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zosa z Siewierza do Tarnowskich Gór pro-
wadzi przez Świerklaniec. Aby znaleźć się 
w niezwykłym otoczeniu dawnego założenia 
pałacowo-parkowego rodziny Donnersmarck 
wystarczy w samym Świerklańcu nieznacz-

nie zboczyć z trasy. Na teren parku prowadzi okazała 
(odtworzona) brama, którą zaakcentowano wjazd1. 
Niestety, neorenesansowy pałac z 1876 r., kryjący 
w sobie mury piastowskiego zamku z końca XIV w.,  
zwany „Małym Wersalem”, spłonął w 1945 r., a jego 
ruiny wysadzono w powietrze kilkanaście lat później. 
Pozostał jedynie neobarokowy budynek, zwany „Pała-

CAST-IRON ANIMALS   Świerklaniec (German Neudeck) near Bytom boasts the remains of the residence of the Donnersmarck family, who gained their 
position and estate doing business in the coal and foundry industry in Silesia. The Donnersmarck family palace was burned down in 1945. Only a few buildings 
remain extant. These were designed by the best architects of the turn of the 19th and 20th century. The central decoration of the almost 200-hectare park is 
a group of fountains decorated with cast iron representations of mythical figures: nymphs, tritons, dragons and pairs of animals fighting. The sculptures by 
emanuel Fremiet were cast in iron by the Paris workshop of Antoine du renn. The reason for choosing cast iron was the current fashion for this new material, 
but also the wish to underline the bonds of the Donnersmarck family with the natural riches of Silesia (iron ore, black coal). Air pollution now makes it difficult to 
maintain the cast iron historic objects in good condition. Nevertheless, the cast iron sculptures have undergone conservation in katowice and will soon return 
to the park in Świerklaniec.
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Neorenesansowy pałac rodziny Donnersmarck w Świerklańcu, zniszczony w 1945 r. Fot. NAC

Zachowany pawilon zwany 
„Pałacem Kawalerów”. 
Fot. Janusz Mróz



60

cem Kawalerów”, wybudowany na samym początku 
XX w. dla cesarza Wilhelma II. Cesarz gościł kilkakrotnie 
w Świerklańcu (niem. Neudeck), co dobitnie świadczy 
o pozycji Donnersmarcków − rodziny, która niesłycha-
nie wzbogaciła się na interesach w przemyśle wydo-
bywczo-przetwórczym Śląska. 

Do zaprojektowania pałacu zatrudnieni zostali wybit-
ni architekci europejscy. Prawdopodobnie ze względu 
na posiadaną rezydencję w Paryżu i kontakty z francu-
skim środowiskiem artystycznym główny projekt pałacu 
w Świerklańcu wykonał Hector Lefuel, znany ze swoich 
prac związanych z Luwrem. Nie trzeba chyba dodawać, 
że siedziba rodziny Donnersmarck została luksusowo 
wyposażona. 

Stary park o powierzchni prawie 200 hektarów został 
przekształcony w park angielski przez Gustawa Meyera, 
berlińskiego ogrodnika, który zyskał uznanie realizacją 
ogrodów wokół Nowej Oranżerii poczdamskiego Sans-
sousi. 

W parku wzniesiono też niewielki kościół projektu 
Juliusa carla raschdorffa2, z rodzinną kaplicą grobową 
Donnersmarcków. 

Interesującym elementem parku jest wysoki żeliwny 
maszt ustawiony nad stawem, wykonany przez Anto-
ine’a du Renn z Paryża. Paryski odlewnik zaangażował 
się także w wykonanie pozostałych żeliwnych dekora-
cji parkowych, których autorem był rzeźbiarz Emanuel 
Fremiet (1824–1910). Fremiet − kojarzony z rzeźbami 
animalistycznymi − jest także autorem portretów rzeź-
biarskich cesarza Napoleona III oraz innych postaci 
związanych z historią Francji. W 1900 r. Fremiet wykonał 
pomnik Ferdynanda Lessepsa, wzniesiony w Suezie, 
zniszczony w 1956 r. z rozkazu prezydenta Egiptu, Ga-
mala Abdel Nasera. Historycy sztuki wskazują na powią-
zania formalne Fremieta z twórczością Jean-Baptiste’y 
Carpeaux; rzeźba prezentująca Trzy Nimfy trzymające 
astrolabium, wieńcząca fontannę główną, jest najwy-
raźniej wzorowana na postaciach z fontanny Czterech 
Stron Świata w Ogrodzie Luksemburskim, w Paryżu. 
Powiązania te należy tłumaczyć tym, że zarówno Jean-

Baptiste’a Carpeaux, jak i Emanuel Fremiet zdobywali 
swoje rzeźbiarskie szlify u Francois’a Rude’a. 

Centralną kompozycją założenia pałacowo-parko-
wego jest zespół fontann, których dekoracje odlano 
z żeliwa. Należy odróżnić zdecydowanie realistyczną 
dekorację zwieńczenia fontanny głównej, prezentującą 
Trzy Nimfy trzymające nad głowami astrolabium, od de-
koracji podstawy kielicha i otoczenia dwóch bocznych 
basenów, wokół których ustawiono rzeźby ukazujące 
wyimaginowane walki różnych par zwierząt. Fremiet 
dał tutaj nie tylko dowody swojej znajomości anatomii 
zwierząt, ale i niezwykłej fantazji w zestawianiu walczą-
cych par. Widzimy więc walczącego jelenia z niedźwie-
dziem, konia z lwem, strusia z wężem i pelikany z rybą. 

W szczątkowym stanie zachowały się dekoracje 
podstawy kielicha fontanny w basenie głównym. Pier-
wotnie można było podziwiać postaci dwu trytonów 
zbliżające się do smoków pełzających po podstawie 
kielicha. Sama powierzchnia stopy kielicha pokryta zo-
stała żeliwną roślinnością wodną ułożoną na grubym 
żeliwnym płaszczu. 

Stan zachowania żeliwnych dekoracji jest zróżnico-
wany. Najbardziej uszkodzone są te elementy fontanny 
głównej, które miały bezpośredni kontakt z wodą. Tryto-
ny i smoki uległy praktycznie zniszczeniu. Brak jest wi-
docznych większych uszkodzeń rzeźb trzech nimf oraz 
w przedstawieniach walczących zwierząt. Bliższy kontakt 
ujawnia jednak spękania żeliwa i miejsca, w których rozwi-
jają się procesy korozyjne. Powierzchnie wszystkich rzeźb 
pokryte są warstwami malarskimi w kolorze czarnym. 
W najbardziej uszkodzonych fragmentach dekoracji base-
nu fontanny głównej dominuje obecnie kolor rdzy. Zanikł 
też, zamierzony przez Fremieta, efekt kontrastowego po-
kazania astrolabium trzymanego nad głowami przez nim-
fy. Skorodowany brąz, z jakiego wykonano zwieńczenie 
niewiele różni się kolorystycznie od reszty dekoracji. 

Nasuwa się pytanie, dlaczego do wykonania rzeźb 
i zdobień użyto materiału stwarzającego tyle proble-
mów? Przecież chyba nie kwestie finansowe zdecy-
dowały o wyborze tańszego żeliwa jako tworzywa dla 

Odlane w żeliwie pary walczących zwierząt ustawione wokół fontanny. Fot. Janusz Mróz
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realizacji projektu − zamiast brązu, zdolnego przetrwać 
tysiące lat. 

W 2. połowie XIX w. utrwaliło się powszechne sto-
sowanie żeliwa w miejsce kamienia i właśnie brązu. 
Podstawową tego przyczyną były mniejsze koszty odle-
wów żeliwnych. Rozwój metalurgii umożliwił otrzymy-
wanie „lanego żelaza” w dużych ilościach, co ułatwiło 
konstruowanie maszyn zastępujących pracę rąk ludz-
kich, szybkie wznoszenie budowli, takich jak pawilony 
wystawiennicze, a także zastępowanie kamiennych ele-
mentów architektonicznych − żeliwnymi. Nastała też 
moda na dekoracje żeliwne: od żeliwnej biżuterii przez 
bibeloty do żeliwnych kompozycji rzeźbiarskich. 

Rodzina Donnersmarcków miała dodatkowy po-
wód do zdecydowania o wykonaniu rzeźb parkowych 
z „modnego” tworzywa. Żeliwo, odlewniczy stop żelaza 
z węglem, było materiałem w gospodarce pożądanym, 
dzięki czemu rozwijał się przemysł górniczo-wydobyw-
czy i rosły możliwości szybszego pomnażania majątku. 

O popularności żeliwa decydowało w 2. połowie XIX w.  
przekonanie o jego odporności na korozję. Uważano 
nawet żeliwo za stop niepodlegający procesom koro-
zyjnym. To dopiero współczesne zanieczyszczenie śro-
dowiska jest przyczyną zjawisk korozyjnych, do których 
dziś jesteśmy przyzwyczajeni. 

Władze samorządowe Świerklańca są świadome 
wartości posiadanych żeliwnych zabytków.

Dotychczas przeprowadzone prace konserwatorskie 
polegały na pomalowaniu powierzchni rzeźb czarną far-
bą grafitową. Uszkodzone fragmenty z fontanny głównej 
są skrzętnie magazynowane. Wykonanie opinii konser-
watorskiej na temat rzeźb świerklańskich zlecono profe-
sorowi Januszowi Krause z Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, na krótko przed jego 
śmiercią w 2007 r. Założeniem programu konserwator-
skiego autorstwa profesora3 było wykonywanie prac in 
situ (na miejscu), co komplikowało kwestie właściwego 
zabezpieczenia antykorozyjnego żeliwa. 

W 2013 r. Świerklaniec otrzymał dotację na prace 
przy fontannach parkowych. Urząd Konserwatora Wo-

jewódzkiego w Katowicach zatwierdził zaktualizowany 
program prac. Żeliwne rzeźby zostały poddane konser-
wacji i wkrótce powrócą do parku w Świerklańcu. 

PRZYPISY
1  Oryginalna brama ze Świerklańca przeniesiona została do Ogrodu Zoolo-

gicznego w chorzowie. 
2  J.C. Raschdorff (1823−1914), wybitny przedstawiciel historyzmu w archi-

tekturze, autor projektu katedry w Berlinie.
3  Założenia konserwatorskie były dostosowane do wysokości ówczesnych 

środków finansowych, jakie władze gminy mogły przeznaczyć na prace 
przy rzeźbach.

Fontanna główna 
z dekoracją rzeźbiarską. 
Fot. Janusz Mróz




