
Tematyka polska w twórczości Adolfa Menzla 47 

Menzel już jako kilkunastoletni wyrostek pomagał ojcu w pracy lito
grafa. Najdawniejsze litografie z tego okresu to przerysy ·z rycin innych 
artystów robione niewprawną ręką chłopca, nie obznajomionego jeszcze 
dostatecznie z właściwościami tej nowej techniki graficznej. 

Pierwszą samodzielną pracą był portret biskupa wrocławskiego w la
tach 1824-1832 Emanuela Szymońskiego. Na portrecie biskup przed
stawiony jest w pozycji siedzącej, a w podpisie zaznaczone jest, iż z na
tury rysował go i litografował A. Menzel młodszy 6• A więc jest to bez 
wątpienia pierwsza praca oryginalna młodocianego artysty 7

• 

Wiosną 1830 r. rodzina Menzla przenosi się do Berlina. I tutaj arty
sta pomaga ojcu w pracy w zakładzie litograficznym, jednocześnie dalej 
ucząc się rysunku. To, czego się nauczył, zawdzięcza przede wszystkim 
sobie, był samoukiem. Wzorem dla niego w tym okr,esie była przede 
wszystkim twór.czość znakomitego polskiego grafika i malarza Daniela 
Chodowiec,kiego s. 

W 1832 r. zmarł ojciec Adolfa i .na niego, niespełna 18-letniego mło
dzieńca, spadła cala troska o utrzymanie rodziny, matki Emilii i brata 
Ryszarda. Matkę i_ młodsze rodzeństwo Menzel kochał gorąco i otaczał 
ojcowską wprost opieką. Mieszkał z nimi do końca życia. Po śmierci 
matki (w 1846 r.) był niepodzielnym „władcą" całego domu. Nawet gdy 
siostra wyszła za mąż, pozostała przy swym bracie z mężem i dziećmi. 
Wyraz jego uczuciom dają listy, w którym do siostry zwraca się „Moje 
najdroższe jedyne dziecko", a do oby,dwojga rodzeństwa - ,,Moi gorąco 
kochani" 9

• 

Obrazy, na których występują jego najbliżsi, pełne są ciepła i spo
koju. Do najbardziej udanych dziel artysty należy rysunek matki. Po
równując twarze matki i syna z portretów mniej więcej współczesnych 
(ryc. 1), widzimy uderzające podobieństwo. 
, Ale życie Menzla w latach trzydziestych to bynajmniej nie rodzinna 
sielanka, nawet po ogromnym sukcesie, jakim było dla artysty ukazanie 

s E. B o  c k, Adolph Menzel, Berlin 19123, s. 2·5, 26 (rycina). 
1 W Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu dochowała się lista subskry

bentów z 1825 r. z Gliwic na portret biskupa Szymońskiego. Występuje w niej du
żo nazwisk księży o brzmieniu słowiańskim (Ledwoch, Tabor, Kaf�a, Rosza, Sle
zli;ia, Imiela, Gałeczka, Stronk i in.). Zapewne subskrypcja dotyczyła innego, mie
dziorytniczego portretu biskupa z 1826 r., na którym figuruje również jego herb 
(Ostoja?). Acta des Fiirstbischoeftlichen Commissariats von Ratibor. Die Subskri
ption des Bildnis... des Fiirstbischofs Emanuel von Schimonsky, Archiwum Archi
diecezjalne, I A 18b; Biskup E. Szymoński. Miedzioryt z 1626 r., Muzeum Archi
diecezjalne we Wrocławiu, nr 12'911'4; K. K a s t  n e r, Breslauer Bischofe, Wrocław 
1'9-29, s. 64; J. J u n g  n i t z, Die Grabstiit!en der Breslauer Bischofe, Wrocław 1895, 

s. 40.
a S c  h e  ff l e  r, op. cit., s. 10.
9 Tamże, s. 20. 
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się w 1833 r. cyklu litografii (Kuenstlers Erdenwallen) 10, opartego na 
utworze J. W. Goethego. W mieście atmosfera była pełna podniecenia 
w związku z napływem polskich emigrantów po powstaniu listopadowym. 
Nastroje dla Polaków wśród społeczeństwa były j.ak najżyczliwsze. Przyj
mowano i�h gościnnie, a prasa publikowała artykuły utrzymane w przy
jaznym tonie. 

Echa powstania znajdujemy również w twórczości A. Menzla. Z tego 
okresu pochodzi litografowany według rysunku Wiśniewskiego portret 
wodza powstania, Skrzyneckiego {ryc. 2). Popiensie bohatera otoczone 
jest gałązkami lauru, pod którymi umieszc:rono ozdobny łańcuch z pro
stokątnymi i owalnymi plakietkami, na których wyryte są miejsca 'bitew 
(Dębe Wielkie, Węgrów, Ostrołęka, Różna, I.ganie, Grochów, Praga); na 
tabliczce pod orłem pułkowym umieszc:rony jest napis: .d. 29-tego listo
pada 1830. Pod popierniem wodza i emblema!:§trni unosi się w chmurach 
biały orzeł 11. Litograficzny portret generała jest jedną z wielu jego po- / 
dobizn, które się ukazały w Berlinie w latach trzydziestych zeszł,ego 

· stulecia.
Ośrodkami towarzyskiego i kulturalnego życia Polaków w tym mieś

cie były wtedy siedziby dwóch polskich arystokratycznych rodów skoli
gaconych ze sdbą, Radziwiłłów i Raczyńskich. I właśnie z nimi była 
związana twórczość artysty. 

Bez wątpienia najwybitniejszym Radziwiłłem na początku XIX w. 
był ks. Antoni, piastujący godność namiestnika Wielkiego Księstwa P.o
znańskiego. 

Przedstawicielem drugiego rodu był hr. Atanazy Ra�zyruslki, dyplo
mata w służbie niemieckiej, .miłośnik, znawca i zbieracz ,dzieł sztuki. 
Tak jak salony Radziwiłłów były miejscem zebrań melomanów berliń
skiego świata, tak pałac Raczyńskich stanowił miejsce spotkań ludzi o za
miłowaniach artystycznych 12. 

Antoni Radziwiłł był postacią szanowaną i lubianą przez lud ber
liński, u którego zyskał sobie miano „liberalnego księcia". Zaangażowanie 
się A. Radziwiłła w sprawy powstania zachwiało jego pozycję na dworze 
berlińskim. Tylko jego śmierć w 1833 r. uchroniła go od oficjalnego po
zbawienia piastowanych funkcji 13. Wdowa postanowiła pamięć zmarłego 
męża uczcić przez opublikowanie partytury do opery A. Radziwiłła Faust

według utworu J. W. Goethego. Po raz pierwszy opera ta została wy-

10 Berlin 1933 (datowane 1834, por. Bo ck, op. cit., s. 87). Entuzja.styczna ·re
cenzja Schadowa (por. S c  h e  ff 1 e r, op. cit., s. 9, 10) przyczyniła się zapewne do 
tego, iż Menzla przyjęto 22 II 11834 do Kuenstlerverein. 

11 Bo ck, op. cit., s. 52, 53 '(rycina), 54. 
12 „Tygodnik Ilustrowany", 1860, nr 56 z 20 X, s. 525 i rycina. 
18 A. W o j  t k o  w sk i, Edward Raczyński (1786-1846) (Wielkopolanie XIX wic

ku, Poznań 1966, s. 20). 
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Ryc. 1. Portret Emilii Okrusz, matki artysty. Rysunek 1842 
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Ryc. 2. Popiersie generała Skrzyneckiego. Litografia 



Ryc. 3. Karta tytuł-o wa do R ac z y ń sk i ego, L'art modern. Litografia 1836 

Ryc. 4. Elekcja Stanisława Augusta. Rycina z F. K u  g 1 er a Geschichte Friedrich3 

des Grossen, Leipzig 1840. Drzeworyt, ryt. O. Vogel 



,/ 
,-_ ___, 

Ryc. 5. Karta tytułowa do: Adam Mickiewicz, Sdmmtliche Werke, Erster Teil, Ge

dichte. Litografia 1836 
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stawiona w Berlinie w 1819 r. i przyjęta zarówno przez krytyków, jak 
i publiczność entuzjastycznie. Oczarowany muzyką Radziwiłła był rów
nież sam Goethe, początkowo niechętnie do opery usposobiony 14. Wy
danie było piękne i kosztowne, a jego ozdobienie powierzono A. .Menzlo
wi. Nuty w dwóch kolumnach dużego poprzecznego folio ujęte były 
w ramki litografowane przez wrocławskiego artystę. W części partytu
rowej ramki na jednej stronie tego samego rozwarcia były odbite w ko
lorze zielonym, na drugiej - w brązowoliliowym; w fortepianowych wy
ciągach - czerwone iub niebieskie. Motywy artysta zaczerpnął z poe
matu Goethego 1s. 

Oprócz Fausta Menzel zdobił jeszcze inne książki polskich autorów. 
Jedną· z nich jest t. III L'art modern en Allemagne, wydany w 1841 r., 
pióra hr. Atanazego Raczyń'Skiego, znawcy dziel sztuki, autora 'ki[tku 
książek dotyczących sztuki europejskiej, właściciela galerii obrazów mie
szczącej się w jego pałacu w Berlinie. Karta tytułowa {ryc. 3), którą 
skomponował i litografował Menzel, ukazuje szereg alegorycznych po
staci oraz inne 'Przedstawienia i ornamenty, układające się w kilka 
tematycznych grup. W środkowej części karl-y znajduje się miejscę na 
tytuł, który w dostępnych mi woluminach był zawsze. wpisany ręcznie. 
Na egzemplarzu z biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu wid
nieje podpis Raczyńs·kiego 16. 

Dzieło polskiego historyka sztu'ki bardw rzadko bywa cytowane i wy
·mieniane w niemieckiej literaturze i mniej się pisze o nim niż np. o jego
książkach o sztuce hiszpańskiej i .portugalskiej. Praw.dopodOlbnie na ten
stan rzeczy wpłynęły szowinistyczne ujęcia niemieckich historyków sztuki
z okresu Niemiec imperialistycznych i faszystowskich, negujących wkład
obcych w kulturę niemiecką, szczególnie Polaków. Taka sytuacja zawa
żyła również na przedstawieniu osoby Atanazego Raczyńs'kiego w piś
miennictwie polskim, w którym również niedoceniana jest jego rola jako
badacza sztuki europejskiej. Przykładem trafności wielu spostrzeżeń auto
ra L'art-modern ... jest osobny rozdział tegoż dzieła poświęcony A. Menzlo
wi. Poniżej podane są wyjątki z tego rozdziału: ,,Men:z;el (Adolf) z Berlina,
obecnie (1839) 22-1etni. Obdarzony jest dużą siłą wyobraźni, oryginal
nością, poczuciem humoru. Wykazuje zwłaszcza dużą łatwość w wykony
waniu arabesek, winiet i kart tytułowych. W tej ,dziedzinie przypomina

14 z. J ac h  i m  e c 'ki, W. Późn i ak, Antoni Radziwiłł i jego muzyka do „Fau

sta" (Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria Wokalna, t. II, Kraków 1957), s. 25, 
29, 39; J. Fab i a ń s k i, Pod Kowarami Polak komponował operę „Faust" (Rocznik 
Jeleniogórski, t. X, 119,7:2, s. 28-44'); Di n o, Chronique de 1831 a 1862, t. I[l, b. m. i 
r., s. 78. 

15 Bo ck, op. cit., s. 105, 106 (rycina), 107. Kos zty s ztychowania i druku d zieła 
pokry ła wdowa po kompo zyt-or ze. J a c h i m  e ck i, P ó ź n i a k, op. cit., s. 39. 

16 Bo ck, op. cit., s. 101 (rycina); 103. A Rac z y ń s ki, Die neue Kunst in 

Deutschiand, t. III, Berlin 1841, karta ty tułowa. 

4 - Sobótka 1978, z. 1 
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Neureuthera i Schroedtera. Karta tytułowa tego tomu [tzn. t. III L'art 
moderne ... ] jest jego pomysłu i on ją litografował" 17• 

Charakteryzując dalej twórczość artysty, A. Raczyński wymienia jego 
najważniejsze prace graficzne, wśród nich Kuenstlers Erdenwallen, po 
czym przystępuje do omówienia malarstwa sztalugowego, stwierdzając, 
iż Menzel rozpoczął malowanie obrnzów olejnych dwa lata przed napi
saniem książki. Przytacza szereg obrazów Menzla i podaje ich tematykę. 
Chociaż odnosi się krytycŻnie do tej dziedziny jego twórczości artystycz
nej, wyraża przekonanie, iż artyście uda się przezwyciężyć początkowe 
trudności 18. Ten krytyczny sąd Raczyńskiego zgodny jest zupełnie z opi
nią samego Menzla o tym okresie swej działalności 19. 

Artysta wkrótce opanował znakomicie technikę malarstwa olejnego 
i Raczyński zmienił swe zdanie. W jego Galerii wśród wielu cennych 
płócien znalazł się też dbraz Menzla, będącego w niej niewątpliwie czę
.stym gościem. Świadczyć o tym może m. in. jego rycina Elekcja Stani
sława Augusta - na obszernym, pustym polu elekcyjnym stoi nie zajęte 
jeszcze przez nikogo krzesło tronowe {ryc.,. 4). Została ona wykonana we
dług obrazu· Canaletta, znajdującego się wtedy w Galerii berlińskiej 
Raczyńskiego 20. 

Wracając jeszcze do charakterystyki twórczości graficznej wrocław
skiego artysty zamieszczonej w III t. L'art modern ... , stwierdzamy brak 
w niej dwóch dziel. Menzla, które powstały przed wydaniem książki Ra
czyńskiego, tj. ramek do Quadrille du Carneval a Berlin 1836 i rycin do 
poezji A. Mickiewicza. 

Może rozdział o Menzlu autor napisał przed ich powstaniem, a może 
nie uważał. za ważne podawać poszczególnych tytułów ilustrowanych 
przez artystę dziel, zadowalając się sformułowaniem ogólnym, iż „zwła
szcza pełne życia są jego arabeski, winiety i karty tytułowe". Rzeczy-· 
wiście sploty najrozmaitszych ·ornamentów i przedmiotów powiązanych 

- z sobą harmonijnie twoL"zą pełne dynamiki ramki, które ujmują tańczące
pary Quadrille du Ca;nevaL.. W tym wydawnictwie litograficznym na
osobnych tablicach sportretowane są osoby biorące udział w kostiumo
wych kadrylach w cza:sie dwors'kiego 'balu. Część portretów jest koloro-

17 Ra Cz yńsk i, Die neue Kunst..., s. 118, 119. 
rn Tamże, s. 1'19. 
19 H. K n ac k f u s  s ,  Menzel (iKuenstler-Monographien, t. VII), Bielefeld 111895, 

s. 5.
20 A. Rac z y ń sk i, Katalog der Raczynskischen Bilder-Sammlung, Berlin 1856, 

s. 24, 46; Bo ck, op. cit., s. 354 (rycina według drzew. do F. Ku g 1 e r  a, Ge,schi

chte Friedrichs des Grossen, Leipzig 18140, ryc. na s. 541�, 355. Obecnie obraz Can-na

letta znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu (nr inw. Mo ,ir7). A. Do b

rzy ck a, Anastazy Raczyński (Myśli o sztuce. Materiały z sesji zorganizowanej 
z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 
lj.<;topad 19·74, Warszawa 19'76, s. 2·4'2, przyp. 31). 
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wana. Są one zapewne dziełem E. Detmarsa. Natomiast Menzel litogra
fował tylko ramki, których mamy trzy rodzaje. Wśród portretowanych 
występują też przedstawiciele polskiej arystokracji 21. 

Drugie, nie wymienione wśród prac graficznych Menzla dzieło to jego 
ryciny do książki_: Adam Mickiewicz Siimtliche Werke. Erster Teil. Ge
dichte. Na ilustracji przedtytułowej widzimy siedzącego w lesie, grają
cego na harfie i śpiewającego barda (podobne przedstawienie znajdu
jemy na karcie tytułowej do t. III L'art moderne ... ). Nad nim unoszą 
się postacie z poematów Mickiewicza, z Konrada Wallenroda, Grażyny 

i in. U dołu napis: A. Menzel fee. 1836. 
Na karcie tytułowej Menzel jest tylko twórcą · portretu wieszcza 

(ryc. 5), co jest stwierdzone z całą pewnością, chociaż brak jego pod
pisu, natomiast reszta stanowi dzieło M. Weigla 22

. Ten mały portrecik 
naszego poety na pewno należy do najwcześniejszych i najbardziej uda
nych. 

Omówione tutaj prace Menzla zamykają jeden okres w jego twór
czości. W nadchodzącym okresie, w latach czterdziestych, artysta po
święcił się zupełnie innej tematyce. Zdobył sławę jclko ilustrator dzieł 
Fryderyka II i malował wiele płócien z epoki fryderycjańskiej. Była to 
koniefzność, tworzył _bowiem dla tych, którzy mieli pieniądze i, którzy
chcieli właśnie takich obrazów (junkrzy i finansjera) 23

• A on potrzebo
wał środków na utrzymanie rodziny. Nigdy nie stracił jednak kontak
tów z krajem swego dzieciństwa. Do końca życia korespondował z krew
nymi i przyjaciółmi na Śląsku i _do póżnej starości przyjeildżał na te 
ziemi-e. Na przestrzeni lat powstało wiele prac związanych ze Śląskiem, 
jak np. rysunek rynku w Nysie i in. W latach czterdziestych i później 
często bywał na Śląsku. Chętnie zatrzymywał się u swoich krewnych 
lviartinich w Jaworze (np. w r. 1842 i 1844) 24

. 

Menzel był długowieczny i przeżył wiele najbliższych mu osób. Nad-

21 M.in. hr. Raczyńska i dwukrotnie dama z rodu Radziwiłłów - raz jako

królowa węgierska w pierwszym portrecie serii (cykl liczy 20 tablic, na wszystkich 

z wyjątkiem tej jednej wyobrażone są po dwie osoby) i jeszcze raz z pasterzem 
jako Greczynka na tablicy zamykającej cykl. B o  c k, op. cit., s. !113 (ryciny), 114-
117. W czasie pobytu w Berlinie dzięki uprzejmości dyrekcji Kupferstichkabinett

miałem możność zapoznania się ze zbiorami rycin .Menzla i udało mi się ustalić
sportretowane osoby. Ten cykl jest bardzo rzadki i trudno znaleźć komplet. Wdzię

czny zwłaszcza jestem Pani Gertrudzie Caemmerer, która okazała mi wszechstron
ną pomoc w poszukiwaniach.

22 B o  ck, op. cit., s. 11126 (rycina), 1112'7.; B. ·K a i s  e r, Meister der Buchkunst -
Adolph Menzel, Berlin 1956, s. -24 (rycina tytułowa książki: _Adam M i c k i e  w i c z,· 
Siimt!iche Werke. Erster Theil. Gedichte, Berlin 1836), 25 (karta tytułowa, Mi c
k i e  w i c z, op. cit.). Por. też P. E t  t i n g e r, AdÓlf Menzel jako ilustrator Mickie
wicza (Na ziemi naszej, R. II, 1910, nr 25, s. 193-195). 

2s Sc h e  f f  Ie r, op. cit., s. 9. 
24 B e c k  e r, op. cit., s. 24, 26. 
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szedł cza's, w którym iprawie w,szyscy ;przyjaciele i .najbliżsi zmarli. Po
została mu tylko praca, !którą zawsze cenił u innych i ru siebie. Znajdu
jemy też w jego spuściźnie artystycznej dzieła w sposób bardzo wnikli
wy przedstawiające trud żwyklego człowieka 25

. 

Największym osiągnięciem artysty w tym zakresie jest obraz Wal

cownia żelaza w Królewskiej Hucie. Do namalowania go Menzel przygo
towywał się bardzo starannie, jak zresztą zwykle przy każdym swoim 
więloozym dziele. Uprzednio zapoznał się teoretycznie z całym przebie
giem produkcji huty, starannie studiując dostępne mu materiały. Pomoc 
w tym zakresie okazał 3:rity·ście jego kuzyn Paul, dostar,czając planów 
działania poszczególńych urziJ.dzeń. Menzel starannie je przestudiował. 
Dowodem są zarówno zachowane 'listy do Paula, jak również przerysy 
elementów różnych urządzeń dokonane prz·ez samego artystę z facho
wych dzieł 26

• Celem dokładniejszego poznania na miejscu całego prze
biegu produkcji i ażeby zobaczyć osobiście, jak przebiega praca robotni
ków w fabryce, udał isię na Śląsk. 

Pięć lat od 1870 do 1875 r. trwało zbieranie materiałów w Królew
skiej Hucie (dziś część Chorzowa) i malowanie obrazu. Obraz Walcowni.a 

żelaza w Królewskiej Hucie to apoteoza pracy i ludzi ją wykonujących. 
W tym dziele artysta potrafił pokazać jak nikt przed nim piękno i he
roizm fizycznej pracy. Malując go opovyiedział się po stronie tych, prze
ciwko którym stało w pogotowiu pruskie wojsko 27

• 

Dzieje tematyki polskiej w twórczości Menzla to także historia wkła-
·du niezniszczalnego. To także karta z dzi,ejów stosunków polsko-niemiec
kich, kontaktów artystycznych, literackich, politycznych. Nie�ieocy auto
rzy omawiając twórczość Menzla piszą o wkładzie Ślązaków (tzn. także
pierwiastka słowiańskiego) w życie kulturalne Berlina 2s. To prawda. Ale
prawdą jest, iż to życie kształtowali również Polacy z innych regionów,
do nich należeli Raczyńscy {Edward i Atanazy) i Antoni Radziwiłł. Byli
nie tylko mecenasami sztuki, odznaczali się także umiejętnościami orga
nizowania życia kulturalnego.

Polski mecenat kulturalny i artystyczny odegrał zwłaszcza dużą rolę 

25 A. Ry s z k i e  w i c z, Książka o „Walcowni żelaza" MenŻla (Materiały do 
Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz 
Badań nad Sztuką, R. VI, 1955, nr 1-2 {121--122), s. 331, 389). 

26 B e c k  e r, op. cit., s. 31. 
21 Sprowadzone w 1871 r., pozostało tam przez 10 lat celem przeciwdziałania de

monstracjom robotników. Ry s z k i e  w i c z ,  op. cit., s. 39•1, 392. Warto może jesz
cze dodać, że w kilka lat po namalowaniu Walcowni żelaza Menzel był twórcą ry
sunku piórkiem, z którego wykonano reprodukcję zamieszczoną jako ilustracja w 
programie „poranku dobroczynnego" na rzecz głodujących Górnoślązaków. Programm 
cler Matinee zum Berten der Notheidenden Oberschlesier 11. Januar 1880. Por. W. 
von zur We s t  e n, Berlins Gelegenheitskunst, t. II, Berlin 1912, s. 127, 128, tabl. 
po ,s. 128 . 

28 K. S c h ef f 1 e r, M e n  z e 1, b. m. i r., s. 46. 
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w latach trzydziestych XIX w. w Berlinie. Widzimy to również na przy
kładzie twórczoś�i Menzla. Dzieła jego powstałe w latach popowstanio
wych w kręgu mecenatu polskiego stanowią najważniejsze osiągnięcie 
artystyczne w tym okresie. 

Ramki do Radzi willowego Fausta, karta· tytu:towa do Raczyńskiego 
L'art modern ... i ryciny do poezji A. Mickiewicza należą do najlepszych 
osiągnięć zdobnictwa książki i chyba nie tylko wśród prac Menzla, por
trety zaś Skrzyneckiego i Mickiewicza to również najleps:z;e portrety 
młodzieńczego etapu jege twórczości 29

• 

Niewątpliwie na ukształtowanie się osobowości artysty miały wpływ 
jego kontakty z polszczyzną na Ślą;sku i późniejs:z;e prace nad dziełami 
o tematyce polskiej. Tak się złożyło, iż dzieje tej tematyki w twórczości
Menzla stanowią zarówno odzwierciedlenie clrogi rozwoju jego talentu.
na przestrzeni długich i pracowitych lat życia, jak i odbicie światopoglądu
artysty. O światopoglądzie człowieka najdobitniej mówi działalność we
właściwej dla niego dziedzińie tworzenia.

Domeną twórcwści Menzla była sztuka i w niej się wypowiedział. 
Artysta był Niemcem, lecz związek krwi z uciskaną częścią obywateli 
państwa, w którym żył, sentyment do kraju, w którym ludzie mówili 
językiem jego matki, pomogły mu dostrzec niesprawiedliwość społeczną 
i zmusiły do wypowiedzenia się. Wypowiedzią jest największe osiągnię
cie jego talentu - obraz Walcownia żelaza w Królewskiej Hucie, przed
stawiający heroiczną pracę ludu śląskiego. 

DIE POLNISCHE THEMATIK IM SCHAFFEN ADOLPH MENZELS 

Im ktinstlerischen Werk des bedeutenden Ma,lers und Graphikers Adolph Men
zel (,181'5-19.05) begegnen wir zahlreichen interessanten Schopfungen mit polnischer 
Thematik. Im Artikel werden grundsiitzlich graphische, v-0r allem lithographische 
Arbeit en berilcksichtigt. Polerv interessiert die Gestalt iMenzels 'besonders des halb, 
weil der iKiinstler in Wrocław geboren wurde, bier die Schule besuchte und seine 
ersten Schritte in der kilnstlerischen Laufbahn machte. Seine ilVIutter entstammte 
der polnischen Familie Okrusz ,(.Aibb. ;1), deren Nachfahren bis Ende des IMl. Jh. in 
Wr-ocław lebten. 

Wir halten es deshalb filr richtig, die Zeit in Wrocław s-0wie Menzels Werke 
mit polnischer Thematik in Erinnerung zu bringen. Bereits als halbwiichsiger Junge 
half er seinem Vater in der lithographischen Werkstatt. Seine erste selbstiindige 
Arbeit war das Portriit des Wrocławer Bischofs (in den Jahren 1824-1834) Immanuel 
Szymoński (geb. 1752 in Brzeźnica in Oberschlesien, gest. am 27.12.18Gll in Wro
cław). 1830 ist die Familie Menzel ·nach Ber,Iin umgesiedelt, wo 183'2 der Vater stirbt 

29 Menzel pozostawił kilka tysięcy różnych prac (obrazy olejne, akwarele, gra
fika). Wśród nich jeszcze niewątpliwie sporo znajdzie się związanych w jakiś spo
sób z Polską (np. pastel przedstawiający Malbork, 1897, cały szereg szkiców pow
stałych w okresie przygotowawczym do namalowania Walcowni żelaza czy też. 
inicjał Polski slup graniczny z książki Ku g l e r  a, op. cit., s. 539, itp.). ' 
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und seit dieser Zeit der junge Kiinstler allein seine Mutter und die Geschwister 
unterhalt. In der Zeit nach dem Novemberaufstand war in Berlin die Haltung 
gegenilber Polen ausserst freundlich. Der Novemberaufstand fand auch in Menzels 
Schaffen seinen Widerhall. Aus dieser Zeit stammt das P,ortrat des Befehlshabers 
des Aufstandes, Skrzynecki, das nach einer Zeichnung Wiśniewskis von Menzel 
lithographiert wurde (Abb. 2). 

Zentren des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Polen bildeten da
mals die Sitze zweier miteinander verschwagerter aristokratischer Geschlechter, der 
Radziwiłłs und der Raczyńskis. Menzels Schaffen war mit diesen verbunden. 

Zur schonen Ausga•be der Oper Faust von Antoni Radziwiłł fertigte A. Menzel , 
lithographische Rahmen mit Motiven aus Goethes Werk an, das als Libretto filr 
diese Oper benutzt wurde. Unter den portratierten Gestalten, die sich am Hofe 
an einem Kostiimball beteiligt hatten, finden wir Vertreter polnischer Geschlech
ter (u. a. der Radziwiłłs und Raczyńskis). 

Ausser dem Faust verzierte Menzel noch weitere Biicher polnischer Autoren. 
Eines davon _ist: Adam Mickiewicz, Siimtiiche Werke, Erster Teil, Berlin 1836. Men
zel schuf das 'Portrat Mickiewiczs (Abb. 15) auf dem Titelblatt und das Frontispiz, 
Ein anderes Buch ist der 3. Band von L'art modern. en Allemagnf:?, hrsg. 1841 (Abb. 
3), dessen Autor Graf Atanazy Raczyński war, ein Kunstkenner, Verfasser meh
rerer Werke liber die europaische Kunst, Inhaber einer Gemaldegalerie, die sich 
in seinem Palast in Berlin befand, wo auch Menzel zweifelsohne des oftern zu 
Gast war. Davon zeugt u.a. sein. Stich: Elektion Stanisław Augusts (Abb. 4), der 
nach dem bekannten Gemalde von Canaletto entstanden war, welches sich damals 
in Raczyńskis Berliner Galerie befand (heute im Nationalmuseum in Poznań). 

Das kiinstlerisch wohl gelungenste Werk Adolph M�nzels ist sein Gemalde: 
Das Eisenwaizwerk in Konigshutte (heute ein Teil von Chorzów), eine Darstellung 
der heroischen Arbeit des schlesischen Volkes. 

) 




