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Rewolucja lipcowa 1830r. we Francji w swoim dzia -

Entuzjazm niemiecki dla Polski osia˛gna˛l⁄ swe apogeum podczas uroczystości na zamku Hambach w
⁄ umieszczona
1832r. Na blankach ruin zamku zostala
⁄
obok czarno-czerwono-zlotych sztandarów niemiec⁄
kich także polska bialo-czerwona
flaga, a sprawa pols⁄ sie
⁄
ka stala
˛ glównym
tematem przemówień. „Wie˛c –
bez wolności polskiej nie ma wolności niemieckiej!
⁄
Bez wolności polskiej nie ma trwalego
pokoju, nie ma
dobra dla innych narodów europejskich!“ wykrzyczal⁄
Fitz, mieszkaniec z Dürkheim (niedaleko od Hambachu), w swojej mowie z 27 maja.*

l⁄ aniu rozpe˛ta l⁄ a w ca l⁄ ej Europie l⁄ ańcuch rewolucyjnych wydarzeń. W szczególności niezależność Belgii
ożywil⁄ a nowe nadzieje na odzyskanie wolności. W
tych nastrojach wybuchl⁄ o w listopadzie 1830r. powstanie warszawskich kadetów przeciwko obcej
⁄
w ladzy
carskiej. Rozpaczliwa walka i ostateczna
kle˛ska powstańców w październiku 1831r. jak i emigracja pokonanych trup wywol⁄ al⁄ y duże zainteresowanie i solidarność w ca l⁄ ej Europie.
Jedna˛ z najbardziej znanych artystycznych reakcji na
te wydarzenia jest m al⁄ y obraz olejny niemieckiego
malarza historycznego Dietricha Montena. Ujmuje
on w swoim obrazie moment pożegnania polskich
żo l⁄ nierzy na granicy polsko-pruskiej. Monten namalowa l⁄ zrozpaczonych lecz dumnych żo l⁄ nierzy, których zgromadzi l⁄ wokó l⁄ centralnego punktu na obrazie, sl⁄ upa granicznego.

Obraz Dietricha Montena, który pochodzi ze zbiorów
konsula Wagenera znajduja˛cych sie˛ w Starej Galerii
Narodowej w Berlinie, jest klasycznym dzie l⁄ em XIXwiecznego malarstwa historycznego, ujmuje w swo⁄
jej dok ladności
przedstawienia tylko pozornie realistyczna˛ scene˛, bowiem sportretowany jeździec na
⁄
bialym
koniu w centrum to legendarny ksia˛żee˛ Józef
Poniatowski, który utopil⁄ sie˛ w rzece Elsterze pod
Lipskiem, podczas odwrotu wojsk napoleońskich w
⁄
⁄
1813r. Natomiast slowa
napisane na slupie
granicz⁄ być
nym „Finis Poloniae“ (tzn. Koniec Polski) mialy
rzekomo wypowiedziane przez Tadeusza Kościuszke˛ ,
⁄
kiedy to w październiku 1794r. polskie oddzialy
⁄ rozbite pod Maciejowicami przez armie
zostaly
˛ rosyjs⁄
ka˛, a on sam dostal sie˛ do niewoli. Obok nawia˛zań do
historii Polski także detaliczne przedstawienie mundurów i rodzajowy charakter sceny, sa˛ dowodem
dużego zainteresowania polskim losem Dietricha

Zainspirowana obrazem Dietricha Montena wystawa
„Wiosna jesienia˛“ pragnie dokonać przegla˛du różnej
warsztatowo jakości dziel⁄ pochodza˛cych z Polski,
⁄ w reakcji na rozgryNiemiec i Francji, które powstaly
waja˛ce sie˛ wtedy wydarzenia.
Przy tym nie tylko ujmuje ona w odpowiednim wy⁄
miarze historyczne oddzialywanie
obrazu, lecz także
⁄
pokazuje tlo historyczne tych lat.

Dietrich Monten (1799-1843), Finis Poloniae, 1831, 1832, olej na pl⁄ ótnie, 44,2 x 52,5 cm
Alte Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin

Montena i wie˛kszej cze˛ści ludności niemieckiej. Po
⁄
stlumieniu
powstania listopadowego ponad 9 tys. pols⁄
⁄ uchodzi´ć z kraju i szukać schroniekich żolnierzy
musialo
nia na obczyźnie, dlatego też wielu decydowal⁄ o sie˛ na
odbycie we˛drówki przez Niemcy do Belgii, Francji,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Bezpośrednia konfrontacja
⁄ liczne
z cierpieniami polskich uciekinierów spowodowala
manifestacje solidarnościowe. W wielu niemieckich mia-

⁄ spontanicznie polskie stowarzyszenia.
stach powstawaly
„Jeśli środki (tego komitetu) pozwola˛, powinno sie˛ od
razu zatroszczyć i zadbać o dalsze przetransportowanie
nieszcze˛śliwych do Francji. W tym celu komitet spróbuje
⁄
sie˛ skontaktować z innymi stowarzyszeniami zwlaszcza
⁄
w miastach leża˛cych na poludnie od Lipska“ § 2 statutu
Lipskiego Komitetu Pomocy Potrzebuja˛cym Polakom z
listopada 1831r.*

⁄ zorganizowana przez Muzeum
Wystawa ta zostala
Kultur Europejskich należa˛cego do Państwowych
⁄
Muzeów w Berlinie. Jest ona wkladem
Landu
Brandenburgii do mie˛dzynarodowej imprezy p.t.
„Zgromadzenie Ogólne Rady Gmin i Regionów
Europy“, która odbe˛dzie sie˛ w Poznaniu w maju
2003r. Patronat nad wystawa˛ obje˛li Minister Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Landu Brandenburgii, Pani Barbara Richstein i Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, dr Andrzej Byrt i
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce,
dr Reinhard Schweppe.

* Obydwa cytaty: H. Bleiber/J. Kosim, Dokumente zur Geschichte

der deutsch-polnischen Freundschaft [Dokumenty z historii
przyjazźni niemiecko-polskiej] 1830-1832, Berlin 1982, str. 113 i 293.
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Przy poparciu ´śsrrodkami: Bundesregierung,
Beauftragte für Kultur und Medien, und des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Brandenburg

oraz:

Polenmuseum Rapperswil/Schweiz

Münchner Stadtmuseum, München

Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e. V.
Polnische Institute Berlin und Leipzig
Deutsches Polen-Institut Darmstadt

Deutsches Historisches Museum, Berlin
Historisches Museum der Pfalz, Speyer
Stiftung Stadtmuseum Berlin e. V.

Alte Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer
Kulturbesitz, Handschriftenabteilung

Geheimes Staatsarchiv – Preußischer Kulturbesitz,
Berlin
oraz innych zbiorów

Hans Moczany
Uroczysto´śs´ćc w Hambachu
27 maja 1832
olej na pl⁄ ótnie,
przeksztal⁄ cony
Deutsches Historisches
Museum
Berlin

Tekst: Gerhard Weiduschat, Gianenrico Bernasconi; Dorota Kownacka (Übers.) • Opracowanie graficzne: Christian Ahlers • Zdje˛cia: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Münchener Stadtmuseum i. in.: 1.9.2004

Przybycie polskich
Emigrantów do Erfurtu
litografia, szkic i
wykonanie Kreps
Stadtmuseum Erfurt

Im Winkel 6/8, D-14195 Berlin
Tel. +49 30 83901-287/-279, Fax /-283
E-Mail: mek@smb.spk-berlin.de
http://www.smb.spk-berlin.de

Wiosna jesienia˛

Od polskiego listopada
do niemckiego maja
Europa narodów 1830 -1832

Eugène Delacroix
Wolność wioda˛ca lud
na barykady
1830
olej na pl⁄ ótnie,
Luwr, Paryż

Patronat

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Niemczech, dr Andrzej Byrt

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
w Polsce, dr Reinhard Schweppe

Minister Sprawiedliwo´śscci i Spraw Europejskich
Landu Brandenburgii, Pani Barbara Richstein
Wystawa przy wspó l⁄ pracy z:

Dietrich Monten
Szkic sl⁄ upa granicznego do
„Finis Poloniae 1831“
akwarela ok. 1832
Impreza w ramach:

Wystawa w je˛zyku francuskim, niemieckim
i polskim zostal/a pokazana w:
Wrocl/aw, Poznań, Legnica, Gorzów Wlkp., Świnoujście,
Szczecin, Brandenburg (Havel), Eisenhüttenstadt, Schwedt
(Oder), Dresden, Frankfurt (Oder), Rastatt, Leipzig, Berlin,
Ludwigsburg i Darmstadt.
Naste,pne etapy:
Bruksel (7.10.-7.11.2004),
Kraków (Goethe-Institut, 15.11. 2004-9.1.2005)
Gdańsk (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Dom
Uphagena, 15.1.-13.3.2005),
Gl/ogów, Bremen.

Auswärtiges Amt, Berlin
Kulturland Brandenburg e. V., Potsdam
Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam
Generalstaatsanwaltschaft des
Landes Brandenburg, Brandenburg a. d. Havel
Moses Mendelssohn-Zentrum für
europäisch-jüdische Studien, Potsdam
Bundesarchiv – Erinnerungsstätte für die
Freiheitsbewegungen in der
deutschen Geschichte, Rastatt
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
Fundacja Wspó /l pracy polsko-niemieckiej
EKO-Stahl GmbH, Eisenhüttenstadt
Leipziger Messe GmbH, Leipzig
Komitee zur Förderung der Deutsch-FranzösischPolnischen Zusammenarbeit e. V.

Bitwa pod Wawrem
19 luty 1831
kolorowana litografia,
Turgis, Paryż ok. 1831
Polenmuseum
Rapperswil

