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THE PORTRAIT OF FREDERICK THE GREAT  
BY JOHAN GOTTFRIED SCHADOW
The sculpture by Johann Gottfried Schadow rep-
resenting Frederick the Great was carved be-
tween the years 1791–1793 at the request of the of 
the estates of the Pomeranian Province in Szc-
zecin. The figure was carved in white Carrara 
marble and was the first representative image of 
the Prussian rule standing in a public place. Dur-
ing World War II it was destroyed by accident. As a 
result of a Polish - German project, the National 
Museum in Szczecin (with the support of the Mu-
nicipal Conservator of Art in Szczecin) and Schad-
ow Gesellschaft Berlin, carried out the conserva-
tion and reconstruction of the missing parts of the 
sculpture, which since 1990 has been in the col-
lection of the National Museum in Szczecin. The 
undertaking constitutes a token of respect both 
for the artistic value of the work of art and its out-
standing sculptor who represented European 
Neoclassicism and the Polish-German past of 
Western Pomerania. The project managed to 
overcome prejudices, even if their sources are 
grounded in the turbulent past of both nations. As 
part of the cooperation between the National Mu-
seum in Szczecin and the Staatliche Museen zu 
Berlin Stiftung Preussischer Kulturbesitz, until 
the end of 2014 the sculpture will be functioning 
as Szczecin’s ambassador to the Berlin Bode-
Museum, and then will come back to Szczecin to 
become part of the permanent exhibition in the 
Main Building of the Szczecin Museum. The Ber-
lin presentation is accompanied by a monograph 
on the works of Schadow, jointly prepared be the 
two museums in question.
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Opis ten bliski jest rze!biarskiej wizji 
stworzonej kilka lat pó!niej przez  
Johanna Gottfrieda Schadowa, jedne-
go z najwybitniejszych przedstawicieli 
europejskiego klasycyzmu. 

Szczeci"ski pomnik Fryderyka Wiel-
kiego z 1793 r., pierwszy portret w#adcy 
Prus umieszczony w miejskiej prze-
strzeni publicznej, zosta# odkuty w bia-
#ym marmurze po cz$%ci przez samego 
Johanna Gottfrieda Schadowa, po cz$-
%ci przy udziale francuskiego rze!bia-
rza Claude’a Goussauta (zatrudnionego 
w warsztacie mistrza w charakterze 
pomocnika) – na podstawie w#asno-
r$cznie przygotowanego przez dyrekto-
ra berli"skiej akademii modelu z gliny 
lub wosku oraz drugiego modelu po-
mocniczego wykonanego w gipsie. Pe#-
nopostaciowy królewski wizerunek, po-
nadnaturalnej wielko%ci, reprezentacyj-
ny, cho& wymykaj'cy si$ ówcze%nie 
obowi'zuj'cym konwencjom, zwraca 
uwag$ jako%ci' artystyczn', sposobem 
opracowania detalu rze!biarskiego 
oraz mistrzowskim uj$ciem portreto-
wym twarzy. ('czy w sobie dostoje"-
stwo i splendor oficjalnego przedsta-

W jednym z numerów 
warszawsk iego 
dwutygodnika „Po-
lak Patriota” z 1785 r. 
znalaz# si$ taki oto 
opis najstarszego 

syna Zofii Doroty Hanowerskiej i Fry-
deryka Wilhelma I Hohenzollerna – 
Fryderyka II zwanego Wielkim: Za-
wsze prawie jednakowo chodzi ubra-
ny, zawsze ma na sobie buty z huzar-
ska niepowi'zane, w marszczach wi-
sz'ce, ju) rude, bo od nowo%ci swej 
nie szwarcowane. Najszersz' stron$ 
kapelusza [oficerów kawalerii pru-
skiej] ma obrócon' i spuszczon' na 
czo#o i oczy. Z tabakiery bardzo wiel-
kiej za)ywa niezmiern' moc tabaki 
hiszpa"skiej, któr' po wi$kszej cz$%ci 
opuszcza na kamizelk$ i spodnie, 
mocno st'd zabrudzone, a splamione 
oraz kilka charcików angielskich, któ-
re zawsze przy nim biegaj'1. Ów mun-
dur Fryderyka by# jasnoniebieski,  
a wspomnian' hiszpa"sk' tabak$ – 
b$d'c' jednym z nielicznych królew-
skich luksusów – sprowadzano z Ka-
dyksu w ilo%ci 300 funtów rocznie. 

W ramach wspó#pracy  
Muzeum Narodowego  
w Szczecinie z Muzeami 
Pa"stwowymi w Berlinie 
Fundacji Pruskiego  
Dziedzictwa Kulturowego 
do ko"ca 2014 r. rze!ba 
b$dzie go%ci#a w stolicy 
Niemiec jako ambasador 
Szczecina. Prezentacja  
odrestaurowanego pos'gu, 
uroczy%cie zainaugurowana 
1 grudnia 2011 r. 
w berli"skim Muzeum  
im. Bodego, okaza#a si$  
nie tylko przyk#adem 
polsko-niemieckiej polityki 
kulturalnej jako warto%ci 
nadrz$dnej, lecz tak)e 
wa)nym wydarzeniem 
artystycznym.
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1. Johann Gottfried Schadow, Fryderyk Wielki, 
1793, rze!ba marmurowa w holu pa#acu Sejmu 
Stanów w Szczecinie. Fot. ok. 1925 r. Archiwum 
Fotograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie

2-4. Johann Gottfried Schadow, trzy reliefy  
z coko#u pomnika, Archiwum Fotograficzne 
Muzeum Narodowego w Szczecinie: relief z 
alegorycznym przedstawieniem sztuk pi$knych  
–po lewej (2), relief z przedstawieniem panopliów 
– alegori' militaryzmu i sztuki wojennej – po 
prawej (3), relief z przedstawieniem wzlatuj'cego 
or#a w koronie, z piorunami w szponach, 
symbolizuj'cego panuj'cy Dom Hohenzollernów  
– z przodu (4) – zaginiony

5. Johann Friedrich Rosmäsler Pomnik Fryderyka II 
w Szczecinie, 1839 r., staloryt, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki
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(Weisse Paradeplatz, dzisiaj plac *o#-
nierza Polskiego) niemal na wprost 
okien apartamentów królewskich  
w Pa#acu Sejmu Stanów Pomorskich. 

Rze!ba, b$d'c %wiadectwem kultu 
w#adcy, sta#a si$ !ród#em powszechnie 
obowi'zuj'cego wyobra)enia króla 
Prusaków – Rex Borussorum i odegra-
#a istotn' rol$ w kszta#towaniu si$ le-
gendy fryderycja"skiej, mitu Fryderyka 
Wielkiego, powi'zanego tak w swej 
apologetycznej, jak i „czarnej” odmia-
nie z mitem prusactwa czy te) z patrio-
tycznym mitem Domu Hohenzoller-
nów. W#adca ten sta# si$ bowiem jed-
nym z najbardziej popularnych bohate-
rów dzie# sztuki niemieckiej – zarówno 
w przedstawieniach monumentalnej 
rze!by pomnikowej, jak i w niewielkich 
alabastrowych figurach oraz „galante-
ryjnych” skromniejszych reliefowych 
plakietach portretowych – od ko"ca 
XVIII w. przez ca#e XIX stulecie. Ele-
menty fryderycja"skiej legendy obecne 
s' tak)e w polskiej literaturze, do%& 
wspomnie& dramat Adolfa Nowaczy"-
skiego. Fryderyk Wielki z 1910 r. czy te) 
przywo#anie postaci starego Fryca 
(„Alter Fritz”) przez Adama Mickiewi-
cza w trzeciej scenie trzeciej cz$%ci 
Dziadów – imi$ to nosi Duch, wywo#any 
podczas dialogu ksi$dza Piotra. Fryde-
ryk II – cz#owiek honoru, ze stoicy-
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wienia z realistycznym studium psycho-
logicznym postaci – w przypadku tej 
realizacji do g#osu doszed# bardziej 
trze!wy naturalizm ani)eli w#a%ciwy 
klasycyzmowi idealizm. 

Dzie#o powsta#o na )yczenie stanu 
rycerskiego prowincji pomorskiej  
w Szczecinie, z inicjatywy zwi'zanego  
z Pomorzem pruskiego ministra spraw 
zagranicznych Ewalda Friedricha hra-
biego von Hertzberga – wedle niemiec-
kiej historiografii wybitnego kancelisty 
i wspó#twórcy wielu istotnych politycz-
nych dzia#a" epoki fryderycja"skiej,  
z polskiego za% punktu widzenia 
przede wszystkim jednego z ideologów 
pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. 
W kwietniu 1791 r. wyst'pi# on do króla 

Fryderyka Wilhelma II o zgod$ na 
realizacj$ pomnika, zobowi'zuj'c 
si$ do pokrycia kosztów przedsi$-
wzi$cia si#ami pomorskiej prowin-
cji. Król w udzielonej nast$pnego 
dnia odpowiedzi, odnosz'c si$  
z aprobat' do idei, wyrazi# oficjal-
n' zgod$ na uhonorowanie przez 
Pomorzan swego wielkiego po-
przednika. W wyniku realizacji 
kontraktu zawartego 5 sierpnia 
1791 r. przez von Hertzberga z Jo-
hannem Gottfriedem Schadowem 
pomnik Fryderyka II Hohenzoller-
na ods#oni$to oficjalnie dwa lata 
pó!niej – 10 pa!dziernika 1793 r., 
w reprezentacyjnym miejscu 
Szczecina: na Bia#ym Placu Parad 
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zmem traktuj'cy obowi'zki publiczne, 
brutalny wódz, zr$czny dyplomata, 
zdolny do korzystnej dla pot$gi pa"-
stwa dwuznaczno%ci zachowa", by# 
tak)e arystokrat' ducha Epoki +wiate# 
– filozofem obdarzonym talentem lite-
rackim, ceni'cym sztuk$ mecenasem 
kultury. Ocena w#adcy bez w'tpienia 
%ci%le wi')e si$ z bilansem europej-
skiego absolutyzmu o%wieceniowego. 
W historii zapisa#y si$ zarówno osobo-
wo%& samego w#adcy, jak  
i rola, jak' odegra# w dziejach dyplo-
macji europejskiej, w rozwoju military-
zmu, w przemianach w sferze ustroju 
pa"stwowego oraz w rozwoju kultury. 
To z jednej strony – b#yskotliwy taktyk  
i bezwzgl$dny dowódca, czo#owa po-
sta& m.in. trzech wojen %l'skich, wojny 
o sukcesj$ bawarsk' oraz twórca 
pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, 
z drugiej za% – w#adca stawiaj'cy na 
pierwszym planie dobro poddanych, 
dbaj'cy o interes w#asnego pa"stwa, 
który nad dworskie bale i polowania 
przedk#ada# ksi')ki, koncerty i dysku-
sje z %wiat#ymi umys#ami epoki. 

Król Prus, który ongi% powiedzia#  
z doz' ironii: Je%li %wiat przeminie, 
udaj$ si$ na Pomorze, tam stanie si$ 
to dopiero 20 lat pó!niej,2 zosta# przez 
Schadowa przedstawiony w mundu-
rze genera#a jazdy pruskiej, gronosta-

jowym p#aszczu, w charakterystycz-
nym trójgraniastym kapeluszu z ko-
kard' oraz wysokich za kolana bu-
tach. Tors w#adcy dekorowany jest 
wst$g' orderow' z przypi$tym do 
piersi Orderem Czarnego Or#a (do 
1918 r. najwy)szym odznaczeniem 
Królestwa Prus, obecnie orderem do-
mowym by#ej panuj'cej pruskiej i ce-
sarsko-niemieckiej dynastii Hohen-
zollernów). Lewa r$ka króla, wsparta 
na biodrze, odchyla po#$ p#aszcza, 
ods#aniaj'c pas podwójnie owini$ty 
szarf' z chwostem, z przytroczon' 
szpad'. U#o)enie r$ki oraz wysuni$ta 
do przodu, ugi$ta lekko w kolanie no-
ga, dope#nione odchyleniem g#owy  
i wyrazistym spojrzeniem w dal, przy-
daj' postaci respektu i reprezentacyj-
nej godno%ci. Artysta poprzez takie 
rozwi'zanie kompozycji rze!by uzy-
ska# efekt lekko%ci, rozbijaj'c zwart' 
bry#$ korpusu postaci; linie diagonalne 
za% wprowadzaj' element dynamiki  
i nadaj' monumentalnemu przedsta-
wieniu naturalno%ci. Król, trzymanym 
w prawej d#oni regimentem, atrybu-
tem wodza naczelnego, symbolicznie 
wskazuje na le)'ce u jego stóp dwie 
ksi$gi, z wyrytymi na grzbietach tytu-
#ami: Corpus Iuris Frid. (Ksi$ga praw 
Fryderyka) i Artes Pacis et Belli (Sztu-
ka pokoju i wojny), co stanowi odwo#a-

nie do najwa)niejszych dokona" 
w#adcy. Bia#' marmurow' figur$  
Fryderyka posadowiono na cokole  
z ciemnoszarego marmuru. Na jego 
frontowej p#aszczy!nie umieszczona 
zosta#a tablica z dat': Friderico II. Po-
merania MDCCXCIII. Dope#nieniem 
ideowego programu dzie#a by#y trzy 
reliefowe p#yciny z dekoracj' emble-
matyczn', zdobi'ce przedni' i dwie 
boczne p#aszczyzny postumentu.  
Z przodu umieszczono – nie zachowa-
n' do dzisiaj – p#askorze!b$ z wize-
runkiem wzlatuj'cego or#a w koronie 
z piorunami w szponach, symbolizu-
j'cym panuj'cy Dom Hohenzoller-
nów. Na bocznych %cianach coko#u 
znalaz#y si$ natomiast dwie niemal 
kwadratowe p#askorze!by. Jedna  
z przedstawieniem wi'zki rózg liktor-
skich, ksi'g, liry i ga#'zki wawrzynu, 
stanowi'cym odwo#anie do w#adzy  
i godno%ci najwy)szego urz$dnika  
w pa"stwie oraz sztuki pokoju; przy-
pominaj'ca o humanistycznych, filo-
zoficzno-artystycznych zainteresowa-
niach króla. Na drugiej natomiast 
widnieje tarcza z g#ow' meduzy po-
%ród panopliów – alegoria military-
zmu, sztuki wojennej.

W 1877 r. marmurow' rze!b$ znisz-
czon' wskutek oddzia#ywania warun-
ków atmosferycznych zast'piono odle-

6. Johann Gottfried 
Schadow, Fryderyk 
Wielki, w ostatniej 
fazie konserwacji- 
-restauracji  
w pracowni 
rze!biarza (2011). 
Fot. Ryszard Zarycki

7-8. Prezentacja 
rze!by Fryderyk 
Wielki Johanna 
Gottfrieda Schadowa 
i reliefów z coko#u 
pomnika  
w Bode-Museum, 
Staatliche Museen 
zu Berlin, Stiftung 
Preussischer  
Kulturbesitz.  
Fot. Lidia 
Piotrowska-Cze%nik
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wem z br'zu, orygina# za% trafi# do holu 
Pa#acu Sejmu Stanów (obecnie siedziba 
Muzeum Narodowego w Szczecinie).  
W 1942 r. statu$ Fryderyka Wielkiego  
z muzeum ewakuowano i wraz z kilko-
ma innymi dzie#ami przewieziono do 
zamku Hohenzollernów w Swobnicy  
i umieszczono w tamtejszej piwnicy. 
Wówczas dosz#o do przypadkowego 
zniszczenia orygina#u, gdy statua 
upuszczona ze schodów rozbi#a si$ na 
trzy cz$%ci. W 1956 r. elementy uszko-
dzonego pomnika powróci#y do Szcze-
cina i zosta#y z#o)one na dziedzi"cu 
Zamku Ksi')'t Pomorskich. W pa!-
dzierniku 1990 r. zniszczona rze!ba zo-
sta#a przekazana w trzech cz$%ciach 
przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie do zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. Do 
muzealnych zbiorów trafi#y tak)e dwie 
p#yty z coko#u pomnika. W 2006 r. podj$-
to ostateczn' decyzj$ o konserwacji za-
bytku. Potrzebne by#y jednak zarówno 
%rodki na rozpocz$cie kosztownego 
procesu restauracji rze!by, jak i zgoda 
mieszka"ców miasta, reprezentowa-
nych przez radnych, by po%ród wielu 
pilnych potrzeb zwi'zanych z ochron' 
dziedzictwa kulturowego Szczecina 
znalaz#o si$ i to przedsi$wzi$cie. Wspól-
ny wniosek w sprawie konserwacji- 
-restauracji pomnika Fryderyka II 
przedstawiony zosta# jesieni' 2006 r. 
przez Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków w Szczecinie oraz dyrektora Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie. W lip-
cu 2007 r. Rada Miasta Szczecin zdecy-
dowa#a o rozpocz$ciu prac konserwa-
torskich królewskiego pos'gu. Dofi-
nansowanie prac kontynuowane by#o w 
ramach Mecenatu Miasta Szczecin nad 
Muzeum Narodowym w Szczecinie tak-
)e w latach nast$pnych.

Prace konserwatorskie, których naj-
wa)niejszym elementem by#a rekon-
strukcja brakuj'cych elementów rze!by, 
prowadzone by#y pod nadzorem Lidii 
Piotrowskiej-Cze%nik, konserwatora 
szczeci"skiego Muzeum Narodowego. 
Trud odtworzenia pierwotnej formy rze!-
by i rekonstrukcji brakuj'cych elemen-
tów podj'# Ryszard Zarycki, artysta rze!-
biarz z Wroc#awia. Wielk' pomoc' oka-
za# si$ gipsowy model. zachowany w 
Zbiorach Form Gipsowych Muzeów Pa"-

stwowych w Berlinie (Gipsformerei, Sta-
atliche Museen zu Berlin, Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz) i )yczliwie 
wypo)yczony w 2009 r. Muzeum Narodo-
wemu w Szczecinie Na prze#omie lat 
2008 i 2009 do prac przy projekcie bardzo 
aktywnie w#'czy#o si$ Towarzystwo im. 
Schadowa z Berlina (Schadow Gesell-
schaft Berlin), którego zaanga)owanie 
finansowe oraz pomoc merytoryczna 
pozwoli#y na ukoronowanie dzia#a", któ-
re umo)liwi#y publiczne zaprezentowa-
nie w pe#ni odrestaurowanego dzie#a 
Johanna Gottfrieda Schadowa. Wspólny 
polsko-niemiecki projekt konserwacji-
-restauracji rze!by Fryderyka Wielkiego 
jest triumfem istotnych warto%ci przy-
%wiecaj'cych nie tylko Muzeum Narodo-
wemu w Szczecinie, lecz maj'cych tak)e 
wymiar uniwersalny. Zawsze bowiem 
jest wa)ny – jak napisa#a Ma#gorzata 
Gwiazdowska we wst$pie do wydanej 
przez Towarzystwo im. Schadowa w 
Berlinie wespó# z Muzeum Narodowym 
w Szczecinie monografii dzie#a3 towarzy-
sz'cej prezentacji – szacunek dla geniu-
szu artysty oraz poczucie przynale)no%ci 
do wspólnego dziedzictwa europejskiej 
kultury – ponad uprzedzeniami, nawet 
je%li ich !ród#a znajduj' merytoryczne 
uzasadnienie w burzliwych i zmieniaj'-
cych si$ dziejach obu narodów 4. 

Zako"czona konserwacja i rekon-
strukcja pomnika Fryderyka Wielkiego 
– dzie#a pochodz'cego z polskiego mu-
zeum, tak silnie zwi'zanego z niemiec-
k' histori' – jest wa)nym, jednym  
z wielu dzia#a" podejmowanych przez 
Muzeum Narodowe w Szczecinie w ce-
lu odtworzenia nadszarpni$tego wojen-
n' zawieruch' dziedzictwa pomorskie-
go. Lech Karwowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, stwierdzi# 
podczas inauguracji berli"skiej prezen-
tacji rze!by: …nie dzielimy historii na 
swoj' i obc'. +wiadomi zreszt' jeste-
%my dyskusji, w których padaj' pytania, 
kto mo)e si$ czu& dziedzicem historii 
ró)nych pa"stw. Czy perspektywy naro-
dowe wyczerpuj' ca#okszta#t historii? 
Czy Prusy Fryderyka Wielkiego, gdzie 
40% ludno%ci mówi#o po polsku s' tylko 
dziedzictwem etnicznych Niemców? (...) 
Szczecin jest miejscem, które jest ty-
glem dopracowywania si$ stosunku do 
trudnej historii. Mamy do czynienia  

z ró)nymi postawami, cz$sto skrajnymi. 
Bywaj' w Szczecinie mi#o%nicy jego 
niemieckiej historii, którzy prawie si$  
z ni' identyfikuj' i uto)samiaj'. My tu 
obecni czujemy si$ raczej jej kustosza-
mi, ale s' i tacy którzy nie pragn' wiele 
o niej wiedzie&. Po stronie dawnych nie-
mieckich szczecinian s' tacy, którzy 
pogodzili si$ z wyrokami historii i cieszy 
ich polski szacunek dla niemieckiej hi-
storii miasta. Ale zdarzaj' si$ równie) 
ludzie z tak g#$bok' traum', i) fakt zaj-
mowania si$ przez Polaków histori' 
niemieck' uwa)aj' za rodzaj bezpraw-
nego przyw#aszczania. (...) Racj' istnie-
nia muzeum jest przechowywanie 
%wiadectw pami$ci o ca#ej historii, 
zw#aszcza tych, które s' wybitnymi 
dzie#ami sztuki 5.

W ramach wspó#pracy Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie z Muzeami 
Pa"stwowymi w Berlinie Fundacji Pru-
skiego Dziedzictwa Kulturowego (Sta-
atliche Museen zu Berlin, Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz) rze!ba do 
ko"ca 2014 r. b$dzie prezentowana  
w Berlinie jako ambasador Szczecina. 
Uroczy%cie zainaugurowana 1 grudnia 
2011 r. prezentacja odrestaurowanego 
pos'gu w berli"skim Muzeum im. Bo-
dego okaza#a si$ nie tylko udanym przy-
k#adem polsko-niemieckiej polityki kul-
turalnej jako warto%ci nadrz$dnej, lecz 
tak)e wa)nym wydarzeniem artystycz-
nym, wszak odby#a si$ – na co zwróci# 
uwag$ Jürgen Klebs, przewodnicz'cy 
Towarzystwa im. Schadowa we wst$pie 
wcze%niej cytowanej monografii dzie#a 
– w przestrzeni rekomenduj'cej si$ w 
tym celu w sposób ca#kowicie oczywi-
sty: pod kopu#' górnej kondygnacji tyl-
nej klatki schodowej Muzeum im. Bo-
dego, gdzie znajduj' si$ te) inne dzie#a 
Schadowa i jemu wspó#czesnych, w 
kontakcie wzrokowym ze stoj'c' tam 
w centralnym miejscu marmurow' 
kopi' królewskiego pos'gu, wykonan' 
krótko po 1900 r. przez Franza Tübbec-
kego6. W roku jubileuszu dwustupi$&-
dziesi$ciolecia urodzin Johanna Gott-
frieda Schadowa (2014) dzie#o pojawi 
si$ na planowanej wystawie monogra-
ficznej po%wi$conej arty%cie, a nast$p-
nie powróci do Szczecina i stanie si$  
w sta#ej ekspozycji Gmachu G#ównego 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
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5  L. Karwowski, przemówienie 
wyg#oszone 1 grudnia 2011 r. 

w Muzeum im. Bodego  
z okazji inauguracji prezen-
tacji w Berlinie rze!by Fryde-
ryka Wielkiego Johanna  
Gottfrieda Schadowa ze zbio-
rów Muzeum Narodowego  

w Szczecinie (maszynopis  
w posiadaniu autora). 

6  J. Klebs, S#owo wst$pne,  
w: K. Gehrmann, D. Kacprzak, 
J. Klebs (red.), dz. cyt., s. 9.
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