPéhriska-
Rúhpa,ăaccordingătoăBird,ăwore…ăaălargeăcapăofăcoloredăcloth,ătoăwhichăaăgreatănumberăofăravens’,ămagpies’ăandă
owls’ăfeathersăwereăfastened,ăadornedăwithădyedăhorse-hairăandăstripsăofăermine.ăHeăalsoăcarriedăaălargeăwar-pipeă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
110ă“GrandăTowerăRockă(OnătheăMississippi)”,ăGraham’s,ă26ă(Sept.ă1845):ă124.ăă
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madeăofătheăwingăboneăofăaăswan.ăThreeăofătheăbandăwereăhonorablyădistinguishedăfromătheărestăbyăstripsăofăredă
clothăhangingădownătheăback;ăandăităwasătheădutyăofătheseămen,ăifăanyăoneăthrewăaăpieceăofămeatăonătheăground,ă
duringă theă progressă ofă theă dange,ă andă said,ă “there,ă dog,ă eat”,ă toă fallă onă ită andădevoură ită raw,ă likeă dogsăoră
beastsăofăprey111.ă

ă

ă
Fig.ă29.ăAăMandannăVillage,ăWikimediaăCommons.ă

ă
Bută evenă theă Graham’să proseă provedă reservedă ină comparisonă toă lateră copyistsă andă interpretersă ofă

Bodmer’să scenes.ă Edmundă Flaggă ofă St.ă Louis,ă authoră ofă theă essayă onă Toweră Rockă ină Theă United States 
Illustratedă andă wellă knownă westernă writer,ă lawyer,ă journalist,ă andă diplomat,ă notedă thată thisă “hugeă
perpendicularămassăofă lime-rock”ăstoodăfirmăwhileă theă“turbidă torrentăboilsăandăragesă inăaădangerousăeddyă
below”.ăBeyondătheătower,ă“theăriverăpoursăwithăfearfulăforceăandărapidityăthroughăthisănarrowăchannel;ăandă
beforeătheăintroductionăofăsteamboats,ăităwasăoneăofătheămostădangerousăpointsăbetweenăSt.ăLouisăandăNewă
Orleans”112.ăToăpopularăauthorăRobertăSears,ăthisăsameăprospectăpresentedăaăă

wildăscene...ăTheăbanksăareăhigh,ăsteep,ăandăveryăremarkableăforătheirăpicturesqueăcharacter,ă
beingă steep,ă andă thicklyă grownăwithă gigantică oaksă andăotheră treesă ofă largeă size,ăwhileă theă
surfaceă isă brokenă byă rocksă andă ledges.ăTheă streamă ină someăpartsă isă beautifullyă variegatedă
withăsmallăislands…;ăwhileătheăhigh,ărude,ăandăfrowningăbanks,ăcrowdedăwithăthick,ănaturală
forests,ăgiveăanăairăofăwildnessăandăsublimity,ăstronglyăcontrastingăwithătheăsmoothăsurfaceă
ofătheăstream….113.ăă

ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
111ă“MandanăinăDog-DanceăCostume.ă(withăanăAccompanyingăEngraving)”,ăGraham’s,ă27ă(Oct.ă1845):ă170.ăă
112ăCharlesăA.ăDanaă(ed.),ăThe United States illustrated; in views of city and country. With descriptive and historical articles 

(2ăvols.;ăNewăYork:ăHerrmannăJ.ăMeyer,ă1853),ă2:ă84.ăTheăbookăforăwhichăFlaggăisăbestăknownăisăThe Far West: or, A Tour Beyond 
the Mountains. Embracing Outlines of Western Life and Scenery; Sketches of the Prairies, Rivers, Ancient Mounds, Early Settlements 
of the French, etc. (2ăvols.;ăNewăYork:ăHarperă&ăBrothers,ă1838).ăă

113ăRobertăSears,ăA Pictorial Description of the United States, Embracing the History, Geographical Position, Agricultural 
and Mineral Resources...ă (Boston:ă J.ăA.ăLeeă&ăCo.,ă1876),ă543.ăThisăbookăwasă firstăpublishedăasăRobertăSearsă (ed.),ăA New and 
Popular Pictorial Description of the United States: Containing an Account of the Topography, Settlement, History, Revolutionary 
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FocusingăonăelementsăofăPrairie near the Arkansas River,ăinăwhichătheăengraverăhasătakenătheăfiguresă
fromăBodmer’săA Blackfoot Indian on Horse-Back (vignetteăXIX)ă fromă theirăUpperăMissouriăRiverăhomeă
andă placedă themă onă theă southernă Greată Plainsă neară theă Arkansasă River,ă R.ă Clark,ă theă authoră ofă theă
accompanyingăessayăinăThe United States Illustrated,ăimaginedăaăfirst-timeătraveleră“standingăuponătheăedgeă
ofă oneă ofă oură largeă westernă prairies…ă withă aă deepă feelingă ofă astonishment”:ă aă levelă prairieă beforeă him,ă
“withoutăaăsingleătreeăorăshrub,ăorăotherăobject”ăbetweenăhimăandătheăhorizon.ă“…ăAăsenseăofăutterăsolitudeă
oppressesă theă lonelyă traveller”,ă continuedă Clark,ă employingă theă vividă andă emotională languageă ofă theă
Romantic.ă“Proceedingămileăafterămile,ăandăhourăafterăhour,ăheăfindsătheăsameăsolemnămonotony…ăItăisăonlyă
ină itsă wildă uncultivatedă state,ă thată theă prairieă isă seenă ină allă itsă beautyă andă lonelyă grandeur”.ă Clarkă thenă
imaginedătheă“terrificăgrandeur”ăofăaăprairieăfireăwithă“flamesă[that]ăwildlyăcareerăoverătheăprairie”.ă“Theăfireă
rushesăonăwithănewăviolence”ăuntilătheăfewăsettlersăfinallyăstartăenoughăbackăfiresătoăextinguishăit,ăleavingă“aă
gloomyăandădesolateăscene…,ătheăsoilăbareăandătheăsurfaceăperfectlyăblack…ăTheăwindăsighsămournfullyăoveră
theăblackăplain…ăthereăisănothingătoăbeăseenăbutătheăcoldăandădeadăearth”.ăTheătextăaccompanyingătheăreuseă
ofătheăengravingăinătheăGermanăeditionăofăMeyer’săUniversum wasăevenămoreăfloridăinăitsăRomanticăprose114.ăă

Suchăemotionăwould,ănoădoubt,ăhaveădistressedăMaximilian,ăwhoăstroveămightlyă toăpresentă theăfactsă
preciselyă asă heă sawă themă ină unemotională andă cleară language.ă Hisă bookă isă oneă ofă theă greată scientifică
achievementsăinărelationătoătheăIndianăandătheăearlyănineteenth-centuryăAmericanăWest,ăbutăităalsoăcameătoă
representătheăRomanticăimageăofătheăterra incognita andătheăIndianătoăanăentireăgenerationăofătheseănewămen,ă
theăAmericansă(Fig.ă30).ă
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and Other Interesting Events, Statistics, Progress in Agriculture, Manufactures, and Population, &c., of Each State in the Union...ă
(NewăYork:ăR.ăSears,ă1848).ăă

114Prairie near the Arkansas River,ăinăCharlesăA.ăDanaă(ed.),ăScenery of the United States Illustratedăin a Series of Forty Engravings 
(2ăvols.;ăNewăYork:ăD.ăAppletonăandăCompany,ă1855)ă2:ă26–28;ă“DieăPrairie”,ăMeyer’s Universum,ăXIXă(1857):ă105–111.ăă


