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CEZARY W S

Wroc aw

TRE CI POLITYCZNE POMNIKA KONNEGO

FRYDERYKA WILHELMA III WE WROC AWIU1

Nasilenie rytmu wydarze  politycznych, datuj ce si  od po owy lat 40. XIX w.,

wyostrza o podzia y polityczne i wiadomo  celów ró nych ugrupowa  obywatel-

skich we Wroc awiu. Sekwencje nast puj cych po sobie wypadków, w tym wyda-

rze  z marca 1848 r., pozwoli y na krótko zadominowa  na politycznej scenie ra-

cjom liberalnym i demokratycznym, by ostatecznie utrwali  sw  pozycj  mog y

pogl dy konserwatywne. Sytuacja taka powodowa a, i  w zmieniaj cych si  warun-

kach politycznych plan wzniesienia pomnika Fryderyka Wilhelma III we Wroc awiu

zmienia  sw  polityczn  tre . U swych pocz tków wi za  si  z przedrewolucyjny-

mi formami my lenia konserwatywnego, eksponuj cymi zgodne wspó dzia anie sta-

nów i dopuszczaj cymi mo liwo  ewolucyjnych przemian. Przez kilka porewo-

lucyjnych lat nie powracano do zamierzenia, gdy za  plan odnowiono – odby o si

to w fazie, w której konserwatyzm ze zdecydowaniem wypowiada  si  za trady-

cyjnymi prawami dynastii i propagowa  wierno  wobec monarchy, jako podsta-

w  porz dku spo ecznego. Dalsze zmiany spo eczne w Prusach przywraca y jed-

nak ideom liberalnym miejsce w systemie politycznym i pa stwowym. Zawarto

jednego z druków wydanych z okazji ods oni cia pomnika Fryderyka Wilhelma III

mo e by  uznana za wiadectwo zabiegów ugrupowa  liberalnych o podtrzyma-

nie w asnych racji w konserwatywnie zorientowanym porz dku pa stwowym2.

Trwaj cy spór idei odbiera  ustawionemu na wroc awskim Rynku pomnikowi króla

walor jednoznacznej wymowy politycznej. Ods oni te dnia 12 XI 1861 r. dzie o

Augusta Kissa wyra a o tradycyjny szacunek dla monarchy i monarchii, podczas

gdy tworz ce ideowy klimat dla jego odbioru broszury akcentowa y znaczenie war-

to ci liberalnych w dzia alno ci zmar ego w 1840 r. w adcy.

Jako pierwszy z propozycj  wzniesienia pomnika Fryderykowi Wilhelmowi III

wyst pi  radca miejski Warncke3. Podczas uroczysto ci ods oni cia pomnika Fry-

1 Artyku  oparty na rozdziale niepublikowanej pracy doktorskiej autora artyku u, przygotowa-

nej w 1995 r. pod kierunkiem prof. Adama Galosa.
2 Friedrich Wilhelm III. Eine Festschrift zum 12. November 1861, Breslau 1861, BUWr, G ,

sygn. Ye 486, 3.
3 J. S te i n, Geschichte der Stadt Breslau seit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm IV., Bre-

slau 1853, s. 463.
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deryka Wielkiego na wroc awskim placu Parad w poetyckiej przemowie Warncke

stwierdzi , e pomnik zmar ego w adcy by by w a ciwym dope nieniem pomników

wielkiego króla i marsza ka Blüchera. Propagator znany by  jako piewca wojen

wyzwole czych, ale jego propozycj  postrzega  nale y jako zwi zan  z kr gami

konserwatywnie zorientowanych przedstawicieli wroc awskiego mieszcza stwa,

warstwy urz dniczej i szlachty. Dla sposobu my lenia tej grupy obywateli Wro-

c awia typowe by o ujmowanie Fryderyka Wilhelma jako w adcy, który przepro-

wadzi  Prusy przez trudny okres zmaga  z Napoleonem, dopu ci  do przeprowa-

dzenia wa nych spo ecznych reform i zapewni  krajowi d ugi okres pokoju i wzrostu

dobrobytu. Budz ce zastrze enia poczynania króla, jak zwlekanie z podj ciem walki

z okupantem, prze ladowania ruchu liberalnego i narodowego, by y w tym my le-

niu pomijane b d  interpretowane jako przejaw racji stanu czy austriackich wp y-

wów. Nie bez znaczenia pozostawa  tu fakt, e wiele wydarze  z okresu przemian

w pruskiej pa stwowo ci i rozpocz cia walki z Napoleonem mia o miejsce we

Wroc awiu. Wydanie postanowie  o powo aniu landwery i landszturmu, odezwy

An mein Volk czy ustanowienie Krzy a elaznego wi za y osob  króla z tym w a-

nie miastem. Tajna dzia alno  Gerarda J. Scharnhorsta i zdymisjonowanego Ge-

bharda L. Blüchera, organizacji studenckich czy Adolfa Lützowa – zwierzchnika

legendarnego majora Schilla, przyczynia y si  do tego, e w narastaj cej z latami

romantyce wojen wyzwole czych i Wroc awia jako miejsca, z którego wysz o we-

zwanie do walki, by y te  elementy mniej oficjalne. Te jednak, cho  nacechowane

antydynastycznie, wzmaga y jedynie barwno  obrazu przesz o ci, który wspomnia-

ny mia  zosta  w pomniku.

Przytoczona wy ej opinia Warnckego o potrzebie uzupe nienia krajobrazu miasta

o pomnik Fryderyka Wilhelma III przypomina o sytuacji, jak  stwarza y monumenty

ju  istniej ce. Pomnik Blüchera móg  zaspokaja  potrzeb  posiadania znaku iden-

tyfikacji wszystkim tym elementom politycznym miasta, które poddawa y si  wp y-

wom ideologii demokratycznej, my li narodowej czy sk onno ciom do g bszych

zmian spo ecznych. Pomnik Fryderyka móg  by  bliski warstwom liberalnie na-

stawionego bogatego mieszcza stwa i szlachty oraz sk onnym do dalszego refor-

mowania pa stwa przedstawicielom w adz miasta i prowincji. Trafnie zatem wska-

zywa  Warncke na potrzeb  dzie a ukazuj cego w adc , którego tradycjonalizm

i zachowawczo  znajdowa y zrozumienie i akceptacj  równie licznych mieszka -

ców Wroc awia, jak to by o w wypadku postaci Blüchera i Fryderyka Wielkiego.

Nie jest wobec tego spraw  przypadku, e najg biej spraw  przej  si  hrabia Bur-

ghaus, dyrektor generalny l skiego ziemstwa. Burghaus wsparcia szuka  przede

wszystkim w bliskich sobie kr gach ziemia stwa i w ród przemys owców, i po raz

pierwszy z pomys em pomnika wyst pi  na posiedzeniu towarzystwa ekonomicz-

no-patriotycznego z Jawora, znajduj c poklask i bogate datki. Sta o si  to, zanim

jeszcze formalnie utworzony zosta  komitet budowy pomnika. Taki zawi za  si

16 XI 1847 r., a w jego sk ad weszli mi dzy innymi ks. Adolf von Hohenlohe-Ingel-

fingen (jako przewodnicz cy), hr. Burghaus (jako zast pca przewodnicz cego), bur-

mistrz Bartsch, nadburmistrz Pinder, hr. Hochberg, hr. Gustaw Saurma i hr. Moritz
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Saurma. Komitet w sposób wyra ny zdominowany zosta  przez arystokratów

i wy szych urz dników, w tym przez osoby znane ze swych konserwatywnych prze-

kona . Królewsk  zgod  na realizacj  przedsi wzi cia komitet uzyska  11 III

1848 r., lecz wypadki, które nast pi y w kilka dni pó niej, odsun y wykonanie pla-

nu na prawie pi  lat4.

Do pomys u powrócono w 1852 r., co sta o si  za spraw  tutejszych obywateli:

kupca Heinricha Loewe i spedytora H.L. Güntera. Jak wiadczy o tym ich pismo

z dnia 10 VI 1852 r., zwrócili si  oni, za po rednictwem nadprezydenta prowincji

l skiej von Schleinitza, do króla z pro b  o wydanie zgody na wzniesienie po-

mnika króla na terenie promenady. Motywy polityczne w pro bie nie by y ekspo-

nowane, a jako g ówny powód wysun a si  okoliczno , i  w 1809 r. król

w Królewcu, wobec delegacji wroc awskich mieszczan, uczyni  miastu prezent, po-

darowuj c tereny po rozebranych umocnieniach. Kupcy przypomnieli o warunku

uczynionym przez monarch , by tereny te wype nione zosta y przez ziele , przez

co miasto zyska o ozdob , która obecnie domaga si  upi kszenia statu  szczodro-

bliwego ofiarodawcy. Motywacja Güntera i Loewego by a wi c identyczna z mo-

tywacj  mieszczan berli skich, którzy w berli skim Tiergarten wznie li temu  w ad-

cy piesz  statu , w podzi ce za udost pnienie ogrodu miastu. „Królewski Majestat

przychylnie przyj  przedstawiony plan” i poleci  poinformowa  inicjatorów, e

„b dzie uradowany, je li zostanie to przeprowadzone”5.

Wyra ona przez Fryderyka Wilhelma IV zgoda wyda a si  uczestnikom komite-

tu pomnikowego z 1847 r. zobowi zaniem do reaktywowania dzia alno ci, a 23 VIII

1852 r. komitet ten podj  decyzj  o uzupe nieniu swego sk adu panami Loewe

i Günterem. Ponadto na miejsce von Wedlla i nadburmistrza Pindera, którzy ust -

pili, oraz na miejsce zmar ego radcy Warnckego, wybrano nadprezydenta von Schle-

initza, nadburmistrza Elwangera i hr. Henckela von Donnersmarcka. Ponowne prze-

j cie jednostkowej inicjatywy przez komitet maj cy w swym sk adzie najwa niejsze

osoby prowincji zmienia o sens zamierzenia i wraz z tym nie mog o by  ju  mowy

o traktowaniu planowanego dzie a jedynie jako promenadowej ozdoby. 28 IX

1852 r. komitet w nowym sk adzie wyda  apel An alle Schlesier!, w którym przed-

stawiono dzieje przedsi wzi cia od czasów radcy Warnckego a  po „ponur  oko-

liczno , która zapanowa a nad ludzkimi sercami, w brutalny sposób zerwa a wi -

zi jedno ci i zaufania” i uniemo liwi a przeprowadzenie zamiaru. „Podczas takich

okoliczno ci – napisali autorzy apelu – adne dzie o mi o ci i wdzi czno ci nie

mog o si  rozwin  i dlatego zamys  ten musia  zosta  od o ony, a  porz dek, wier-

no  i zaufanie znowu obejm  swe panowanie. Teraz czas taki powróci  i komitet

s dzi, e mo e przyst pi  do wykonania z o onego na jego r ce zlecenia. Dlatego

te  kieruje do wszystkich l zaków pro b , by potwierdzili sw  mi o  do króla

i pana Fryderyka Wilhelma III, który z b ogos awie stwem swego narodu spoczy-

Tre ci polityczne pomnika konnego Fryderyka Wilhelma III we Wroc awiu

4 Das Denkmal Friedrich Wilhelm des Dritten, SZ, Nr. 530, 12 XI 1861 r., s. 2–3.
5 APWr, Nadprezydium Prowincji l skiej, Wydzia  Ogólny, II, 17, 635, Errichtung eines Denk-

mal für Friedrich Wilhelm III zu Breslau, sygn. dawna Rep. 200, Acc. 54/16, Nr. 3093, k. 4–8.
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wa w Bogu, przez datki na pomnik, który wzniesiony ma zosta  w stolicy l ska.

T  pro b  kierujemy do wszystkich l zaków, którzy yli pod jego m drymi, spra-

wiedliwymi i szcz liwymi rz dami, którzy cieszyli si  z owoców pokoju, jaki uzy-

ska  on dla swojej ojczyzny przez 25 lat [swego panowania], do wszystkich, którzy

znali jego agodno , yczliwo  i oddanie dla narodu”. Apel zawiera  sum  wskrze-

szanych i restaurowanych od zako czenia wojen z Napoleonem tradycyjnych sk a-

dników pojmowania w adzy monarchicznej. Na tym etapie zamierzenie uzna  mo -

na za ca kowicie wolne od jakichkolwiek wp ywów my li liberalnej, a tak e od

tradycyjnego od czasów Fryderyka II pojmowania w adzy królewskiej jako s u by

pa stwowej. Ta ideowa klarowno  nie przetrwa a jednak do czasów ods oni cia

pomnika6.

Równie  w reaktywowanym komitecie wi kszo  organizacyjnych obowi zków

przej  Burghaus i – jak napisano o tym po latach – „to w a nie jego niezmordo-

wanej dzia alno ci zawdzi czamy, e to wspania e dzie o mimo trudno ci dopro-

wadzone zosta o do ko ca”. Z mow  po wi con  potrzebie wzniesienia pomnika

hrabia wyst pi  2 X 1852 r. podczas posiedzenia l skiego sejmu prowincjalnego

i – podobnie jak mia o to miejsce w 1847 r. – zyska  znaczn  aprobat  i obietnice

wniesienia sum na pomnik. Wi kszo  wp ywów, które po nied ugim czasie osi g-

n y wysoko  30 tys. talarów, pochodzi a od wielkich posiadaczy ziemskich7.

Miasto Wroc aw wnios o wk ad w wysoko ci 3 tys. talarów, a identyczn  sum

wyp acono z kasy l skiego ziemstwa. Najwa niejsz  ró nic  mi dzy obecnie prze-

prowadzan  zbiórk  a zbiórkami poprzednimi by  pa stwowy nadzór nad kolekt .

Jak wiadcz  o tym pisma radców krajowych z wi kszo ci l skich miast, zostali

oni urz dowo zobowi zani do powiadomienia ludno ci o zbiórce, jej propagowa-

nia i przekazywania sprawozda  nadprezydentowi. W sk adce wzi  tak e udzia

król Fryderyk Wilhelm IV, jako jeden z posiadaczy ziemskich (w a ciciel Erdmanns-

dorfu, dzis. Mys akowic), do których o wp aty komitet zwróci  si  w specjalnych

listach8.

Decyzj  o wybraniu formy konnego monumentu, jako najgodniejszej osoby

upami tnianej, komitet podj  w czerwcu 1853 r. Wp yw na podj ty wybór mia

mi dzy innymi fakt, e 31 VIII 1851 r. ods oni to w Królewcu pomnik Frydery-

ka Wilhelma w takiej w a nie postaci. W po owie maja 1854 r. galeria sztuki

w siedzibie l skiego sejmu prowincjalnego wystawi a osiem nades anych mo-

deli, spo ród których trzy wysz y spod r ki Kissa, dwa by y autorstwa Kalidego,

po jednym Moliera, Schievelbeina i Machtiga. 17 maja „Schlesische Zeitung” za-

wiadomi a o nadej ciu modelu autorstwa Frantza, a 25 maja o przes anym 20 maja

modelu Bläsera. Wybór komisji wskaza  na uroczy cie, lecz z zachowaniem hi-

storycznej wierno ci, potraktowan  statuetk  Kissa. W tej te  pracy znalaz  upodo-

Cezary W s

6 An alle Schlesier!, BUWr, G , sygn. Ye 486, 1. Apel podpisali m.in. ks. Hohenlohe-Ingelfin-

gen, hr. von Burghaus, nadburmistrz Elwanger, hr. Henckel von Donnersmarck, ks. von Pless, hr. Gu-

stav Saurma, hr. Moritz Saurma, nadprezydent baron von Schleinitz.
7 Das Denkmal..., s. 2; por. te  przyp. 3.
8 APWr, Nadprezydium..., fol. 12; sprawozdania landratów ibidem, fol. 51–63.
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banie w 1855 r. monarcha i w maju tego  roku Kiss otrzyma  zlecenie na wykona-

nie ca o ci prac przy pomniku (z wyj tkiem postumentu i fundamentowania)9.

Wymodelowana przez Kissa statua mia a wysoko  15 stóp (ok. 4,4 m) i zosta-

a odlana w odlewni hrabiego Einstedela w Lauchhammer. Król na pomniku przed-

stawiony zosta  w uniformie generalskim, jako nakrycie g owy posiada  trójgra-

niasty kapelusz z pióropuszem (uchodz cym do tej pory za niemo liwy do

przedstawienia w odlewie) i okryty by  p aszczem, zas aniaj cym jedynie plecy.

Na piersi monarchy widoczna by a gwiazda z Orderem Or a Czarnego, Krzy  ela-

zny oraz ordery rosyjski i austriacki. Doskonale widoczne by y hafty na ko nierzu

i wy ogach, szarfa Orderu Or a Czarnego, generalskie sznury, uzda, pas siod a, ko -

skie y y i ca y szereg dalszych szczegó ów, wykonanych z niebywa  pieczo o-

wito ci  i nieskazitelnie. Lew  r k  je dziec trzyma  cugle, praw  opiera  na udzie.

Silny, szczup y ko  wysuwa  praw  nog  w niecierpliwym grzebni ciu i w eleganc-

kim skr cie spuszcza  pi kn  g ow  w stron  piersi.

Zgony wielu cz onków komitetu pomnikowego, a w tym Warnckego, Heincke-

go, Berndta, hr. Hochberga, Ebersa, gen. von Gassta i Wackera, spowodowa y, e

podczas ods oni cia pomnika dnia 12 XI 1861 r. komitet mia  zmieniony sk ad.

Dominowali w nim nadal przedstawiciele arystokracji i wysokich urz dników pro-

wincji. Ostatnim dzie em komitetu przed rozwi zaniem by o uchwalenie dokumen-

tu, który mia  zosta  wmurowany w pomnik, oraz przygotowanie uroczysto ci

z udzia em królewskiej pary. Dokument, „jako kolejny dowód królewskiej wspa-

nia omy lno ci i aski, raczy y u wietni  podpisami ich wysoko ci” król i królo-

wa. Tre  pisma g osi a, e pomnik wznios a „ arliwa cze  i pe na szacunku mi-

o , które przenikaj  serca wiernych l zaków, do wi tej pami ci króla Fryderyka

Wilhelma III [...], niezapomnianego, sprawiedliwego, zwyci skiego, [...] ukocha-

nego ojca swego ludu”10.

Tre ciow  no no  dzie a artystycznego uzna  mo na za ograniczon  w sytua-

cji znacznego komplikowania si  stosunków politycznych i licznych niejednoznacz-

Tre ci polityczne pomnika konnego Fryderyka Wilhelma III we Wroc awiu

9 Das in Breslau zu errichtende Standbild des Königs Friedrich Wilhelm III., SZ, Nr. 253, 2 VI

1854 r., s. 1101; Th. Oe l sne r, Zu einer Kritik der zehn Entwürfe eines Standbildes Friedrich Wi-

lhelm III., SZ, Nr. 277, 17 VI 1854 r., s. 1209–1210.
10 W sk ad komitetu w dniu ods oni cia wchodzili: ks. Adolf von Hohenlohe-Ingelfingen, hr. Burg-

haus, burmistrz Bartsch, nadburmistrz Elwanger, bp Foerster, von Grumbkow, hr. Henckel von Do-

nnersmarck, von Moeller, ks. von Pless, hr. Gustaw Saurma, hr. Moritz Saurma, syndyk Anders, ku-

piec Günter, kupiec Loewe, radca budowlany von Rour, radca handlowy Rousser. Uroczysto

ods oni cia zrekonstruowa  mo na na podstawie broszur z planami jej przebiegu; Ordnung der Feier

Enthüllung des Denkmals für Sr. Majestät König Friedrich Wilhelm III. in Breslau, am 12. November

1861, Mittags 1 Uhr oraz Fest = Programm zur Enthüllungs-Feier der Statue Sr. Maj. des Königs

Friedrich Wilhelm III. auf dem Markt = Platze zu Breslau, am 5. November, Breslau [b.d., 1861],

obie broszury BUWr, G , sygn. Ye 486, 5 i 6, ponadto Neuestes Fest = Programm zur Einholung

Ihrer Majestäten des Königs Wilhelm I. und der Königin Augusta und Enthüllungs = Feier der Statue

Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm III. am 11. und 12. November 1861, Breslau [b.d., 1861], BUWr,

sygn. 208.675 II. Por. tak e Fest-Programm für die Festlichkeiten während der Anwesenheit Ihrer

Königlichen Majestäten in Breslau, SZ, Nr. 528, 10 XI 1861 r., s. 7 oraz Die Enthüllung des Denk-

mals Friedrich Wilhelm III., SZ, Nr. 532, 13 XI 1861 r., s. 4–5.
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no ci, w które obfitowa  okres po owy XIX w. Przeciwdzia a  okoliczno ci, w której

cenna ozdoba miasta nie posiada aby w chwili uroczystego ods oni cia przekonu-

j cej i w miar  powszechnie akceptowanej wymowy, mia y pisma ulotne z przed-

stawieniem wizerunku ycia Fryderyka Wilhelma. Zamiar budowy pomnika skon-

kretyzowa  si  wszak w okresie konserwatywnej reakcji na wydarzenia 1848 r., jego

ods oni cie za  odby o si  na miesi c przed wyborami parlamentarnymi, w których

zwyci y  mia a liberalno-demokratyczna Post powa Partia Niemiec. Silnej poli-

tycznej kontrowersji, w której odpowiedzi  na zwyci stwa libera ów by  zamie-

rzany przez konserwatystów zamach stanu i rozwi zanie sejmu, nie odpowiada a

jednak sytuacja ideowa, w której liberalizm i konserwatyzm odnajdywa y p aszczy-

zny dialogu. Wydaje si , e w procesie dookre lania – za pomoc  pism ulotnych –

politycznej wymowy wroc awskiego dzie a przewag  zdoby y sobie te w a nie ro-

dowiska intelektualne, które nie by y sk onne wyostrza  politycznych skrajno ci,

lecz chcia y raczej poszukiwania pretekstów do wspólnego wyst powania.

A. Kiss pi ciokrotnie ukazywa  Fryderyka Wilhelma III w rze bie. Po raz pierw-

szy uczyni  to w statuetce wykonanej w latach 1830–183511. W adca ukazany zo-

sta  w niej jako bohater i oswobodziciel, który z wyci gni t  broni  i nieustraszo-

nym spojrzeniem cwa uje na wroga. Jako waleczny ukazany zosta  tak e ko

z wyrzuconymi do przodu przednimi nogami. Je dziec nosi  uniform i trójgrania-

sty kapelusz, lecz pozbawiony by  p aszcza, który by  wówczas trwa ym elemen-

tem zarówno starszej tradycji przedstawiania królów w p aszczach gronostajowych,

jak nowszej, wywodz cej si  od Raucha, tradycji pokazywania postaci z ukryciem

ich nadto codziennych i przypadkowych cech. Ideowo przedstawienie to powi za-

ne by o z konserwatywn  wersj  przesz o ci, w której król by  g ówn  postaci  walki

o niepodleg o .

Kolejny raz Kiss przyst pi  do modelowania w adcy w 1841 r., kiedy to d e-

nie obywateli Królewca do wystawienia w tym mie cie pomnika zmar emu królo-

wi zaowocowa o zebraniem znacznej sumy na ten cel12. Bez rozpisywania kon-

kursu zwrócono si  do Kissa, który w krótkim czasie przekaza  komitetowi dwa

gipsowe modele pomnika. One to, wystawione do stycznia 1844 r. w królewiec-

kim muzeum sztuki, sta y si  podstaw  dyskusji nad sposobem uj cia postaci. Pierw-

szy z modeli pokazywa  króla w generalskim uniformie, trójgraniastym kapeluszu

i szerokim wojskowym p aszczu. Drugi, preferowany przez Fryderyka Wilhelma IV

i wybrany siedmioma g osami przeciw trzem przez komisj  pomnikow , sta  si

podstaw  wykonania ostatecznej wersji dzie a. Król pokazany zosta  w laurowym

wie cu, a „jego generalski uniform okrywa  na plecach wspania y, ci ki i bogato

pofa dowany purpurowy p aszcz z gronostajowym futrem”. Zleceniodawcy suge-

rowali nadto, by uniform króla posiada  pewne cechy wspólne z uniformem lan-

dwery. Stwarza o to sytuacj  po czenia ró nych porz dków estetycznych i ideo-
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11 I. Wi r t h, August Kiss. Ein Berliner Bildhauer aus Oberschlesien, „Schlesien” 1962, H. 4,

s. 221.
12 K. Bimle r, August Kiss. Ein Bildhauer aus Oberschlesien, „Oberschlesien” 13 (1914/1915),

s. 517.
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wych. Wieniec laurowy daje si  skojarzy  z klasycyzmem, a ideowo z pogl dami

ugrupowa  tradycjonalistów i konserwatystów. Zgodny z wiedz  historyczn  mun-

dur estetycznie móg  mie  aprobat  zwolenników realizmu, a jego ideowymi po-

plecznikami bywali arystokratyczni i mieszcza scy libera owie. Postulat u ycia

munduru landwery politycznie wi za  mo na ze zwolennikami reform Steina

i Scharnhorsta, a w ród nich tak e z mieszcza skimi demokratami. Ka da z wy-

mienionych cz ci stroju, tzn. wieniec laurowy, mundur czy proponowany krój ty-

powy dla uniformów landwery, wi za a si  z ró nymi sensami ubioru postaci na

pomniku. Wieniec laurowy symbolizowa  zwyci stwo, którego odniesienie umo -

liwia przynale no  postaci do boskiego rodu herosów. Heroiczno  postaci jest

w dalszym rozumieniu w a ciwo ci  monarchy, wskazuje na ponadzwyczajn  kon-

dycj  uwiecznionej osoby. U ycie stroju noszonego przez monarch  w realnej sy-

tuacji historycznej mo e mówi  o jego charakterze, osobliwo ci czy wyj tkowo-

ci. Cechy te pozostaj  jednak w obr bie wiata pojmowalnego przez rozum.

Uwieczniona osoba jest ponadzwyczajna, ale w jej ustanawiaj cym nowe miary

bycie nie dostrzega si  ju  cech boskich. W ko cu postulat odziania w adcy w ubiór

landwerzysty uzale nia go od narodu i jest adekwatny do my li, i  wszelka w a-

dza pochodzi z woli ludu.

Tre ci polityczne alegorycznych figur i na po y historycznych p askorze b strefy

coko u pomnika by y po czeniem ró nych w tków: przedrewolucyjnego konser-

watyzmu (król zwyci zca, prawodawca i posiadacz wszelkich cnót), liberalizmu

(w osobach reformatorów i reform) i demokratyzmu (wyra onego w satysfakcji

z post pów w d eniu do uczynienia z ch opów stanu wolnych ludzi). Zarówno

w postaciach alegorycznych, jak i w p askorze bach dostrzec mo na wiele cech,

które wy amuj  si  z tradycji pomników osób panuj cych. Alegorie cnót zosta y

przedstawione w pewnym oderwaniu od uhonorowanej postaci i odnosz  si

w znacznej cz ci do patriotycznych i zaanga owanych osób i warstw pruskiego

narodu. P askorze by w podobnej mierze porzuca y zainteresowanie osob  monar-

chy, by przedstawia  wa ne wydarzenia historyczne, rozszerzanie obszaru wolno-

ci i zrównywanie stanów.

Prócz opisanego wy ej pomnika królewieckiego Kiss wykona  jeszcze trzy dal-

sze wizerunki Fryderyka Wilhelma III: statu  piesz  w stroju rzymskim dla Insty-

tutu Przemys owego w Berlinie, statu  piesz  dla Poczdamu (1844/1845 r.) i po-

mnik konny we Wroc awiu (ustawiony w 1861 r.). Jak zgodnie pisz  o tym Bimler,

Wirth i Vomm, ostatnia praca najwi cej zwi zków wykazuje w a nie z dzie em

w Królewcu13. Je dziec wroc awski pozbawiony zosta  wprawdzie wie ca lauro-

wego i posiada w zamian kapelusz z pióropuszem, nast pnie purpurowy p aszcz

z gronostajami zast piono prostszym p aszczem polowym, a cokó  by  tworem czy-

sto architektonicznym, ale obie królewskie figury cechuje ten sam walor portreto-

wego podobie stwa, wynios o ci i najwi kszej precyzji w oddaniu szczegó ów stro-
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13 Ibidem, s. 522; I. Wi r t h, op. cit, s. 223; W. Vom m, Reiterstandbilder des 19. und frühen 20.

Jahrhunderts in Deutschland. Zum Verständnis und zur Pflege eines traditionellen herrscherlichen

Denkmaltyps im Historismus, dys., Bd. 1–2, Bergisch Gladbach 1979, s. 243.
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ju i szczegó ów ko skiej uprz y. Charakterystyczn  cech  pomnika by o urzeczo-

wienie wyrazu, odrzucenie atrybutów, znacz cych gestów, heroizacji i idealizacji.

Dwadzie cia wieków tradycji nie powstrzyma o artysty od rezygnacji z u ycia ge-

stu wyci gni tej do przodu prawej r ki i oparcia zwini tej w ku ak d oni na udzie.

Walor uroczysto ci czy patosu w ukazaniu postaci jest jedynie odcieniem ogólne-

go wyrazu, a dominuje portretowy realizm, poszanowanie dla szczegó u i wi za-

nie znaczenia postaci ze ci le historycznie okre lonym czasem. Król nie jest ju ,

jak bywa o to u Raucha, wielk  duchow  jednostk , lecz – jak w pomniku Beutha,

pó nym dziele Kissa – specjalist  w swoim zawodzie.

Pod wzgl dem ideowym wroc awski pomnik Kissa wykazuje tak e zwi zek

z figur  Archanio a Micha a (z 1849 r., ustawion  w 1853 r.) i grup  w. Jerzego

walcz cego ze smokiem (uko czon  w 1855 r., ustawion  w 1865 r.) autorstwa tego

twórcy oraz grup  wystawionych m.in. w Berlinie, Wroc awiu, Dre nie i Karlsru-

he pomników poleg ych w 1848 r. o nierzy.

Figur  Archanio a zamówi  u Kissa Fryderyk Wilhelm IV z przeznaczeniem na

prezent dla swego brata ksi cia Wilhelma, który latem 1849 r. powróci  z Badenii

i Palatynatu jako zwyci zca nad republika skimi oddzia ami tych krajów14. Usta-

wiona posta  ksi cia anielskiego wojska przebija a lanc  smoka i mia a by  nie-

formalnym pomnikiem zwyci stwa w ogrodzie pa acu ks. Wilhelma w Babelsber-

gu. Okazj , jak  stwarza o zamówienie króla, Kiss wykorzysta  do stworzenia

alternatywnej wizji wyobra enia chrze cija skiego zwyci stwa nad z em, to jest

do przedstawienia w. Jerzego walcz cego ze smokiem. Kiss uzna  by  mo e, e

dzi ki swym umiej tno ciom przedstawiania je d ca i konia podczas gwa townej

walki, uda mu si  zaprezentowa  królowi wizj , która sk oni go do wybrania ra-

czej w. Jerzego ni  zamówionego archanio a. Inne przypuszczenie g osi, e

w. Jerzy mia  by  chrze cija skim pendant do Amazonki przed Starym Muzeum.

Jak napisa  Bimler, król nie skorzysta  z mo liwo ci u ycia zast pczej propozycji

Kissa z powodu zbyt wysokich kosztów wykonania15. Kiss, pracuj c dalej bez za-

mówienia, wykona  jednak model gipsowy, który w lutym 1855 r. gotowy by  do

przeniesienia go w form  odlewnicz . W tym te  1855 r. dokonano odlewu, a nie-

zwykle ju  w tym czasie zamo ny artysta uczyni  z rze by prezent dla pa stwa.

W niewiele miesi cy po mierci Kissa grupa ze w. Jerzym ustawiona zosta a na

pierwszym dziedzi cu berli skiego zamku i w takim otoczeniu zyska a wymow

pomnika zwyci stwa zasad monarchicznych nad ponurymi si ami rewolucji.

Drugim ród em wp ywów na wymow  wroc awskiego dzie a by a wspomnia-

na grupa pomników o nierzy poleg ych w 1848 r. Postrzegalnym cznikiem mi -

dzy dzie ami Kissa a pomnikami o nierskimi by a odlana w cynku kopia figury

archanio a Micha a ponad pomnikiem pruskich o nierzy w Karlsruhe. Równie

dobitnym cznikiem mi dzy pomnikami o nierzy a pomnikiem Fryderyka Wi-
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14 W. Vom m, op. cit., s. 238–242; W. Lubk e, Das Standbild des Erzengels Michael von Kiss,
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15 K. B i m l er, op. cit., s. 555.
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lhelma III by o poj cie wierno ci, które zosta o u yte na inskrypcyjnych tablicach

wszystkich tych dzie  i we wszystkich mowach, jakie by y im po wi cone.

Po raz pierwszy prawdopodobnie poj cia tego jako argumentu przeciwko re-

wolucji u y  31 III 1848 r. pose  Richter, gdy z o y  w landtagu propozycj  oto-

czenia pa stwow  opiek  socjaln  inwalidów z 18 marca i wzniesienia narodowe-

go pomnika tych o nierzy, którzy w marcu „sw  wierno  i pos usze stwo

przypiecz towali mierci ”16. Wówczas inicjatywa zosta a przez parlament odrzu-

cona, ale w kwietniu i maju 1848 r. za o ono w Westfalii zwi zek, którego celem

by o finansowe wspieranie inwalidów i rodzin o nierzy poleg ych w 1848 r. W lipcu

przewodnicz cy zwi zku, Harkort, podj  inicjatyw , która wysz a od berli skie-

go architekta Brunckowa, zbudowania „monumentu ku czci o nierzy, którzy

18 i 19 III 1848 r. polegli w Berlinie spe niaj c wiernie swój obowi zek wobec króla

i ojczyzny”. W styczniu 1849 r. Fryderyk Wilhelm wyrazi  zgod  na przeprowa-

dzenie tego zamiaru, w 1850 r. ukonstytuowa a si  komisja budowlana dla realiza-

cji dzie a, a 18 VI 1850 r., w rocznic  pruskiego zwyci stwa pod Fehrbellin i Belle

Alliance oraz kl ski pod Kolinem, nast pi o po o enie kamienia w gielnego. Po-

mnik po wi cony zosta  18 X 1854 r., w rocznic  bitwy pod Lipskiem i – jak napi-

sa  pewien o nierz – w „spó nione wi to urodzin króla 15 pa dziernika”. Przy-

wo ywana tu mistyka rocznic bitew i urodzin monarchów mia a s u y  podkre leniu,

i  armia jest obro czyni  pruskiej tradycji, przeciwnie ni  libera owie i demokra-

ci, którzy swoje idee propagowali jako „nowy pocz tek”. G ówny napis na pomni-

ku g osi , i  jest to „narodowy pomnik [ o nierzy] [...] wiernych swemu obowi z-

kowi wobec króla i ojczyzny, prawa i porz dku”. Podobnymi w tre ci inskrypcjami,

za wiadczaj cymi o wierno ci, opatrzone by y tak e pozosta e ciany coko u. „Ar-

mia – g osi  jeden z napisów – uratowa a przez sw  wierno  ojczyzn , a ci nasi

bracia wierno  t  przypiecz towali mierci ”17.

Po odrzuceniu przez Fryderyka Wilhelma IV frankfurckiej konstytucji Rzeszy

dosz o we Wroc awiu 7 V 1849 r. do zaburze , które po krótkich i ostrych ulicz-

nych walkach zosta y zlikwidowane przez tutejszy garnizon. Ju  19 XI 1849 r. na

o nierskim cmentarzu w pobli u Rynku celebrowano po wi cenie monumentu

zabitym wojskowym, najwcze niej z takiej przyczyny ustawionego w Prusach dzie-

a. W dniu imienin królowej ods oni ty zosta  wysoki na 3 m obelisk, osadzony na

podstawie o wysoko ci ok. 1 m. Zamieszczony na cokole napis g osi  o o nierzach,

i  „spoczywaj  w ozdobie swej wierno ci”. W uroczysto ci ods oni cia domino-

wa o wojsko, cywilna za  spo eczno  miasta reprezentowana by a w bardzo nie-

wielkim stopniu18. 9 VII 1850 r. pomnik ku czci 10 pruskich i 25 saskich o nierzy
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16 M. Het t l in g, Bürger oder Soldaten? Kriegerdenkmäler 1848 bis 1854, mps, Bielefeld 1991,

s. 19.
17 J. von S i m s o n, Die Berliner Säulenmonumente, w: Berlin und die Antike, Berlin 1979,

s. 206–207.
18 Ein feierlicher Akt, BZ, nr 271, 20 XI 1849 r., s. 2910; Enthüllung des Denkmals für die am

7. Nov. d. J. im Kampf gegen die Emeute gefallenen Soldaten, SZ, nr 272, 20 XI 1849 r., s. 2650;

M. Het t l ing, op. cit., s. 22.
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poleg ych na pocz tku maja 1849 r. po wi cono w Dre nie. Równie  w tym mie-

cie upami tnienie nast pi o z inicjatywy komitetu kierowanego g ównie przez ofi-

cerów, dzie o znalaz o swe miejsce na o nierskim cmentarzu, a cywile – by  mo e

ze wzgl du na ostro  walk w tym mie cie – wykluczeni zostali z udzia u w uro-

czysto ci po wi cenia. Tak e form  drezde ski pomnik przypomina  wroc awski

monument. Metrowej wysoko ci, sze cioboczny cokó  d wiga  wysoki na 7 m gra-

nitowy obelisk. G ówna inskrypcja upami tnia a dat  walk („Drezno 3–9 V 1849 r.”)

oraz zawiera a napis o nast puj cej tre ci: „Zjednoczeni i wierni a  do mierci

w szlachetnej walce za króla i prawo”19.

23 VII 1852 r. w Karlsruhe, w trzeci  rocznic  kapitulacji Raststatt, po wi co-

no pomnik wszystkich pruskich o nierzy, którzy polegli podczas kampanii w Ba-

denii20. Chocia  stan  on na cmentarzu przy Kapellenstrasse, mo e by  uznany

za pomnik publiczny, nie s  bowiem pod nim pochowani adni o nierze. Zosta

on zainicjowany i sfinansowany przez prusk  armi  i Fryderyka Wilhelma IV.

G ówn  jego cz  stanowi bia y, marmurowy krzy , nad którym zbudowano bal-

dachim z czerwonego piaskowca. Na dachu tego baldachimu umieszczono wspo-

mniany ju  cynkowy odlew figury Archanio a Micha a autorstwa Kissa. W tym

dziele najwyra niej uwidoczni y si  religijne konotacje przywo ywanych politycz-

nych i militarnych warto ci. Podczas po wi cenia pomnika pruski kaznodzieja dy-

wizji Hunger uto sami  wojskow  wierno  z wierno ci  religii, a rewolucj  uzna

za wyst pienie przeciwko Boskiemu porz dkowi. Spe niaj c swój obowi zek,

o nierze bronili zatem monarchii nie tylko w jej ziemskim wymiarze. Napisy

na pomniku mówi y o wierno ci j zykiem wersetów z Pisma wi tego: „Woli-

my raczej umrze , ni  uczyni  co  przeciw prawu ojców” (2 Mch 7,2). Jednak

najwa niejsze by y skojarzenia, które o nierskie cnoty czy y z poj ciami oj-

czyzny i narodu.

W odpowiedzi na g oszony przez libera ów i demokratów pogl d, e z dniem

18 III 1848 r. rozpocz a si  nowa era w dziejach Prus, w rodowiskach wojsko-

wych konserwatystów zacz to podkre la  znaczenie kontynuacji pruskiej tradycji.

W my li konserwatywnej by  to sta y motyw. Znamieniem militarnego konserwa-

tyzmu by o natomiast oparcie tej tradycji na pami ci o szczególnej roli wojska

w dziejach Prus, ich s ynnych zwyci stw i kultywowanych warto ci moralnych.

W 1848 r., w sytuacji buntu licznych stanów przeciwko pa stwu, armia zacz a si

uto samia  z pa stwem, ojczyzn  i narodem. 25 III 1848 r. Albrecht von Roon,

pó niejszy minister wojny w czasach Bismarcka, napisa  w jednym ze swych li-

stów: „Nasz  ojczyzn  jest teraz armia, tam tylko bowiem nie zdo a y przenikn

owe brudne i gwa towne elementy, które wszystko pogr aj  w nico ”21. Odro-

dzenie Prus, zwyci stwo nad rewolucj  mog o nast pi  jedynie za spraw  przenie-

Cezary W s

19 M. Het t l in g, op. cit., s. 22.
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sienia zasad i pryncypiów ycia militarnego na pa stwo i naród. „Na dania mie-

szczan uczynienia z o nierzy obywateli, armia odpowiedzia a daniem przej cia

ducha armii przez mieszczan”22. Ideowa akcja konserwatywnych kr gów wojska

doprowadzi a do tego, i  polityczny przeciwnik sta  si  nie tylko przeciwnikiem

wojskowym, ale równie  narodowym zdrajc , przeniewierc  idei wierno ci Bogu

i monarchii. W sytuacji pewnego deficytu idei w obr bie my li konserwatywnej,

cywilny konserwatyzm ch tnie przej  od armii glori  i patos wierno ci, obowi z-

ku, pos usze stwa, honoru i wszelkiego wyrzeczenia. Napis na cokole pomnika

wroc awskiego: „Fryderykowi Wilhelmowi III – wierni l zacy”, jest w a nie do-

wodem przyswojenia sobie przez cywilny konserwatyzm najwa niejszego z poj

konserwatyzmu wojskowych. Owo uto samienie o nierskich cnót z cnotami ca-

ego spo ecze stwa, uczynienie z wierno ci cnoty narodowej, pozwoli o pó niej,

w cesarskiej Rzeszy, na uto samienie patriotyzmu z postaw  podda cz .
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