
293

MIECZYS AW ZLAT

Wroc aw

POMNIKI DRUGIEJ RZESZY NA L SKU

Wiek XIX, okre lany jako stulecie kolei elaznej, wielkich oper i symfonii,

opatrzono równie  etykiet : „stulecie pomników”1. Ten rodzaj dzie  sztuki, od

swych staro ytnych pocz tków kszta towany g ównie jako narz dzie propagan-

dy w adzy, w wieku nasilonego nacjonalizmu i zapatrzenia w historyczn  prze-

sz o  zosta  niemal ca kowicie zaw aszczony przez pa stwo, cho  tak jak ono

z up ywem czasu nabiera  cech demokratycznych. Owa powszechna tendencja

obj a oczywi cie tak e obszar Prus i pozosta ych pa stw niemieckich, gdzie

dodatkowym bod cem pomnikotwórczym sta o si  burzliwie i gwa townie do-

konane zjednoczenie pa stw niemieckich przez proklamowanie II Rzeszy.

Wszystkie zwi zane z tym prze omem w dziejach Niemiec wydarzenia i oko-

liczno ci, ich sprawcy, uczestnicy i bohaterowie – uznani zostali za godnych

pomnikowego upami tnienia i wywy szenia. Co wi cej, tematy dla pomników

czerpano równie  z mitów odleg ej przesz o ci: pierwszego cesarstwa, germa -

skich bogów, wodzów i herosów, ich zwyci stw i dokona . Mitologia pocz t-

ków formowania si  narodu i pa stwa odradza a si  i by a propagandowo wy-

korzystywana na fali pobudzonego patriotyzmu. Repertuar tematyczny dla

pomników nowego cesarstwa zakre lano wi c szeroko, ale wynoszone na co-

ko y niezliczone wizerunki kanclerza Bismarcka, cesarzy Wilhelma I i Wilhel-

ma II, feldmarsza ka Moltkego, pokazywane na nich wojenne sukcesy ostat-

nich lat, dawne i zamierzch e oraz symboliczne wyobra enia zwyci stwa,

jedno ci i pokoju – czy a wspólna idea przewodnia: s u y y umocnieniu po-

czucia wspólnoty narodowej i dumy z pot gi przywróconego cesarstwa. Dlate-

go nazwa Nationaldenkmäler (równie : nationalpolitische Denkmäler), dawno

ju  dla tych wszystkich monumentów przyj ta w nauce niemieckiej, nadal jest
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1 H.-G. Eve r s, Denkmalplastik, w: R. Ze i t l e r, Die Kunst des 19. Jahrhunderts, (Propyläen-

-Kunstgeschichte, 11), Berlin 1966, s. 157; za wyró nik tego stulecia uznaj  pomniki równie  m.in.:

H. Boockman n, Denkmäler. Eine Utopie des 19. Jh., „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht”

1977, nr 3, s. 160–173; S. Micha lsk i, Public Monuments. Art in Political Bondage 1870–1997, Berlin

/ New York 1996, s. 7–9; J.T. Günthe r, Politische Denkmäler im 19. Jahrhundert: Das Hermanns-

denkmal, Berlin 2002, s. 2.
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podtrzymywana i uzasadniana2. Wczesne pomniki wznoszone w II Rzeszy wy-

rasta y z d ugiej tradycji tej dziedziny twórczo ci. W tre ciach ideowych nawi -

zywa y do okresu romantyzmu, w doborze typów i zwi zanych z nimi tematów

ramowych si ga y, jak wcze niej, do neoklasycyzmu francuskiego i tradycji anty-

ku. Wzorcami z w asnego dziedzictwa niedawnej przesz o ci by y zarówno wiel-

kie budowle-panteony, o formach greckich wi ty , w których mie ci y si  rze -

biarskie wizerunki najwi kszych osobisto ci niemieckiej historii (Walhalla ko o

Ratyzbony, 1830–1842; Ruhmeshalle w Monachium, 1843–1853), jak te  najbar-

dziej rozpowszechnione – z postaciami stoj cymi lub konnymi na coko ach oraz

pomniki kolumnowe z figurami alegorycznymi (Konstitutionssäule w Gaibach,

1821–1828; kolosalny pos g Bawarii przed monachijsk  Ruhmeshalle, 1850).

Liczba pomników stawianych od trzeciej tercji XIX w. wzrasta a tak znacznie

i gwa townie, e ju  wspó cze ni dopatrywali si  w tym zjawisku patologii i okre-

lali je epitetami: Statuomanie, Denkmalpest, Denkmalwuth3. Liczb  „narodowo-

-politycznych” pomników postawionych w okresie II Rzeszy szacuje si  na ponad

tysi c4. Z tej liczby wiele dziesi tków, je li nie wi cej, przypada na l sk, albo-

wiem presja w adz pa stwowych na stosowanie tego medium propagandy politycz-

nej, jak równie  potrzeba wyra enia uczu  patriotycznych po zwyci skich wojnach

by y tu nie mniejsze ni  gdzie indziej. W pomnikowym gloryfikowaniu nowego

cesarstwa l sk nie ust powa  innym prowincjom ani datami wystawiania monu-

mentów, ani ich liczb . Ju  w 1869 r. na Ja skiej Górze ko o Jordanowa uczczono

kanclerza Rzeszy pomnikiem, który jest najstarszym spo ród ok. 240 znanych Bis-

marcktürme (nast pny w Niemczech stan  kilkana cie lat pó niej, na l sku –

w 1901 r.). „Kolumna Zwyci stwa” w Ole nicy (projektowana 1872, ods oni ta

1873) by a gotowa kilka miesi cy wcze niej ni  jej rzekomy wzór – s ynna berli -

ska Siegessäule. Ró nego typu dzie a upami tniaj ce zwyci stwo nad Francj

i bohaterów nowego cesarstwa stawiano nawet w ma ych miastach l skich: do

okaza y pomnik stan  w Wo czynie, Namys ów sprawi  sobie rok po roku (1878,

1879) nawet dwa, Ole nica oprócz wspomnianej kolumny ufundowa a sobie

(1899–1901) jeszcze trzy (Friedensdenkmal oraz pomniki Bismarcka i cesarza Fry-

deryka III); Wroc aw mia  ich kilkana cie (z tego jeden Pomnik Zwyci stwa, trzy
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2 H. S c h r a d e, Das deutsche Nationaldenkmal. Idee. Geschichte. Aufgabe, München 1934;

T. N i p p e r d e y, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert, „Histori-

sche Zeitschrift” 206 (1968), s. 529–585; H. Schar f, Zum Stolze der Nation. Deutsche Denkmäler

des 19. Jahrhundert, Dortmund 1983; J.T. Günthe r, op. cit., s. 5. Termin „nationale Denkmale” wy-

st pi  w pi miennictwie po raz pierwszy w 1846 r. – por.: R. Al ing s, Monument und Nation. Das

Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal – Vom Verhältnis von Nation und Staat im deutschen

Kaiserreich 1871–1918, Berlin / New York 1996, s. 35.
3 S. Micha l sk i, op. cit., s. 13 nn.; G. Kapne r, Skulpturen des 19. Jahrhunderts. Dokumente

des Gesellschafts-Geschichte, w: Denkmäler im 19. Jahrhundert, hrsg. von H.E. Mittig, V. Plagemann,

München 1972; J.T. Günthe r, op. cit., s. 2.
4 R. Al ing s, op. cit., s. 76 nn. W Pary u w latach 1870–1890 wzniesiono 26, a w nast pnym

dwudziestoleciu 85 pomników – por. S. Micha l sk i, Paryskie pomniki III Republiki w oczach surre-

alistów, w: Materia y do studiów nad sztuk  XIX w., red. J. Brendel, t. 1: Pomniki w XIX w., Pozna

1993, s. 54; S. See l e, Lexikon der Bismarck-Denkmäler, Petersberg 2005.
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po wi cone Bismarckowi, a po dwa – Wilhelmowi I i Germanii)5. Z drugiej stro-

ny prowincja l ska mia a tak e swój udzia  w procesie skokowego wzrostu ko-

niunktury gospodarczej i w olbrzymiej kontrybucji wojennej p aconej przez Fran-

cj , a przedstawiciele arystokracji, bogatej szlachty i finansjery, wyst puj c cz sto

z inicjatyw  tworzenia narodowych monumentów, o yli na ten cel niema e rod-

ki. Tak na przyk ad Bismarckturm wystawi  na wzgórzu swej posiad o ci gospo-

daruj cy ko o Jordanowa emerytowany major F. Schröter (Ja ska Góra). Inne po-

mniki w parkach rezydencji ufundowali – hrabia H. von Schaffgotsch (Kopice ko o

Grodkowa, lata 70. XIX w.) i ksi ta wirtemberscy (Pokój ko o Namys owa, 1874);

inicjatorem wystawienia Wie y Bismarcka w arach (1914) by  miejscowy fabry-

kant, który pokry  te  wi ksz  cz  kosztów budowy6. Wysoko  nak adów nie-

zb dnych do wykonania publicznego pomnika zale a a od jego rodzaju, rozmia-

rów i u ytych materia ów. Najwi cej kosztowa y Wie e Bismarcka, za które

w zale no ci od skali p acono od 4100 i 9 tys. mk (odpowiednio w Boguszowie

i Staniszowie) do 40 tys. i 70 tys. mk (odpowiednio na Wie ycy ko o Sobótki

i w Mys owicach).

Kogo i co upami tnia y i gloryfikowa y l skie pomniki? Jak w ca ym pa stwie

– najcz ciej ksi cia Ottona von Bismarcka, którego popularno  ros a od pierw-

szych lat jego kanclerskich rz dów, jak o tym wiadcz  wspomniany wy ej l ski

pomnik wie owy na Ja skiej Górze i 14 podobnych Bismarcktürme, którymi w ca-

ych Niemczech uczczono go jeszcze za ycia. Niespotykan  skal  i si  osi gn

kult kanclerza po jego mierci i ta fala uwielbienia przynios a setki Bismarcktürme,

Bismarcksäulen, pos gów, obelisków i fontann twórcy nowej Rzeszy7. Unikato-

wym fenomenem ze wzgl du na swój kszta t i masowe rozpowszechnienie sta y

si  Wie e Bismarcka8. Na l sku z postawionych pierwotnie 12 zachowa o si  pi :

5 Nie dokonano dot d pe nego zestawienia pomników publicznych powsta ych na l sku, czy

cho by we Wroc awiu, w omawianym tu okresie. Publikowane prace prezentuj  jedynie wybór tego

rodzaju dzie ; por.: W. Nicke l, Die öffentlichen Denkmäler und Brunnen Breslaus, Breslau 1938;

G. Grundmann, Stätten der Erinnerung. Denkmäler erzählen schlesische Geschichte, München 1975;

C. W s, Pomnik publiczny w przestrzeni XIX-wiecznego Wroc awia, w: Architektura Wroc awia, red.

J. Rozp dowski, t. 2, Wroc aw 1995, s. 159–177; M. Dz iedz i c, Pomniki publiczne w Ole nicy do

1945 roku, „Kwartalnik Powiatu Ole nickiego” 2006, nr 2, s. 30–45.
6 O finansach Bismarckowskiej Rzeszy por.: A. G a l o s, Stosunki gospodarcze, w: W. Czap l i -

sk i, A. Ga los, W. Kor t a, Historia Niemiec, Wroc aw 1981, s. 588 nn. Wiele pomników, g ównie

w miastach, sfinansowano za pieni dze ze zbiórek publicznych. By y one bardzo efektywne i w sto-

sunkowo krótkim czasie tworzy y znaczne fundusze. Apel o datki na pomnik Bismarcka we Wroc a-

wiu przyniós  w 1900 r. od mieszka ców ca ego l ska sum  przekraczaj c  potrzeby (120 tys. mk),

której cz  mo na by o pó niej przeznaczy  na ustawion  w pobli u Bismarckbrunnen – por.: C. W s,

op. cit., s. 174–175; S. S e e l e, Breslaus Bismarck-Denkmäler, dokument elektroniczny 2007, http://

www.breslau-wroclaw.de/wb/pages/geschichte/sonstiges/bismarck-denkmE4ler.php (dost p 31 V 2009 r.).
7 H.-W. Hed inge r, Bismarck-Denkmäler und Bismarck-Verehrung, w: Kunstverwaltung. Bau-

und Denkmal-Politik im Kaiserreich, hrsg. von E. Mai, S. Waetzold, Berlin 1981, s. 277–314;

L. Machta n, Bismarcks Tod und Deutschlands Tränen, München 1998; S. See l e, Lexikon der Bis-

marck-Denkmäler.
8 Pomniki wie owe pojawia y si  sporadycznie i wcze niej, w ró nych czasach. W Anglii od po-

owy XVIII w. upami tnia y g ównie miejsca historycznych bitew i ich bohaterów. Fenomen Wie

Bismarcka polega na tym, e w stosunkowo krótkim okresie postawiono ich 240 ku czci jednego cz o-

Pomniki Drugiej Rzeszy na l sku
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na Ja skiej Górze ko o Jordanowa (1869), w Zielonej Górze (1902), na Wielkiej

Sowie ko o Pieszyc (1905–1906), na Wie ycy ko o Sobótki (1906–1907) i w aga-

niu (1908–1909); pe ni  dzi  funkcje wie  widokowych9 i obserwacji przeciwpo-

arowej albo wodoci gowej wie y ci nie . Bismarcka upami tniano oczywi cie

równie  w pomnikach innych, tradycyjnych typów. Z wyczerpuj co opracowanych

zestawie  wynika, e w ogólnej liczbie ponad 750 wystawionych mu pomników

wie e stanowi y blisko jedn  trzeci , ok. 100 prezentowa o go jako figur  stoj c ,

pozosta e to obeliski, popiersia, fontanny, tablice pami tkowe i inne. We Wroc a-

wiu oprócz wspomnianej fontanny i stoj cej na cokole statui po wi cono mu ta-

blic  z pami tkow  inskrypcj , na domu, w którym si  kiedy  zatrzyma .

Imponuj cy liczebnie zbiór pomników wilhelmi skich Niemiec, powsta y

w okresie pó wiecza, traci na atrakcyjno ci, kiedy rozpatruje si  go w kategoriach

warto ci artystycznych. Odnosi si  to zreszt  do ca ej ówczesnej Europy, opano-

wanej epidemi  „pomnikomanii”. Masowa skala ich wytwarzania spowodowa a

g bok  inflacj  jako ci artystycznej, jak równie  trwaj cy do dzisiaj kryzys tego

gatunku twórczo ci oraz zniech cenie do niej odbiorców i krytyków10. Artystyczn

degradacj  dostrzega si  i w ród l skich pomników tego czasu, zw aszcza kiedy przy-

mierza si  je do miejscowego dorobku poprzedniego okresu – schy ku XVIII i pierw-

szej po owy XIX w., do dzie , które stworzyli wtedy dla l ska czo owi architekci

i rze biarze niemieccy: ojciec i syn Langhansowie, G. Schadow i Ch. Rauch. W okre-

sie cesarstwa t  domen  opanowali arty ci drugorz dni, zadowalaj cy si  na lado-

waniem czy wr cz kopiowaniem uznanych wzorów. Równie  zleceniodawcy nie

zabiegali o oryginalno  zamawianych dzie , przeciwnie – oczekiwali rzeczy stan-

dardowych i modnych: powsta a modelowa sytuacja wprz gni cia sztuki do s u -

by ideologii politycznej. Wie e Bismarcka, typ o wyj tkowej popularno ci, wy-

ró nia swoista uroda i zamierzona surowa ekspresja (które maj  ewokowa  brutaln

pot g  mitycznych Germanów), ale i monotonia kilku podstawowych rozwi za
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wieka. W tym czasie w Niemczech tylko wyj tkowo wie owym pomnikiem upami tniano innych lu-

dzi: w Dobromierzu w latach 1877–1879 zbudowano wie  (zachowan ) jako pomnik chwa y o nierza

pruskiego, a we Wroc awiu, w parku na Osobowicach, sta a do 1945 r. wie a cesarza Wilhelma I.

Por. K. M u r a w s k a, Angielskie pomniki w formie wie y, w: Materia y do studiów…, t. 1, s. 71–84;

J. Dobes z, l skie pomniki patriotyczne Karola Lüdecke, w:  ibidem, s. 107; E. Ha ada , Historia

wie y-pomnika, „Rocznik widnicki” 29 (2001), s. 79–82.
9 Pierwotnie tak e Wie e Bismarcka s u y y za miejsca widokowe, by a to jednak ich funkcja

dodatkowa, wynik a ze szczególnego usytuowania na górach i wzgórzach, tak by z daleka by y wi-

doczne i jako dominanty krajobrazowe panowa y wizualnie nad znacznym obszarem. Ta ich funkcja

dawa a zna  o sobie szczególnie w rocznice wa nych dat z biografii kanclerza, kiedy noc  zapalano

na nich ognie, które zamienia y wie e w ogromne pochodnie – Bismarck-Feuersäule – p on ce nad

ca ymi Niemcami.
10 Znamiennym symptomem poczucia degradacji twórczo ci „pomnikowej” i niech ci do niej jest

taka oto opinia wybitnego francuskiego historyka sztuki o zniszczeniu ok. 100 pomników III Repu-

bliki w latach II wojny wiatowej: „Okupacja niemiecka pozbawi a nas pewnej liczby pomników, które

szpeci y stolic  sztuki nowoczesnej […] to jedyne dobrodziejstwo wyrz dzone nam mimowolnie przez

naje d ców”. Por. L. Réau, Histoire du vandalisme, t. 2, Paris 1959, s. 258–259; cytuj  za: S. Mi-

cha l sk i, Paryskie pomniki…, s. 60. Ten pogl d przedstawi  L. Réau w dziele, w którym przez stule-

cia tropi i pi tnuje przypadki barbarzy skiego niszczenia zabytków sztuki.
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powtarzanych dziesi tki razy. Wybrany w konkursie (1899) projekt architekta Wi-

lhelma Kreisa pos u y  do realizacji (do 1911 r.) a  47 pomników wie owych

(w tym kilku na l sku)11. Przerost wybuja ych tre ci nad form  nigdzie nie wy-

st puje z tak  wyrazisto ci  jak w tych architektonicznie najprostszych wie ach;

ale i wszystkie pozosta e typy l skich pomników okresu nowej Rzeszy, cznie

ze spi owymi wizerunkami cesarzy na koniach (Wilhelma I, 1897; Fryderyka III,

1901) we Wroc awiu, to dzie a epigo skie i mierne. Na wyró nienie zas uguj  jedy-

nie dwa wroc awskie pomniki-fontanny, obydwa pomy lane jako wielofigurowe ale-

gorie rze biarskie. Pierwszy to Germania w otoczeniu czterech cnót kardynalnych

(1875, nieistniej ca), drugim, do dzi  zachowanym, jest Fontanna Bismarcka (1905),

któr  dodano jako pendant pomnikowego pos gu kanclerza, stoj cego od 1900 r. po

przeciwnej stronie ulicy12.

Godne szczególnej uwagi s  te l skie dzie a pomnikowe, które stworzono

w pierwszych latach II Rzeszy, zanim propagand  polityczn  zdominowa y mity

cesarstwa i germa skich pocz tków pa stwa. Pomniki lat 70. XIX w. powstawa y

jeszcze w ewolucyjnym nurcie nawi zywania do dorobku okresu pó nego o wie-

cenia i romantyzmu. Dlatego najwcze niejsza Wie a Bismarcka na Ja skiej Górze

jest tak bardzo niepodobna do tych z ko ca stulecia: skromna i smuk a ma cechy

gotyckiej wie y warownej. W tej samej dekadzie pojawi a si  grupa kilku dzie  re-

prezentuj cych typ pomnika kolumnowego, który stworzony w staro ytno ci by

w sakralnej i wieckiej sztuce Europy obecny nieprzerwanie, a nabra  wi kszego

znaczenia w okresie baroku i neoklasycyzmu; w swym trwaniu nie wyszed  jed-

nak poza wiek XIX13. Pi  pomnikowych dzie  tej grupy ustawiono w: Ole nicy

(1873, przed ratuszem), Kopicach ko o Grodkowa (lata 70. XIX w., w przypa aco-

wym parku), Pokoju (1874, w parku ksi cym), Namys owie (1878, przed ratu-

szem) i Wo czynie (1889, w Rynku). Dwa ostatnie zosta y zniszczone w 1945 r.,

dokumentuj  je nie le ród a pisane i ikonograficzne. Wszystkie one upami tnia y

Pomniki Drugiej Rzeszy na l sku

11 Od konkursowego has a projektu ten wariant Wie y Bismarcka nazwano Götterdämmerung;

na l sku zrealizowany zosta  w Staniszowie, G ogowie, Mys owicach i na Wie ycy.
12 Fontanna Germanii sta a u zbiegu dzisiejszych ul. Leszczy skiego i Kazimierza Wielkiego.

Fontann  Bismarcka (pl. Jana Paw a II) ujmuj  z boków alegorie Walki i Zwyci stwa, uosobione

w postaci herosa (Herkulesa?) walcz cego z lwem i spoczywaj cego na pokonanym zwierz ciu. Jest

to wspólne dzie o architekta B. Sehringa i rze biarza E. Segera. Por. W. Nicke l, op. cit., s. 94–97;

C. W s, op. cit., s. 174–175; S. See l e, Breslaus Bismarck-Denkmäler.
13 „Zastosowanie kolumn przy pos gach mia o oznacza  wywy szenie nad innych ludzi” – ta opinia

Pliniusza (Historia naturalna [Wybór], przek . I. i T. Zawadzkich, Wroc aw / Kraków 1961, s. 299),

nade wszystko za  zachowane do dzi  w Rzymie kolumnowe pomniki cezarów Trajana, Marka Aure-

liusza i Fokusa by y w ró nych okresach czasów nowo ytnych inspiracj  do na ladowania. Wczes-

nym tego przyk adem jest Kolumna Zygmuntowska w Warszawie, dla XIX w. jednym z wzorców

by a nawi zuj ca do pomnika Trajana kolumna na placu Vendôme w Pary u, z pos giem Napoleona

upodobnionego do Cezara. Por. H. Kel le r, Denkmal, w: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte,

Bd. 3, Stuttgart 1954, szp. 1257–1297; W. Haf tman n, Das italienische Säulenmonument, Hildes-

heim 1972; H.G. Ever s, Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur, 2. Ausg., München 1970,

s. 93–104; J. Hargov e, The Statues of Paris: An Open-Air Pantheon, New York 1990; G. Bresc-

-Baut ie r, X. Dec to t, Art ou politique? Arcs, statues et colonnes de Paris, Paris 1999.
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zwyci skie kampanie wojenne lat 1864–1871, które doprowadzi y do zjednocze-

nia Niemiec, i stosownie do tego nazywane by y Siegessäule oraz zwie czone po-

s giem bogini zwyci stwa Nike/Victorii (wyj tkowo w Pokoju – Germanii). Te

pomniki kolumnowe czy bardzo bliskie podobie stwo, projektowa  je bowiem

ten sam architekt wroc awski – Karl Lüdecke14. Pomnik ole nicki, najwcze niej-

szy, najlepiej zachowany i udokumentowany, jest dla ca ej grupy reprezentatywny,

warto wi c po wi ci  mu nieco wi cej uwagi, tym bardziej e i powojenna jego

historia jest ciekawa i pouczaj ca.

Pomys  wystawienia pomnika w Ole nicy pojawi  si  ju  par  miesi cy po za-

warciu pokoju z Francj , w tym samym 1871 r. powo ano te  komitet jego budo-

wy. Zamierzano wznie  skromny obelisk poza centrum miasta. Miejscowe gaze-

ty podda y ten zamiar ostrej krytyce, a jedna z nich opublikowa a odezw  czo owych

osobisto ci Niemiec, wzywaj c  do upami tniania ostatnich wielkich wydarze

monumentami z kamienia lub spi u. „Wsz dzie tam, gdzie od czasów Rzymian po

dzie  dzisiejszy stan a stopa Niemiec – tam jest miejsce na pomnik niemieckich

walk, niemieckich zwyci stw, niemieckiej jedno ci”15. Ostatecznie zdecydowano,

e dzie o musi si  dobitnie wyró nia  i kszta tem, i lokalizacj . Ju  w po owie

1872 r. zatwierdzono wykonany przez K. Lüdeckego projekt, przewiduj cy usta-

wienie przed ratuszem marmurowej kolumny, która – wraz ze stopniami i postu-

mentem – wynosi a na wysoko  12 m pos g Victorii, odlany z imituj cego br z

stopu. Lokalna prasa odnotowywa a skrupulatnie wszystkie etapy prac nad pomni-

kiem, a szczególnie bardzo uroczyste jego ods oni cie 10 V 1873 r., to jest dok a-

dnie w drug  rocznic  zawarcia pokoju z Francj 16. Proste w swych formach i po-

zbawione dekoracji dzie o K. Lüdeckego i A. Wittiga zosta o – tak e w proporcjach

– zestrojone ze stanowi c  jego t o neoklasycystyczn  fasad  ratusza. Nieskom-

plikowane by y równie  jego tre ci: bogini zwyci stwa, ze swymi typowymi atry-

butami (skrzyd ami, wie cem laurowym i ga zi  palmy) sp ywa a z niebios, by

uwie czy  tych, których okre la y cztery medaliony z bia ego marmuru na cokole

Mieczys aw Zlat

14 Kolumn  pomnikow  w Wo czynie uzupe nia y popiersia cesarzy Wilhelma I i Fryderyka III,

ustawione na coko ach, po obydwu jej stronach. W Pokoju przetrwa y jedynie cokó  i fragmenty ko-

lumny. Autorstwo Lüdeckego jest dokumentalnie potwierdzone odno nie do projektów w Ole nicy,

Kopicach i Wo czynie, prawdopodobne – w dwóch pozosta ych przypadkach. Por. K. Dege n, Die

Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Namslau, Breslau 1939, s. 136; J. Dobesz, op. cit., s. 109–110;

J. Schmid t, Pokój – Carlsruhe (1748–1945), Pokój (1998), s. 15; Zabytkowy park w Pokoju, doku-

ment elektroniczny: http://opolskie.parki.org./pokoj/sciezka (dost p 31 V 2009 r.); Zwei Kaiser-Denk-

mal in Konstadt (1889), dokument elektroniczny: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de (dost p 31

V 2009 r.).
15 Cytuj  za: „Oelser Kreisblatt” 10 (1872), nr 2 z 12 I 1872 r. O pomniku ole nickim pisz : Ole-

nica, Bierutów i okolice, red. J. Pokora, M. Zlat, (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, SN 4, 1), War-

szawa 1983, s. XX, 77–78; M. Dz iedz i c, op. cit., s. 34–35; M. N i e n a t o w s k i, Pomnik – Ko-

lumna Zwyci stwa, dokument elektroniczny: http://www. olesnica. nienaltowski.net/ Kolumna

Zwyciestwa.htm (dost p 31 V 2009 r.).
16 Takie informacje zamieszcza a w latach 1871–1873 wspomniana „Oelser Kreisblatt” oraz uka-

zuj ca si  tak e w Ole nicy „Lokomotive an der Oder” (por. zw aszcza nr nr 211 z 1872 r., 90 i 93

z 1873 r.). Model do odlewu Nike wykona  rze biarz A. Wittig.
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kolumny (usuni te po 1945 r.). Na cianie przedniej coko u widnia  rze biony

w niskim reliefie Krzy  elazny, niedawno (1870) reaktywowany. Lapidarne na-

pisy wykute na pozosta ych medalionach wymienia y tych, którym przyznano chwa-

 pomnika, laur zwyci stwa i order wojenny: zmar ym ku s awie, yj cym dla przy-

k adu oraz „zjednoczonemu narodowi braci”. Tak sformu owane przes anie mia o

wi c wymow  uniwersaln , utrwalon  w europejskiej tradycji, w czym monument

ole nicki bliski jest – tak e przez analogi  form i kompozycji – niektórym pomni-

kom kolumnowym Pary a, gdzie dzie a tego typu cieszy y si  popularno ci  od

ko ca XVIII w.17 Ods oni cie pomnika w Ole nicy upami tni a okoliczno ciowa

tablica (w Namys owie – medal), któr  zdobi y malowane podobizny w adców

i bohaterów historii Niemiec, od najdawniejszych po Wilhelma I. Wydana w tym

dniu miejscowa gazeta „Lokomotive an der Oder” w ca o ci po wi cona by a po-

mnikowi. Otwiera  j  wiersz Na dziesi tego maja 1873, który odpowiada  na py-

tanie, czego uczy ods oni ty w a nie Siegesdenkmal, i prezentowa  wraz z towa-

rzysz cym mu komentarzem interpretacj  tego dzie a, rozszerzon  o kontekst

historyczno-patriotyczny: starego Barbarossy, obudzonego po 700 latach, i spe -

nionych snów Niemców o Rzeszy, która trwa  b dzie jak ska a. Ko czy utwór

opinia, e wzniesiony wspólnymi si ami pomnik sta  si  mo e równie  Friedens-

denkmal, je li mieszka cy potrafi  tak samo zjednoczy  si  w tworzeniu dzie a

pokoju: statutu miasta.

l ski zasób pomników tak szybko zwi kszaj cy sw  liczebno  w okresie ce-

sarskiej Rzeszy – jeszcze szybciej topnia  w wyniku II wojny wiatowej. Stosun-

kowo rzadko niszczy y je bezpo rednio same dzia ania militarne, usuni te zosta y

przewa nie w pierwszych latach powojennych przez nowych mieszka ców tej zie-

mi, którzy znale li si  na niej w wyniku bezprecedensowej – w skali i konsekwen-

cjach – demograficznej operacji przesiedlenia18. Z wielu dziesi tków dzie , wysta-

wionych na l sku dla upami tnienia II Rzeszy, jej pocz tków, w adców i bohaterów
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17 Pomnik ole nicki nies usznie bywa uznawany za na ladownictwo Siegessäule w Berlinie, któr

ustawiono pi  miesi cy pó niej; jej cokó  i trzon s  ca kiem inne, a figura Victorii/Nike (czy uskrzyd-

lonego geniusza) by a w owym czasie stereotypem, obecnym stale w repertuarze akademii i pracow-

ni rze biarskich. Tak e twórcy berli skiego dzie a nawi zywali do paryskich pomników z czasów Na-

poleona, co prawda tak e po to, aby si  im przeciwstawi : Siegessäule jest nie tylko znacznie wy sza

od s ynnej Colonne Vendôme, ale o ile w tamtej spi owy trzon odlano z luf dzia  zdobytych przez

Napoleona w zwyci skiej wojnie z Niemcami, o tyle trzon pomnikowej kolumny w Berlinie tworz

cztery pier cienie pionowo ustawionych luf armat, nale cych, m.in., do pokonanej w a nie armii fran-

cuskiej. Por.: A. Marksch ie s, Die Siegessäule, Berlin 2001; G. Bres c-Baut ie r, X. Dec to t, op.

cit., s. 156–157. Na wybór kszta tu pomnika mog y mie  wp yw znane projektantowi i mieszka com

miasta lokalne precedensy: kolumna upami tniaj ca z ote gody pary ksi t wirtembersko-ole nic-

kich (1791), stoj ca przed bram  zamku w Ole nicy oraz wspó czesna jej kolumna z pos giem króla

Fryderyka Wilhelma II w parku Szczytnickim we Wroc awiu. Por. Ole nica, Bierutów…, s. 75; C.

W s, op. cit., s. 160–161.
18 Jest paradoksem, e w tej burzycielskiej akcji spontaniczne dzia ania spo ecze stwa, bior -

cego odwet za bezwzgl dn  likwidacj  pomników i pami tek narodowych w okupowanej Polsce

(i za wszystkie nieszcz cia wojny wywo anej przez niemiecki nacjonalizm), by y zgodne – jak nig-

dzie poza tym – z poczynaniami polityczno-propagandowymi narzuconych si  i niechcianych w adz

komunistycznych.
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– zachowanych do dnia dzisiejszego (w lepszym lub gorszym stanie) doliczy em

si  dziesi ciu. (Nie uwzgl dniam pomników uczonych, pisarzy i artystów). Pi

z nich to popularne Bismarcktürme; przetrwa y ponadto: Bismarckbrunnen we Wro-

c awiu, Wie a Chwa y o nierza Pruskiego (Dobromierz, 1877–1879) oraz wspo-

mniane wy ej trzy pomniki kolumnowe. W pierwotnym l skim zbiorze pomni-

ków reprezentowane by y wszystkie niemal znane typy: oprócz dzie  uformowanych

architektonicznie lub wprowadzaj cych formy architektury (wie e, fontanny, ko-

lumny, obeliski), by y kreacje rze by monumentalnej prezentuj ce osobisto ci (kon-

no, stoj ce, popiersia), zdarzenia historyczne obrazowane w reliefie albo ich sym-

boliczne wyobra enia i alegorie (Zwyci stwo, Pokój, Nike/Victoria, Germania). Po

1945 r. nie mia y szans przetrwania monumenty jednoznaczne i skonkretyzowane

w swych tre ciach, które wynosi y na coko y pos gowe podobizny w adców, dy-

gnitarzy i bohaterów II Rzeszy. Tolerowano jedynie takie, które nie by y nacecho-

wane propagandowo-politycznie, nie odnosi y si  bezpo rednio do niemieckiego

pa stwa i jego reprezentantów, ale przeno nie, poprzez alegorie przedstawie  rze -

biarskich i symbolik  form architektonicznych wyobra a y poj cia i warto ci uni-

wersalne: zwyci stwo, pokój, o nierskie bohaterstwo. Dzie a nosz ce takie tre ci

mo na by o zachowa  nadal jako pomniki, po wymianie niektórych elementów (na-

pisów, gode ). Tego rodzaju adaptacja to zabieg od tak dawna i tak powszechnie

stosowany, jak same pomniki. Do „wtórnego u ycia” nadawa y si  przede wszyst-

kim monumenty architektoniczne: nie tylko pojedyncze formy – coko y, kolumny,

bramy, uki i obeliski, ale w równej mierze ca e budowle – jak wie e Bismarcka19

– tak e z uwagi na ich dodatkowy walor przydatno ci utylitarnej. Najtrwalszym

elementem pomnika s  niew tpliwie coko y, szczególnie te masywne i dobrze usy-

tuowane przetrwa y nieraz epoki i wieki, wynosz c kolejno ró ne bóstwa i hero-

sów.

Na przyk adzie nieco szerzej tu omawianej Kolumny Zwyci stwa w Ole nicy

prze ledzi  mo na tak e charakterystyczne zmiany stosunku mieszka ców miasta

do pomnika upami tniaj cego sukcesy Niemiec Bismarcka. Nienaruszona przez

dzia ania wojenne 1945 r. ole nicka kolumna utraci a wkrótce potem, w niedaj -

cych si  dzi  ustali  okoliczno ciach, medaliony z coko u. W 1964 r., w urz do-

wym akcie adopcji pomnika, w miejscu medalionów osadzone zosta y nowe tabli-

ce z br zu z napisem informuj cym, i  kolumna upami tnia, z woli spo ecze stwa

ziemi ole nickiej, dwudziestolecie wyzwolenia tej ziemi i tysi clecie pa stwa pol-
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19 Wie e Bismarcka przetrwa y tak e dlatego, e jako budowle masywne nie atwo poddawa y si

niszczeniu. Za pomoc  materia ów wybuchowych zburzono je jednak wkrótce po 1945 r. w G ogo-

wie i Boguszowie, a w latach 80. XX w. – w Staniszowie. Poza tym poprzestawano na usuni ciu ta-

blic, napisów i gode . Wyj tkowo – próbowano przes oni  pierwotny sens tych pomników przez za-

klinanie, czyli nadawanie im nowych nazw wzgl dnie patronów. Takie zabiegi okaza y si  wszak e

nieskuteczne: Wie y Bismarcka na Wielkiej Sowie nadano po 1945 r. imi  gen. W. Sikorskiego,

a w 1980 r. – M. Or owicza. aden z tych patronatów nie zosta  spo ecznie zaakceptowany, uleg y

zapomnieniu. W czerwcu 2006 r., wi tuj c uroczy cie stulecie budowy, udost pniano budowl  po

pracach konserwatorskich i renowacji (dokonanych na koszt gminy Pieszyce) po prostu jako wie

widokow .



301Pomniki Drugiej Rzeszy na l sku

skiego. W 1986 r., po gruntownych i kosztownych zabiegach konserwatorskich (oraz

rekonstrukcji zwalonego przez burz  pos gu Victorii) tak e te tablice usuni to

z coko u i pomnik sta  si  anonimowy. Od tego czasu – i to jest w najnowszej hi-

storii Kolumny Zwyci stwa najciekawsze – na losy pomnika wp ywa poprzez nie-

zale ne organizacje spo eczno  mieszka ców, którzy – co jeszcze bardziej frapu-

j ce – domagaj  si  przywrócenia na cokó , w imi  prawdy historycznej, kopii

pierwotnych medalionów20.

Od kilku tysi cy lat istnienia pomników bywaj  one nieustannie poddawane

zabiegom, które mo na porówna  do ogrodniczego szczepienia drzew: usi uje si

do nich wprowadzi  tre ci nowe, ró ne od oryginalnych, a nawet im przeciwstaw-

ne, b d ce niekiedy jakby palimpsestem. Kosztem takich przekszta ce  wiele z nich

mog o w ogóle przetrwa  do naszych czasów. Wie a Bismarcka na Wielkiej So-

wie czy Kolumna Zwyci stwa w Ole nicy to przyk ady szczepienia nieudanego;

ale ju  obelisk dawnego Friedensdenkmal (1899) w tym e mie cie, za pomoc  ma-

sywnych tablic inskrypcyjnych przemianowany w 1960 r. na Pomnik Kombatan-

tów, wiadczy o skuteczno ci operacji (czy jednak mo na j  nazwa  udan ?)21.

Bywa i tak, e nie naruszaj c substancji materialnej monumentu, „dopisuje si ”

now  warstw  znaczeniow  do jego interpretacji. Na tej zasadzie jeden ze sztan-

darowych pomników Bismarckowskiej Rzeszy – berli ska Siegessäule – sta a si

Polakom bli sza jako miejsce, na którym 2 V 1945 r., w przeddzie  zdobycia Ber-

lina, zawis y trzy polskie flagi. W zwi zku z tym w 2004 r. polski parlament usta-

nowi  dzie  2 maja wi tem Flagi RP, co oznacza, e Kolumnie Zwyci stwa przy-

pad a dodatkowo funkcja upami tniania wydarzenia tak bardzo wyró nionego.

Rozumiej  to autorzy publikowanych ostatnio przewodników turystycznych, którzy

w komentarzach do berli skiej Kolumny jej „zdobycie” przez polskich o nierzy

wysuwaj  na plan pierwszy.

Zaj li my si  tu jedynie pewn  grup  pomników publicznych, tych które po-

wstawa y i funkcjonowa y jako instrumenty propagandy politycznej, co t umaczy

ich niespokojne losy i przekszta cenia tak nieraz zaskakuj ce, e do konkluzji wr cz

wciskaj  si  troch  ju  zu yte metafory o grymasach, przedrze nianiu czy ironii

20 M. Niena towsk i, op. cit., s. 3; tu tak e historia tego pomnika po 1945 r. i przebieg prac

konserwatorskich lat 1983–1989. Innym godnym uwagi symptomem zmiany w stosunku polskich mie-

szka ców l ska do kulturowych pozosta o ci po pa stwie Bismarcka jest wst pna inwentaryzacja

i fotograficzna dokumentacja du ego zespo u tego rodzaju zabytków, w tym i pomników, w parku

dawnej rezydencji ksi cej w Pokoju, dokonana w 2006 r. pod kierunkiem nauczycieli przez uczniów

tamtejszych gimnazjów. Prace te sfinansowano ze rodków programu PHARE, grantu UE, zob. Za-

bytkowy Park w Pokoju… Znaczenie takich przejawów nale y ocenia , maj c na uwadze, e ju  po-

nad 100 lat temu twórca II Rzeszy w zbiorowej wiadomo ci Polaków zaj  czo owe miejsce na li-

cie miertelnych wrogów polsko ci i e zdystansowa  go jedynie twórca III Rzeszy.
21 Znacznie wi kszych przekszta ce  dokonano w ole nickich pomnikach Bismarcka (wyk. 1899)

i Fryderyka III (1901). W pierwszym sami Niemcy zdj li w 1944 r. pos g z br zu, aby przetopi  go

na potrzeby przemys u zbrojeniowego; w drugim figur  cesarza usuni to w latach 1945–1947. Na

zachowanych coko ach ustawiono odpowiednio: popiersie Chopina (1963) i figury dwóch o nierzy

Pomnika Wdzi czno ci (1950). Por.: M. Niena towsk i, Historia Ole nicy, dokument elektronicz-

ny, http://www.olesnica.org/Pomniki ole nickie.htm (dost p 31 V 2009 r.).
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Historii. Zako czmy raczej klasycznie wywa on  sentencj , powtarzan  przez

Horacego, Owidiusza i innych staro ytnych poetów. Dotyczy ona wprawdzie ksi -

ek, ale przedstawione wy ej uwagi zdaj  si  uzasadnia  tak  jej parafraz : Ha-

bent sua fata monumenta.


